
Koža a slnko 

Slnečné svetlo pomáha k psychickej pohode a jeho ultrafialová časť je potrebná na tvorbu 
vitamínu D. Zároveň však môže na koži vyvolať množstvo nežiaducich reakcií a akútne 
môže spôsobiť solárnu dermatitídu - popálenie, ktoré sa prejaví začervenaním a pálením 
pokožky, v závažnejších prípadoch sa vytvoria pľuzgiere a opuch. Dlhodobé pôsobenie UV
žiarenia môže zase vyvolať chronické zmeny, napríklad starnutie pokožky, pri ktorom 
dochádza k jej rohovateniu a nepravidelnostiam pigmentácie, vzniku suchej kože, vrások a
rôznych nezhubných, niekedy však aj zhubných novotvarov. UV žiarenie môže tiež narušiť 
imunitné reakcie, čo môže prispieť k vzniku rakoviny kože.

 

Slnenie a koža 

Ako a prečo koža reaguje na slnko 

Slnečné žiarenie obsahuje niekoľko zložiek, ktoré majú rôzny biologický účinok. Lúče, 
ktoré prenikajú do atmosféry, obsahujú ultrafialové žiarenie (UV, viditeľné svetlo) a 
infračervené lúče (spôsobujú hlavne teplo). Z hľadiska biologickej účinnosti má najväčší 
význam UV zložka slnečného žiarenia, ktorá sa delí na UVA a UVB žiarenie: UVA žiarenie 
preniká do hlbších vrstiev kože, kým UVB žiarenie zasahuje povrchové vrstvy. Oba typy 
žiarenia sa môžu podieľať na vzniku rakoviny kože, preto sa treba chrániť pred UVA aj 
UVB žiarením.

Prirodzené obranné mechanizmy kože na UV žiarenie zahŕňajú niekoľko reakcií, vrátane 
tvorby melanínovej (hnedej) pigmentácie. Keď je pokožka vystavená slnečnému žiareniu, 
začne sa tvoriť hormón, ktorý podporuje tvorbu tmavého kožného pigmentu melanínu v 
bunkách melanocytoch. Melanín absorbuje UV žiarenie a chráni jadrá buniek pred 
poškodením DNA, ktoré môže spôsobiť rakovinu. Opálenie pokožky pôsobením slnka je 
teda vlastne reakciou, organizmu na pôsobenie UV žiarenia. Nadmernou miestnou 
aktivitou melanocytov môžu vznikať rôzne pigmentové škvrny - napríklad pehy, kávové 
škvrny, lentigá (drobné hnedé škvrny na koži) či melanocytové materské znamienka. 
Zhubný nádor melanóm vzniká vtedy, keď dôjde k nekontrolovanému deleniu melanocytov,
čím na koži vznikne tmavý nepravidelný útvar

Začervenanie a pigmentácia - hnednutie 

Koža reaguje na slnečné žiarenie začervenaním a pigmentáciou.

Včasná pigmentácia je stmavnutie kože, ktoré začína už počas samotného opaľovania na 
slnku. Vzniká oxidáciou pigmentu, ktorý sa už v koži nachádza.

Neskorá pigmentácia vzniká v dôsledku tvorby nového pigmentu - melanínu v pokožke. 
Vrchol dosahuje asi 72 hodín po pôsobení slnečného žiarenia.

Okamžité začervenanie je dôsledkom tepelného účinku infračervených lúčov, ktoré 
vyvoláva rozšírenie ciev. V tieni zakrátko zmizne.

Neskoré začervenanie nastáva po 2-8 hodinách po pôsobení UV žiarenia. Vrchol dosahuje
po 12-24 hodinách. Ide o zápalovú reakciu kože, ktorá zakrátko sama odznie. Po ústupe 



začervenania koža zhnedne vďaka mechanizmu neskorej pigmentácie. Neskoré 
začervenanie je však už varovným príznakom, že pri ďalšom opaľovaní hrozí spálenie 
pokožky.

Fototypy kože 

Reakcia kože na slnečné žiarenie nie je u každého človeka rovnaká. Podľa tendencie kože
k začervenaniu a schopnosti stmavnúť rozdeľujeme typy kože na tzv. fototypy. Čím nižší je
fototyp, tým citlivejšia je pokožka na slnko a hrozí vyššie riziko vzniku rakoviny kože.

