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МЕЛАНОММЕЛАНОМ

Кожата и меланомот

Меланомот претставува тип на карцином кој
ја зафаќа кожата. Кожата претставува орган
на телото, меѓутоа поради нејзината големина,
луѓето не размислуваат за неа како орган.

Кожата е изградена од два слоја,
епидермис и дермис. Епидер-

мисот е надворешниот слој,
а дермисот е слојот под

него. Помеѓу слоевите се
наоѓаат клетки на-
речени меланоцити.
Овие клетки се оние
кои што малигнизи-
раат  при состојба на
меланом. Нивната
функција е да про-
изведуваат кафеав
пигмент (меланин).

Меланинот има улога
да ја заштитува кожата

од ултравиолетовото
зрачење, спречувајќи изго-

реници, како  и да ја одредува
бојата на кожата и бемките.

Луѓето кои живеет на места со потопли кли-
матски услови, кои во текот на годината се по-
веќе изложени на сонце, имаат потемен тен
на кожата. Овие луѓе немаат поголем број
на меланоцити, туку нивните мелано-
цити се поактивни и создаваат повеќе
меланин.
Кога кожата е изложена на сонце, мела-
ноцитите произведуваат повеќе меланин,
потоа меланинот се пренесува до другите
клетки кои ја градат кожата, заштитувајќи ги
од штетните сончеви зраци.



6

Статистика 

Од новите случаи на канцер, малигните ме-
ланоми се присутни со 5% од малигнитетите
кај мажите и 4% кај жените, и воедно пре-
тставуваат шестти најчест тип на канцер кај
мажите и седми најчест тип на канцер кај
жените. Малигниот меланом е причина за
инциденцата (број на новозаболени случаи
)од 1,5 % од  вкупниот број на смртни случаи
предизвикани од канцер. Инциденцата
на кожниот малигнен меланом е во
константен пораст, најверојатно
поради се поголемото изложу-
вање на сонце. Во моментов, ри-
зикот за појава на оваа болест
е 13 случаи на 100.000 населе-
ние. Ги погодува сите воз-
расни групи но најчесто се
среќава кај пациентите по-
меѓу 30 и 60-годишна возраст.
Изложувањето на сонце дефи-
нитивно го зголемува ризикот од
развој на меланом. Сепак, тоа не е
единствената причина за појава на
меланомот. Врз основа на овој податок,
населението кое живее во области со големо
изложување на сонце е предмет на зголемен
ризик. Малигниот меланом може да се јави
на секој дел од кожата  на телото. Се проце-
нува дека од  50% до 70% од случаите спон-
тано се развиваат, додека останатите случаи
започнуваат од постоечка бемка.
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МЕЛАНОММЕЛАНОМ

Ризик фактори за 
појава на меланом

Постои еден главен фактор кој го
зголемува ризикот за појава на
меланомот, ултравиолетовото
зрачење. УВ зрачењето доаѓа
од сончевите зраци но може
да биде и од вештачки  зраци
(солариумoт). Некои луѓе се
повеќе изложени на опасност
за здобивање со меланом, за
разлика од други. Во ризик фак-
тори се вбројуваат:

• Бемки
- луѓето кои имаат голем број на бемки се из-
ложени на поголем ризик за добивање на ме-
ланом;

• Светла кожа
- лица со светол тен, сини или зелени

очи, со светла или црвена коса кои
лесно поцрвенуваат и горат на
сонце, особено тие со пегава, или
кожа со бемки, се со зголемен
ризик за појава на меланом
(сепак и луѓето со темна боја на
кожа можат да заболат од мела-
ном истотака);

• Изгореници од сонце
- тешките изгореници од сонце, осо-

бено во детскиот период, го зголему-
ваат ризикот за појава на меланом;
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• Родното место
- луѓето со светла кожа кои се родени на
места со потопла клима, се со зголемен ризик
за појава на меланом;

• Изложеност на сонце
- изложеноста на сонце за
време на летните одмори,
како и сончање на кожата
во домашни услови, го
зголемува ризикот од
појава на меланом;

• Солариуми
- користењето на сола-
риуми, особено пред
35–та година, го зголе-
мува ризикот од појава
на меланом;

• Фамилијарна историја
- Позитивна фамилијарна ис-
торија на еден или двајца род-
нини од прво колено кои имале
меланом го зголемува  ризикот за појава на
меланом;

• Меланом
- лицата кои биле заболени од меланом се со
зголемен ризик за повторно заболување;

• Намален имунитет
- лицата со намален имунитет се со зголемен
ризик за појава на меланом.
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МЕЛАНОММЕЛАНОМ

Луѓе со повеќе од зголемен
ризик за добивање на
меланом

Лица кои во минатото биле заболени со ме-
ланом, лица кои имаат голем број на

бемки, или пак имале транспланта-
ција на некој орган, имаат пови-

сок од нормалниот ризик за
појава на меланом. Овие
лица треба да прават чести
прегледи кај дерматолог,
кој ќе им посочи како да
ги прават самопрегле-
дите, регуларно (секој
месец), барајќи абнор-
мални промени.

