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W dzi siej szych cza sach ogrom ną wa gę przy wią zu je się do wy glą du fi -
zycz ne go. Dla te go co raz wię cej osób się ga po me to dy słu żą ce do usu -
nię cia lub przy naj mniej zmniej sze nia de fek tu ko sme tycz ne go. Jed nym
z ta kich de fek tów mo gą być bli zny. Bli zna (łac. ci ca trix) po wsta je w wy -
ni ku za stą pie nia uszko dzo nej skóry wła ści wej tkan ką łącz ną włók ni stą,
która jest mniej ela stycz na od ota cza ją cej skóry i nie za wie ra jej przy -
dat ków: gru czo łów ło jo wych, po to wych, mie szków wło so wych[1].
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Nieinwazyjne metody
leczenia blizn

Bli źnie bra ku je pra wi dło we go ry sun ku
skóry, ob ser wu je się rów no le gle bie gną ce
pa sma ko la ge nu za miast po prze pla ta nych,
ilość włókien ela stycz nych za ni ka, a do dat ko -
wo w świe żych bli znach po ja wia ją się
w zwięk szo nej ilo ści no we na czy nia krwio -
no śne (stąd zmia na ko lo ru). Po cząt ko wo bli -
zny są czer wo ne, po kil ku la tach stop nio wo
zmie nia ją swój od cień na bled szy, aż w koń -
cu przy bie ra ją ko lor ty po wy dla skóry. Zda -
rza się cza sem, że bli zna ule ga prze bar wie niu
pod wpły wem pro mie nio wa nia sło necz ne go
lub cał ko wi te mu odbar wie niu. Bli zny mo gą
po wsta wać w wy ni ku: ura zu me cha nicz ne -
go, opa rze nia, szcze pie nia, usu nię cia ta tu a -
żu, cho rób za ka źnych lub za bie gu chi rur -
gicz ne go. 

Wy róż nia my bli zny pra wi dło we i nie pra -
wi dło we (pa to lo gicz ne). Bli zny pra wi dło we
są cien kie, nie wie le ja śniej sze od skóry, ma ło
wi docz ne i nie prze kra cza ją miej sca ura zu[1].
Bli zny pa to lo gicz ne to ta kie, które po wsta ły
w wy ni ku nie pra wi dło we go pro ce su go je nia.

Za li czyć tu taj mo że my bli zny atro ficz ne (za ni -
ko we) i prze ro sto we (bli zny hi per tro ficz ne
oraz ke lo i dy). 

Pro ces go je nia się ra ny re gu lo wa ny jest
przez licz ne czą st ki sy gna ło we: czyn ni ki
wzro stu, me ta lo pro te i na zy ma cie rzy oraz
tkan ko we in hi bi to ry me ta lo pro te i naz. Go je -
nie skła da się z 3 faz: fa zy za pal nej, fa zy ziar -
ni no wa nia i fa zy re mo de lin gu. Pod czas pra -
wi dło we go pro ce su re mo de lin gu bli zny,
który trwa od 6 do 12 mie się cy, do cho dzi do
jed no cze snej de gra da cji i pro duk cji ko la ge -
nu[1,2]. Za bu rze nia w tym pro ce sie re gu la cji
pro wa dzą do po wsta nia blizn pa to lo gicz -
nych[6].

W ke lo i dach wy twa rza nie ko la ge nu jest
oko ło dwu dzie sto krot nie więk sze, a w bli -
znach prze ro słych trzy krot nie[2]. Oprócz pro -
ble mu este tycz ne go, bli zny po wsta ją ce
wsku tek nadmier nej pro li fe ra cji ko la ge nu
mo gą po wo do wać ból, pie cze nie, swę dze -
nie, uczu cie wzmo żo ne go na pię cia po włok.
Bli zny hi per tro ficz ne są z re gu ły czer wo ne
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lub różo we, unie sio ne, nie prze kra cza ją jed -
nak brze gów ra ny i ma ją ten den cję do ustę -
po wa nia z upły wem cza su[1]. Ich po wsta wa -
nie jest zwią za ne z re mo de lin giem i nadmier -
nym wy twa rza niem ko la ge nu w prze bie gu
pro ce su go je nia. Ke lo i dy na to miast w odróż -
nie niu od blizn prze ro sto wych prze kra cza ją
gra ni ce ra ny, sta le się po więk sza ją i nie ma ją
ten den cji do ustę po wa nia[1]. Są to zmia ny
trwa łe, na cie ka ją ce, ota cza ją ce tkan ki. Nie -
kie dy po wsta ją na wet po dłu gim cza sie od
za i st nie nia czyn ni ka ini cju ją ce go[1]. W bli znach
atro ficz nych do cho dzi na to miast do zmniej -
sze nia ilo ści ko la ge nu. Przy kła da mi blizn za ni -
ko wych są bli zny po trą dzi ko we, bli zny po
prze by ciu ospy lub po pu lar ne roz stę py. 

