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MELANÓM
Čo je melanóm?

Melanóm je najzhubnejšia forma rakoviny kože (diagnóza C43) so schopnosťou veľmi rýchlo metastázovať.
Vzniká zhubnou premenou pigmentových buniek – melanocytov. Na vzniku ochorenia sa podieľajú predovšetkým dva
faktory: genetická náchylnosť – predispozícia (napr. svetlý typ
kože) a prostredie, v ktorom sa človek pohybuje (UV žiarenie, geo
grafická poloha). Vznik melanómu priamo súvisí s vystavovaním
kože UV žiareniu, pričom z hľadiska jeho vzniku je v porovnaní
s chronickým slnením nebezpečnejšie práve intenzívne občasné,
čiže nárazové opaľovanie a akútne spálenie po krátkom pobyte
na slnku. Melanóm je z biologického hľadiska veľmi nebezpečný
typ nádoru, pretože „malé zhubné znamienko“ dokáže v krátkom
čase „rýchlo zabiť“. Vzniku melanómu však možno predchádzať
a keďže sa obyčajne vyskytuje na viditeľných miestach na koži, dá
sa jeho prítomnosť včas odhaliť.

Ide o častý druh rakoviny?

Výskyt melanómov z roka na rok stúpa. Vek pacientov
pritom klesá a výnimkou nie sú dokonca už ani detskí
pacienti. K zvýšenému výskytu prispievajú aj dovolenky
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trávené v exotike (najmä v zimnom období) a fakt, že sa UV žiareniu vystavujeme veľmi nárazovo. Veľkú časť roka trávime
v uzatvorených priestoroch a následne sa chceme v krátkom
čase rýchlo opáliť, aby sme boli „krásne hnedí“. Svoju úlohu
pri zvýšenom výskyte melanómov zohrávajú aj soláriá, o ktorých sa už dnes vie, že sú nebezpečné. Medzinárodná agentúra
pre výskum rakoviny (IARC) zaradila zdroje solárií do kategórie
„SPÔSOBUJÚCE RAKOVINU“. Významný podiel na výskyte melanómu má aj stenčovanie ozónovej vrstvy. V európskych krajinách sa počet novodiagnostikovaných melanómov každoročne
zvyšuje o päť percent. Za posledných 35 rokov sa výskyt melanómu zvýšil až štvornásobne. Na Slovensku bolo podľa najnovších dostupných údajov z roku 2018 viac ako 7400 dospelých pacientov s diagnostikovaným melanómom.

Súvisí melanóm vždy s materským znamienkom?

Len jedna tretina melanómov vzniká z rôznych druhov pigmentových névov - ľudovo povedané materských znamienok. Dve tretiny vznikajú ako nový útvar
„de novo“, na zdravej koži. Melanóm sa objaví ako drobné hnedé,
čierne, zriedkavejšie aj ružové ložisko a postupne sa vyvíja. Môže
rásť do plochy, ale aj do výšky. Prítomnosť uzlíka na pôvodne
plochom ložisku je nutné považovať za znak pokročilého nádoru.

1/3

Kde sa melanóm vyskytuje najčastejšie?

Melanóm je nádor z pigmentových buniek, ktoré sú
zodpovedné za hnedé sfarbenie našej pokožky. Aj preto sa vyskytuje najčastejšie na koži a vo väčšine prípadov na plochách, ktoré nárazovo vystavujeme slnečnému žiareniu. Môže sa však vyskytnúť kdekoľvek na tele – napríklad aj
v oku alebo na slizniciach, avšak tu je jeho výskyt zriedkavejší.

Melanóm u mužov a u žien

Výskyt melanómu u mužov a žien je približne rovnaký.
Melanóm patril medzi nádory vyskytujúce sa vo vyššom veku, ale v posledných rokoch sa objavuje u stále
3
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mladších jedincov. U ľudí mladších ako 40 rokov je výskyt melanómu častejší u žien. Po dovŕšení veku 65 rokov sa dvakrát
častejšie vyskytuje u mužov, po osemdesiatke je to dokonca až
trikrát častejšie. U žien sa melanómy najčastejšie vyskytujú na
dolných končatinách, ramenách a tvári. U mužov na prednej
strane hrudníka a chrbte. Súvisí to s odhaľovaním rozličných
častí tela UV žiareniu u mužov a žien. V posledných rokoch sa
u žien zvýšil výskyt „tenkých“ melanómov s dobrou prognózou,
naopak u mužov pozorujeme nárast hrubších, prognosticky
horších typov nádorov.

Kedy treba spozornieť?

!

Akýkoľvek útvar na koži, ktorý zodpovedá nižšie uvedenej ,,ABECEDE MELANÓMU“, ale aj malá ranka, ktorá sa podozrivo dlho nehojí, svrbí, štípe či krváca, by
mali vzbudiť podozrenie. Melanóm býva vo väčšine prípadov na
prvý pohľad iný ako okolité znamienka. Zmena v podozrivom
ložisku sa stále vyvíja, mení sa sfarbenie, ohraničenie, veľkosť.
Krvácajúce znamienko už môže poukazovať na vyššie štádium
rakovinového ochorenia, pretože to znamená, že onkologické
bujnenie sa už dostalo ku cievam, ktoré sa v koži nachádzajú
hlbšie.

Abeceda melanómu

ABC

Pomocníkom pri podozrení na prítomnosť melanómu
sú tzv. „ABCDEFG kritériá” označujúce najtypickejšie
charakteristiky začínajúceho melanómu.
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A
B
C
D
E
F
G

predstavuje asymetriu. Nebezpečné je znamienko, ktoré nemá pravidelný oválny alebo kruhový tvar, môže mať akoby výbežky.
predstavuje ohraničenie, okraj (z anglického
border). Pigmentové znamienka môžu byť
ostro ohraničené, ale môžu mať aj rozstrapkaný, mnohotvárny okraj. Neostré, akoby
rozpité ohraničenie znamienka je podozrivé.
znamená farbu (z anglického color). Ak má
znamienko viacero farebných odtieňov, treba ho ukázať odborníkovi. Zhubné znamienka majú často odtiene hnedej či čiernej farby,
avšak môže sa v nich objaviť dokonca aj červená, biela či modrá farba! Melanómy môžu
nielen tmavnúť, ale aj strácať farbu. Niekedy
môže melanóm pôsobiť len ako dlho sa nehojaca, mokvajúca vyrážka.
značí priemer (diameter) alebo rozmer (dimension). Melanómy majú obyčajne priemer väčší ako 6 mm.
značí vyvýšenie pôvodne plochého znamienka (elevácia). Môže sa tým myslieť aj evolution, čiže vývoj. Podozrivé je všetko, čo rastie.
znamená smiešne vyzerajúci nález (funny
looking lesion). Melanóm je akýmsi „škaredým káčatkom“ medzi ostatnými znamienkami na tele. Je iný ako ostatné znamienka.
znamená rast (growing) - platí pri melanómoch, ktoré rastú priamo do výšky.
5
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Klinické typy melanómu

Melanómy sa odlišujú nielen klinickým obrazom, ale aj
rôznym biologickým správaním. Typický melanóm je
veľmi ťažké presne charakterizovať práve pre jeho mimoriadnu morfologickú mnohotvárnosť. Existuje viacero klinicko-histopatologických foriem melanómov.
Melanóm in situ je včasný neinvazívny typ melanómu s nádorovými bunkami nachádzajúcimi sa iba v oblasti epidermis,
čiže vrchnej časti kože. Je to počiatočné štádium všetkých klinických foriem melanómov a jeho správne odstránenie zaručí pacientovi prakticky úplné vyliečenie. Ak sa však neodstráni včas,
pokračuje v ďalšom nádorovom raste.
Povrchovo sa šíriaci melanóm (superficiálne sa šíriaci melanóm - SSM) je najčastejší typ melanómu a predstavuje 70 %
všetkých melanómov. Vyskytuje sa ako nepravidelné, oválne
ložisko s typickou farebnou pestrosťou (hnedá, sivá, belavá, ružová). Zo začiatku prevažuje povrchový rast nádoru, s progresiou však dochádza k jeho vyvyšovaniu nad povrch, čo zároveň
signalizuje rast nádoru aj do hĺbky, a tým aj horšiu prognózu
ochorenia.
Vyvýšený melanóm (nodulárny melanóm - NM) tvorí asi
15 % zo všetkých melanómov. Je typický rýchlym rastom (týždne, mesiace). Vzniká takmer vždy „de novo“ - na nezmenenej
koži. Ložiská sú často symetrické a vytvárajú tmavohnedé až
čierne vyvýšenia s náchylnosťou na povrchové rany (ulcerácie)
a krvácanie po minimálnom poranení. Päť percent nodulárnych
melanómov býva amelanotických čiže bez pigmentu. Táto forma melanómu patrí medzi veľmi agresívne typy so schopnosťou tvorby vzdialených metastáz.
Lentigo maligna melanoma (LMM) - väčšinou ide o pomaly rastúce a postupne sa meniace pigmentové ložisko na koži
chronicky vystavenej UV žiareniu (väčšinou na tvári) u pacientov
6
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vo vyššom veku. Postupne však môže dôjsť k jeho agresívnemu
rastu. Aj preto je dôležité včasné chirurgické odstránenie.
Okrajový melanóm (akrolentiginózny melanóm - ALM)
predstavuje 2 - 8 % prípadov (35 až 65 % sa vyskytuje u osôb
tmavej pleti a Ázijčanov). Vyskytujú sa na dlaniach, chodidlách
a v okolí nechtového lôžka. Často sa na ne nemyslí, preto sa tieto typy melanómov diagnostikujú zvyčajne neskoro. Pri nehojacich sa defektoch a zmenách na ploche chodidiel, na prstoch
a v oblasti nechtov treba myslieť na možnú formu tohto tzv.
akrálneho melanómu.

