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Każ da bli zna, a szcze gól nie w obrę bie
od sło nię tych czę ści cia ła, jest trud na do za ak -
cep to wa nia. Cza sem jed nak nie goi się ona
pra wi dło wo i w jej obrę bie po wsta je bli zna
prze ro sto wa lub bli zno wiec. Ta ka zmia na
do dat ko wo dzia ła de struk cyj nie na psy chi kę
pa cjen ta, mo że wy wo łać je go kom ple ksy
i spo wo do wać du ży dys kom fort. W ta kich
przy pad kach bli zny le czo ne są ze wska zań
este tycz nych i psy cho lo gicz nych. 

Pro ces pra wi dło we go go je nia ra ny skła -
da się z kil ku eta pów na stę pu ją cych po so bie.
Pierw szy to fa za re ak cji za pal nej, pod czas
której w cią gu 24-48 go dzin do cho dzi do
prze krwie nia uszko dzo nych tka nek, zwięk -
sza się prze pu szczal ność na czyń krwio no -
śnych i do cho dzi do prze mie szcza nia się
w obręb ra ny ko mórek fa go cy tar nych, jak
np.: ma kro fa gi, gra nu lo cy ty i mo no cy ty.
W dru gim eta pie na stę pu je oczy szcza nie ra -
ny, które trwa oko ło 7 dni. W trze ciej zaś

na stę pu je sty mu la cja fi bro bla stów do pro -
duk cji włókien ko la ge no wych, a jed no cze -
śnie do cho dzi do pro li fe ra cji wło śni czek
i two rze nia się siat ki na czyń krwio no śnych.
Etap ten na zy wa my fa zą na czy nio wą. Pod -
czas czwar te go eta pu po cząt ko wo twar da
i za czer wie nio na bli zna ule ga prze bu do wie
i mo de lo wa niu, czy li doj rze wa niu, aż z cza -
sem sta je się mięk ka i ble dnie. Okres po -
wsta wa nia bli zny, jej mo de lo wa nia i doj rze -
wa nia trwa od 6 do 12 mie się cy. Koń co wy
etap go je nia się ra ny to bli zno wa ce nie, czy li
po wsta nie zbli tej, sła bo una czy nio nej tkan ki
łącz nej po zba wio nej mie szków wło so wych,
ko mórek barw ni ko wych (me la no cy tów)
oraz gru czo łów ło jo wych i po to wych. 

Każ da bli zna po wsta ła w wy ni ku prze -
rwa nia cią gło ści skóry to pra wi dło wy pro ces
go je nia się ra ny, w którym uszko dzo na skóra
wła ści wa po cząt ko wo zo sta je za stą pio na no -
wą, do brze una czy nio ną tkan ką ziar ni nu ją cą
z licz ny mi włók na mi ko la ge nu, a z cza sem
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ule ga bli zno wa ce niu. Nig dy więc nie bę dzie
moż li we jej cał ko wi te usu nię cie. 

Nie we wszy st kich jed nak przy pad kach
go je nie się ran prze bie ga w spo sób pra wi -
dło wy. By wa, że do cho dzi do prze ra sta nia
lub roz ra sta nia się bli zny w nie kon tro lo wa ny
spo sób. Sta je się ona wów czas twar da, po -
gru bia ła, ma ło ela stycz na i moc no za czer -
wie nio na. Od czu wal ne jest też jej pie cze nie,
a na wet ból. Ta kie zmia ny mo gą upo śle dzać
pra wi dło we funk cjo no wa nie sta wów po -
przez po wsta łe przy kur cze, które szcze gól -
nie u dzie ci sta no wią za gro że nie w po sta ci
nie do ro zwo ju ko ści i tka nek mięk kich, a tak -
że mo gą do pro wa dzić do de for ma cji cia ła
i oszpe ceń. Obe cność ta kich zmian na cie le
jest olbrzy mim pro ble mem nie tyl ko ze
wzglę dów este tycz nych, ale przede wszy st -
kim zdro wot nych. 