Ist nie je wie le in wa zyj nych i nie in wa zyj -
nych me tod ra dze nia so bie z bli zna mi. Wy -
bór od po wie dniej te ra pii jest jed nak uza leż -
nio ny od ty pu mor fo lo gicz ne go bli zny, jej lo -
ka li za cji i cza su ja ki mi nął od jej po wsta nia,
a tak że od do świad cze nia le ka rza. 

Pro fi lak ty ka blizn

Naj waż niej sze jest podej mo wa nie dzia -
łań pro fi lak tycz nych, szcze gól nie u osób
z ten den cją do po wsta wa nia blizn nie pra wi -
dło wych. Dzia ła nia te ma ją na ce lu przede
wszy st kim unie moż li wie nie po wsta nia nie -
pra wi dło wej bli zny[6]. Na po cząt ko wym eta -
pie go je nia na le ży od ka żać ra nę ła god nym
an ty sep ty kiem oraz od po wie dnio czę sto
zmie niać opa tru nek. Waż ne jest rów nież od -
po wie dnie odży wie nie pa cjen ta, gdyż ma to
du ży wpływ na pra wi dło we pro ce sy go je nia.
W pierw szych 2 mie sią cach za le ca się rów -
nież nie wy sta wia nie bli zny na pro mie nie sło -
necz ne, co za po bie ga po wsta wa niu prze ba -
wień i odbar wień. W ce lu osią gnię cia jak naj -
lep sze go efek tu na le ży za cząć dbać o bli znę
za raz po za go je niu się ra ny. Bli zny star sze,
już ufor mo wa ne, ze wzglę du na za koń czo ne
pro ce sy re ge ne ra cyj ne skóry, są bar dzo
trud ne do usu nię cia czy na wet roz ja śnie nia.

Le cze nie blizn 

Pre pa ra ty si li ko no we

Obe cnie pre pa ra ty si li ko no we uzna wa ne
są za zło ty stan dard w le cze niu blizn. Sto so -
wa ne są już od lat 80. XX wie ku. Z che micz -
ne go punk tu wi dze nia si li ko ny są po li me ra mi
si lo ksa no wy mi, których szkie let sta no wi wią -
za nie krzem-tlen (Si-O). Do ato mów nie-
organicznego krze mu w łań cu chu przy łą czo -
ne są gru py orga nicz ne. W gru pie po li si lo ksa -
nów wy róż nia się di me ty kon oraz
sy me ty kon[6]. 

Ich dzia ła nie po le ga na two rze niu na po -
wierzch ni no wo po wsta łej bli zny cien kie go
prze zro czy ste go fil mu, który do pa so wu je się
do kształ tu bli zny. Chro ni w ten spo sób
przed dzia ła niem nie ko rzy st nych czyn ni ków
ze wnę trz nych oraz za po bie ga utra cie wo dy.
Pro ces ten prze bie ga dwo ja ko, tj. po przez
ha mo wa nie utra ty wo dy w pro ce sach fi zjo lo -
gicz ne go pa ro wa nia[1,7] oraz zwięk sze nie za -
war to ści wo dy w war stwie ro go wej na skór -
ka. Udo wo dnio no, że zwięk szo ne na wil że -
nie tka nek pro wa dzi do za ha mo wa nia
prze ro stu blizn. 

