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τ ο δέρμα είναι 
όργανο του 
α ν θ ρ ώ π ο υ 

και περιβάλλει εξ 
ολοκλήρου την επι-
φάνεια του σώματος 

δίκην στερεάς προσκολλημένης 
μεμβράνης (εικόνα 1). Μεταπίπτει 
κατά τα φυσικά στόμια (οφθαλμοί, 
μύτη, στόμα, γεννητικά όργανα, 
πρωκτός) στους αντίστοιχους βλεν-
νογόνους. 

Η υφή αυτών των βλεννογόνων 
ποικίλλει, ανάλογα με τη λειτουρ-
γία που επιτελείται, άλλη λειτουρ-
γία επιτελεί το στόμα, άλλη το μά-
τι κ.ο.κ. Η επιφάνεια του δέρματος 
είναι μεγάλη και κατά κάποιους με-
λετητές ανέρχεται στον μεν άντρα 
σε 1,8τ.μ., ενώ στη γυναίκα σε 
1,6τ.μ. και αφορά άτομα μέσης 
διάπλασης. Όταν κοιτάζουμε από 
μακριά το δέρμα φαίνεται ομα-
λό και λείο. Με γυμνό μάτι και με 
μεγεθυντικό φακό, όμως, παρατη-
ρούμε τις τρίχες, τις δερματικές θη-
λές (μικρές κωνοειδείς προεξοχές), 
καθώς και τις πτυχές που σχηματί-
ζονται (μασχάλες).

Το βάρος του δέρματος ανέρχεται 
στο 30-32% ολοκλήρου του βάρους 
του σώματος. Το πάχος του ποικίλλει 
από άτομο σε άτομο και επί του ιδί-
ου ατόμου μάλιστα. Είναι λεπτό στα 
βλέφαρα, τα αυτιά, την πόσθη και 
παχύ στον αυχένα, τις παλάμες, τα 
πέλματα, τους γλουτούς και το εφή-
βαιο. Πιο λεπτό είναι στα παιδιά και 
στις γυναίκες. Τούτο έχει σημασία, δι-
ότι τραυματίζεται και ευκολότερα. Το 
δέρμα χωρίζεται σε τρία στρώματα 
από έξω προς τα μέσα: την επιδερμί-
δα, το χόριο και το λίπος (εικόνες 2, 
3). Πρέπει δε, αν και θεωρείται εξει-
δικευμένη γνώση, να αναφερθεί ότι 

η επιδερμίδα αναπτύσσεται από το 
εκτόδερμα του εμβρύου (εικόνα 4). 
Από το ίδιο όμως αρχέγονο βλαστι-
κό κύτταρο αναπτύσσεται και το κε-
ντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλος 
και νωτιαίος μυελός). Μπορεί λοιπόν 
να γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει κοι-
νή προέλευση δέρματος και νευρι-
κού ιστού, ο οποίος είναι επιφορτι-
σμένος με τις νοητικές, βουλητικές, 
αισθητικές και κινητικές λειτουργί-
ες. Αναφερθήκαμε στις εισαγωγικές 
ανατομικές γνώσεις του δέρματος, 
ώστε να γίνουν ευκολότερα αντιλη-
πτές και κάποιες από τις κακώσεις 
που θα περιγράψουμε εκτενέστερα. 
Είναι όμως σημαντικό να αναφερ-
θούμε και στα νεύρα αυτού του ορ-
γάνου, διότι έτσι μπορούμε και αντι-
λαμβανόμαστε τον έξω κόσμο, σε 
σχέση με το εσωτερικό περιβάλλον 
του οργανισμού, καλύτερα.

Στην επιδερμίδα ανευρίσκονται: 
α) τα νευρικά ινίδια του πόνου, β) 
τα κύτταρα των Merkel–Ranvier που 
έχουν σχέση με την αφή, γ) τα δεν-
δριτικά κύτταρα που σχετίζονται με 
την άμυνα και την ανοσία. Στο χόριο 
ανευρίσκονται επιπλέον τα σωμάτια 
των Wagner-Meissner, όργανα της 
αφής, τα σωμάτια του Dogiel, πα-
ραλλαγή των ανωτέρω, οι κορύνες 
του Krause που σχετίζονται με την αι-
σθητικότητα του ψύχους και τα σω-
μάτια του Ruffini που είναι όργανα 
της θερμότητας. Επίσης, τα σωμά-
τια των Vater-Pacini σχετίζονται με 
την αφή και την πίεση. Μέσω αυ-
τών των σωματιδίων αντιλαμβανό-
μαστε τον πόνο, τη ζέστη και την πί-
εση. Οι λειτουργίες του δέρματος 
είναι πολλές και ποικίλες: α) προ-
στατεύει τον οργανισμό από μη-
χανικές κακώσεις (χτυπήματα, τρι-