Pierw sze wzmian ki do ty czą ce blizn prze -
ro sto wych i bli znow ców po cho dzą z Ni ge rii
z X wie ku. Na to miast oj cem na zwy „ke lo id”,
czy li bli zno wiec, jest Ali bert. W 1816 ro ku
zmia nę bli zno wa tą na skórze przy rów nał do
szczy piec kra ba (grec. khe le). Bli zno wiec po
raz pierw szy przed sta wio ny zo stał na kon -
gre sie me dycz nym w Pa ry żu w 1806 ro ku.

Bli zno wiec (ke lo id) to ro dzaj pa to lo gicz -
ne go go je nia się skóry po na wet nie wiel kim
ura zie, z prze rwa niem jej cią gło ści. Przy kła -
dem są bli znow ce ra mion po szcze pie niach
u dzie ci czy bli znow ce po prze by tym trą dzi -
ku twa rzy i szyi. Tkan ka bli znow ca cha rak te -
ry zu je się nie kon tro lo wa nym roz ro stem po -
za gra ni ce ra ny, czę sto przy po mi na jąc swo im
wy glą dem ciem no czer wo ną, nie re gu lar ną
na rośl wy sta ją cą po nad po wierzch nię skóry.
Tkan ka bli zno wa ta jest do brze una czy nio na
i nie ule ga re gre sji. Jej le cze nie po przez chi -
rur gicz ne wy cię cie z re gu ły po wo du je po -
wsta nie zmia ny więk szej niż pier wot na. 

Bli zna prze ro sto wa jest tkan ką bli zno wa -
tą roz ra sta ją cą się tyl ko w obrę bie uszko dzo -
nej skóry. Sta je się po gru bia ła, ciem no czer -
wo na, twar da i nie co wy skle pio na po nad po -
wierzch nię. Bli zna prze ro sto wa da je się wy -
le czyć po przez jej wy cię cie, a efekt sa ty sfak -
cjo nu ją cy uzy sku je się w 45% do 55% przy -
pad ków.

Daw niej uwa ża no bli znow ca i bli znę
prze ro sto wą za sy no ni my. Jed nak oce na
mor fo lo gicz na i hi sto lo gicz na obu struk tur
po zwo li ła je zróż ni co wać. Do kład ne po zna -
nie me cha ni zmów for mo wa nia się bli znow -
ców i blizn prze ro sto wych na po zio mie mo -
le ku lar nym oraz po zna nie moż li wo ści dzia ła -
nia in nych czyn ni ków ze wnę trz nych czę sto
po zwa la na sku tecz ne ich wy le cze nie i okre -
śle nie dzia łań pro fi lak tycz nych. 

Ce lem le cze nia jest roz ja śnie nie bli zny,
wy rów na nie jej ko lo ru, wy gła dze nie po -

Ryc. 1. Blizna przerostowa powłok brzusznych
po cięciu cesarskim. 
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wierzch ni i fak tu ry, czy li uzy ska nie bli zny
cien kiej, bla dej, mięk kiej i jak naj mniej wi -
docz nej. 

Pro ces pra wi dło we go go je nia się ra ny
z po zo sta wie niem trwa łe go śla du w po sta ci
bli zny za le ży od wie lu czyn ni ków, do
których na le żą:
● przy czy na prze rwa nia cią gło ści skóry, ro -

dzaj ura zu (np. cię cie przy pad ko we, za -
pla no wa na ope ra cja chi rur gicz na, bli zna
po o pa rze nio wa),

● umiej sco wie nie ra ny (np. twarz, staw ko -
la no wy),

● dłu gość ra ny, jej kształt i prze bieg,
● prze bieg pro ce su go je nia (np. krwiak, ro -

pie nie ra ny),
● wiek pa cjen ta,
● ko lor skóry,
● stan ogól ny pa cjen ta i cho ro by współ to -

wa rzy szą ce,
● skłon no ści dzie dzicz ne i in dy wi du al ne do

po wsta wa nia blizn prze ro sto wych i bli z -
now ców.

