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Co to jest czerniak?

Czerniak to nowotwór złośliwy skóry, błon 

śluzowych wywodzący się z komórek 

barwnikowych wytwarzajacych melaninę



Czynniki ryzyka wystąpienia 

czerniaka?

- długotrwałe opalanie się

- korzystanie z solarium

- oparzenia słoneczne w dzieciństwie

- wrodzone zniamiona i ich duża ilość

- znamiona w miejscach narażonych na podrżnienia

- genetyczne predyspozycje

- blizny poparzeniowe

- niegojące się owrzodzenia skóry



Gdzie można się spodziewać 

czerniaka?

Czerniak najczęściej występuje na nogach, 

plecach i karku ale może też się pojawić 

gdziekolwiek na skórze, nawet na skórze głowy.



Gdzie czerniak pojawia się poza 

skórą?
● Czerniak złośliwy powieki i 

gałki ocznej:

● Złe rokowanie

● Równa częstość zachorowań 

u obu płci

● Stanowi 10 procent 

wszystkich czerniaków

● Czerniak złośliwy błony 

śluzowej jamy ustnej:

● Stanowi 1-2 procent 

wszystkich zachorowań

● Występuje u osób dorosłych 

w 90 procentach po 40 r. 

życia

● Czerniak złośliwy męskich i 

żeńskich narządów 

płciowych:

● Złe rokowania

● Czerniak złośliwy łożyska 

paznokcia:

● Dotyczy kciuka i palucha

● Szczyt zachorowań przypada 

na 7 dekadę życia

● Częstszy u kobiet

● Czerniak złośliwy okolicy 

odbytu i odbytnicy:

● Stanowi 1 procent 

wszystkich nowotworów

● Dotyczy osób po 50 r. życia

● Czerniak złośliwy okolicy 

podeszwowej:

● Dotyczy częściej innych ras 

niż biała



Rodzaje czerniaka

● czerniak szerzący się powierzchownie

● czerniak z plamy soczewicowatej

● czerniak guzkowy

● czerniak akralny w tym podpaznokciowy



Alfabet czerniaka

● A-asymetria-połowy różnią się od siebie

● B-brzegi-nieregularne,poszarpane

● C-ciemny kolor-różne odcienie brązu

● D-duża średnica-powyżej 6mm

● E-ewolucja-zmiany kształtu, koloru

● i wielkości



Jak zapobiegać czerniakowi?

● Unikanie długotrwałego wystawienia na słońce

● Rezygnacja z solarium

● Samodzielna kontrola znamion barwnikowych 

na skórze

● Regularne wizyty u dermatologa



Jak leczyć czerniaka?
● Chirurgiczne wycięcie z znacznym marginesem skóry zdrowej

● Izolowana kończynowa chemioterapia perfuzyjna w 

hipertermii 41-42  st. Celcjusza. Dożylne podawanie dużych 

dawek leku przeciwnowotworowego (melfalanu) do izolowanej 

od krążenia systemowego kończyny.

● Chemioterapia. Stosowana jedynie jako leczenie paliatywne, 

majace na celu złagodzenie objawów spowodowanych przez 

czerniaka

● Radioterapia.Stosowana głównie jako leczenie uzupełniające i 

miejscowe

● Immunoterapia. Rzadko stosowan ze względu na toksyczność 

i wysoki koszt leczenia

● Terapia genowa.

● Szepionka (metoda eksperymentalna)





Statystyka

Polska

-W 2003 r. Współczynnik zachorowalności wyniósł 3,8:100 000 co 

sytuuje czerniaka na 16 miejscu wśród wszystkich typów 

nowotworów złośliwych

-W 2004 r. ilość nowych zachorowań u mężczyzn- 902 i 1024 

zachorowań u kobiet. Ilość zgonów w tym roku wyniosła 

odpowiednio 484 u mężczyzn i 461 u kobiet.

-współczynnik umieralności

Mężczyźni 2:100 000

Kobiety 1.5:100 000

Świat

-Największa zachorowalność na czerniaka zanotowana jest w 

australii (28,9:100 000 u mężczyzn i 25,3:100 000 u kobiet)

-Zapadalność na czerniaka w Stanach Zjednoczonych wzrosła 

ponad 10 razy między 1935 a 1987 rokiem.



Dziękuję za uwagę.