Tab.: Kožné fototypy 

Fototyp

Charakteristika

Reakcia kože na slnko počas prvého 30 minútového vystavenia slnečnému žiareniu na jar 
alebo na začiatku leta

Čas do spálenia kože bez ochrany

Fototyp 1

Veľmi svetlá koža, ryšavé vlasy, veľa pieh, modré oči

Vždy sa spáli, niekedy sa opáli do červena, nikdy sa nesfarbí do hneda (nepigmentuje)

10 minút

Fototyp2

Svetlá koža, svetlé vlasy, pehy v malom množstve, modré, zelené alebo šedé oči

Vždy sa opáli do červena, často sa spáli, niekedy mierne pigmentuje

10 - 20 minút

Fototyp 3

Stredne svetlá koža, hnedé až tmavé vlasy, hnedé oči

Niekedy sa opáli do červena, zriedka sa spáli a ak, spálenie býva mierne, vždy pigmentuje

20 - 30 minút

Fototyp 4

Tmavá koža, tmavé vlasy a oči

Nikdy sa nespáli, veľmi dobre pigmentuje

45 minút

              

            



Melanóm 

Melanóm je najnebezpečnejší typ kožného nádoru a má na svedomí väčšinu úmrtí na 
rakovinu kože. Vzniká z pigmentových buniek - melanocytov. Môže sa vyvinúť z 
materského znamienka, no obyčajne vzniká na zdravej koži. Typickým znakmi sú 
asymetria, nepravidelné okraje, rôznofarebnosť (zmes farieb), priemer väčší ako 5mm či 
zmena znamienka v priebehu času. 

Melanómy sú vždy zhubné. Každoročný nárast výskytu melanómu zrejme spôsobuje aj 
vysoká obľuba rekreačného opaľovania. Výskyt rastie s vekom, no melanóm sa objavuje 
aj v mladších vekových kategóriách.

Koho ohrozuje najviac? 

Melanóm je typ rakoviny, ktorý sa veľmi rýchlo šíri - metastázuje, preto je jedinou šancou 
na úspešnú liečbu včasná a dôsledná diagnostika. Niektorí ľudia majú vyššiu 
pravdepodobnosť vzniku melanómu, preto by ste mali byť opatrní najmä ak:

.máte málo kožného pigmentu - svetlú pokožku, modré alebo zelené oči, ryšavé alebo 
blond vlasy 

.trávite veľa času na silnom slnku pri vašich koníčkoch či pri práci 

.boli ste v detstve raz alebo viackrát spálení slnkom s tvorbou pľuzgierov 

.chodíte často do solária 

.máte veľa materských znamienok 

.bývate vo vysokej nadmorskej výške alebo v južných slnečných oblastiach 

 

Vznik melanómu 

Melanóm môže vzniknúť kdekoľvek, kde sa nachádza pigment, keďže vzniká z 
pigmentových buniek - melanocytov. Na vzniku melanómu sa podieľa najmä ultrafialové 
žiarenie, hlavne jeho UVB zložka. Poškodenie melanocytov žiarením spôsobí ich 
nekontrolované delenie a na koži vznikne tmavý nepravidelný útvar. Melanóm rastie 
horizontálne do šírky vo vrchnej vrstve pokožky a neskôr vertikálne - do hĺbky, kedy môžu 
niektoré rakovinové bunky preniknúť do zamše a krvou sa šíriť do iných častí tela.

Pravdepodobnosť vzniku melanómu ovplyvňuje genetická výbava, ale najmä náš pobyt na
slnku, opaľovanie a počet spálení v útlom detstve. Riziko však môže zvýšiť aj 
nezodpovedné vystavovanie sa slnku v dospelosti. V posledných rokoch chodia čoraz 
viacerí Slováci na dovolenky do exotických krajín, no nesmieme zabúdať, že naša svetlá 
pokožka prirodzene nie je dostatočne odolná voči intenzívnemu tropickému slnku, preto jej
musíme ochranu dodať zvonku, inak si riziko vzniku melanómu výrazne zvyšujeme.