Некои лица имаат многу
поголем  ризик за појава

на меланом за разлика од
останатите. Овие лица треба

да прават почести прегледи кај
дерматолог. Лица кои спаѓаат во

оваа група со зголемен ризик се:

• Лица кои имаат два члена од фамилијата
заболени од меланом, а исто така имаат
голем број на абнормални бемки;
• Лица кои се родени со големи бемки ( со по-
голем дијаметар од 20 сm);
• Лица кои имаат три или повеќе членови во
фамилијата со меланом или карцином на
панкреас;
• Лица кои имале повеќе од два меланоми.



10

Симптоми на меланомот

Постојат дефинирани знаци кои укажуваат
на меланом и кои  задолжително треба да ги
прегледа доктор специјалист дерматолог. За-
должителна посета на доктор се прави кога
ќе се појави нова бемка или промена на ко-
жата, како и доколку се појави бемка која:

• Се зголемува;
• Ја променува формата, 
особено со неправилни  граници;
• Ја променува бојата 
- станува потемна, пегава, шарена во
повеќе бои;
• Чеша или боли;
• Крвари или формира крусти;
• Изгледа воспалена.

Кај бемки кои имаат три или по-
веќе нијанси на црна или ка-
феава боја постои голема
веројатност  дека се работи за
меланом. 
Меланомите, кај мажите
најчесто се појавуваат на
грбот, а кај жените на но-
зете. Доколку се појави
темна дамка под нокт, а не е
последица на повреда, задол-
жително треба да ја прегледа
доктор.

Предканцерозните бемки вооби-
чаено се отстрануваат со локална
анестезија. Меланом  кој е дијагно-
стициран во ран стадиум  може да се тре-
тира истотака на овој начин. 
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МЕЛАНОММЕЛАНОМ

Преглед на лекар

Доколку имате бемка, или абнормална про-
мена на кожата, за која сметате дека е можно
да е меланом, треба да се јавите кај Вашиот
матичен лекар. По прегледот, лекарот ќе Ви
постави прашање за тоа какви промени сте
забележале со бемката или кожната промена
и понатаму ќе Ве препрати на доктор спе-
цијалист дерматовенеролог. 
Потребно е посетата на дерматолог да биде
направена најдоцна две недели по посетата
на матичниот лекар. Можеби ќе е потребно
да имате две посети  на лекар, една за дерма-
тологот  да направи фотографии од Вашите
промени, а втората посета доколку е потребно
да се изврши хирушко отстранување на про-
мената.

Дерматоскопија

Дерматоскопија претставува тест кој што
служи како помошна дјагностичка  метода.
Ова не претставува главен, есенцијален тест
и докторот може да не Ви го препорача. Ова е
безболен тест, кој докторот  го изведува со
помош на инструмент наречен дерматоскоп,
со кој може подобро да се испитуваат проме-
ните на кожата. Докторот става масло на ко-
жата и го држи дерматоскопот во рацете,
нешто слично како лупа која зголемува не-
колку десетици пати , со чија помош докто-
рот може да ја види јасно промената.
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Самопреглед на кожата

Од голема важност за рано откривање на
ракот на кожата е самопрегледот.  Тој треба
да се изведува еднаш месечно.  Посебно, овие
самопрегледи треба редовно да ги изведуваат
лица кои имаат еден или повеќе фактори на
ризик. Прегледот може да го изведувате сами
или со помош на член од вашето семејство.
Застанете пред огледало и внимателно пре-
гледајте ја секоја промена  и бемка на кожата
по целото тело, вклучувајќи ја и кожата на
стапалата. Започнете со преглед во правец од
горе и напред,  кон назад и надолу и тоа прво
прегледајте го лицето,потоа спуштете се
накај вратот,градите, стомакот,нозете и на
крај прегледајте ги стапалата. Со помош на
помало огледало кое ќе го поставите под но-
зете прегледајте ги нозете од задната страна,
па потоа грбот и на крај прегледајте го вратот
и пределот под косата. Наместо со помош на
огледало во прегледот од задната страна на
телото може да Ви помогне некој член од се-
мејството. При тоа следете го АBCD прави-
лото.  Ако се забележи било кој знак според
ова правило, треба веднаш да се консултира
дерматолог.
За да запомните на што треба да внимавате
потсетете се на првите 4 букви од абецедата
АBCD.