Ako odhaliť melanóm pod nechtom?

Aj pre odborníka je veľmi ťažké odhaliť takúto formu
melanómu. Ak si nepamätáte zranenie a máte podozrenie, že tmavá škvrna pod nechtom nevznikla následkom udretia či privretia prsta, označte si jej okraj na nechte vrypom a minimálne mesiac ju pozorujte. Ak odrastá, obyčajne ide
o podliatinu. Ak nie, radšej navštívte dermatológa. Necht však
rastie pomaly a potrvá aj niekoľko týždňov, kým budete môcť
zhodnotiť, či tmavá škvrna stále ostáva na rovnakom mieste. Výskyt
podozrivého vredu na nohe
u pacienta bez rizikových
faktorov (diabetes,
neuropatia...) by
mal tiež vzbudiť
pozornosť.
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Kto má zvýšené riziko vzniku melanómu?

?

((+)) osoby s fototypom I. a II. (bledá, pehavá pokožka,
plavé alebo ryšavé vlasy, modré či zelené oči, tzv.
keltská rasa); takí, čo sa opália len mierne, ale „pripečú“ alebo spália sa prakticky vždy alebo veľmi
často
((+)) ľudia s mnohými materskými znamienkami; viac
ako 50 névov zvyšuje riziko vzniku melanómu dvojnásobne
((+)) ľudia, ktorí sa opakovane spálili na slnku
((+)) ľudia, ktorých priamy pokrvný príbuzný mal melanóm; vtedy riziko osemnásobne stúpa
((+)) ľudia s bledou pokožkou, ktorí žijú v exotických krajinách v Ázii, v Afrike a v Austrálii, čiže v oblastiach
blízko rovníka s vysokým UV indexom
((+)) pracovníci v stavebnom priemysle, cestári či poľnohospodári, ktorí sú chronicky vystavovaní slnku
(najčastejšie však mávajú iné druhy rakoviny kože
na odkrytých častiach tela)
((+)) pacienti po transplantáciách a pacienti na dlhodobej imunosupresívnej liečbe

8
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Mohli vznik melanómu ovplyvniť naši rodičia?

To, či raz dostaneme rakovinu kože, mohli do veľkej
miery ovplyvniť práve naši rodičia. Ku vzniku melanómu prispieva opakované vystavovanie sa UV žiareniu
už v detskom veku. Človek dostane až 50 % celoživotnej dávky
UV žiarenia pred 18. rokom svojho života! Preto je veľmi dôležité chrániť pred intenzívnym slnečným žiarením najmä deti. Odhaduje sa, že už jedno spálenie slnkom v detstve, ktoré spôsobí
pľuzgiere, riziko vzniku melanómu v neskoršom živote zdvojnásobuje. Poškodzovanie kože sa totiž hromadí, ide o tzv. kumulatívny efekt. A koža nezabúda!

Diagnostika melanómu

Správne diagnostikovať melanóm vie iba dermatológ.
Na podozrivý útvar sa pozrie špeciálnou optikou, tzv.
dermatoskopom, kde ho vidí v 20-násobnom zväčšení.
Ak sa mu znamienko zdá byť podozrivé, odporučí ho chirurgicky odstrániť. Definitívny verdikt však povie až histológia (čiže
kontrola vyrezaného tkaniva v laboratóriu pod mikroskopom).
Onkodermatológovia neradi vidia, ak sa nejednoznačne pôsobiace útvary odstraňujú leptaním, mrazením dusíkom, odparením laserom či elektrickou ihlou. Dôvod je jednoduchý: Neostane nijaký materiál na histologické vyšetrenie, ktoré by mohlo
potvrdiť alebo vylúčiť zhubnosť odstránených útvarov.

Melanóm a tetovanie

Zatiaľ nie je dokázané, že by tetovanie a farby, ktoré sa
pri tetovaní používajú, viedli ku vzniku melanómu. Avšak ľudia, ktorí majú potetované rozsiahle úseky tela,
sa vystavujú riziku, že prípadný melanóm na koži nebude odhalený, pretože vytetované obrazce môžu prekrývať potenciálne
zhubný proces. Tetováž sa v nijakom prípade neodporúča robiť
v oblasti kože s materskými znamienkami. Rovnako sa neodporúča ani ľuďom s množstvom materských znamienok a s tzv.
syndrómom dysplastických névov.

9
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Melanóm a syndróm dysplastických névov

Dysplastické névy sú „veľké sfarbené znamienka“, ktoré svojím sfarbením, veľkosťou či nepravidelným tvarom môžu pripomínať melanóm. Na rozdiel od melanómu sa však nemenia a nerastú. Sú to teda nezhubné útvary,
ale aj tu platí, že ľudia s veľkým množstvom dysplastických névov (viac ako päťdesiat) sú náchylnejší na vznik melanómu, či už
priamo v mieste dysplatického névu alebo na normálnej koži.

Melanóm a vrodené névy

Riziko vzniku melanómu priamo v miestach malých
vrodených névov je nízke. Veľké až obrovské névy (viac
ako 7-14 cm v detstve) však majú istý zhubný potenciál (4-6 % riziko vzniku melanómu), preto treba v spolupráci
s odborníkom zvážiť ich preventívne odstránenie. Vždy je však
potrebné ich pravidelné sledovanie.

Chirurgické odstránenie podozrivého znamienka

Podozrivé kožné novotvary odstraňuje chirurg až po
vyšetrení kožným lekárom – dermatológom. Menšie
znamienka sa dajú doslova „vyštipnúť“ tzv. kruhovým

10
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skalpelom, pričom ranka vyžaduje jeden, dva stehy. Ak sa však
už vopred vie, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o melanóm, pacient je odoslaný priamo na onkochirurgické oddelenie, kde mu v narkóze takýto podozrivý novotvar odstránia aj
s dostatočne širokým lemom kože. Ak sa melanóm vyrezal len
ako „bežné“, resp. „podozrivé“ znamienko v lokálnom umŕtvení
a až neskôr sa histologicky potvrdí, že ide o závažný druh rakoviny kože, je potrebná ďalšia operácia, tzv. reoperácia, pretože
sa musí urobiť väčší rez. Počas nej sa už vyreže aj dostatočne
veľký „bezpečnostný lem“ zdravej kože v okolí pôvodného miesta melanómu. Šírka tohto lemu závisí od štádia melanómu. Nádorové bunky sa totiž nemusia nachádzať len v klinicky viditeľnom nádore, ale aj v jeho tesnom okolí. Pacientom je niekedy
potrebné chirurgicky odstrániť aj lymfatickú uzlinu (alebo viacero uzlín) v podpaží alebo v slabinách, kam melanóm často
metastázuje. Lymfatické uzliny sú totiž ako filtre v potrubí – na
istý čas dokážu nádorové bunky zachytiť, ale nevedia ich zlikvidovať. Postihnutie uzlín je možné zistiť len s pomocou biopsie, preto sa odstránené uzliny posielajú do histologického laboratória.
Dobrá perspektíva vyliečenia je vtedy, keď sú vyšetrované uzliny
negatívne (to znamená, že sa v nich nenašli nádorové bunky).
11
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Kam najčastejšie melanóm metastázuje?

