
Czerniak - niebezpieczny 

nowotwór skóry



Kilka informacji na temat czerniaka

Czerniak to złośliwy nowotwór skóry. Pojawia się 

za sprawą melaniny, którą produkują melanocyty. 

Melanina ta ciemnieje w kontakcie z 

promieniowaniem ultrafioletowym.



Jak szybko rośnie czerniak?

Zwykły pieprzyk już w kilka miesięcy może 

przekształcić się w czerniaka skóry, a w kolejne 

kilka miesięcy rozwinie się w głąb skóry. 

Najważniejsza w leczeniu choroby jest jednak nie 

wielkość czerniaka z zewnątrz, a to jak wrósł w 

głąb skóry.



Gdzie najczęściej występuje 

czerniak?

Czerniaki najczęściej występują z przodu i z tyłu 

na nogach, na plecach i karku. Może się rozwijać 

nawet w miejscach, które są w niewielkim stopniu 

narażone na słońce i promieniowanie UV.



Rodzaje czerniaka
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Kto jest w grupie podwyższonego 

ryzyka?

W grupie podwyższonego ryzyka są osoby, które:

●mają jasną karnację, rude lub blond włosy, 

niebieskie oczy, liczne piegi

●mają dużą liczbę znamion barwnikowych

●mają w rodzinie osobę, która chorowała na 

czerniaka

●przebywających dużo na słońcu, korzystających z 

solarium

●chorują na inne choroby skóry.



Jak zapobiegać złośliwemu 

nowotworowi skóry?

Aby zapobiegać czerniakowi należy:

●nie korzystać z solarium

●mieć nakrycie głowy przebywając na słońcu

●używać kremu z filtrem UV

●nie dopuszczać do oparzeń skóry 

spowodowanych promieniem UV.



Przyczyny zachorowania na 

czerniaka

Najczęstszą przyczyną zachorowań na czerniaka 

jest zbyt częste przebywanie na bardzo 

intensywnym słońcu (szczególnie w dzieciństwie), 

zbyt długie i częste przebywanie w solarium, nie 

stosowanie kremów z filtrem UV podczas 

przebywania na słońcu.  



Jak rozpoznać czerniaka skóry?

Aby rozpoznać czerniaka najlepiej sprawdzić czy 

mamy objawy tego groźnego nowotworu. Dobrze 

jest zapoznać się z ABCDE czerniaka. Gdy 

podejrzewamy chorobę należy skonsultować się 

ze specjalistą dermatologiem.



Objawy czerniaka

Objawy czerniaka:

●zgrubienie znamienia

●zaczerwienienie wokół znamienia

●swędzenie znamienia

●krwawienie ze znamienia

●powiększenie znamienia

●zmiana zabarwienia znamienia

●zmiana kształtu znamienia.



Objawy czerniaka - ABCDE

ABCDE czerniaka:

●Asymetria znamienia, jego mocno nieregularny 

kształt wciąż ulegający zmianom

●Brzegi znamiona poszarpane poza obręb 

normalnego okręgu

●Czerwony kolor wokół znamienia

●Duży rozmiar znamienia, przekraczający 6mm

●Ewolucja w postaci zmian na jednym, bądź kilku 

znamionach.



Jak leczyć czerniaka?

Dużą rolę w leczeniu czerniaka pełni czas. 

Czerniak może występować także na płucach, 

węzłach chłonnych, czy nawet na mózgu. 

Czerniaka leczy się z udziałem chirurga. Wycina 

się element skóry, na którym znajduje się 

czerniak. Gdy u pacjenta występują przerzuty 

często wymaga także użycia chemioterapii 

perfuzyjnej lub radioterapii. Szczepionki i 

imunnoterapia nie przyniosły jeszcze 

oczekiwanych efektów.



Dziękuję za uwagę!

Wykonała: Urszula Owczarska 7a


