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δέρμα 

το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος

3 διακριτά επίπεδα: 

επιδερμίδα

δερμίδα (κυρίως δέρμα) και το

υπόδερμα (υποδόριος ιστός)

Ο μέσος ενήλικος άνθρωπος έχει περίπου 2-4 τετραγωνικά δέρμα (εάν γδαρθεί)

Κάθε χρόνο χάνουμε 6 κιλά και 800 γραμμάρια δέρματος

(το οποίο φυσικά αντικαθίσταται), ενώ ένας άνθρωπος μέχρι τα 

70 του χρόνια θα έχει χάσει συνολικά 47 κιλά δέρματος.



„Die innere Haut – Kunst und 

Scham“ Marta Museum in Herford, 

Clemens Krauss, 

Sebstportrait als Kind, 2017



Τα κερατινοκύτταρα σταδιακά μεταφέρονται στην επιφάνεια του δέρματος και δημιουργούν ένα 
προστατευτικό στρώμα. Καθώς τα κύτταρα μεταφέρονται στα ανώτερα επίπεδα, γίνονται επίπεδα και 
τελικά πεθαίνουν. 

Το ανώτερο επίπεδο της επιδερμίδας αποτελείται από επίπεδα, νεκρά κύτταρα τα οποία αποβάλλονται 
κάθε 2-4 εβδομάδες. Με αυτόν τον τρόπο η επιδερμίδα συνεχώς ανανεώνεται. 

Η επιδερμίδα δεν έχει αγγεία αλλά περιέχει μελανοκύτταρα – κύτταρα που παράγουν τα πιγκμέντα της 
μελανίνης και δίνουν χρώμα στο δέρμα μας.

Xρώμα δέρματος: Το χρώμα του δέρματος οφείλεται σε μία φυσιολογική χρωστική, την μελανίνη, στο 
πάχος της κεράτινης στιβάδας της επιδερμίδας και στην ανατομική θέση των επιπολής αγγείων. Διαφέρει 
ανάλογα της φυλής, του φύλου και της ηλικίας. Διαφορές επίσης παρατηρούνται και στο ίδιο άτομο, 
ανάλογα της ανατομικής θέσης.

επιδερμίδα



Οι εχθροί του δέρματος

ηλιακή ακτινοβολία

Η ενεργοποίηση των 
καταστρεπτικών ελεύθερων 
ριζών και βλαπτικών ενζύμων 
του δέρματος (όπως η 
ελαστάση και η κολλαγενάση) 

Η φωτογήρανση σημαίνει 
ακανόνιστα παχύ και τραχύ 
δέρμα, δυσχρωμικό και 
υπερκερατωσικό»

κάπνισμα
Η νικοτίνη: προκαλεί αγγειοσύσπαση, που 

μειώνει την καλή παροχή αίματος στο δέρμα και 
συνεπώς επηρεάζει τον τρόπο διατροφής του. 

Τα τοξικά πρόσθετα προϊόντα που περιέχονται 
στον καπνό, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στις 
εξωτερικές στιβάδες του δέρματος από επαφή 
μαζί τους. 

Από απορρόφηση και διείσδυση- μέσω της 
κυκλοφορίας- των προϊόντων αυτών, μειώνονται 
το κολλαγόνο και οι ελαστικές ίνες του 
δέρματος.

ορμονική γήρανσηενδογενής, χρονολογικά προγραμματισμένη γήρανση 
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1950

Denham Harman γιατρός βιολόγος-

γεροντολόγος 

θεωρία των ελεύθερων ριζών για τη 

γήρανση (Free Radical Theory of

ageing). 

Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, οι 

οργανισμοί γερνούν, εξαιτίας της 

οξειδωτικής δράσης των ελεύθερων 

ριζών κατά το πέρας του χρόνου.

Οι ελεύθερες ρίζες είναι από χημικής 

πλευράς, ενώσεις που προκαλούν 

οξείδωση. 



Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου 

καταστρέφουν τη μεμβράνη των 

κυττάρων, 

βλάπτουν και μεταλλάσσουν το 

DNA ,

μετατρέπουν ορισμένες χημικές 

ουσίες σε ενεργούς 

καρκινογόνους παράγοντες, 

απενεργοποιούν και διασπούν 

πρωτεΐνες. 



Σε φυσιολογικές 

συνθήκες, υπάρχει στον 

οργανισμό προστασία από 

τις ελεύθερες ρίζες, όπως 

αυτή που προσφέρουν 

ορισμένα ένζυμα και 

διάφορα αντιοξειδωτικά 

μόρια. Όταν η ισορροπία 

ανάμεσα στις ελεύθερες 

ρίζες και την 

αντιοξειδωτική άμυνα 

διαταραχθεί, οι ελεύθερες 

ρίζες μπορεί να 

συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη διάφορων 

ασθενειών.



Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

Είναι η πιο κοινή μορφή καρκίνου του δέρματος, η πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη και λιγότερο πιθανό να εξαπλωθεί, αν 

και μπορεί να βλάψει τον περιβάλλοντα ιστό. Επειδή το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα εξαπλώνεται σιγά-σιγά, 

εμφανίζεται κυρίως σε ενήλικες. Οι βασικοκυτταρικοί όγκοι μπορεί να εκδηλωθούν ως μια επίπεδη, φολιδωτή κηλίδα 

στο χρώμα του δέρματος ή σε χρώμα καφέ ή, πιο σπάνια, ως μία λευκή κηρώδης ουλή.

0,04 mm - 0,25 mm

το πάχος του χορίου 0,5 – 4 mm

υποδέρματος 4 -9 mm







Η μεταστροφή στο μαύρο

Η πρώτη αποκαθήλωση του λευκού δέρματος προήλθε από τους επιστήμονες: 

1893, ο ισλανδοδανός ιατρός Νιλς Φίνσεν (Niels Finsen) «επιδράσεις του φωτός στο δέρμα»

1903 βραβεύτηκε με το Νομπέλ Φυσιολογίας για τη φωτοθεραπεία ασθενειών όπως η δερματική 

φυματίωση και ο ραχιτισμός. Η θεωρία του ότι το κλειδί όλων ήταν η βιταμίνη D, η οποία ατονεί όταν 

δεν μας βλέπει ο ήλιος, έπεισε μέσα σε μια δεκαετία την ανώτερη τάξη των Ευρωπαίων ότι η 

ηλιοθεραπεία είναι επωφελής για την υγεία.



Φωτογραφία 

«πιονιέρων της 

ηλιοθεραπείας»  

1925



Ακόμη όμως και ως συνιστώμενο από τον ιατρό, το μαύρισμα 

δεν θα γινόταν μόδα αν δεν συνέβαινε ένα ατύχημα: Το 1929, 

η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Κοκό Σανέλ επισκέφθηκε τη 

Γαλλική Ριβιέρα και... κάηκε από τον ήλιο. Επιστρέφοντας 

στο Παρίσι δήλωσε στον κύκλο της ότι «η γυναίκα του 1929 

οφείλει να είναι μαυρισμένη - ένα χρυσό μαύρισμα είναι σικ». 

Η δήλωση αυτή συνέπεσε με την τότε υστερία των 

Παριζιάνων για την αμερικανίδα τραγουδίστρια Ζοζεφίν

Μπέικερ, που ήταν σοκολατόχρωμη από φυσικού της. Καθώς 

μάλιστα ο αρωματοποιός Ζαν Πατού είχε πρόσφατα 

παρουσιάσει το πρώτο λάδι μαυρίσματος - το Huile de 

Chaldee - οι παραλίες γέμισαν σύντομα από κοπέλες που 

λιάζονταν πλέον σαν σταφίδες. Πάντως, η ηλιοθεραπεία 

μετατράπηκε σε «πανδημία» όλων των φύλων και φυλών του 

ανθρώπου μόνο μετά το 1946, οπόταν πρωτοεμφανίστηκε το 

μινιμαλιστικό μαγιό τύπου μπικίνι.