Bli zny za go jo ne po praw nie, pła skie,
o sze ro ko ści 1-2 mm, ma ło wi docz ne, bla -
de, mięk kie i nie spra wia ją ce dys kom for tu
po zo sta wia się nie le czo ne. Na wet je śli ich
obe cność na cie le nie jest ak cep to wa na
przez pa cjen ta, to i tak ja kie kol wiek le cze nie
nie da po pra wy ich wy glą du. 

Le cze niu pod da je się bli zny prze ro sto -
we, bli znow ce, bli zny za ni ko we oraz bli zny
po wo du ją ce przy kur cze ogra ni cza ją ce pra -
wi dło wą ru cho mość, szcze gól nie sta wów.
Za pro po no wa ne le cze nie ma na ce lu po pra -
wie nie wy glą du este tycz ne go bli zny, co
znacz nie po lep sza sa mo po czu cie i kom fort
ży cia pa cjen ta. Przede wszy st kim jed nak te -
ra pia ma po pra wić lub zła go dzić ob ja wy kli -
nicz ne po przez zmniej sze nie lub wy e li mi no -
wa nie uczu cia bólu, pie cze nia i uzy ska nie
pra wi dło we go za kre su funk cji sta wów. Je że li

choć w 50% uda je się po pra wić w/w ob ja -
wy i te ra pia da je wy nik za do wa la ją cy, to sa -
ty sfak cja pa cjen ta jest czę sto bli ska 100%.

Leczenie

Le cze nie tka nek bli zno wa tych nie ogra -
ni cza się do jed ne go stan dar du i wy ma ga do -
sko na łej zna jo mo ści róż nych tech nik te ra -
peu tycz nych oraz sze ro kiej wie dzy z za kre su
sto so wa nych me tod te ra pii wspo ma ga ją cej.
Je że li mo no te ra pia, czy li je den z za pro po no -
wa nych spo so bów le cze nia, nie da je po zy -
tyw ne go efek tu ko sme tycz ne go, na le ży za -
sta no wić się nad jej zmia ną lub po łą czyć kil ka
tech nik w te ra pię kom bi no wa ną. Le cze nie
skła da ją ce się z kil ku me tod, czę sto dłu go -
trwa łe, da je naj lep sze efek ty este tycz ne.

Ze wzglę du na cha rak ter me to dy le cze -
nie dzie li my na nie in wa zyj ne i in wa zyj ne,
a na le żą do nich:
1. le cze nie nie in wa zyj ne:
● ma ści, że le i pla stry si li ko no we,
● pre so te ra pia,
● krio te ra pia,
● ra dio te ra pia,
● 5-Flu o ro u ra cyl;
2. le cze nie in wa zyj ne:
● le cze nie chi rur gicz ne,
● ste ry do te ra pia,
● la se ro te ra pia,
● der ma bra zja,
● to ksy na bo tu li no wa,
● prze szczep tkan ki tłu szczo wej,
● mi kro na kłu wa nie (mi cro ne e dling).