Melanóm má vysokú schopnosť tvoriť metastázy tak
lymfatickou, ako aj krvnou cestou. Môže metastázovať
prakticky do všetkých orgánov a tkanív v tele. Najčastejšie však metastázuje do kože, podkožia a najbližších, tzv. regionálnych lymfatických uzlín. Po vybratí pôvodného melanómu pozorujeme na koži, predovšetkým v okolí jazvy, často tzv.
„satelitné“ metastázy. Najčastejším orgánovým postihnutím
krvnou cestou sú metastázy v pečeni, pľúcach, mozgu, kostiach
a vo vzdialenejších lymfatických uzlinách.

Mýty a povery o melanóme

? Ak si dám znamienko vyrezať, dôjde k jeho rozsevu...
! Táto často zakorenená mylná predstava vychádza
z nesprávne vysvetľovanej skúsenosti. Určite vo svojom okolí nájdete niekoho, kto išiel na operáciu nádoru, vrátil
sa z nemocnice a neskôr sa uňho objavili nádorové metastázy.
Môže tak vzniknúť dojem, že ak by si v nádore nenechal „špárať“ chirurgami, rakovina by sa mu „nerozliezla“ po tele. Realita
je však iná. Práve takýto pacient vyhľadal lekára neskoro. Z nádoru ešte pred jeho odstránením stihli v organizme vzniknúť
nové „dcérske ložiská“, ktoré sa prejavili neskôr, až po odstránení „rodičovského“ nádoru. Pacienta teda „nezahubil“ chirurg,
ktorý „rodičovský“ nádor vyrezal, ale neskorý príchod pacienta
k odborníkovi.

?/!

? Je to dobré, podozrivé materské znamienko sa začína odfarbovať, stráca pôvodnú farbu, obranný systém tela sa s ním
teda pravdepodobne vyrovnal...
! Takéto zmeny sa môžu diať v tzv. regredujúcom, ustupujúcom melanóme, čiže nemusia byť vôbec priaznivým znamením.
Podobné zmeny na pôvodne pokojnom materskom znamienku
by v nás nemali vzbudzovať dojem, že je všetko v poriadku. Mal
by to byť pre nás rovnako závažný dôvod na návštevu odborníka, ako keď materské znamienko mení svoj tvar a farbu smerom k tmavšiemu odtieňu.
12
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? Z materského znamienka mi vyrastajú chlpy. Nemusím sa
teda obávať kožnej rakoviny, lebo ide o niečo podobné, ako je
bradavica...
! „Vlasaté“ vrodené materské znamienka majú rovnaký sklon
k možnému zhubnému bujneniu ako akékoľvek iné pigmentové névy – znamienka.
? Plochým znamienkam nemusím venovať veľkú pozornosť,
nebezpečnejšie sú tie, čo vyrastajú nad okolitú kožu...
! Pri pravidelných kontrolách svojej kože je treba venovať pozornosť všetkým materským znamienkam. Tzv. intradermálne névy vyrastajúce nad kožný povrch, ktoré sú nápadnejšie
a z kozmetického hľadiska väčšmi prekážajúce, takmer nikdy
nie sú príčinou vzniku melanómu. Na druhej strane viaceré ploché znamienka sú z hľadiska svojho bunkového zloženia omnoho „živšie“ a zhubný melanóm sa z nich môže vyvinúť oveľa
skôr. Takéto rozdiely najlepšie posúdi skúsené oko odborníka
vyzbrojeného špeciálnymi optickými vyšetrovacími prístrojmi.
13

Melanom broz DEF 3.indd 13

19. 8. 2020 14:47:02

? Strhol som si materské znamienko. Krvácalo to, asi už mám
rakovinu...
! Strhnutie „pokojného“ materského znamienka nie je nijakou
tragédiou. Poranené znamienko treba dobre vydezinfikovať
a väčšinou sa samo úplne zhojí. Ak nedôjde k úplnému zhojeniu poraneného znamienka, je vhodné vyhľadať kožného lekára, ktorý ložisko skontroluje a zváži ďalší postup. Úplne iná vec
je však v prípade, že znamienko začne krvácať samo od seba.
? Ak si podozrivé znamienko alebo znamienka dám odstrániť,
inde sa mi aj tak vytvoria ďalšie...
! Táto teória zachovania rovnováhy, čo sa týka množstva znamienok, nie je správna. Každému človeku na tele počas života
pribúdajú materské znamienka preto, lebo odumreté bunky na
povrchu pokožky neustále nahrádzajú nové a tie môžu tvoriť
rôzne nové zhluky pigmentových buniek. Čo sa týka množstva
materských znamienok, dnes už nie je tendencia odstraňovať
všetky znamienka a posiať kožu pacienta množstvom jazvičiek.
V minulosti takíto ľudia vyzerali, akoby ich prehodili cez sklený
výklad. Vyberajú sa len skutočne rizikové znamienka. Pacienti
s viacpočetnými, ale pokojnými znamienkami ostávajú v sledovaní. Je ale dobré odstrániť znamienko, ktoré sa nachádza na
mieste chronického dráždenia (napr. v mieste gumy od spodnej bielizne, kostice od podprsenky a podobne).
? Melanóm nazývajú aj čiernou rakovinou. Je preto vždy tmavý...
! Nie je to pravda. V abecede melanómu sa dozviete, že zhubné znamienka síce majú väčšinou rôzne odtiene hnedej či čiernej farby, no môže sa v nich objaviť dokonca aj červená, biela,
ale aj modrá farba! Melanómy môžu nielen tmavnúť, ale môžu
naopak farbu aj strácať. Melanóm môže niekedy vyzerať len
ako dlho sa nehojaca, mokvajúca a svrbiaca „vyrážka“. Agresívny typ melanómu je často úplne bez pigmentu, objaví sa ako
rýchlo rastúci ružový uzlík.

14
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Vyšetrenie podozrivého znamienka v laboratóriu

Vzorka tkaniva z podozrivého ložiska na koži, ktoré
bolo chirurgicky odstránené, sa odosiela na histológiu
do tzv. histopatologického laboratória. Ak sa potvrdí,
že ide o nádor, stanovuje sa tu veľmi presne jeho druh a vlastnosti. Postup je taký, že podozrivé vzorky tkanív pacienta, ktoré
sú posielané z operačných sál, ale aj z kožných či chirurgických
ambulancií, v histopatologickom laboratóriu fixujú vo formalíne a zalievajú do parafínových blokov, čím ich vlastne zakonzervujú. Neskôr sa krájajú na tenké rezy s hrúbkou tri mikrometre.
Každý rez sa položí na sklíčko a preparát sa následne zafarbí.
Farbenie umožní znázorniť jednotlivé štruktúry tkaniva a ľahšie
odhaliť nádorové bunky. K dispozícii sú aj markery, rôzne protilátky, ktoré pomôžu tumor správne charakterizovať. Tieto markery dokážu dokonca zistiť aj to, či má nádor veľkú proliferačnú
aktivitu. To znamená, že pomocou markerov je možné určiť ako
rýchlo sa bunky nádoru množia, čo je dôležitá informácia o jeho
agresivite.

15
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Čo sa posudzuje v laboratóriu, ak ide o melanóm?

Výsledok vyšetrenia musí obsahovať dĺžku, šírku
a hrúbku melanómu (v mm alebo cm), symetriu či
asymetriu, sfarbenie, topografiu (či ide o melanóm plochý, s krustou...) a takisto aj vyjadrenie k tomu, či ide o primárny melanóm alebo metastázu prvotného nádoru. Uvádza sa aj
klinicko-patologický typ melanómu, rastová fáza (vertikálna/
horizontálna), hrúbka tumoru v mm podľa Breslowa, prítomnosť či neprítomnosť ulcerácie (narušenie hornej časti kože na
povrchu nádoru), počet mitóz na mm2, základné imunohistochemické vyšetrenie, známky regresie, čiže ústupu melanómu,
šírka laterálneho a spodného okraja excízie.

Čo potrebuje pri melanóme vedieť odborník?

