
Czerniak - przyczyny, objawy, leczenie, 

profilaktyka czerniaka



Czerniak jest chorobą nowotworową, która atakuje 
komórki barwnikowe skóry - melanocyty. Wśród 
licznych nowotworów skóry czerniak jest tym, 

który wywołuje zmiany w obrębie komórek 
barwnikowych. Mimo że choroba obserwowana jest 
głównie na skórze, to proces chorobowy dotyczyć 

może również błon śluzowych czy np. gałki ocznej.



PRZYCZYNY CZERNIAKA

●nadmierna ekspozycja na promieniowanie UVA i UVB 
zarówno słoneczne jak i sztuczne (solaria),

●duża skumulowana ekspozycja na słońce, oparzenia 
słoneczne w dzieciństwie i wieku młodzieńczym,

●wiek i płeć - bardziej narażone są kobiety, przy 
czym ryzyko wzrasta z wiekiem,

●jasny fenotyp skóry - jasna karnacja skóry, jasny 
kolor włosów i oczu, obecność piegów, łatwe 
uleganie oparzeniom słonecznym,

●występowanie czerniaka u krewnych pierwszego i 
drugiego stopnia;



PRZYCZYNY CZERNIAKA (II)

●duża liczba znamion barwnikowych 
(melanocytowych) oraz dużych wrodzonych znamion 
barwnikowych,

●wysoki status socjoekonomiczny,

●jatrogenna ekspozycja na promieniowania 
ultrafioletowe wraz z psoralenem,

●promieniowanie jonizujące;





OBJAWY CZERNIAKA

●Zgrubienie,

●zaczerwienienie wokół znamienia,

●Swędzenie,

●Krwawienie,

●Powiększenie,

●zmiany zabarwienia,

●zmiana kształtu.



Zmiany w obrębie znamienia, budzące 
niepokój onkologiczny, są określane jako 

ABCD:

A - asymetria - zmiana kształtu znamienia z okrągłej na 
niesymetryczną

B - brzegi - nierówne, postrzępione brzegi znamienia

C – kolor - zmiany w zabarwieniu znamienia: 
ściemnienie, rozjaśnienie, różne zabarwienia w obrębie 

tego samego znamienia

D - rozmiar, średnica znamienia  - ocenie powinny być 
poddane wszelkie znamiona o wielkości powyżej 6 

mm





LECZENIE CZERNIAKA

●Zwykle jest wieloetapowe. Pierwszym etapem leczenia 

jest leczenie chirurgiczne. Polega ono na radykalnym 

wycięciu nowotworu, wraz z marginesem skóry zdrowej 

o szerokości 1 cm dla czerniaka o grubości do 2 mm.

●Kolejnym etapem operacji jest zamknięcie powstałej 
rany. Jeżeli chirurg musiał usunąć dużo skóry, 
konieczne jest wykonanie przeszczepu skóry, która 

zwykle pobiera się z uda. Następnie na ranę nakłada się
opatrunek uciskowy.



PROFILAKTYKA CZERNIAKA

W profilaktyce czerniaka wielką rolę odgrywa rozsądne korzystanie ze 
słońca. Bezwzględny zakaz opalania się, na słońcu i w solarium, dotyczy 
osób ze znamionami dysplastycznymi, osób o jasnej karnacji i tych, którzy 
mają dużo znamion. Osoby z grupy ryzyka, przed każdym spacerem 
powinny nakładać na skórę preparaty zawierające filtry o wysokim stopniu 
ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB, najlepiej tzw. blokery, czyli 
preparaty całkowicie chroniące przed słońcem. Osoby nie obarczone 
ryzykiem też powinny zachować umiar w opalaniu i stosować kremy do 
opalania z filtrami, dostosowane do typu skóry i nasłonecznienia.



Czerniak rodzaje

Zmiany skórne, diagnozowane jako czerniak nie w 

każdym przypadku wyglądają w taki sam sposób. Dlatego 

też w wyróżnia się kilka rodzajów czerniaków, 

określających różne podtypy kliniczne choroby.



Czerniak guzkowy - plama soczewicowata oraz 

czerniak akralny
Innym rodzajem jest czerniak guzkowy. Jest on wskazywany jako 

najcięższa postać choroby. Grupa ta obejmuje z kolei dwa 
podtypy kliniczne. Pierwszym z nich jest plama soczewicowata, 
która jest postacią złośliwą. Występuje rzadko, ponieważ 
cierpi na nią jedynie od 5 do 15% chorych. Najczęściej 

dotyczy osób w wieku podeszłym, przede wszystkim w obrębie 
szyi albo twarzy. Wskazuje się, że przyczyną wystąpienia 

plamy soczewicowate jest długie oraz wieloletnie narażanie 
skóry na promieniowanie słoneczne. Drugim podtypem jest 
czerniak akralny, który obserwowany jest na wewnętrznej 

części skóry rąk i stóp.



Czerniak bezbarwnikowy

W obrębie choroby wyodrębnia się także czerniaka 
bezbarwnikowego. Dotyczy on zaledwie 2% osób 
chorych. Jest to charakterystyczny rodzaj zmian 

skórnych, w których obserwuje się brak występowania 
barwnika. W tym przypadku również objawy są dość

swoiste, a niepokój powinna wzbudzić mało 
charakterystyczna, ale powiększająca się grudka o 

zabarwieniu różowoczerwonym.



Czerniak - złośliwy nowotwór skóry

To najzłośliwszy nowotwór skóry i błon śluzowych, 
wywodzący się z melanocytów znamion barwnikowych lub 
niezmienionej skóry. Powstaje w wyniku ich nadmiernego 

pobudzania na skutek ekspozycji na promieniowanie 
ultrafioletowe,i daje wczesne przerzuty zarówno drogą

naczyń chłonnych jak i krwionośnych.
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