Asymetry (асиметрија)
- едната половина на бемката е различна од
другата со или без појава на сателитски
бемки во близина на постоечката бемка.
Border (раб) 
– рабовите на бемката се разјадени,раскрва-
вевени,назабени,заматени или неправилни ,а
пигментот се шири кон околната кожа.
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Color (боја)
– бојата е нееднаква. Може да се видат
нијанси на црна, кафена и розова боја.
Diameter (дијаметар)
– промената во големината на постоечката
бемка. Меланомите се обично поголеми од гу-
мичката на молив т.е 5 мм. Промените што
нагло растат и се со дијаметар поголем од 10
мм треба да се сметаат за сомнителни.

Сомнителна е и локализацијата на проме-
ната. Во најголем процент, меланомот се соз-
дава на грбот, нозете или, пак, на места
подложни на постојани трауми, повреди и
иритации (на лице, врат и сл).
Бројот на бемки го зголемува ризикот, но по-
требно е да се разгледува големината на бем-
ките. Доколку постојат десет големи бемки
над 1 cm има поголем ризик отколку оние со
поголем број (50-99) помали бемки.  Кога де-
тето е родено со големи, вродени бемки, по-
требно е внимателно набљудување на
промената поради зголемениот ризик. Про-
мени кои што се значајни во бемката се:

• Асиметрија
• Гранична неправилност
• Боја на бемката
• Дијаметар поголем од 6 mm

Три од критериумите се однесуваат
на варијабилноста на лезијата (бојата
на бемката се однесува на деловите со
светла боја и темна боја расфрлени во рам-
ките на бемката). Така мала, воедначена ре-
гуларна лезија дава помалку причини за
загриженост. Тоа е важно да се сфати би-
дејќи промената на бемките или брзиот раз-
војот на нови се многу важни симптоми.
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Други значајни промени во бемката се оцену-
ваат според Глазгов 7 скалата. Симптомите и
знаците подолу наведени може да настанат
било каде на кожата, вклучувајќи ги длан-
ките, стапалата и базата на ноктите:

• промени во големината
• промени во обликот
• промена во бојата
• воспаление
• крусти и крварење
• сетилни промени
• дијаметар над 7 мм

Дијагноза

Ниту еден од клиничките знаци или симптоми
спомнати погоре  не се апсолутни индикации
дека пациентот има малигнен меланом. Ви-
стинската дијагноза се постигнува со биопсија,
постапка при која се вади дел од ткивото за да
се испита под микроскоп. Откако дијагнозата е
добиена, потребно е да се направи внимателен
преглед  на регионалните лимфни јазли на па-
циентот. Потребен е внимтелен преглед за да
се откријат некакви симптоми дека болеста е
раширена низ телото.
Доколку пациентот има ран стадиум на мела-
ном дополнителни тестови не се потребни. Ру-
тинските тестови  во оваа ситуација вклу чуваат
комплетна крвна слика, рендгенска снимка на
градите и одредување на нивото на крвни ен-
зими, вклучувајќи млечна дехидрогеназа и
алкална фосфатаза. Ако пациентот има знаци
или симптоми на напредната болест, или ако
длабочината на лезијата на продирање  е го-
лема, потребни се дополнителни испитувања.
Овие би вклучиле КТ скенирање на стомакот,
на градниот кош или регионални лимфни
области, како и КТ или МРИ на мозокот.
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Клинички стадиуми

Клиничките стадиуми на малигниот меланом
се поставуваат во зависност од длабочината на
продирање низ кожата.
При Стадиум I и Стадиум II не настанува ин-
вазија во регионалните лимфни јазли и затоа
се локализира меланомот  на местото каде се
јавува. Овие фази се поделени врз основа на
степенот на продирање. Стадиум  Ia е 0,75 mm
или помалку и Iб е 0,75 mm до 1,5 mm  проди-
рање. Стадиум IIa е 1,5 мм до 4,0 мм и Стадиум
IIb е над 4,0 mm или навлегување во поткож-
ното масно ткиво. Во Стадиум III и IV, болеста
се јавува  надвор од примарната локација. Ста-
диум III е дефиниран преку присуството на
транзит или регионални метастази или двете.
Во Стадиум IV се јавува присуство на далечни
метастази.