Najvýznamnejším prediktívnym faktorom melanómu
je hrúbka nádoru v milimetroch tzv. Breslowov index. V mikroskope sa meria od horného okraja melanómu smerom ku najhlbšie uloženej nádorovej bunke. Ďalší
dôležitý prognostický faktor je prítomnosť alebo neprítomnosť

16
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ulcerácie (tvorby vredov, dokonca iba na mikroskopickej úrovni). Ulcerácia je po hrúbke nádoru druhý najvýznamnejší prognostický faktor. Je dobré, ak je melanóm bez ulcerácií (prítomnosť ulcerácie poukazuje na rýchly rast nádorových buniek).
Pri porovnávaní pacientov s rovnako hrubými melanómami vo
viacerých štúdiách sa nádory, ktoré mali potvrdenú ulceráciu,
správali agresívnejšie. Vysvetľuje sa to tým, že bunky, ktoré sa
delia rýchlo, sú horšie vyživované a majú sklon sa ,,rozpadávať“.
Sleduje sa tiež mitotická aktivita v nádore (rýchlosť delenia
buniek, čiže koľko buniek melanómu je aktívnych). Ak sa počet
mitóz na mm2 zvyšuje, prežívanie pri melanóme klesá. Posudzujú sa aj známky regresie, čiže ústupu melanómu. Ďalej sa
posudzuje prítomnosť metastáz – mikrometastáz v lymfatických uzlinách alebo vzdialenejších metastáz.

Ďalšie možné testy na diagnostiku melanómu
(po ukončení mikroskopického vyšetrenia
v laboratóriu):

biopsia alebo odstránenie zväčšených uzlín a ich následné vyšetrenie patológom
mapovanie lymfatického systému a biopsia sentinelovej uzliny, aby sa mikroskopicky zistilo rozšírenie rakoviny aj
do normálne pôsobiacich, nezväčšených uzlín. Sentinelová uzlina je uzlina, ktorá sa nachádza najbližšie k melanómu. Je to tzv.
„strážna“ uzlina, do ktorej sa môže melanóm rýchlo rozšíriť
zobrazovacie vyšetrenia lymfatických uzlín a ďalších orgánov,
napr. röntgen, CT, magnetická rezonancia...
biopsia tenkou ihlou na získanie buniek pre patologický rozbor zo zväčšených uzlín alebo na potvrdenie podozrenia metastáz na ďalších miestach v tele

Vyšetrenie sentinelových uzlín

Je to diagnostická metóda, ktorej cieľom je čo najskôr zaTc chytiť prípadné mikrometastázy v lymfatických uzlinách.
Absolvovať tento zákrok je odporúčané všetkým pacientom s klinicky podozrivým nádorom, u ktorého sa očakáva hrúbka
99m
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melanómu podľa Breslowa od 1 mm a viac, alebo pacientom,
ktorí sú už po operácii a patológ potvrdil hrúbku nádoru 1 a viac
mm (u niektorých vysoko rizikových histologických typov melanómu a u mladých pacientov už aj pri melanómoch s hrúbkou
nad 0,75 mm). Sentinelová „strážna“ uzlina je prvá uzlina, ktorá
„odčerpáva a zbiera“ lymfatickú tekutinu, ktorá sa nachádza v lokalite s nádorom. Vyšetrenie sentinelových uzlín
sa vykonáva na špecializovanom pracovisku,
kde sa do oblasti zhubného melanómu aplikuje (vpichne) rádiofarmakum (technécium 99mTc).
Ide vlastne o „žiarič“,
ktorý sa lymfatickými
cestami dostáva do prvej
uzliny, kde sa hromadí
zvýšená radiácia. Táto po
určitom časovom odstupe ukáže miesto výskytu
sentinelovej uzliny, ktorú chirurg nájde s pomocou gamakamery
a vyoperuje ju. Táto uzlina (častejšie ich je viac) následne putuje
do histologického laboratória, kde sa potvrdí alebo nepotvrdí
prítomnosť mikrometastáz (nádorových buniek melanómu).
Pri druhom spôsobe sa pri operácii do oblasti nádoru podkožne aplikuje farbivo, najčastejšie metylénová modrá. Tá prenikne do najbližšej uzliny, čo pomáha chirurgovi vizuálne vyhľadať
modrú, zafarbenú sentinelovú uzlinu. V súčasnosti sa na zobrazenie sentinelovej uzliny používa kombinácia oboch metód,
vďaka čomu je percento vyhľadávania uzlín najvyššie. Na jednotlivých pracoviskách sa metóda aplikácie rádiofarmaka môže
líšiť rozdielnou voľbou rádionuklidu.
Na čo je vyšetrenie sentinelových uzlín dobré? Ak sú vyšetrené
sentinelové uzliny negatívne (nenájdu sa v nich zhubné melanómové bunky), pacient ostáva iba v pozorovaní. Nemusí absolvo18
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vať ďalšie, menej šetrné chirurgické riešenie, pri ktorom sa vyoperujú všetky uzliny v danej oblasti (čo môže viesť k opuchom
najbližšej končatiny, tzv. sekundárnym lymfedémom). Ak sú
však sentinelové uzliny pozitívne, je potrebné následne vyoperovať aj všetky okolité uzliny (pod pazuchou alebo v slabinách
– v závislosti od výskytu melanómu). V prípade niektorých pacientov je následne ešte odporúčaná aj adjuvantná (zabezpečovacia) terapia. Stav sentinelových uzlín je dôležitý prognostický
údaj pri rozhodovaní o ďalších liečebných postupoch.

ŠTÁDIÁ A LIEČBA MELANÓMU

Štádiá melanómu

Po chirurgickom odstránení melanómu, po komplexnom vyšetrení pacienta a po presnom histologickom
vyšetrení sa stanoví štádium melanómu, na základe
ktorého následne lekár rozhodne o najvhodnejšej liečbe. Pacienti v skorších štádiách ochorenia majú lepšiu prognózu.

TN
M

Štádium I a II: Ochorenie je lokalizované len v koži. Po chirurgickom odstránení nádoru v štádiu I a II už pacient nepodstupuje žiadnu inú liečbu a je dispenzarizovaný (dlhodobo sledovaný) v špecializovaných ambulanciách.
19
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Štádium III: Nádorové bunky sa rozšírili do okolitého tkaniva a regionálnych lymfatických uzlín (t.j. uzlín nachádzajúcich sa v blízkosti melanómu). Ďalšia liečba závisí od rozsahu
ochorenia a možnosti kompletného chirurgického odstránenia
(resekcie) nádoru. Po kompletnej resekcii nádoru je potrebné
zhodnotiť riziko progresie a zvážiť podávanie adjuvantnej (zabezpečovacej) terapie. V prípade, že kompletné odstránenie
nádoru nie je možné, je indikovaná systémová liečba.
Štádium IV: Melanóm metastázoval (rozšíril sa) do ďalších,
vzdialenejších orgánov. Najčastejšie je to do pečene, pľúc,
kostí, čriev, mozgu a vzdialených lymfatických uzlín. Pri pokročilom melanóme je pacientovi indikovaná systémová liečba.
V niektorých prípadoch (napr. pri mozgových metastázach) je
navyše doporučená aj rádioterapia a chirurgická liečba.
TNM klasifikácia slúži na určenie štádia ochorenia. Skratka
TNM pochádza z anglických slov „Tumour“ (nádor), „Node“
(uzlina) a „Metastasis“ (metastáza).
T popisuje hrúbku nádoru
N postihnutie regionálnych lymfatických uzlín (či sa nádorové bunky nachádzajú v blízkych lymfatických uzlinách alebo
lymfatických cievach)
M výskyt vzdialených metastáz (či sa melanóm rozšíril do
iných častí tela)
Každá z týchto kategórií je rozdelená do niekoľkých podkategórií, ako je uvedené ďalej.
20
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T

kategória na základe hrúbky melanómu

Tis

Melanómové bunky sa nachádzajú len v najvrchnejšej časti kože (takýto melanóm sa označuje ako melanóm in situ)

T0

Bez dôkazu prítomnosti primárneho nádoru – na
mieste, kde melanóm vznikol (primárna lokalizácia),
nie sú pozorované žiadne melanómové bunky

T1

Melanóm má hrúbku 1 mm alebo menej

T2

Melanóm má hrúbku viac ako 1 mm až 2 mm

T3

Melanóm má hrúbku viac ako 2 mm až 4 mm

T4

Melanóm má hrúbku viac ako 4 mm

(AJCC 8. vydanie, 2017)

Kategórie T1, T2 a T4 sa ďalej delia na „a“ a „b“:
T1a Melanóm má hrúbku menej ako 0,8 mm, pričom nie
je prítomná ulcerácia (vred)
T1b Melanóm má hrúbku menej ako 0,8 mm, s prítomnou ulceráciou, ALEBO má melanóm hrúbku 0,8 mm
až 1,0 mm bez ulcerácie
T2a a T4a Melanóm bez ulcerácie
T2b a T4b Melanóm s ulceráciou

21
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		kategória na základe postihnutia
N regionálnych lymfatických uzlín (AJCC 8. vydanie, 2017)
		