Apli ko wa ne na skórę pre pa ra ty si li ko -
no we po wo du ją wzrost tem pe ra tu ry po -
wierzch ni skóry o ok. 1,7°C[8], co pro wa -
dzi do zwięk sze nia ak tyw no ści ko la ge na zy
i za po bie ga prze ra sta niu bli zny, po wo du jąc
jej ue la stycz nie nie. Ba da nia na ho dow lach
ko mór ko wych do wio dły rów nież, że si li -
ko ny mo gą po wo do wać zwięk sza nie wy -
dzie la nia czyn ni ków wzro stu przez fi bro -
bla sty, a zwła szcza bFGF (za sa do wy czyn -
nik wzro stu fi bro bla stów), pro wa dząc do
ha mo wa nia nadmier nej syn te zy ko la ge -
nu[7,9]. In ne hi po te zy mówią o po lu elek tro -
sta tycz nym wy twa rza nym na gra ni cy war -
stwy skóry i si li ko nu[7,10,11], co pro wa dzi do
zmia ny ukła du włókien ko la ge no wych bli -
zny, po wo du jąc jej wy gła dze nie oraz spły -
ce nie. 
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Ze wzglę du na du żą ma sę czą stecz ko -
wą, si li ko ny nie ule ga ją wchła nia niu do
orga ni zmu, są więc bez piecz ne na wet
w dłu go trwa łej te ra pii[1]. Ce cha ta spra wia
rów nież, że moż na apli ko wać je na du że
po wierzch nie skóry[7]. Są prze zro czy ste,
lek kie, bez za pa cho we. Ich kon sy sten cja
umoż li wia ła twe roz sma ro wy wa nie na
wszy st kich ob sza rach cia ła, w tym na twa -
rzy, szyi, a na wet nad po wierzch nia mi sta -
wów, szcze gól nie na ra żo ny mi na two rze -
nie blizn[6]. Od po wie dnie są dla dzie ci
i osób ze skórą wraż li wą, a do dat ko wo ist -
nie je moż li wość apli ka cji pod ma ki jaż
i krem do opa la nia[1]. Że le si li ko no we zna -
la zły za sto so wa nie za rów no w le cze niu no -
wych blizn, jak i sta rych blizn prze ro słych,
ke lo i dów oraz w za po bie ga niu ich po wsta -
wa niu. 

Obe cne na ryn ku pre pa ra ty si li ko no we
do stęp ne są w for mie kre mów (naj sku tecz -
niej sze na świe że i ma łe bli zny), że li (na bli -
zny więk sze i star sze) oraz pla strów, za pew -
nia ją cych cią gły kon takt sub stan cji ak tyw nej
ze skórą. Efek ta mi sto so wa nia pre pa ra tów si -
li ko no wych jest wy gła dze nie bli zny oraz
ustą pie nie świą du i ru mie nia.

Czę sto do stęp ne na ryn ku pre pa ra ty si -
li ko no we za wie ra ją również sub stan cje
wspo ma ga ją ce, np. wi ta mi nę E, na no ko lo id
zło ta, fil try prze ciw sło necz ne, pig men ty. Wi -
ta mi na E do dat ko wo na wil ża skórę, przy -
wra ca na tu ral ne funk cje ochron ne, re ge ne -
ru je, ła go dzi za czer wie nie nie skóry, zmniej -
sza uczu cie na pię cia i szor st ko ści.
Na no ko lo id zło ta po bu dza syn te zę ko la ge nu
oraz wy ka zu je wła ści wo ści prze ciw u tle nia ją -
ce i prze ciw za pal ne.

Pre pa ra ty si li ko no we sto su je się 2 ra zy
dzien nie, naj czę ściej przez okres kil ku mie -
się cy. Do bre re zul ta ty są za zwy czaj osią ga -
ne po ok. 4-6 mie sią cach te ra pii[5]. Le cze -
nie moż na roz po cząć po peł nym wy go je -
niu ra ny i zdję ciu szwów – naj czę ściej po
1-2 ty go dniach od wy go je nia ra ny. Prze -

ciw ska za niem jest nie wy go jo na ra na oraz
stan za pal ny. 

Wy ciąg z ce bu li

Wy ciąg z ce bu li za wie ra sub stan cje prze -
ciw za pal ne, bak te rio sta tycz ne i ha mu ją ce
pro li fe ra cje fi bro bla stów. Fla wo no i dy –
kwer ce ty na i kam fe rol – in du ku ją me ta lo pro -
te i na zę i roz kła da ją ko la gen, co skut ku je
zmięk cze niem bli zny. Zmniej sza ją one ru -
mień oraz świąd i są do brze to le ro wa ne
przez pa cjen tów. Na le ży jed nak wspo mnieć,
że wy ciąg z ce bu li jest mniej sku tecz ny niż pre -
pa ra ty si li ko no we[12,13]. Da ne na ten te mat są
roz bież ne, ale wy ciąg z ce bu li jest umie szczo -
ny w wy tycz nych le cze nia blizn z 2014 r.[13] ja -
ko al ter na ty wa dla pre pa ra tów si li ko no wych.
Za le ca ny jest przede wszy st kim w pro fi lak ty -
ce po ura zach i za bie gach ope ra cyj nych. Nie
sto su je się go na uszko dzo ną skórę oraz bło -
ny ślu zo we. Po czą tek sto so wa nia jest moż li -
wy 2 ty go dnie po wy go je niu ra ny, przy naj -
mniej przez okres 2 mie się cy, 3-4 ra zy
dzien nie. Naj po pu lar niej sze na ryn ku pre pa -
ra ty ma ją w swo im skła dzie do dat ko wo he -
pa ry nę oraz alan to i nę. Za war ta w tych że -
lach he pa ry na wy ka zu je dzia ła nie prze ciw o -
brzę ko we. Al lan to i na na to miast ma
wła sno ści re ge ne ra cyj ne, ko ją ce i ła go dzą ce.
Po nad to wy gła dza i zmięk cza skórę, usu wa -
jąc pęk nię cia i zgru bie nia, co po wo du je więk -
szą ela stycz ność bli zny. Do stęp ne są tak że
pre pa ra ty za wie ra ją ce – obok wy cią gu z ce -
bu li – in ne sub stan cje po cho dze nia na tu ral -
ne go, ma ją ce na ce lu wspo ma ga nie le cze nia
blizn, np. wy ciąg z wą krot ki azja tyc kiej, alo e -
su oraz ży wo ko stu le kar skie go.

