
CZERNIAK



Przedstawienie
Czerniak to nowotwór złośliwy skóry. Wywodzi się 

z melanocytów – komórek wytwarzających 

barwnik zwany melaniną. Melanina sprawia, że 

skóra ciemnieje w kontakcie z promieniowaniem 

ultrafioletowym, czyli np. w kontakcie z 

promieniowaniem słonecznych czy 

promieniowaniem stosowanym w solarium. 

Czerniaki najczęściej pojawiają się na skórze, ale 

mogą wystąpić także w obrębie ust, nosa czy gałki 

ocznej.  



PRZYCZYNA

Najczęściej jest to zmiana w materiale 

genetycznym, powodujące niekontrolowane 

dzielenie się komórek skóry. Powstaje też w 

wyniku nadmiernego pobudzania 

melanocytów na skutek ekspozycji na 

promieniowanie ultrafioletowe,i daje 

wczesne przerzuty zarówno drogą naczyń 

chłonnych jak i krwionośnych.



OBJAWY
Pojedyncze nowo powstałe zmiany, zwłaszcza u 

osób po 50. roku życia, ale nie tylko, takie jak 

przebarwienie, odbarwienie, czerwona obwódka, 

złuszczanie, zmiana barwy. Kontroli wymagają 

zwłaszcza zmiany asymetryczne, z poszarpanymi 

brzegami, o średnicy powyżej 6 mm. 

Owrzodzenie, sączenie wydzieliny krwistej lub 

ropnej mogą być objawami zaawansowanych 

czerniaków. Niepokojące są też szybko rosnące 

czerwone guzki, zmiany wypukłe i spoiste.



LECZENIE
Jeszcze kilka lat temu lekarze nie mogli 

zaproponować chorym zbyt wielu skutecznych 

terapii, a na chwile obecną wygląda to coraz 

lepiej. Najczęściej czerniaki są leczone 

chirurgicznie. Popularną terapią jest 

immunoterapia, która stanowi rewolucyjne 

odkrycie w medycynie. Nie działa ona 

bezpośrednio na nowotwór, ale aktywuje komórki 

układu odpornościowego po to, aby same 

rozpoczęły walkę z nowotworem.



PROFILAKTYKA
- unikanie długotrwałego przebywania na słońcu i 

korzystania z solarium

- samodzielna kontrola znamion barwnikowych na 

skórze

- regularne wizyty u dermatologa

- Stosowanie kremów z wysokimi filtrami UVA i 

UVB

- Noszenie okularów przeciwsłonecznych oraz 

okrycia głowy



Czy jesteś w grupie 
podwyższonego ryzyka?

Czerniak skóry może rozwinąć się u każdego!

Zagrożenie zachorowania na czerniakiem wzrasta u osób:

- o jasnej karnacji, rudych lub blond włosach, niebieskich oczach, licznych 

piegach

- dużej liczbie znamion barwnikowych, znamion w miejscach drażnienia

- u których w rodzinie występowały przypadki czerniaka lub innych 

nowotworów skóry

- przebywających w pełnym słońcu powyżej godziny dziennie

- które doznały oparzeń słonecznych, szczególnie w dzieciństwie

- słabo tolerujących słońce, opalających się z dużym trudem lub w ogóle

- Korzystających z solarium



ALFABET CZERNIAKA SKÓRY

A – asymetria – połowy różnią się od siebie

B – brzegi – nieregularne, poszarpane

C – ciemny kolor – różne odcienie brązu

D – duża średnica – powyżej 6 mm

E – ewolucja – zmiany kształtu, koloru, wielkości



KONIEC