N0

Prítomnosť nádorových buniek v regionálnych lymfatických uzlinách nebola preukázaná

N1

Melanómové bunky sa nachádzajú v jednej lymfatickej uzline, ALEBO sú prítomné tranzitné, satelitné
alebo mikrosatelitné metastázy*

N2

Melanómové bunky sa nachádzajú v dvoch alebo
troch lymfatických uzlinách, ALEBO sa melanómové
bunky nachádzajú v jednej lymfatickej uzline a sú
prítomné aj tranzitné, satelitné alebo mikrosatelitné
metastázy

N3

Melanómové bunky sa nachádzajú v štyroch alebo
viacerých lymfatických uzlinách, ALEBO sa melanómové bunky nachádzajú v dvoch alebo troch lymfatických uzlinách a sú prítomné tranzitné, satelitné
alebo mikrosatelitné metastázy, ALEBO sa melanómové bunky nachádzajú v akomkoľvek počte uzlín, pričom tieto uzliny sa spojili (zhluk, ciže „paket“
lymfatických uzlín)

*Ako mikrosatelitné metastázy sa označuje stav, keď sú pod mikroskopom viditeľné melanómové bunky vedľa primárneho nádoru.
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M

kategória melanómu na základe výskytu
vzdialených metastáz (AJCC 8. vydanie, 2017)

M0

Výskyt vzdialených metastáz nebol preukázaný (nádor sa nerozšíril do iných častí tela)

M1

Preukázaný výskyt vzdialených metastáz (melanóm
sa rozšíril do ďalších orgánov a tkanív)

Kategóriu M1 možno ďalej rozdeliť podľa toho, kam sa
melanóm rozšíril.
M1a Preukázané vzdialené metastázy v koži, mäkkých
tkanivách vrátane svalov alebo metastázy vo vzdialených lymfatických uzlinách
M1b Prítomné vzdialené metastázy v pľúcach
M1c Prítomné vzdialené metastázy v ostatných orgánoch
okrem mozgu
M1d Prítomné vzdialené metastázy v mozgu
Rozdelenie štádií podľa TNM klasifikácie (AJCC 8. vydanie)
T

N

M

Zodpovedajúce klinické štádium

Tis

N0

M0

0

T1a

N0

M0

IA

T1b

N0

M0

IB

T2a

N0

M0

IB

T2b

N0

M0

IIA

T3a

N0

M0

IIA

T3b

N0

M0

IIB

T4a

N0

M0

IIB

T4b

N0

M0

IIC

akákoľvek T, Tis

≥N1

M0

III

akékoľvek T

akékoľvek N

M1

IV
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Liečba melanómu

1. základná liečba primárneho melanómu
– chirurgické riešenie
2. adjuvantná (zabezpečovacia) liečba
v prípade rizikového ochorenia
3. systémová liečba neresekovateľného
(úplné chirurgické odstránenie nádoru nie je
možné) alebo metastatického ochorenia

Kompletná chirurgická liečba primárneho (prvotného) nádoru
je ZÁKLADNÁ liečebná metóda.
V prípade diagnostikovania melanómu sa odporúča radikálne
vyrezanie (excízia) nádoru. Bezpečnostný, zaisťovací lem (okraj)
zdravej kože v okolí nádoru sa pohybuje od 5 - 20 mm v závislosti od hrúbky nádoru podľa Breslowovho indexu.
melanoma in situ: zaisťovací okraj minimálne 5 mm
melanóm s hrúbkou Breslow 1 - 2 mm:
zaisťovací okraj minimálne 1 cm
melanóm s hrúbkou Breslow 2 - 4 mm:
zaisťovací okraj minimálne 2 cm
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Základné postupy liečby podľa štádia melanómu

Štádium I - IIB
chirurgická liečba + následné sledovanie v onkodermatologickej ambulancii
Štádium IIC – III
chirurgická liečba + následné sledovanie v onkodermatologickej alebo onkologickej ambulancii
po kompletnom chirurgickom odstránení nádoru je
potrebné zhodnotiť riziko progresie a zvážiť následné podávanie adjuvantnej (zabezpečovacej) liečby

Cieľom adjuvantnej liečby je likvidácia mikrometastáz, ktoré nie
sú odhaliteľné vyšetrovacími metódami, ale po chirurgickom
odstránení melanómu (štádium IIC a vyššie) je ich výskyt vysoko pravdepodobný. Dôvodom podávania adjuvantnej liečby
je snaha zamedziť šíreniu ochorenia (oddialiť jeho progresiu)
a predĺžiť celkové prežívanie pacienta.
Štádium IV
Lokálna liečba metastáz: uprednostňuje sa v prípade solitárnych metastáz (osamotených, ktoré sa nevyskytujú v skupinách), ak je to technicky možné a pacient nemá iné vzdialené
metastázy. Vtedy sa odborníci rozhodnú pre chirurgické odstránenie metastáz.
Rádioterapia: používa sa niekedy pri rozsiahlych uzlinových,
mozgových a kostných metastázach, z dôvodu potreby kontroly
systémových prejavov ochorenia.
V rámci lokálnej liečby je možná aj aplikácia onkolytických
vakcín na cielenú likvidáciu nádorových buniek.
Systémová liečba metastatického ochorenia
V súčasnosti sú už dostupné nové možnosti liečby metastatického melanómu. Vďaka objaveniu nových liečebných postupov
u pôvodne takmer neliečiteľného metastického ochorenia (dĺžka prežívania v minulosti bola len 6 - 9 mesiacov) došlo v posledných rokoch ku výraznému zlepšeniu prognózy. Ide o veľ25
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mi účinné postupy v oblasti cielenej liečby a imunoterapie. Pre
výber vhodnej liečby je veľmi dôležité testovanie prítomnosti
mutácie génu BRAF. Klasická chemoterapia je v súčasnosti využívaná už len u pacientov, u ktorých nie je možné z rôznych
dôvodov použiť moderné terapeutické postupy.
Cielená terapia
Označenie „cielená terapia“ v liečbe metastatického melanómu
znamená jej zameranie sa na konkrétny cieľ - v tomto prípade BRAF mutáciu melanómových buniek, ktorá sa vyskytuje
u takmer polovice pacientov s melanómom. V súčasnosti je u
pacientov s BRAF mutovaným melanómom používaná vysokoúčinná liečba inhibítormi BRAF a MEK. Ich spoločné podávanie v kombinácii dokázalo výrazne zvýšiť účinnosť liečby. Typickým znakom kombinovanej cielenej liečby inhibítormi BRAF
a MEK je rýchly nástup liečebného účinku.
Imunoterapia
Melanóm je imunogénny nádor, proti ktorému môže imunitný systém reagovať. Melanómové bunky sú však schopné aktivovať vlastné obranné mechanizmy, pomocou ktorých vedia
imunitnému systému uniknúť, čiže ho „oklamať“. Imunoterapia
môže tieto obranné mechanizmy nádoru blokovať. Tento druh
liečby funguje tak, že pomáha stimulovať vlastný imunitný systém tela, aby ničil nádorové bunky.

26
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Sledovanie pacientov s melanómom

Pacienti s diagnózou C 43, čiže s melanómom, ostávajú v tzv. dispenzári. To znamená, že sú evidovaní
v onkodermatologickej, prípadne onkologickej ambulancii (v závislosti od štádia melanómu) a mali by chodiť na pravidelné kontroly v stanovených intervaloch.
Cieľom sledovania je včasný záchyt návratu ochorenia s cieľom predĺžiť prežívanie pacienta. Klinické vyšetrenie má byť
zamerané na možné príznaky návratu ochorenia. Najviac metastáz melanómu vzniká v prvých 2 - 5 rokoch po operácii primárneho melanómu. Melanóm má ojedinelú schopnosť metastázovať aj po viac ako 10 rokoch. Minimálna doba sledovania
po kuratívnej liečbe je 5 rokov, vo väčšine prípadov až 10 a viac
rokov.
Pacienti by si v mesačných intervaloch mali sami vyšetrovať
kožu.
V dermatoonkologickej ambulancii im onkodermatológ kontroluje kožu dermatoskopom a vyšetruje uzliny.
Kontroly zahŕňajú aj pravidelné sledovanie onkomarkerov
(LDH, S-100), hepatálnych enzýmov (ALT, AST), krvný obraz a iné.
Súčasťou kontrol sú aj zobrazovacie vyšetrenia: sonografia
regionálnych lymfatických uzlín a brušných orgánov, RTG hrudníka, prípadne tomograf (CT), magnetická rezonancia (MRI), pozitrónová emisná tomografia (PET).