βές), από χημικές κακώσεις (οξέα), 
από θερμικές επιδράσεις (κρύο ή ζέ-
στη), β) προστατεύει από ηλεκτρι-
κές κακώσεις, γ) προστατεύει από 
την ηλιακή ακτινοβολία ή άλλου εί-
δους ακτινοβολία, δ) προστατεύει 
από μικροβιακές, ιικές, μυκητιασι-
κές και παρασιτικές προσβολές και 
την εμφάνιση λοιμωδών μεταδοτι-
κών νοσημάτων, ε) το δέρμα είναι 
ανοσο-ρυθμιστικό όργανο, δηλαδή 
συμμετέχει ενεργά στην άμυνα του 
σώματος. Το δέρμα όμως είναι και 
παράθυρο της παθολογίας του ορ-
γανισμού και μπορούν να διαγνω-
σθούν αρκετά νοσήματα.

Στη παρούσα εισήγηση, όμως, θα 
προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε 
δυο γενικές έννοιες: τις παθήσεις του 
δέρματος που προκαλούνται από το 
ίδιο το άτομο (σημεία ψυχοπαθολο-
γίας) και τις κακώσεις που προκα-
λούνται από κάποιον άλλον. Επίσης, 
μελετώντας το δέρμα ενός ατόμου 
μπορούμε να αντιληφθούμε αν λέ-
ει ψέματα ή όχι. Αν χτύπησε πραγ-
ματικά «σε μια γωνία», ή αν κάποι-
ος τον/την γρονθοκόπησε.

Άγχος και δερματικές 
αλλοιώσεις

Ένα άτομο υπό την πίεση του 
άγχους είναι δυνατόν ν’ αρχίσει να 
δημιουργεί βλάβες στο ίδιο του το 
δέρμα. Ανάλογα δε με το βάρος της 
κατάστασης, είναι πιθανό να δημι-
ουργήσει μεγάλες πληγές, οι οποί-
ες αν μολυνθούν, δυνατόν να δη-
μιουργήσουν ακόμα και σηπτικό 
shock, μια κατάσταση επείγουσα, 
η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα 
και στο θάνατο. Η πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, όμως, είναι ελαφρές 
αλλά με χρόνια τάση. Οι δερματο-

λόγοι, όταν διαγνώσουν παρόμοι-
ες καταστάσεις, συστήνουν ψυχια-
τρική εξέταση και παρακολούθηση. 
Η κοινή γνώμη εξακολουθεί ακόμα 
και σήμερα να πιστεύει ότι οι ψυχί-
ατροι προορίζονται μόνο για βαριά 
ψυχικά νοσήματα.

τατουάζ (tattoo) και τρυπή-
ματα (piercing)

Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δι-
αδεδομένα και τα δύο. Δηλαδή, η 
διακόσμηση του δέρματος, είτε με 
την εισαγωγή χρωστικής με βελόνα 
(εικόνα 5) είτε τρύπημα και εφαρ-
μογή κοσμημάτων (εικόνα 6 ). Αυτό 
μάλιστα παρατηρείται περισσότερο 
στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι 
μ’ αυτόν τον τρόπο θέλουν να δεί-
ξουν ότι διαφέρουν από τους άλ-
λους. Η έκταση του τατουάζ, η θέση 
του στο πρόσωπο ή σε άλλες εμφα-
νείς και μη περιοχές, μας φανερώ-
νει ότι βρισκόμαστε με ένα άτομο 
που πιθανόν κρύβει ψυχοπαθολο-
γικά σημεία στην προσωπικότητά 
του. Όσο μεγαλύτερη έκταση κα-
ταλαμβάνει το τατουάζ, τόσο η πι-
θανότητα αυτή αυξάνεται.

Ένα σημαντικό θέμα είναι η σω-
στή και αποστειρωμένη χρήση βε-
λόνων και εργαλείων, διότι διαφορε-
τικά μπορεί να μεταδοθούν σοβαρά 
λοιμώδη νοσήματα. Η επιλογή του 
εφαρμόζοντος παρόμοιες τεχνικές 
και μεθόδους πρέπει να γίνεται με 
κάθε σοβαρότητα, προς αποφυγή 
επιπλοκών και νόσησης.