Третман

Врз основа на стадиумот на меланомот при
воспоставување на дијагнозата, како и од
други фактори, Вашите можности за третман
може да вклучуваат:
• Хируршки третман (операција)
• Хемотерапија
• Имунотерапија
• Целна терапија
• Терапија со зрачење
Меланомот откриен во ран стадиум може да
се лекува ефективно и само со оперативен
зафат, меѓутоа за третман на понапредните
стадиуми на болест вообичаено се потребни
други третмани. Понекогаш се користи по-
веќе од еден пристап. Поновите типови на
лекување покажаа многу ветувачки резул-
тати во третманот на напреднатите ста-
диуми на меланом.
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Хируршки третман на 
меланомот

Хируршкиот зафат е најчестата опција за
третман за најголем дел од меланомите, и во-
обичаено со оваа метода успешно се лекуваат
раните стадиуми на меланомот.

Едноставно отстранување 
(Проста ексцизија)

Меланомите се мала дебелина вообичаено
може да бидат комплетно излекувани со ре-
лативно едноставен хируршки зафат наречен
Проста ексцизија ( едноставно отстранување).
Во тој случај се отстранува туморот, заедно со
мал дел од нормалната не-канцерозна кожа
по рабовите. Нормалната, здрава кожа околу
рабовите на меланомот се нарекува маргина.

Ре-ексцизија 
(широко отстранување)

Кога ќе се постави дијагноза за меланом со
биопсија, на местото најверојатно ќе треба да
се направи повторна ексцизија. Поголем дел
на кожа ќе биде отстранет од местото каде е
лоциран меланомот и примерокот ќе биде ис-
питуван под микроскоп со цел да се осигура
докторот дека нема преостанати клетки од
туморот на кожата. Димензијата на марги-
ните зависи од дебелината на туморот.
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Дисекција на лимфни јазли

При оваа операција хирургот ги отстранува
сите лимфни јазли во регионот близу до при-
марниот меланом. На пример, доколку мела-
номот е лоциран на кожата на ногата,
хирургот ќе ги отстрани лимфните јазли во
пределот на препоните, на онаа страна на те-
лото на која постои најголема веројатност дека
клетките на меланомот би отпатувале прво.

Хемотерапија во третман на
меланомот

При хемотерапија се користат лекови кои ги
убиваат клетките на ракот. Лекот најчесто се
дава преку вена или како терапија која се
зема преку уста. Тој патува низ крвотокот до
сите делови на телото и ги напаѓа клетките
на ракот кои веќе се прошириле надвор од ко-
жата и ги зафатиле и лимфните јазли и дру-
гите органи. Поради тоа што лекот доспева до
сите делови на телото, ваквиот вид на тера-
пија е наречен системска терапија.
Хемотерапијата често се користи за третман
на напредните форми на меланом. Иако не е
толку ефективна кај меланомот како кај
други типови на рак, хемотерапијата може да
ги олесни симптомите и да го продолжи пре-
живувањето кај некои пациенти. Докторите
ја даваатхемотерапијата во циклуси, со тоа
што секој циклус на третманот е следен со
период на одмор кој му овозможува на телото
врем за закрепнување. Секој циклус на хемо-
терапија вообичаено трае неколку недели.
Некои од хемотераписките лекови кои може
да  се користат за третман на меланом се:
Dacarbazine, Temozolomide, Paclitaxel, Carmus-
tine, Cisplatin, Carboplatin, Vinblastine и други.
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Имунотерапија

Овој тип на терапија вклучува неколку при-
стапи кои имаат за цел да му помогнат на иму-
ниот систем на организмот да ги нападне
клетките на меланомот поефективно. Некои
форми на имунотерапија како на пример ipili-
mumab, цитокините (interferon-alpha и inter-
leukin-2) веќе се употребуваат за третман на
некои меланоми. Овие терапии делуваат гене-
рално преку поттикнување на имуниот систем.