C
43
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Frekvencia kontrol u pacientov s melanómom

V súčasnosti nie sú stanovené jednotné odporúčania
na sledovanie pacientov po operácii melanómu. Dôležité je sledovanie hlavne v prvých piatich rokoch od
resekcie (odstránenia) nádoru, kedže riziko rozvoja metastáz je
v tomto období najvyššie.

Melanóm s nízkym rizikom (štádium IA) – čas sledovania
5 rokov.
Prvé dva roky sú kontroly každých 3 - 6 mesiacov, laboratórne vyšetrenia 1 x za pol roka, RTG a sonografické vyšetrenie
1 x ročne, po 2 rokoch od operácie sú kontroly 1 - 2 x ročne.
U pacientov so štádiom IA sa v posledných rokoch od zobrazovacích vyšetrení upúšťa.
Melanóm so stredným rizikom (štádiá IB – IIA) - čas sledovania minimálne 10 rokov.
Prvé dva roky sú kontroly každých 3 - 6 mesiacov, laboratórne vyšetrenia 1 x za pol roka, RTG a sonografické vyšetrenie
1 x ročne. Po 2 rokoch od operácie sú kontroly 2 x ročne, po
5 rokoch od operácie kontroly 1 x ročne - klinické, laboratórne,
sonografické a RTG vyšetrenia, v prípade diagnostickej neistoty
CT, MR, PET/CT vyšetrenia.
Melanóm s vysokým a veľmi vysokým rizikom (štádiá IIB,
IIC, III) - čas sledovania minimálne 10 rokov.
Prvé dva roky sú kontroly každé 3 mesiace, laboratórne vyšetrenia 1 x za pol roka, RTG a sonografické vyšetrenie 1 - 2 x
ročne, v prípade diagnostickej neistoty CT, MR, PET/CT vyšetrenia. Po 2 rokoch od operácie kontroly 2 x ročne, po 5 rokoch
od operácie kontroly 1 x ročne - klinicky, laboratórne, sonograficky a RTG, v prípade diagnostickej neistoty CT, MR, PET/
CT vyšetrenia.
Metastatický melanóm (štádium IV) – pacienti sú sledovaní
individuálne podľa typu liečby a priebehu ochorenia.
28
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Melanóm a vitamín D

Melanóm je agresívny nádor s veľmi svojským biologickým správaním. Ide o nádor, ktorý je veľmi naviazaný na imunitný systém organizmu, preto je v rámci
prevencie návratu ochorenia u pacienta s melanómom veľmi
dôležité udržiavať dobrú imunitu organizmu. Okrem iného sa
v poslednom období zdôrazňuje význam dostatočnej hladiny
vitamínu D. Dobre známy rizikový faktor melanómu je spálenie
a občasné nepravidelné slnenie. Na druhej strane sa dostatočná hladina vitamínu D vytvára práve vystavením kože UV žiareniu. Preto je dôležité vystavovať kožu slnečnému žiareniu rozumne a v zimných mesiacoch užívať doplnky výživy s obsahom
vitamínu D (2 až 5 tisíc medzinárodných jednotiek IU denne).

UV ŽIARENIE

Melanóm a soláriá

Soláriá sú už klasifikované ako “spôsobujúce rakovinu“,
podobne ako arzén alebo azbest. Svetová zdravotnícka
organizácia WHO vydala aj varovanie a soláriá klasifikuje na najvyššej úrovni rizika vzniku rakoviny. Na základe publikácie Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC – In29
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ternational Agency for Research on Cancer), ktorá sumarizuje
88 štúdií za 20 rokov, WHO klasifikovala UV žiarenie na úrovni
jeden rizika vzniku rakoviny. Ocitlo sa tak v skupine s plutóniom,
arzénom, cigaretami či azbestom. Nielen rakovina kože môže
byť život ohrozujúcim dôsledkom túžby po hnedej pokožke, ale
UV žiarením sa môže zvýšiť aj riziko vzniku nádorov v oku. Na
pozore by mali byť predovšetkým mladí ľudia. Kto chodí pravidelne do solária pred dosiahnutím veku 30 rokov, zvyšuje riziko
vzniku malígneho melanómu o neuveriteľných 75 percent.

Faktory, ktoré ovplyvňujú silu pôsobenia
UV žiarenia na našu kožu

1. Výška slnka: čím je slnko na oblohe vyššie a tieň je
kratší, tým väčšmi by sme sa mali chrániť pred slnkom
(preto by sme sa nemali opaľovať medzi 11. a 15. hodinou).
2. Nadmorská výška: sila UV žiarenia stúpa so zvyšujúcou sa nadmorskou výškou, preto pozor pri túrach
na horách (najmä, ak je hore sneh).
3. Rozptyl v atmosfére: Na zemský povrch dopadá
priame i rozptýlené žiarenie, rozptýlená zložka tvorí až
polovicu dopadajúceho UV žiarenia, preto sa dá opáliť
aj v tieni.
4. Oblačnosť: znižuje nebezpečenstvo UV lúčov, ale
v akej miere, to závisí od jej množstva a druhu.
5. Odraz od povrchu: čerstvý sneh odráža 80-90 %
UV žiarenia. Vyššie ožiarenie je na svetlých piesočných
plážach a pri vode.
6. Atmosférický ozón: ozón významne pohlcuje UV
žiarenie. Riziko je vyššie v oblastiach s tenkou ozónovou vrstvou.

Druhy UV žiarenia

UVA: Poškodzuje kolagénové a elastínové vlákna,
spôsobuje predčasné starnutie kože (photoageing)
A,B,C
a vznik prekanceróz (predrakovinových stavov). Dávky

UV
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UV žiarenia sa počas života zrátavajú, človek si ich zbiera akoby
do košíka. Hovorí sa tomu kumulatívny efekt, resp. chronické
kumulatívne poškodenie kože.
UVB: Spôsobuje solárny erytém, zápal, čiže známe sčervenanie pokožky po opaľovaní. To je akútne poškodenie kože. Tento
typ žiarenia umožňuje tvorbu vitamínu D (tento vitamín prijímame aj v potrave, chýba nám predovšetkým v zime).
UVC: Je absorbované ozónovou vrstvou a na zemský povrch
nedopadá.

Poškodenie kože UVA a UVB žiarením

Akútne: spálenie kože
Chronické (kumulatívne): predčasné starnutie kože
(fotoageing), vznik nádorov kože, zníženie imunity

Čo spôsobujú jednotlivé druhy UV žiarenia?

spálenie pokožky.....................................................UVB
fototoxické reakcie..................................................UVA
fotoalergické reakcie...............................................UVA
starnutie kože..........................................................UVA
rakovina kože................................................. UVA, UVB
fotodermatózy............................................... UVA, UVB
31
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Čo je to UV index?

V rámci spektra slnečného žiarenia je to práve UV žiarenie, konkrétne UVA a UVB, ktoré má najzhubnejší
index
vplyv na našu pokožku. Spôsobuje jej rýchlejšie starnutie a možné nádorové zmeny. Mieru pôsobenia UV žiarenia
na ľudskú kožu vyjadruje tzv. UV index. Je to jednoduchý parameter s hodnotami od 0 do 15 (na Slovensku do 9). Predpoveď
UV indexu vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav a ľudia
by sa oň mali viac zaujímať. Čím vyšší je UV index, tým väčšmi
by sme sa mali pred slnečným žiarením chrániť. UV index dosahuje na Slovensku hodnotu blížiacu sa k extrému v júni, ale
vysoké hodnoty má aj v máji, júli a auguste. Jeho výška stúpa
smerom k rovníku – takže chrániť sa treba najmä na dovolenkách v južných krajinách. Výška UV indexu stúpa aj so zvyšujúcou sa nadmorskou výškou.

UV

Čo je to minimálna erytémová dávka?