Rizikové faktory 

Rakovina kože môže vzniknúť u kohokoľvek, no čím viac rizikových faktorov sa u človeka 
objavuje, tým je pravdepodobnosť vzniku melanómu vyššia.



Typ pokožky 

Tzv. fototyp určuje, aké má pokožka prirodzené zafarbenie a koľko pigmentu obsahuje. 
Podľa toho je prirodzene odolná alebo citlivá na slnečné žiarenie.

- Osobná a rodinná anamnéza, dedičnosť 

Ľudia, ktorí už niekedy mali melanóm, majú vyššie riziko vzniku ďalších. Úlohu zohrávajú 
aj dedičné faktory - 5-10 % melanómov sa objavuje v rodinách u viacerých príbuzných.

- Množstvo nezhubných materských znamienok 

Riziko vzniku melanómu priamo rastie s celkovým počtom nezhubných materských 
znamienok na tele. Riziko je asi 1,5krát vyššie u ľudí s 11-25 materskými znamienkami a 
až 2krát vyššie u ľudí, ktorí ich majú na tele viac ako 25, oproti tým, ktorí ich majú 10 a 
menej.

- Oslabený imunitný systém 

oslabenie imunitného systému zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože, zahrňujúc pacientov s 
HIV/AIDS a pacientov po transplantácii orgánov.

- Vyšší vek 

riziko rozvoja rakoviny kože stúpa so zvyšujúcim sa vekom 

 

Prejavy melanómu 

Každý podozrivý nález na koži by mal čo najskôr vyšetriť lekár a ak ide o melanóm, 
odstrániť ho a liečiť čo najskôr. Melanóm je agresívny typ rakoviny a pokiaľ sa nelieči včas,
môže na šíriť do iných orgánov, vytvárať metastázy a ohroziť život. Preto by ste mali 
venovať pozornosť všetkému novému, čo si na svojej koži všimnete a v prípade 
podozrivého útvaru neváhali navštíviť lekára. 

Akékoľvek zmeny na pigmentových znamienkach môžu, aj keď nemusia byť príznakom 
zhubného ochorenia. Melanóm však môže vzniknúť aj ako celkom nové znamienko na 
inak normálne vyzerajúcej koži.

Medzi typické znaky melanómu patrí: 

asymetria, nepravidelné okraje, rôznofarebnosť (zmes farieb), priemer väčší ako 5 mm či 
zmena znamienka v priebehu času, takzvané ABCDE kritériá.

A - Asymetria 

nepravidelný tvar

B - ohraničenie (Border) 

nepravidelné, nerovnomerné, neostré, rozpité, vrúbkované s nepravidelnými výbežkami zo
znamienka

C - zafarbenie (Color) 

zmes farieb, rôzne odtiene od hnedej, čiernej, červenej, svetlofialovej až stratenie farby



D - priemer (Diameter) 

zmeny priemeru, znamienko rastie, podozrivé sú najmä znamienka s priemerom väčším 
ako 5 mm

E - vývoj (Evolving) 

zmena výzoru znamienka v priebehu času

Jednotlivé príznaky sa vyskytujú s nasledujúcou frekvenciou: 

Zmena veľkosti znamienka (u 51 % pacientov)

Zmena zafarbenia (40 %)

Krvácanie (26 %)

Hrčka (23 % )

Svrbenie (22 %)

Poškodenie kože (18 % )

Bolesť (7 % )

Kedy určite navštíviť lekára 

Väčšina ľudí má na koži rôzne znamienka a prirodzene sa im tvoria nové. To samozrejme 
neznamená, že vždy ide o rakovinu. Svoje znamienka by ste však mali poznať a okamžite 
navštíviť lekára, najmä pokiaľ spozorujete:

.zmenu v tvare, veľkosti, ohraničení alebo farbe existujúceho znamienka 

.nové znamienko, ktoré má nepravidelný tvar alebo ohraničenie 

.nepravidelné, nejednotné zafarbenie 

.nepravidelný tvar, štruktúru 

.znamienko svrbí čí bolí 

.znamienko krváca, vylučuje nejakú tekutinu alebo je na ňom otvorená ranka či vred 

  

Diagnostika 

Každý podozrivý útvar na pokožke by mal vyšetriť odborný lekár - dermatológ. Zhodnotí 
nález a podľa potreby vykoná diagnostické vyšetrenia. Klinická diagnostika skúseným 
dermatológom býva presná až v 90 % prípadov. Definitívne ochorenie potvrdí alebo vylúči 
biopsia.

