Vyšetření pigmentových projevů na Dermatovenerologické klinice pro
zaměstnance FNKV
Maligní melanom je nádor, který vychází z pigmentotvorných buněk. Na jeho vzniku se
podílí především ultrafialové záření, a to zejména jeho UVB složka. Na původně zdravé
kůži se začne tvořit odlišně barevná skvrna, která se zvolna zvětšuje a postupně přibývá na
tloušťce. Jindy se barevně a tvarově mění klidné mateřské znaménko. Nemusí vždy jít o
maligní melanom, ale vždycky je třeba, aby projev vyšetřil kožní lékař (dermatovenerolog).
Proč je to tak důležité? Jedná-li se o maligní melanom, je nezbytně nutné, aby se projev co
nejdříve odstranil. Maligní melanom totiž podobně jako jiné zhoubné nádory může pacienta
ohrožovat na životě. Čím déle je nádor umístěn v kůži, tím vyšší riziko vzniku metastáz.
Tomu je třeba předejít jeho včasným odstraněním. Zhruba 30-50 % melanomů vznikne na
podkladě pigmentového znaménka.
Na našem pracovišti při vyšetřování znamének používáme nejen ruční, ale i digitální
dermatoskop. Výhody tohoto vyšetření jsou:
zvětšení projevu až 50x
obraz lze zastavit na obrazovce monitoru a pohodlně si ho prohlédnout
archivace snímku (uložení v paměti počítače) a tedy možnost sledování vývoje
změn v různých časových odstupech
pomáhá při diferenciální diagnostice a během několika sekund odhaduje stupeň
závažnosti konkrétního kožního nálezu
obraz lze vytisknout pro archivaci nebo jej elektronicky přeposlat pacientovi
nebo dalším odborníkům k posouzení
Na Dermatovenerologické klinice FNKV probíhá nejen diagnostika maligního melanomu,
ale i jeho léčba primárně dermatochirurgickým odstraněním a u indikovaných případů i
s radiačně navigovanou exstirpací sentinelové uzliny. Na základě AJCC klasifikace
následuje v případě potřeby adjuvantní terapie interferonem alfa a nově i moderním
preparátem vemurafenibem. Pokud se objeví vzdálené nebo neresekovatelné metastázy,
máme u nás možnost u indikovaných pacientů nasadit kromě standardní chemoterapie i
biologickou léčbu ipilimumabem (Yervoy inf.) nebo cílenou léčbu již zmíněným
vemurafenibem (Zelboraf tbl.).

Vyšetření probíhá každý pátek od 13:00 do 14:30 .
Objednávat se lze u pani vrchní sestry Karlové na mailovou adresu:
jarmila.karlova@fnkv.cz