UV-B : Επίσης απορροφάται σε μεγάλο βαθμό από το όζον, περνάει όμως ικανοποιητικό ποσό 

για να δημιουργήσει προβλήματα στο δέρμα.

Βοηθά στο σχηματισμό της μελανίνης και της vit D.

Απορροφάται από τα κοινά τζάμια και είναι υπεύθυνη κυρίως για τα ηλιακά εγκαύματα, 

καρκίνο του δέρματος, γήρανση του δέρματος, φώτο-αλλεργίες, πολύμορφο εκ’φωτός

ερύθημα,.Το ερύθημα που προκαλεί οδηγεί σε επιβραδυνόμενη μελάγχρωση, που εμφανίζεται 

από 6 ως 24 ώρες και διατηρείται από 72-120 ώρες.

Η UV-A : Παλαιοτέρα 

πίστευαν πως οι ακτίνες 

αυτές δεν είχαν κάποια 

ουσιώδη επίδραση στο 

δέρμα. Έχουν όμως 

ενοχοποιηθεί ότι 

προκαλούν 

μελάγχρου τόσο αμέσως, 

μέσα δηλαδή σε λίγες 

ώρες χωρίς να προκληθεί 

ερύθημα, όσο και βραδέως 

(συνήθως εμφανίζεται από 

4 ως 16 ώρες και 

διατηρείται από 48-120 

ώρες. Οι UV-A εισχωρούν 

βαθύτερα στο δέρμα.



Ακτινική κεράτωση Πλακώδες καρκίνωμα



Where on the body should you look for skin cancer?















Νόσος Bowen

Είναι ένας τύπος καρκίνου του 

δέρματος που βρίσκεται μόνο στην 

επιφάνεια του δέρματος. Εν 

αντιθέσει με τα καρκινώματα 

πλακωδών κυττάρων που 

αναπτύσσονται προς τα μέσα και 

εξαπλώνονται στο εσωτερικό του 

σώματος, η νόσος Bowen μένει στην 

επιδερμίδα και εκδηλώνεται με 

φολιδωτά κοκκινωπά μπαλώματα 

που μπορεί να δημιουργήσει 

κρούστα.



Το Σάρκωμα Καπόσι είναι όγκος που οφείλεται στον 

ανθρώπινο ερπητοϊό 8 (HHV8), ιό Ερπητοϊός

Σχετιζόμενος με το Σάρκωμα Καπόσι (KSHV). Περιγράφηκε 

αρχικά το 1872 από τον Μόριτζ Καπόσι (Moritz Kaposi), έναν 

Ούγγρο δερματολόγο που εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο της 

Βιέννης.

Έγινε ευρύτερα γνωστό τη δεκαετία του 1980 ως μία από τις 

ασθένειες που καθορίζουν το AIDS.

Η ιογενής αιτία του καρκίνου αυτού ανακαλύφθηκε το 1994.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82_(%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%80%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B6_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/AIDS


Body-Art-Painting 

HAUT NAH im 5-

Sterne-

Wellnessbereich 

Ausstellung von 

Bildern zu Körper-

Kunst-Bemalungen 

mit Yvetta Wontroba!
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Παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί

η πρόληψη 

παραμένει η πιο αποτελεσματική «θεραπεία»

Πρωτογενής πρόληψη= φωτοπροστασία

Δευτερογενής πρόληψη= έγκαιρη διάγνωση



Karin Kuhlmann 2003

Digitale Kunst

Abstrakter Expressionismus

In den Tiefen der 

menschlichen Psyche 

wird die Haut zur 

Leinwand der Seele



Ευχαριστώ πολύ  

www.akoslife.com


