
Souhrn 

Cíl práce 

Za jeden z nejdůležitějších environmentálních rizikových faktorů při vzniku maligního 

melanomu je považováno ultrafialové záření. Z tohoto důvodu je rozšiřování informací o 

rizikových faktorech a metodách prevence maligního melanomu zcela zásadní ve snižování 

incidence melanomu a jeho časné diagnostice. Cílem práce je ověřit frekvenci a zjistit příčiny 

zvýšeného trendu nemocnosti a úmrtnosti na maligní melanom v České republice a v 

Německu. Dále by studie měla přispět nejen z hlediska veřejného zdravotnictví, ale také z 

histopatologického hlediska ke zvýšené informovanosti o rizikových, diagnostických a 

prognostických faktorech spojených s tímto novotvarem. Výsledky studie budou sloužit i jako 

materiál pro zvýšení povědomí o faktorech způsobujících předčasné stárnutí, poškozování 

kůže a vznik nádorových onemocnění. Budou zde zdůrazněny hlavní rizikové faktory vzniku 

melanomu, jeho prevence a časný záchyt. 

Metoda zpracování 

Tato práce byla realizovaná na dvou význačných dermatologických pracovištích Evropy, na 

Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a na Klinice a 

poliklinice pro dermatologii a alergologii v Mnichově v Německu. Jedná se o retrospektivně 

prospektivní studii zaměřenou na detekci a analýzu rizikových faktorů a možnosti časné 

diagnostiky maligního melanomu. Byl vytvořen model multivariantní logistické regrese pro 

respondenty, jenž byli rozděleni do skupiny pacientů a skupiny kontrol. Účastníci studie 



odpovídali na dvaceti pěti bodový dotazník orientovaný na rizikové faktory maligního 

melanomu. 

Výsledky 

Dotazník zodpovědělo 224 pacientů s maligním melanomem a 268 zdravých kontrolních 

jedinců. Pacienti se zrzavými vlasy měli vyšší riziko vzniku maligního melanomu než 

respondenti s jinou barvou vlasů. Podobný trend byl pozorován při porovnání kožního 

fototypu. U pacientů s nižším fototypem (I a II) bylo zaznamenáno vyšší riziko vzniku 

melanomu. Častější spálení sluncem během dětství a adolescence hrálo nejdůležitější roli ve 

vzniku melanomu v naší studijní populaci. Časté užívání solárií mělo velký dopad na zvýšené 

riziko onemocnění tímto novotvarem. Dalším důležitým rizikovým faktorem u této diagnózy 

se ukázalo být vyšší vzdělání a čas strávený na slunci během pracovní doby.  

Závěr 

Ke zlepšení všeobecné znalosti o prevenci maligního melanomu navrhujeme rozvoj kampaní 

adresovaných cíleně na skupiny obyvatelstva ohrožené vyšším rizikem vzniku tohoto 

zhoubného nádoru kůže. Mezi nejvíce ovlivňující faktory patří časté spálení kůže sluncem, 

užívání solárií, vyšší stupeň vzdělání, čas strávený na slunci během zaměstnání, světlá barva 

očí, zrzavé vlasy a kožní fototyp I a II.  

 


