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Czerniak – nowotwór nie tylko atakujący skórę.

Czerniak łac. melanoma malignom jest najbardziej złośliwym nowotworem skóry, 

który wywodzi się z melanocytów znamion barwnikowych lub „de novo” w skórze 

nie objętej zmianą.  

Czynnikami mającymi wpływ na jego rozwój jest 
przede wszystkim nadmierna ekspozycja na promie-
niowanie ultrafioletowe, a także oparzenia słoneczne — 
zarówno poparzenia naturalne jak i sztuczne. Na me-
lanoma malignom wpływ ma fenotyp skóry, który 
określa zawartość melaniny, inaczej pigment obecny 
w skórze, który odpowiedzialny jest za powstawanie 
opalenizn. Określenie fenotypu pozwala określić sto-
pień narażenia skóry na szkodliwe działanie promienio-
wania uv — czym mniejszy poziom aktywnej melaniny, 
tym fenotyp jest jaśniejszy. 

Na występowanie czerniaka narażone są osoby z I lub 
II fototypem skóry, który charakteryzuje się jasnym od-
cieniem skóry, jasnymi oczami, rudymi włosami oraz 
piegami. Ważnym aspektem jest uwarunkowanie 
 genetyczne, czy czerniak występował już wcześniej 
w kręgu najbliższej rodziny, a także obecność znamion 
wrodzonych. Literatura medyczna podaje bardzo dużo 
odmian czerniaka złośliwego. Najwięcej badań i arty-
kułów medycznych opiera się na występowaniu czer-
niaka wywodzącego się ze znamion barwnikowych, na-
tomiast zapomnianą odmianą, a zarazem najrzadziej 
występującą jest czerniak łożyska paznokciowego. 

Czerniak łożyska paznokcia jest to szczególny oraz 
rzadki (1% - 3% przypadków) podtyp alm (czerniak 
umiejscowiony na kończynach wychodzący z plam 

soczewicowych). Rozwój alm występuje głównie na 
podeszwach stóp i dłoniach, ale również może zajmo-
wać powierzchnie około- i podpaznokciowe. Częściej 
atakuje kobiety niż mężczyzn. Mimo swojego łagod-
nego wyglądu jest najbardziej niebezpieczny oraz bar-
dzo trudny w prawidłowej diagnostyce. Wpływ na to 
ma późna wykrywalność, gdyż różnicowany jest przez 
pacjentów najczęściej jako krwiak płytki podpaznok-
ciowej lub jako zakażenia bakteryjne lub grzybicze. 
Należy pamiętać, że tak jak każdy nowotwór, również 
czerniak może dawać przerzuty ! 

Badaniem pozwalającym na odróżnienie  czerniaka 
od innych jednostek chorobowych jest badanie 
dermatoskopem. 

Dermatoskopia — mikroskopia jest to badanie nieinwa-
zyjne, polegające na wykorzystaniu optycznych technik 
powiększania od 10 do 40 razy. Cechy dermatosko-
powe czerniaka:

• Punktowe zagęszczenie barwnika;

• Poszerzony oraz nieregularny układ barwnika;

• „Droga mleczna” – występowanie niebieskoszarych
zabarwień.
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Rys. 1 Tabelka przedstawiająca różnicowanie między krwiakiem a czerniakiem płytki podpaznokciowej 

Kolor
Kształt
Lokalizacja

Wzrost płytki 
paznokciowej

Czerniak płytki 
paznokciowej

Brązowy, bordowy, 

fioletowy, niebieski,

szary

Regularny, wyraźnie 

ograniczone brzegi, 

pionowa smuga najczęściej 

występująca przy wałach 

okołopaznokciowych

Zmiana nie rośnie wraz 

z płytką paznokciową, 

pomimo wzrostu płytki 

czerniak nie oddala się  

od łożyska

Krwiak 
podpaznokciowy

Czerwony, brunatny, 

krwisty

Nieregularne brzegi, brak 

brzegów ograniczonych,

Może występować na całej 

płytce paznokciowej

Krwiak rośnie, „schodzi”, 

oddziela się od łożyska

Procedura dermatoskopii opiera się na ocenie 
4 parametrów:

• asymetria;
• brzegi;
• kolor;
• komponenty strukturalne. 

Kolejne rozsztrzygające badania to: biopsja i badanie 
histopatologiczne. Im szybciej rozpoczniemy leczenie 
tym lepsze są rokowania powodzenia terapii. Przy roz-
poznanym czerniaku stosuje się metody uzupełniające 
leczenie, takie jak radioterapia lub chemioterapia. 

Profilaktyka
Najważniejszym punktem, aby uniknąć czerniaka, jak 
i innych jednostek chorobowych jest odpowiednia edu-
kacja i profilaktyka. W przypadku czerniaka istotne jest 
unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce, tym bar-
dziej jeżeli w rodzinie już wcześniej czerniak złośliwy 
występował oraz gdy na ciele występuje duża liczba 
znamion barwnikowych. Wskazane jest noszenie ubrań 
ochronnych, okularów przeciwsłonecznych oraz kape-
lusza z szerokim rondem. Należy stosować kremy z fil-
trem ochronnym! Filtry uv spf 30-50, stosowanie co 
2-3 godziny!

Kolejnym punktem bardzo istotnym jest unikanie pro-
mieni słonecznych w godzinach wzmożonego szczytu 
pomiędzy godziną 11 a 15!

Badaj znamiona !  

Oglądaj znamiona !  

Dbaj o swoje ciało ! 

Uzupełniajmy niedobór witaminy D3+K2, która odpo-
wiada za regulację gospodarki wapniowo-fosforano-
wej. Ważne jest, aby witamina D3 była przyjmowana 
razem z witaminą K2, ponieważ wtedy wapń jest lepiej 
przyswajany przez tkankę kostną.

W dzisiejszych czasach trendem jest zdrowe odży-
wianie oraz aktywność fizyczna, aby organizm do-
brze funkcjonował. Jednak jeżeli dbamy o ciało oraz 
sprawność fizyczną, dlaczego nie dbamy o stan skó-
ry, stan znamion barwnikowych, stan paznokci czy 
stóp? 

 
Każdą zmianę sprawdzaj i skonsultuj !  
Nie działaj na „własną rękę” !