Ma ści, że le i pla stry si li ko no we

Do naj bar dziej zna nych i naj czę ściej po -
le ca nych pre pa ra tów na le żą ma ści za wie ra ją -
ce wy ciąg z ce bu li, he pa ry nę i al lan to i nę,
czy li Ce pan i Con trac tu bex. W ostat nich la -
tach chęt niej ko rzy sta się z pre pa ra tów za -
wie ra ją cych si li kon. Si li kon w te ra pii blizn po -
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o pa rze nio wych zna ny jest już od wie lu lat.
War stwa si li ko nu na po wierzch ni bli zny za -
bez pie cza przed utra tą wo dy i jej wy sy cha -
niem, zmniej sza jąc od czu cie swę dze nia i pie -
cze nia. War stwa ma ści lub że lu two rzy od -
por ny na zmy wa nie wo dą film ochron ny
i chro ni skórę przed dzia ła niem czyn ni ków
ze wnę trz nych, zwięk sza jąc ilość wo dy
w war stwie ro go wej na skór ka i ha mu jąc
utra tę wo dy w pro ce sach fi zjo lo gicz ne go pa -
ro wa nia. W ten spo sób za pew nio ne są pra -
wi dło we wa run ki go je nia się ra ny, usta bi li zo -
wa na jest pro duk cja ko la ge nu, a w kon se -
kwen cji zo sta je za ha mo wa ny prze rost bli -
zny. Po nad to ma saż wy ko ny wa ny pod czas
apli ka cji ma ści i że lu oraz ucisk przy za sto so -
wa niu pla stra si li ko no we go ko rzy st nie wpły -
wa ją na pro ces go je nia. Bli zny sta ją się bar -
dziej mięk kie, mniej na pię te i bled ną. Do naj -
czę ściej po le ca nych na le żą Der ma tix i Ve ra -
derm, a sa mo przy lep ne pla stry si li ko no we to
Su tri con i Me di gel. 

Pre so te ra pia

Pre so te ra pia to le cze nie uci skiem. Jej ce -
lem jest za sto so wa nie miej sco we go uci sku
na bli znę za po mo cą spe cjal nych ela stycz -
nych tka nin, w wy ni ku cze go na stę pu je nie -
do tle nie nie tka nek, zwol nie nie ich pro ce sów
me ta bo licz nych, re duk cja licz by fi bro bla stów
i na si le nie ak tyw no ści ko la ge na zy, en zy mu
roz kła da ją ce go ko la gen. W ten spo sób do -
cho dzi do za ha mo wa nia roz ro stu bli zny po -
nad po wierzch nię skóry. Waż ne, by ucisk nie
był zbyt du ży i zbyt dłu go trwa ły, aby nie do -
pro wa dzić do upo śle dze nia mi kro krą że nia
w skórze. Zna ne są róż ne go ro dza ju ubran -
ka, man kie ty kom pre syj ne czy na wet kli psy
na uszy. Nie ste ty, nie wszy st kie oko li ce cia ła
nada ją się do tej te ra pii, która zna na jest już
od 1835 ro ku, a sze ro kie za sto so wa nie zna -
la zła w la tach 70. w le cze niu roz le głych opa -
rzeń ter micz nych. 

Krio te ra pia

W krio te ra pii uży wa się cie kłe go azo tu.
Me to da ta sto so wa na by ła głów nie w la tach
80. i 90., pod czas od kil ku se kun do wych do
kil ku mi nu to wych se sji wy mra ża nia blizn do 
-85°C, a na wet do -190°C. Ce lem krio te ra -
pii jest uszko dze nie i usu nię cie sta rej bli zny,
a na stęp nie wy wo ła nie po now ne go go je nia
się ra ny. Po 30 mi nu tach od za koń cze nia
mro że nia skóra sta je się za czer wie nio na
z ob ja wa mi odmro że nia. Jest obrzęk nię ta,
a na jej po wierzch ni obe cne są pę che rze,
ogni ska mar twi cy i stru py. Zni szczo ne tkan ki
od pa da ją w okre sie do 2 ty go dni, a bli zna
ule ga in ten syw nej prze bu do wie, bez zwłók -
nień i ubyt ków. W ce lu uzy ska nia lep sze go
efek tu se sje po wta rza się w od stę pach 6-8
ty go dni. W ostat nich la tach rza dziej ko rzy sta
się z krio te ra pii ja ko mo no te ra pii, czę ściej łą -
czo na jest z chi rur gicz nym wy cię ciem. Do jej
ob ja wów ubocz nych na le żą: brak czu cia,
prze trwa łe za czer wie nie nia i prze bar wie nia
oraz odbar wie nia, a na wet miej sco wy za nik
skóry.