Na Slovensku je najvyšší UV index, čo je miera pôsobenia UV žiarenia na ľudskú kožu, v mesiaci jún. Vysoké hodnoty má však aj v ostatných letných mesiacoch.
O dovolenkovom pobyte pri mori ani nehovoriac, tam sa UV index blíži k extrémnym hodnotám. Odhaduje sa, že počas takejto dvojtýždňovej dovolenky naše telo dostane až do 100 minimálnych erytémových dávok, čo je čas, za ktorý naša koža na
slnku očervenie. Je to takmer tretina z celoročnej dávky človeka
pracujúceho pod holým nebom!
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Určite si svoj fototyp
Kožný
fototyp

Hranica
sčervenania kože
bez ochrany

Charakteristika

Reakcia kože na slnko

I.

veľmi svetlá koža, ryšavé
vlasy, pehy

vždy sa spáli, niekedy sa
opáli do červena, nikdy
nepigmentuje

10 minút

II.

svetlá koža, svetlé vlasy

vždy sa opáli do červena,
niekedy slabo
pigmentuje

10-20 minút

III.

stredne svetlá koža,
tmavoplavé až tmavé
vlasy

niekedy sa opáli do
červena, zriedkavo sa
spáli, vždy pigmentuje

20-30 minút

IV.

tmavá koža, tmavé vlasy

nikdy sa nespáli, veľmi
dobre pigmentuje

45 minút

Odporúčaný maximálny čas opaľovania
v minútach v závislosti od fototypu pokožky
UV index

I.

II.

III.

IV.

1.

130

170

230

300

3.

45

55

80

100

5.

25

35

45

60

7.

19

25

35

45

9.

15

20

25

35

(Hodnota ochranného faktora SPF na konkrétnom
prípravku znamená, koľkokrát sa môže pobyt na
slnku predĺžiť oproti času
uvedenému v tabuľke.)
33
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Otázky a odpovede o UV žiarení

? Môžem sa opáliť až spáliť, ak ma slnečné lúče na
koži nepália?
! Áno. UV žiarenie pre jeho nízku energiu na pokožke
bezprostredne necítiť.

?/!

? Chráni opálená pokožka pred ďalším spálením?
! Opálenie pokožky je vlastne reakciou na UV žiarenie a pred
ďalším spálením chráni len čiastočne. Pigment v pokožke pôsobí ako filter, prepustí menej slnečných lúčov, pri fototypoch
1 a 2 však takéto opálenie vytvára zanedbateľnú ochranu.
? Sčítavajú sa negatívne účinky opaľovania?
! Áno, hovorí sa o tzv. kumulatívnom efekte opaľovania. Naša
koža si každé spálenie pamätá a jej regeneračná schopnosť s vekom klesá. Vidieť to najmä na rukách námorníkov či farmárov,
keď sa následkom chronického poškodzovania kože slnkom vytvorí tzv. farmárska koža, takisto na rukách žien navštevujúcich
pravidelne soláriá, keď fotostarnutie predbehne ich vlastné biologické hodiny.
? Je nevyhnutné opaľovať sa kvôli tvorbe vitamínu D?
! V poslednom období sa často hovorí o nedostatku vitamínu D
v našej populácii. Je to problémom najmä počas neskorej jesene
a zimy, keď sa zásoby „déčka“ z leta minú v priebehu približne
3 mesiacov. V tomto období stačí na optimálnu tvorbu vitamínu
D pobyt na slnku približne dvakrát do týždňa v trvaní 15–30 minút s odhalenou tvárou, rukami, chrbtom a plecami. Tvorba závisí aj od prítomnosti kožného farbiva melanínu. Čím má človek
svetlejšiu pokožku, tým viac „déčka“ sa mu tvorí. Za 10 minút sa
takto v lete vytvorí aj 10 000 IU (medzinárodných jednotiek) vitamínu D. Takéto krátke slnenie sa nepovažuje za rizikové ani pre
starnutie kože, ani pre vznik nádorových ochorení kože.
? Chráni potenie pred slnkom?
! Pri zvýšenej aktivite a teple dochádza k tepelnej samoregulá34
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cii: človek sa potí, pot sa odparuje a vďaka tomu sa telo ochladzuje. Potenie teda pôsobí proti nebezpečnému prehriatiu.
Ochrana pred slnkom, ktorú môže poskytnúť kyselina urokánová obsiahnutá v pote, je však malá.
? Chránia textílie pred slnkom?
! Oblečenie do istej miery chráni pred UV žiarením. Miera tejto
ochrany závisí od materiálu a jeho spracovania (potlač, zafarbenie). Napríklad mokré tričko dosahuje iba ochranný faktor SPF 5.
V špecializovaných predajniach možno nájsť funkčné oblečenie
pre športové a voľnočasové aktivity, ktoré poskytuje UV ochranu.

Európsky deň melanómu

Slovensko sa už od roku 2004 aktívne zapája do európskeho projektu EUROMELANOMA DAY, ktorý sa koná
vždy v máji. V Európe sa táto akcia prvýkrát konala
v roku 2000. V určenom období sa vykonáva skríning (vyhľadávanie) a preventívne vyšetrenia materských znamienok s cieľom
poukázať na dôležitosť samovyšetrenia, prevencie, včasnej diagnostiky a zásad bezpečného opaľovania. Samozrejme, na preventívne kontroly materských znamienok treba chodiť celoročne, ale úlohou EUROMELANOMA DAY je pripomenúť to najmä
pred nástupom leta a dovoleniek. Každoročne sú len počas samotnej kampane diagnostikované nové malígne melanómy, ale
aj nemelanómové druhy rakoviny kože (bazaliómy a spinaliómy).
35
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ROZHOVORY
Rozhovor s

MUDr. Desanou Boreckou,
ONKODERMATOLOGIČKOU Z NÁRODNÉHO ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU
V BRATISLAVE

Pani doktorka, z čoho máte najväčšie obavy
pri diagnóze malígny melanóm?
Malígny melanóm je veľmi zákerný kožný nádor
pre svoju schopnosť rýchlej tvorby metastáz,
ktoré sa môžu objaviť aj niekoľko rokov po
jeho chirurgickom odstránení. Výskyt melanómu narastá viac ako výskyt akéhokoľvek iného
zhubného ochorenia! Objavuje sa u stále mladších ľudí a hoci v súčasnosti zaznamenávame zvýšený záchyt melanómov vo včasných štádiách, úmrtnosť na toto ochorenie sa
stále výraznejšie nemení. Hoci sa melanóm vo väčšine prípadov
vyskytuje na miestach, kde je ho možné pacientom alebo jeho
rodinným príslušníkom vidieť včas, na prvé vyšetrenie k špecialistovi prichádza až jedna štvrtina pacientov s prognosticky vážnymi
typmi zbytočne dlho rastúceho malígneho ochorenia.
Sú aj dobré správy ohľadom tohto zákerného onkologického
ochorenia kože?
Melanóm je plne vyliečiteľný v počiatočných fázach nádorového
rastu. Aj preto je základnou podmienkou úspešnej liečby rozpoznať ho čím skôr a hneď ho správne chirurgicky riešiť. Začínajúci melanóm - „melanóm in situ“- tvorí v súčasnosti asi 25 %
zo všetkých novodiagnostikovaných melanómov. V súčasnosti
je záchyt melanómov in situ s ročným nárastom 9,5 %, kým výskyt ostatných, menej priaznivých typov melanómov sa zvyšuje
len o 2,5 %. Tento priaznivý trend súvisí so zlepšením skríningu
i zlepšením diagnostiky melanómu. Dôležité sú aj rôzne osvetové programy pre širokú verejnosť.
Pre melanómy sú charakteristické dva extrémy. Na jednej strane spektra sú pacienti s malými, histologicky tenkými melanó36
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mami, ktorých sa podarí úplne vyliečiť rozšírenou chirurgickou
excíziou (vyrezaním aj s časťou okolitej zdravej kože). Na druhej
strane spektra sú pacienti s metastázami, u ktorých boli ešte
donedávna veľmi obmedzené liečebné možnosti a ich prežívanie po objavení sa metastáz bolo veľmi krátke. V súčasnosti
môžeme povedať, že sme vstúpili do zlatej éry v možnostiach
liečby metastického melanómu. Vďaka objaveniu nových liečebných postupov u pôvodne takmer neliečiteľného metastického
ochorenia došlo v posledných rokoch ku výraznému zlepšeniu
prognózy. V súčasnosti stále prebiehajú ďalšie klinické štúdie
s novými liekmi a ich kombináciami, od ktorých sa očakávajú
ešte lepšie terapeutické odpovede v prípade tohto typu agresívneho nádoru s veľmi svojským biologickým chovaním.
Stále platí, že vznik melanómu je spájaný predovšetkým
s UV žiarením?
Vystavovanie ľudí ultrafialovému žiareniu je známy rizikový faktor pri rozvoji väčšiny melanómov. Ultrafialové lúče UVA a UVB
sú potenciálne karcinogénne a môžu iniciovať tvorbu melanómu cez mnohé mechanizmy vrátane potlačenia imunitného systému kože. Pri vzniku melanómu je zaujímavé, že často
nemá priamy vzťah s množstvom slnečnej expozície, pretože sa
udáva viac postihnutých pacientov pracujúcich v administratívnych prevádzkach ako tých, ktorí pracujú v exteriéroch. Melanóm sa objavuje viac u ľudí, ktorí žijú v mestách. Aj migrácia ľudí
môže ovplyvniť zvýšené riziko objavenia sa melanómu. Ľudia so
svetlou kožou, ktorí sa presťahovali do miest s vysokou intenzitou slnečného žiarenia, majú vyššie riziko vzniku melanómu.
Reakcia ľudskej kože na slnečné žiarenie nie je rovnaká. Opakované spálenie citlivej kože zvyšuje riziko vzniku melanómu.
Nebezpečné je spálenie hlavne v detskom veku a spálenie až
do vytvorenia pľuzgierov. Preto hlavne detskú kožu je potrebné
adekvátne chrániť tak, aby u nej nedošlo ani len k začervenaniu (čo je už vlastne spálenie). Melanóm vôbec nemusí vzniknúť
v mieste spálenia, môže sa objaviť aj v lokalitách, ktoré neboli
priamo vystavené slnku.
37
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Rozhovor s