Целна терапија

Откако се пронајдени некои од промените на
гените кои настануваат кај клетките на ме-
ланомот, врвните научници од оваа област за-
почнаа да развиваат лекови кои ќе делуваат
токму на овие промени. Овие целни лекови
делуваат различно од хемотераписките ле-
кови. Тие може да делуваат во одредени слу-
чаи каде што хемотерапијата не дава
резултати. Тие исто така може да имаат по-
малку сериозни несакани ефекти.
Лекови кои целно делуваат на промените на
BRAF генот: околу половина од меланомите
имаат промени во BRAF генот, кој им помага
на клетките да растат. Лекот vemurafenib се
покажа дека делува и ги смалува многу од
овие тумори и во светот често се употребува
за лекување на меланоми кои ја имаат оваа
промената на овој ген. Тој допринесува за на-
малување на туморот кај околу половина од
луѓето со BRAF позитивен метастатски мела-
ном. Лекот исто така го продолжува времето
пред туморот да почне повторно да расте и им
помага на некои пациенти да живеат подолго
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Терапија со зрачење

Зрачната терапија користи весоко енергетски
зраци или честички за да ги уништи клет-
ките на ракот. Терапијата со надворешен
зрак го фокусира надворешното зрачење врз
делот на кожата на кој е лоциран меланомот.
И овој тип на терапија се користи во третма-
нот на некои пациенти со меланом. 

Прогноза

Речиси сите пациенти преживуваат со Ста-
диум Ia малигнен меланом,  а стапката на
преживување на Стадиум I генерално е по-
веќе од 90%. Преживувањето на пациентите
во Стадиум IIa е околу 65% за пет години, до-
дека во Стадиум IIб преживувањето во пе-
риод од 5 години е 50%. Градус III има стапка
на преживување на 5 години од 10% до 47%,
во зависност од големината и бројот на регио-
налните јазли кои се вклучени. Стадиум IV
малигнен меланом е речиси секогаш фа-
тална болест.
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Превенција
Совети за заштита од штетните
зраци на сонцето

Изгорениците предивикани од прекумерното
сончање, може да бидат многу болни. Тоа е
јасен знак дека кожата била оштетена од пре-
голема доза на УВ зрачење. Со текот на вре-
мето оваа повреда може да премине во рак на
кожата. Добивање на изгореници од преку-
мерно сончање еднаш на две години за три-
пати го зголемува ризикот за појава на
меланом.

Доста важно е да се избегнува прекумерното
сончање кое предизвикува изгореници, како
и да се заштитува кожата  кога сонцето е со
најголем интензитет. 

Запомнете:

• Времето помеѓу  11 и 17 часот, поминувајте
го под сенка. Сенките од дрва, чадорите за
сонце, или едноставно сенката од зградите и
куќите, може да обезбедат сенка и да ја за-
штитат кожата од штетните УВ сончеви
зраци.

• Кога нема сенка, најдобриот начин да ја за-
штитите Вашата кожа од штетните сончеви
зраци е со облека;

• Не заборавајте да ги заштитите Вашите очи.
Носете квалитетни очила за сонце, кај мали
деца очилата за сонце трба да обезбедуваат
заштита и од страната, не купувајте им иг-
рачки-очила за сонце, бидејќи можат да им
нанесат повеќе штета, отколку добро;
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• Користете крема за сончање со фактор на
заштита од сонце(СПФ- Sun Protection Factor)
најмалку -SPF 15 (колку повисок фактор
толку подобро), со добра УВА заштита (колку
повеќе ѕвезди толку подобро);

• Избегнувајте користење на солариум кој не
претставува сигурен алтернативен начин за
добивање на тен. Интензитетот на некои од
УВ зраците кои ги продуцираат може да
бидат 10 до 15 пати повисоки од тие на пла-
дневното  сонце;

• Бебињата и малите деца имаат деликатна
кожа. Сите деца, без разлика дали потемну-
ваат лесно или не, треба да се заштитени од
сонцето. Децата со светла или црвена коса, со
сини или зелени очи или пегаста кожа се со
зголемен ризик. Чувајте ги децата под 6 ме-
сеци заштитени од директно влијание на сон-
чевите зраци, особено за време на
пладневното сонце
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Мисија

Здружението за борба против рак 
„Борка - за секој нов ден“ – Скопје, речиси 6 години е

активно вклучено во борбата против ракот. Нашата мисија
е со информирање и со едукација да ја подигнеме свеста
на граѓаните на Македонија за претпазливост, сериозен

пристап, навремено лекување, социјална и емотивна
поддршка на заболените и перцепирање на ракот како
потенцијално излечива болест. Сметаме дека сите ние
треба активно да учествуваме во создавањето здрава

популација свесна за ризиците и предизвиците од оваа
болест. Во исто време, сме фокусирани и на давање психо-
социјална помош како на сите заболени од рак така и на

нивните блиски во соочувањето со оваа болест и поддршка
во нивната борба при поминувањето низ тој трнлив пат.

На бесплатната телефонска линија

0800 55 777
можете да стапите во контакт со некоја од нашите

волонтерки, кои се подготвени да ви дадат 

информација и поддршка.

Поддржано од