Ra dio te ra pia

Ra dio te ra pia dzia ła ha mu ją co na pro li fe -
ra cję fi bro bla stów. Dzię ki tej te ra pii uzy ska no
po pra wę na wet w 92% le czo nych przy pad -
ków, a na wrót uda ło się zre du ko wać do kil -
ku na stu pro cent. Ra dio te ra pia po zwa la na
zła go dze nie lub sta łe wy e li mi no wa nie bólu,
uczu cia pie cze nia, swę dze nia i od czu wa ne go
na pię cia w bli źnie. Do po wi kłań miej sco -
wych tej te ra pii na le żą prze bar wie nia
i odbar wie nia skóry w miej scu le cze nia oraz
za nik skóry z po sze rzo ny mi drob ny mi na -
czy nia mi krwio no śny mi  – te le an giek ta zja mi.
Sto so wa nie se rii ra dio te ra pii da je efekt re mi -
sji bli zny na wet do 85%, lecz le cze nie to jest
dość kon tro wer syj ne z po wo du zbyt du że go
ry zy ka wy stą pie nia ra ka skóry lub in nych na -
rzą dów.
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5-Flu o ro u ra cyl

5-Flu o ro u ra cyl to pre pa rat sto so wa ny
w le cze niu no wo two rów, który ma dzia ła nie
ha mu ją ce roz rost fi bro bla stów. W le cze niu
blizn prze ro sto wych i bli znow ców sto so wa -
ny jest od 1980 ro ku w po sta ci za strzy ków,
czę sto łą czo nych ze ste ry do te ra pią lub la se -
ro te ra pią. 

Le cze nie chi rur gicz ne

Le cze nie chi rur gicz ne po le ga na wy cię -
ciu bli zny. W przy pad ku bli znow ców i blizn
prze ro sto wych w po cząt ko wym eta pie uzy -
sku je się po pra wę, lecz na wrót zmia ny wi -
docz ny jest u 45-90% le czo nych. W przy -
pad ku bli znow ców nie za le ca się le cze nia
chi rur gicz ne go z po wo du znacz ne go ry zy ka
odro stu i po wsta nia zmia ny więk szej niż
pier wot na. 

Bli zny chi rur gicz nie ko ry gu je się po przez
ich wy cię cie i po now ne ze szy cie tech ni ką
bez na pię cio wą lub wy ko nu jąc pla sty kę skóry
(V na Y, Z, W lub wie lo krot ność) w ce lu zre -
du ko wa nia na pię cia brze gów ra ny po przez
zmia nę kie run ku jej prze bie gu. Waż ne w tej
tech ni ce jest pla no wa nie cięć chi rur gicz nych
zgod nych z li nia mi skór ny mi Lan ge ra.
W przy pad ku pla sty ki roz le glej szych uszko -
dzeń skóry, bli znę wy ci na się, a na jej miej -
sce zo sta je po ło żo ny wol ny prze szczep
skóry zdro wej uzy ska ny z in nej oko li cy cia ła
bądź płat uszy pu ło wa ny prze su nię ty w pro -
sty spo sób z oko licz nych tka nek lub uzy ska -
ny w wy ni ku roz cią gnię cia skóry przy po mo -
cy eks pan de ra.

Ste ry do te ra pia

Ste ry do te ra pia zna na jest w le cze niu
blizn od 1960 ro ku. Dzię ki niej bli zny sta ją
się bar dziej mięk kie, mniej wy pu kłe oraz
bled sze. Sku tecz ność te ra pii ste ry do wej