doc. MUDr. Dušanom Buchvaldom, PhD.,
PREDNOSTOM DETSKEJ DERMATOVENEROLOGICKEJ KLINIKY
LF UK A DFNSP BRATISLAVA A PREZIDENTOM SLOVENSKEJ
DERMATOVENEROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Čo je to projekt Euromelanoma?
Euromelanoma je európska medzinárodná
sieť dermatológov, ktorí sa venujú onkologickej
problematike kože. V roku 1999 ju založilo šesť
belgických dermatológov, v súčasnosti združuje 39 európskych krajín a Kanadu. Cieľom Euromelanoma (www.euromelanoma.org) je prinášať informácie o prevencii, včasnej diagnostike
a liečbe kožných nádorov pre laikov, odbornú verejnosť, ale aj
inštitúcie ako ministerstvá či parlamenty jednotlivých krajín.
Slovensko sa zúčastňuje na kampani Euromelanoma už niekoľko rokov vždy v máji. Sú tieto kampane úspešné?
Cieľom kampane je poukázať na dôležitosť prevencie a včasného
vyšetrenia materských znamienok a iných kožných problémov,
čím sa dá úspešne predchádzať nádorovým ochoreniam. Kožní
lekári zároveň zdôrazňujú, že vyšetrenia vykonávajú celoročne
- a nielen počas kampane. Slovensko sa aktívne zapája do Európskeho dňa melanómu od roku 2004. V roku 2020 sa konal
už 17. ročník. Každoročne sú len v rámci tejto kampane vyšetrené stovky pacientov, dospelých aj detí a odhalené desiatky malígnych melanómov, ale aj nemelanómových nádorov kože ako
bazaliómy a spinaliómy. Ročne sa na Slovensku diagnostikuje
cca 700 nových prípadov melanómu. V roku 2019 bolo v rámci
Európskeho dňa melanómu v rámci skríningu, aktívneho vyhľadávania v ohraničenom čase, vyšetrených 1 061 pacientov a našlo sa osem histologicky potvrdených melanómov. Potvrdených
bolo tiež 31 bazaliómov a 3 spinaliómy, čo sú iné druhy rakoviny
kože. Zaznamenali sa napríklad tri zaujímavé výsledky. U 15-ročnej pacientky bol diagnostikovaný bazalióm, ktorý sa vo väčšine
prípadov vyskytuje skôr u starších ľudí. 23-ročnej pacientke boli
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súbežne odhalené malígny melanóm a spinalióm. 74-ročný pacient mal na tele hneď tri bazaliómy a jeden malígny melanóm.
Vy ste aj detský kožný lekár. Čo spojenie melanóm a detský
pacient?
Melanóm sa môže vyskytnúť v každom veku, ale veľmi zriedkavo
sa objaví u detí do desať rokov. Obyčajne však ide o pacientov
s raritnými diagnózami ako xeroderma pigmentosum, albinizmus, môžu to byť detskí pacienti po transplantáciách a podobne. Máme však aj prípady melanómov u adolescentov bez nejakej pridruženej diagnózy, ktorá by zvyšovala pravdepodobnosť
vzniku melanómu, čo je veľmi smutné. V roku 2018 sme na Slovensku mali podľa štatistiky 13 pacientov s melanómom do veku
18 rokov. Platí, že dve a viac spálení na slnku u detí zvyšuje riziko
melanómu v dospelosti päťnásobne. Samozrejme, existuje aj rodinný výskyt melanómu, niektorí rodinní príslušníci majú nežiaducu mutáciu v géne a treba ich vo zvýšenej miere sledovať. Takisto existuje familiárny výskyt tzv. dysplastických névov, kde je
zvýšené riziko vzniku melanómu. Treba apelovať na rodičov, aby
chránili svoje deti pred spálením a silným UV žiarením dostupnými prostriedkami. Zdôrazňujem to najmä preto, že dnes veľa
rodičov cestuje už s malými deťmi do exotiky – často počas našej
zimy, keď dochádza ku veľmi prudkému vzostupu UV indexu.
Rozhovor s

Mgr. Silviou Schmidtmayerovou,
PSYCHOLOGIČKOU ZO ZDRUŽENIA PACIENTOV S DERMATOLOGICKÝMI
MALIGNITAMI (www.rakovinakoze.org)

Prečo je rakovina stále taký obrovský strašiak? Je toľko iných závažných chorôb, ktoré
sa spájajú s bolesťou a so smrťou…
Jedna časť odpovede na túto otázku je asi to,
že sa málo píše o pozitívnych prípadoch. Hoci
v porovnaní s obdobím pred tridsiatimi rokmi
je v rámci onkologických ochorení neporovnateľné množstvo vyliečených ľudí, resp. pacien39
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tov s podstatne dlhším prežívaním ako kedysi. Rakovina však
bola ešte donedávna tabuizovaná téma, slovo rakovina rovnalo
sa smrť. Povedomie o tomto ochorení vznikalo v ťaživej atmosfére z minulosti, a to sa ešte nepodarilo dostatočne zmeniť. Sú
naozaj ľudia, ktorí slovo rakovina ani nevyslovia. Ale rakovina
dnes naozaj nie je konečná stanica!
Hovorili sme o dni D, keď sa človek dozvie, že je onkologický
pacient. Spočiatku je to šok. Prechádza v rámci procesu prijímania tejto diagnózy a zmierovania sa s ňou nejakými typickými fázami?
Tieto fázy rozpracovala americká psychologička Elisabeth
Kübler-Rossová, ktorá pracovala s onkologickými pacientmi.
Ide vlastne o päť fáz smútku, resp. vyrovnávania sa s nejakou
tragédiou v prípade smrteľného ochorenia či nečakanej straty.
Treba však podotknúť, že to bol rok 1969, keď rakovina rovnala
sa smrť. Doktorka Rossová sa zhovárala s päťsto umierajúcimi
pacientmi a na základe toho dospela k poznaniu, že prvou fázou je obyčajne šok. Človek neverí, že je to naozaj jeho diagnóza, to nemôže byť pravda, pomýlili si výsledky. Informácia síce
príde do mozgu, ale odrazí sa ako loptička od betónovej steny.
Neskôr sa začne hnevať: Prečo práve ja? Som dobrý človek, toľkým som pomohol, nikomu som neublížil, za čo je tento trest?
Prečo ma Pán Boh skúša? Niekedy sa príbuzní môžu hnevať dokonca dlhšie ako pacient, pretože rodina ostáva bez príjmu, prichádzajú starosti navyše. Potom je fáza vyjednávania, obdobie
hľadania alternatívnych možností, liečiteľov, skúšanie doplnkov výživy. Sú ľudia, ktorí túto fázu príliš naťahujú. Iní okamžite
vstupujú do liečby. Ďalšia je fáza smútenia, keď zistia, že je to
zlé, počas liečby sa cítia nedobre, ich perspektíva je mizivá, sú
z toho depresívni. A posledná je fáza prijatia a zmierenia, všetko je tak, ako je. Nemožno povedať, že všetko je tak, ako má byť.
Ale je to tak, ako to je. To je najlepšia formulácia.
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Pre nás je pacient
na prvom mieste.
Dôkazom toho sú mnohé projekty,
ktoré sme podporili v rámci pacientskych
organizácií, ktoré združujú pacientov
s rovnakou diagnózou, obhajujú ich práva,
pomáhajú im a radia v procese liečby
aj v sociálnej oblasti.
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