Kožné melanómy: 

1. Povrchovo sa šíriaci melanóm 

najčastejší typ melanómu, cca 60-70% nálezov. Spočiatku rastie povrchovo a až v 
neskorších štádiách preniká do hlbších vrstiev kože, čo sa prejaví vytvorením hrbolčeka 
na čiernej alebo hnedej plôške.



2. Nodulárny melanóm 

tvorí asi 10-30 % všetkých melanómov. Hneď od začiatku rastie do hĺbky. Charakteristicky 
pri ňom býva už od začiatku ochorenia viditeľný hrbolček vyvýšený nad okolitú kožu. 
Väčšinou je poľgulovitý alebo polypoidný, vyzerá ako červonočierna alebo čierna malina, 
prítomné môžu byť vriedky, mokvanie, krvácanie.

3. Lentigo maligna 

objavuje sa na koži chronicky vystavenej slnečnému žiareniu (hlava, krk). Tvorí cca 4-10%
všetkých malígnych melanómov. Postihuje najmä starších pacientov. Dlhé obdobie, aj 
roky, rastie bez prerastania do okolia, čo umožňuje skoršiu diagnostiku ochorenia. 
Prejavuje sa plošnými ložiskami, na ktorých sa striedajú svetlejšie a tmavšie odtiene 
hnedej farby.

4. Akrálny lentiginózny melanóm 

tvorí asi 2-8% všetkých melanómov. Objavuje sa na dlaniach, chodidlách a pod nechtami. 
Je zákerný v tom, že spočiatku môže pripomínať obyčajnú bradavicu, modrinu či mozoľ. 
Pokiaľ sa pod nechtom objaví tmavá škvrna a vy si nepamätáte, že by ste sa do toho 
miesta udreli, treba ju sledovať, či odrastá spolu s nechtom alebo nie. Ak odrastá, ide len o
podnechtovú modrinu. Pokiaľ však necht odrastá a škvrna ostáva na rovnakom mieste, 
treba navštíviť lekára.

Slizničný melanóm 

zriedkavý typ melanómu, vyskytuje sa na slizniciach prínosových dutín, nosa, úst, 
konečníka, vagíny, či močovej rúry. Typicky býva odhalený v neskorých štádiách.

Uveálny 

objavuje sa zriedkavo, napáda niektoré časti oka.

Ako sa správne opaľovať 

Väčšinu prípadov rakoviny kože má na svedomí UV žiarenie, najmä jeho UVB zložka. 
Krémy na opaľovanie môžu poskytovať rôznu mieru ochrany pred slnečnými lúčmi - podľa 
toho sa číselne určuje ich ochranný faktor označovaný ako SPF (z anglického Sun 
Protection Factor). Prípravky na opaľovanie s SPF2 sú schopné pohlcovať len polovicu 
UVB žiarenia, faktor SPF4 pohlcuje 75 %. Pri faktoroch 10-15 už dokážu absorbovať 
takmer 90 % UVB žiarenia, pri SFP 16 sa zvyšuje na 95 %. Ideálne chránia prípravky s 
ochranným faktorom viac ako 50, keďže dokážu absorbovať viac ako 99 % UVB žiarenia. 
Vo všeobecnosti platí, že nezáleží na tom, aký kvalitný masťový či krémový základ sa v 
opaľovacích prípravkoch použije, ale ako silný faktor ochrany pred UV žiarením obsahuje.

Opaľovací prípravok by ste si mali nanášať na kožu v dostatočnom množstve aspoň 30 
minút pred pobytom na slnku a aplikáciu by ste mali opakovať podľa druhu prostriedku a 
typu aktivity, približne každé 2 hodiny. Pri kúpaní je dôležité používať prípravky označené 
ako water-resistant a nanášať ich každých 40 minút, alebo water-proof, ktoré chránia asi 
80min a potom treba aplikáciu opakovať.