Re ti no i dy

W zmniej sza niu blizn atro ficz nych
w prze bie gu trą dzi ku o śre dnim na si le niu
sto su je się rów nież miej sco we re ti no i dy[14].
W kil ku ba da niach udo wo dnio no tak że sku -
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tecz ność tych pre pa ra tów w le cze niu blizn
prze ro słych, ale me to da ta nie uzy ska ła po -
wszech ne go uzna nia[5,15]. 

Imi kwi mod

Opi sy wa no rów nież sto so wa nie imi kwi -
mo du w pro fi lak ty ce na wro tu po wy cię ciu
ke lo i dów, jed nak da ne li te ra tu ro we są tu taj
sprzecz ne – w czę ści ba dań nie po twier dzo -
no ta kie go dzia ła nia[16,17]. Pro po no wa ny sche -
mat le cze nia to na kła da nie imi kwi mo du 1 raz
dzien nie co 3 dni przez 8 ty go dni[19].

Te ra pia uci sko wa

Te ra pia uci sko wa by ła sto so wa na w pro -
fi lak ty ce blizn prze ro słych i ke lo i dów po opa -
rze niach już w la tach 70. XX w. Ucisk
zmniej sza syn te zę ko la ge nu po przez ogra ni -
cze nie prze pły wu krwi w na czy niach krwio -
no śnych w bli źnie, co w kon se kwen cji
zwięk sza apop to zę fi bro bla stów. W te ra pii
wy ko rzy stu je się: spe cjal ne ubra nia, ban da że,
ma ski na twarz. Za le ca się ucisk 10-40
mmHg przez co naj mniej 23 go dzi ny w cią -
gu po nad 6 mie się cy[20]. Te ra pia ta mo że jed -
nak pro wa dzić do efek tów ubocz nych, ta kich
jak ma ce ra cja skóry i wy prysk. 

Ma sa per ło wa

W pre pa ra tach czę sto ob ser wu je się
rów nież obe cność ma sy per ło wej, czy li tzw.
ma ci cy per ło wej, która jest we wnę trz ną
war stwą mu szli ostry gi. Per ły ze wzglę du na
obe cność pro te in peł nią głów nie ro lę skła -
dni ków na wil ża ją cych, fil mo twór czych, wią -
żą cych wo dę na po wierzch ni war stwy ro go -
wej na skór ka[21]. Ba da nie in vi tro oce nia ło
wpływ uży cia ma sy per ło wej na li nię ko mór -
ko wą ludz kich fi bro bla stów w od nie sie niu do
pro ce su go je nia się ran. Do da tek ba da ne go
skła dni ka spo wo do wał trzy krot ny wzrost
licz by fi bro bla stów oraz przy czy nił się do

pro mo cji eks pre sji biał ka ko la ge nu, przy spie -
sza jąc pro ces go je nia się ra ny[22]. Pre pa ra ty
z ma są per ło wą po wo du ją wy gła dze nie
i roz ja śnie nie mniej szych blizn. Szcze gól nie
po moc ne mo gą oka zać się pod czas le cze nia
blizn po trą dzi ko wych.

Pod su mo wa nie

Ist nie je wie le nie in wa zyj nych me tod le -
cze nia blizn, jed nak ogrom ną ro lę w pro ce -
sie go je nia od gry wa ją dzia ła nia pro fi lak tycz -
ne. Zło tym stan dar dem po zo sta ją obe cnie
pre pa ra ty si li ko no we, sto so wa ne za rów no
w pre wen cji, jak i le cze niu. Ogrom nym plu -
sem jest przede wszy st kim bez pie czeń stwo
ich sto so wa nia.
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