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Διαγνωστικά σημεία - κλειδιά
για την ιστολογική διάγνωση φλεγμονωδών δερματοπαθειών

Α. ΠΑΤΣΑΤΣΗ
Λέκτορας Β’ Δερματολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

«Στοιχεία κακοήθειας δεν παρατηρούνται»
Εδώ ξεκινά και τελειώνει η αγωνία μιας ιστολογι-

κής εξέτασης για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες.

«Τα στοιχεία δεν επιτρέπουν ιστολογική διάγνω-
ση. Θα μπορούσε να συζητηθεί.»
Εδώ ξεκινά η αγωνία του δερματολόγου για τη 
φλεγμονώδη δερματοπάθεια που έχει να αντιμετω-
πίσει. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η ανάγνωση 
ενός ιστοπαθολογικού πορίσματος το δερματολό-
γο; Πώς θα ερμηνεύσει συγκεκριμένες πληροφο-
ρίες – κλειδιά;

Βήμα 1ο

ΔΕ διαβάζουμε το πόρισμα της ιστοπαθολογικής 
εξέτασης όπως τις παρατηρήσεις του ακτινολόγου 
κάτω από την ακτινογραφία.

Βήμα 2ο

Διαβάζουμε την αναλυτική περιγραφή της ιστολο-
γικής εικόνας (εφόσον υπάρχει).

Βήμα 3ο

Συζητούμε και ρωτάμε τον παθολογοανατόμο όταν η 
κλινικοπαθολογική συσχέτιση μας προβληματίζει.

Ας δούμε τα σημαντικότερα, τα πλέον χαρακτηρι-
στικά ευρήματα που κατευθύνουν διαγνωστικά τη 
σκέψη μας σε συγκεκριμένες δερματικές νόσους.

Τι θα μας δείξει η κεράτινη στιβάδα;
Συμπαγής ορθοκερατωσική υπερκεράτωση παρα-
τηρείται χαρακτηριστικά σε:
•  xρόνιο απλό λειχήνα (Hairy palm sign)

Υγρή παρακεράτωση (η ύπαρξη ορού μέσα στην πα-
ρακεράτωση) παρατηρείται χαρακτηριστικά σε: 
• αλλεργική εξ επαφής δερματίτιδα
• νομισματοειδές έκζεμα
• δυσιδρωσικό έκζεμα
• μυκητιάσεις ψιλού δέρματος
•  αλλά και γενικά σε όσες δερματοπάθειες συνο-

δεύονται από έντονο κνησμό

Εναλλαγές παρακεράτωσης και ορθοκεράτωσης εί-
ναι χαρακτηριστικές σε: 
• ερυθρά ιόνθειο πιτυρίαση
• φλεγμονώδη γραμμικό μυρμηκιώδη σπίλο

Υγρή Παρακεράτωση και συλλογή ουδετεροφί-
λων γύρω από το στόμιο του ανώτερου τμήματος 
του τριχικού θυλάκου χαρακτηριζει:
• τη σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

Συλλογές ουδετεροφίλων μέσα στην κεράτινη στι-
βάδα παρατηρούνται σε:
• ψωρίαση 
•  σμηγματορροϊκή δερματίτιδα (περιορίζονται γύ-

ρω από το στόμιο του ανώτερου τμήματος του 

τριχικού θυλάκου)

•  δερματοφυτία / καντιντίαση (απαιτείται η PAS χρώ-

ση για να φανούν υφές ή σπόρια)

• μολυσματικό κηρίο

• νόσο Μucha Haberman

Βραχέα μυκητήλλια και σπόρια στην κοινή χρώση 

αιματοξυλίνης-ηωσίνης παρατηρούνται:

• στην ποικιλόχρου πιτυρίαση

Τμήματα του ακάρεος ή αυγά:

• σε ψώρα

Κεράτινο πετάλιο από παρακερατωσικά κύτταρα 

σε:

• επιπολής ακτινική ποροκεράτωση 

• ποροκεράτωση Μibelli

Φυσικά τα ευρήματα από κάθε στιβάδα του δέρ-

ματος δεν αξιολογούνται ποτέ μεμονωμένα.
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