Okrem opaľovacích krémov je účinným ochranným prostriedkom proti UV žiareniu vhodné 
oblečenie. Niektoré odevy už dnes dokonca obsahujú certifikovaný ultrafialový ochranný 
faktor (UPF). Schopnosť ochrany ovplyvňuje aj charakteristika látky:

.hustota - husto tkané látky chránia viac 

.vlhkosť - vlhká látka chráni menej ako suchá 

.farba látky - tmavšie farby odevov chránia viac 

.typ látky - napríklad bavlna chráni lepšie ako viskóza 

Užitočné rady 

.Vyhýbajte sa vonkajším aktivitám v čase obeda. Najsilnejšie slnko je medzi 11-tou a 15-
tou hodinou. Pokiaľ musíte byť v tomto čase vonku, snažte sa zdržiavať hlavne v tieni. 

.So slnením začínajte postupne - spočiatku sa vystavte slnku len na krátky čas a 
opaľovanie predlžujte pozvoľna. Bez predchádzajúcej prípravy kože sa nikdy nevystavujte 
intenzívnemu pôsobeniu slnečných lúčov. 

.Chráňte sa pred slnkom, ktorého účinok sa môže zosilňovať odrážaním od piesku 
(odráža asi 50 % UV žiarenia), vody (odráža 50 % žiarenia), snehu (odráža až 90% UV 
žiarenia), ľadu či dlažby. 

.Pozor - Chráňte sa pred slnkom, aj keď je zamračené. Slnečné lúče dokážu prenikať aj 
cez oblaky - tie prepúšťajú podľa rôznych údajov až do 90 % UV žiarenia! V tieni sa dávka 
žiarenia znižuje asi na polovicu. Slnečné lúče na kožu pôsobia aj cez ľahké oblečenie, 
dokonca aj cez okná či čelné sklo auta. 

.Noste dlhé rukávy a dlhé nohavice. Najvhodnejšie sú z husto tkanej látky. 

.Noste klobúk a hrubým lemom, ktorý dokáže zatieniť celú vašu tvár, krk a uši. 
Nezabúdajte, že šiltovky či malé klobúčiky chránia len tú časť hlavy, ktorú priamo 
zakrývajú. 

.Noste slnečné okuliare, ktoré chránia pred UV žiarením. Okrem očí ochránia aj tenkú 
citlivú pokožku v ich okolí.  

.Používajte kvalitné krémy na opaľovanie s dostatočným ochranným faktorom,. Naneste 
odporúčané množstvo prípravku na pokožku asi 30 minút predtým, ako idete von a potom 
sa znovu natierajte aspoň každé 2 hodiny, ale tiež po každom plávaní či pri výraznom 
potení.  

.Používajte len opaľovacie krémy, ktoré chránia pred UVB aj UVA žiarením.  

.Napriek ochranným krémom a vhodnému oblečeniu by ste sa mali slnku v čase obeda, 
kedy je najsilnejšie, vždy vyhýbať. 

.Nezabúdajte používať ochranné krémy aj vo vode - do hĺbky 1 metra preniká 50 % UVB 
a 75 % UVA žiarenia. Počítať musíte aj s odrazom slnečného žiarenia od vodnej hladiny, 
ktoré aj pri plávaní pôsobí na vašu tvár, hlavu, krk a ramená. Pri kúpaní je vhodné 
používať vodeodolné prípravky (tzv. water-resistant alebo water-proof). 



.Pokožka sa rýchlejšie spáli vo vysokých nadmorských výškach. S každými pribúdajúcimi
1000 metrami nadmorskej výšky sa intenzita UV žiarenia zvyšuje o 15 %.  

.Žiarenie v soláriu je rovnako nebezpečné ako slnko. Najmä u detí je opaľovanie v 
soláriách vyslovene škodlivé.  

.Deti do 1 roka veku by sme nemali vystavovať slnečnému žiareniu vôbec, u starších detí
dbáme na vysokú ochranu pred UV žiarením, keďže detská pokožka je výrazne 
najcitlivejšia na spálenie. Melanóm síce len veľmi zriedka postihuje deti, no pokožka má 
dobrú pamäť a nezodpovedné opaľovanie v detstve nám môže „spočítať" v dospelosti v 
horšom prípade aj vznikom rakoviny. 

 

www.melanom.sk


