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CZERNIAK 
– poznaj wroga
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Skóra człowieka składa się z kilku 
warstw, a najbardziej zewnętrzną 
jest naskórek. To właśnie w nim, 
a jeszcze dokładniej – w warstwie 
rogowej naskórka znajdują się 
komórki barwnikowe czyli mela-
nocyty, z których może rozwinąć 
się czerniak. Komórki barwniko-
we występują ponadto w błonach 
śluzowych czy gałce ocznej gdzie 
również może rozwinąć się ten no-
wotwór. 

CZERNIAK TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ 
ZŁOŚLIWYCH NOWOTWORÓW SKÓR-
NYCH I JEST GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ 
ZGONÓW W TEJ GRUPIE NOWOTWO-
RÓW. NALEŻY JEDNAK WSPOMNIEĆ, 
ŻE WCZESNE WYKRYCIE DAJE PO-
NAD 90% WYLECZALNOŚĆ. Wczesna 
diagnostyka tej choroby jest bardzo 
ważna, gdyż czerniak charakteryzuje 
się dość szybkimi przerzutami do wę-
złów chłonnych i innych narządów, 
najczęściej płuc, wątroby oraz kości. 

ODMIANY CZERNIAKA

•	 CZERNIAK SZERZĄCY SIĘ PO-
WIERZCHNIOWO powstaje naj-
częściej ze znamion dysplastycz-
nych, czyli znamion barwnikowych, 
innych od pozostałych na skórze, róż-
niących się m.in. wielkością, nieregu-
larną barwą, powiększaniem się itp. 

•	 CZERNIAK GUZKOWY charakteryzu-
je się najcięższym przebiegiem, obja-
wia się powstaniem rosnącego guzka 
o czarnym lub niebieskim zabarwie-
niu na niezmienionej skórze, a rza-
dziej w obrębie zmiany barwnikowej. 

•	 CZERNIAK Z PLAMY SOCZE-
WICOWATEJ powstaje zwykle 
u osób w starszym wieku, w wy-
niku wieloletniego nasłonecz-
niania znamion barwnikowych. 

•	 CZERNIAK PODPAZNOKCIOWY 
rzadka odmiana czerniaka obja-
wiająca się plamą na paznokciu. 

Patogeneza czyli mechanizm powsta-
wania czerniaka, jak i innych nowotwo-
rów nie jest do końca poznany. Istnieje 
wiele szkodliwych czynników, które wy-
wołują mutacje genów w komórkach 
barwnikowych. To z kolei skutkuje po-
wstaniem komórek, które w niekontrolo-
wany sposób namnażają się, nie reagują 
na sygnały organizmu, nie starzeją się jak 
zwykłe komórki, a ponadto po pewnym 
czasie migrują i atakują kolejne narządy.

DIAGNOSTYKA
Wszelkie znamiona melanocytowe 
– barwnikowe różniące się od in-
nych występujących na naszym ciele, 
kwalifikują się do obserwacji własnej, 
a jeszcze lepiej – dermatologa. Istnie-
je kilka kryteriów oceny takich zmian, 
które ułatwiają rozpoznanie czernia-
ka. JEDNĄ Z TAKICH METOD JEST TZW. 
ALGORYTM ABCD, KTÓRY OKREŚLA 
NIEPOKOJĄCE ZMIANY W OBRĘBIE 
ZNAMION BARWNIKOWYCH:
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A – asymetria zmiany,
B – nieregularne brzegi,
C – niejednolity kolor,
D – wielkość zmiany, te powyżej  

5-6 mm uznaje się za niepokojące.

Podstawowym badaniem pozwa-
lającym na wstępną diagnozę jest 
obejrzenie podejrzanej zmiany pod 
dermatoskopem. Jest  to prosty przy-
rząd pełniący funkcję lupy, pozwalający 
lekarzowi na obejrzenie skóry pod du-
żym powiększeniem. Takie badanie zaj-
muje kilka minut i jest całkowicie bez-
bolesne. Inną odmianą tego przyrządu 
jest wideodermatoskop, dzięki któremu 
obraz z badania możemy oglądać np. 
na ekranie komputera. Wśród innych, 
bardziej zaawansowanych badań moż-
na wymienić również:

•	 refleksyjną mikroskopię konfo-
kalną, która wykorzystuje róż-
nice w odbijaniu światła przez 
zmienione struktury skóry, 

•	 wysokiej częstotliwości ultraso-
nografię skóry, która uzupełnia 
podstawowe badania już ist-
niejącej zmiany nowotworowej, 

•	 biopsja wycinająca, która polega 
na wycięciu zmiany, która daje 
cechy czerniaka z marginesem 

zdrowej skóry. Następnie podda-
wana jest badaniu histopatolo-
gicznemu, które daje ostateczne 
potwierdzenie diagnozy, pozwa-
la ocenić stadium choroby oraz 
ustalić rokowania pacjenta.