Αυτοτραυματισμοί
Πολλές φορές ψυχικά νοσούντες 

δημιουργούν μεγάλες τραυματικές 
βλάβες στο δέρμα τους, είτε με ωφε-
λιμιστικό σκοπό (ελεημοσύνη), είτε 
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Εικόνα 2. Τρισδιάστατη τομή δέρμα-
τος.

Εικόνα 3. Ιστολογική δομή επιδερμί-
δας-χορίου. Χρώση αιματοξυλίνης-ηω-
σίνης.

Εικόνα 1. Απεικόνιση δέρματος στον άνδρα 
και στη γυναίκα.

Εικόνα 4. Έξω βλαστικό δέρμα εμβρύου, 
από το οποίο θα προέλθουν η επιδερμίδα 
και τα κύτταρα του ΚΝΣ.
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προς την πρόκληση προσοχής και 
ενδιαφέροντος. Μερικές φορές, η 
μετάδοση λοιμωδών νόσων από τα 
ανοικτά τραύματα είναι αναπόφευ-
κτη. Παλαιότερα, σε δόγματα μονα-
στικών ταγμάτων η αυτοτιμωρία και 
ο αυτοτραυματισμός θεωρούνταν 
τιμωρία του σώματος και κάθαρση 
της ψυχής. Πράγματα που σήμερα 
αμφισβητούνται.

Κακοποίηση του δέρματος 
από άλλους

Ανάλογα με το μηχανικό ερέθισμα 
(είδος και τρόπος χτυπήματος), πα-
ρατηρούνται και τα αντίστοιχα απο-
τελέσματα. Συνήθως, χτυπήματα με 
το χέρι προκαλούν μώλωπες, δηλα-
δή μελανιές που οφείλονται σε σπά-
σιμο αγγείων του δέρματος και το-
πική αιμορραγία. Το χρώμα ξεθωρι-
άζει και στο τέλος γίνεται κιτρινωπό 
και φεύγει. Συνήθως τα χτυπήμα-
τα είναι γροθιές που έχουν στόχο 
τα βλέφαρα. Σε περίπτωση που η 
ασκούμενη πίεση είναι μεγάλη και το 

άτομο πέσει στο έδαφος, είναι δυ-
νατόν να εμφανίσει μώλωπες και 
στα βλέφαρα των δύο ματιών, «δί-
κην ομματοΰαλίων». 

Εγκαύματα
Η επίδραση μεγάλης θερμότη-

τας στο δέρμα προκαλεί εγκαύματα. 
Αυτά προκαλούνται είτε από φωτιά, 
είτε από χημικά οξέα, είτε από άλλα 
αίτια. Συνήθως διακρίνονται σε με-
ρικού και ολικού πάχους. Τα βαρύ-
τερα είναι τα ολικού πάχους. Η πρό-

γνωση των εγκαυμάτων εξαρτάται 
και από την έκταση του σώματος 
που έχει καταστραφεί. Όσο πιο με-
γάλη, τόσο πιο βαριά τα εγκαύμα-
τα. Συνήθη σημεία κακοποίησης εί-
ναι καψίματα από τσιγάρα (εικόνα 
7). Τα εγκαύματα ολικού πάχους με-
τά την αποδρομή τους καταλείπουν 
ουλές και παραμορφώσεις.

Συμπεράσματα
Το δέρμα είναι ζωτικό καλυπτικό 

όργανο. Όταν, για τους προανα-
φερόμενους λόγους, παρουσιάσει 
τραυματισμούς, μώλωπες, εγκαύ-
ματα, τεχνητές δερματίτιδες και δερ-
ματίτιδες από άγχος, τότε πρέπει να 
μπαίνουν υποψίες για σημεία ψυχο-
παθολογίας. Στη συμβουλευτική συ-
νέντευξη με άτομα που παρουσιά-
ζουν τέτοια σημεία στο δέρμα, καλό 
είναι να τηρείται επιφυλακτική στά-
ση. Ωστόσο, η παραπομπή σε ειδι-
κούς επιστήμονες είναι επιβεβλημέ-
νη και πρέπει να γίνεται με λεπτούς 
και ευγενικούς χειρισμούς.

Εικόνα 6. Τατουάζ και piercing σε όλο 
το πρόσωπο.

Εικόνα 7. Κάψιμο από τσιγάρο σε βρέ-
φος.Εικόνα 5. Δερματοστιξία-τατουάζ.