CZYNNIKI RYZYKA
W rozwoju czerniaka dużą rolę odgry-
wa genetyka, dlatego jeśli w rodzinie 
ktoś chorował na ten nowotwór, na-
leży być pod stałą opieką lekarza der-
matologa i onkologa. Równie istotne 
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12 maja obchodzony jest Europejski Dzień 
Walki z Czerniakiem. Jego symbolem jest czarna 

wstążka. 

Źródło: www.pulsmedycyny.pl
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są czynniki zewnętrzne - środowisko-
we, które mogą inicjować powstawanie  
tego nowotworu. Głównie chodzi tu 
o promieniowanie UVA i UVB emitowane 
przez słońce lecz również to, wytwarzane 
sztucznie m.in. w solariach. DO CZYNNI-
KÓW RYZYKA DOCHODZĄ JESZCZE: STA-
ŁE DRAŻNIENIE CHEMICZNE LUB MECHA-
NICZNE CZY JASNA KARNACJA, KTÓRA 
ŁATWO ULEGA OPARZENIOM SŁONECZ-
NYM. NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNE JEST 
WYSTĄPIENIE OPARZENIA SŁONECZNE-
GO W DZIECIŃSTWIE. Również osoby 
przyjmujące leki immunosupresyjne sto-
sowane np. po przeszczepach znajdują 
się w grupie zwiększonego ryzyka.

Pierwszym krokiem w kierunku le-
czenia pacjenta jest zawsze wycięcie 
zmiany z marginesem skóry, który 
uzależniony jest od wielkości podej-
rzanej zmiany. Gdy czerniak zostaje 
wcześnie wykryty, nie ma potrzeby 
wykonywania biopsji okolicznych 
węzłów chłonnych. Lecz gdy atakuje 
też głębiej położone warstwy skóry, 
wtedy niezbędna jest kontrola wę-
złów, a nawet ich wycięcie w bardziej 
zaawansowanych stadiach choroby. 
Wdraża się również leczenie ogólno-
ustrojowe obejmujące m. in. chemio 
i immunoterapię dobierane indy-
widualnie do konkretnego pacjen-

ta. Efekty leczenia jak i rokowania są 
ściśle związane ze stadium choroby. 
Zajęcie węzłów chłonnych, które 
skutkuje również wystąpieniem odle-
głych przerzutów drastycznie pogar-
sza rokowania pacjenta.

W przypadku już rozpoznanej cho-
roby nowotworowej, sami niewiele 
możemy zrobić. Nawet lekarze nie 
mogą dać żadnej gwarancji odnośnie 
efektów leczenia. Dlatego tak ważne 
jest abyśmy działali zanim zaatakuje 
nas ta potworna choroba. PAMIĘTAJ-
MY O PROFILAKTYCE! O KONTROLI 
U DERMATOLOGA ZMIAN BARWNI-
KOWYCH, ZWŁASZCZA JEŻELI W RO-
DZINIE WYSTĘPOWAŁY JUŻ NOWO-
TWORY. CHROŃMY SWOJĄ SKÓRĘ, 
A ZWŁASZCZA SKÓRĘ DZIECI PRZED 
BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM PRO-
MIENI SŁONECZNYCH. Należy unikać 
opalania się w godzinach między 
10 a 15, a na skórę stosować kremy 
z wysokim filtrem przeciwsłonecz-
nym UVA i UVB. Należy całkowicie 
zrezygnować z łóżek samoopalają-
cych, w których nasza skóra jest wręcz 
bombardowana szkodliwymi promie-
niami. Należy mieć świadomość, że 
ta choroba może dotknąć każdego 
dlatego warto przestrzegać tych kilku 
ważnych zasad.

DARIA KuChARSKA
pracownik apteki
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Statystyki dotyczące czerniaka nie napawają 
optymizmem. Aż 85% z nas nigdy nie 

pokazało dermatologowi podejrzanej zmiany! 
Tymczasem aż 1 na 3  osoby umiera właśnie 

z powodu tej choroby. 

Źródło: www.raknroll.pl

Najwięcej zachorowań na czerniaka 
odnotowuje się między 50 a 64 rokiem życia. 

Jednocześnie największe ryzyko zachorowania 
występuje w ósmej dekadzie życia. 

Źródło: www.onkologia.org.pl
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