oce nia na jest na 95%. Ste ry dy po da wa ne są
miej sco wo i nie da ją efek tów ubocz nych
ogól no u stro jo wych. Po da wa na jest se ria za -
strzy ków w bli znę. Naj czę ściej sto su je się
Ke na log (Triam ci no lo ne ace to ni de) w daw ce
10-40 mg, w za leż no ści od roz le gło ści zmia -
ny, w se rii od 1 do 5 ra zy w od stę pach jed -
ne go mie sią ca. Nie ste ty, te ra pia ta czę sto
da je miej sco we efek ty ubocz ne w po sta ci
bla dej, za pa dnię tej bli zny z prze ro stem na -
czyń krwio no śnych, te le an giek ta zji. Jed nak
sku tecz ność te ra pii jest dość du ża, a ry zy ko
na wro tu wy no si 15-25%. Czę sto war to
sko ja rzyć ją z le cze niem chi rur gicz nym.
Triam ci no lo ne zmniej sza syn te zę ko la ge nu
i gli ko za mi no gli ka nów z ogra ni cze niem pro li -
fe ra cji fi bro bla stów. Naj czę ściej w te ra pii łą -
czo ny jest ze środ kiem znie czu la ją cym, by
zmniej szyć bo le sność po da wa ne go za strzy ku.

La se ro te ra pia

Pierw szy raz za sto so wa na w te ra pii blizn
prze ro sto wych i bli znow ców w ro ku 1984

Ryc. 2. Blizna pourazowa policzka
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przez Al fel ber ga. Po cząt ko wo sto so wa ne
by ły la se ry wę glo wo tle no we CO2 oraz
Nd:YAG. Wiąz ka pro mie ni la se ro wych dzia -
ła ha mu ją co na pro li fe ra cję fi bro bla stów oraz
za bu rza me ta bo lizm ko la ge nu, a do dat ko wo
po wo du je wzrost ilo ści ko la ge na zy, en zy mu
roz kła da ją ce go ko la gen. Na sku tek ko la ge -
no li zy, czy li roz pa du włókien ko la ge no wych
uzy sku je się uczu cie zmniej szo ne go na pię cia
tka nek. 

Za sa da dzia ła nia obe cnych la se rów po le -
ga na frak cyj nym, czy li czę ścio wym, eta po -
wym zni szcze niu tka nek bli zno wa tych. La ser
Mo sa ic czy Fra xel po wo du je two rze nie wie -
lu bar dzo ma łych, ale głę bo kich ko lumn opa -
rze nio wych w bli źnie (od 50 do na wet 2000
na cm2 po wierzch ni bli zny). W wy ni ku ter -
mo li zy, wy so kiej tem par tu ry wiąz ki la se ro -
wej, two rzą się mi kro punk ty uszko dzo nej
skóry oto czo ne za cho wa ny mi wy spa mi
skóry nie uszko dzo nej, od których roz po czy -
na się bar dzo gwał tow ny pro ces go je nia.
W ce lu uzy ska nia do bre go efek tu ko sme -
tycz ne go ko niecz na jest se ria 3-5 za bie gów.
Pod czas każ dej se sji uszko dze niu ule ga ok.
15-25% bli zny. Peł ne efek ty od no wy skóry
uzy sku je się w 4-6 ty go dni po za bie gu i jest
to okres prze rwy po trzeb ny na re ge ne ra cję
po mię dzy ko lej ny mi za bie ga mi. La se ro te ra -
pia zwy kle nie wy ma ga znie czu le nia. Moż na
jed nak za sto so wać maść znie czu la ją cą Em la
na oko ło 30-45 mi nut przed za bie giem. Na -
świe tla nia trwa ją od 10 mi nut do 1,5 go dzi -
ny w za leż no ści od roz le gło ści po wierzch ni.
Ubocz nym dzia ła niem la se ro te ra pii jest kil -
ku dnio wy obrzęk miej sca le czo ne go oraz za -
czer wie nie, lek kie opa rze nie skóry da ją ce
uczu cie pie cze nia, swę dze nia czy na wet nie -
wiel kie go bólu. Ob ja wy te zwy kle za ni ka ją
po 3-5 dniach. Po tym okre sie skóra mo że
in ten syw nie się złu szczać. Pro ces od no wy
ko la ge nu w bli źnie i jej prze bu do wa mo że
trwać je szcze przez 6-12 mie się cy po za koń -
cze niu te ra pii.

Der ma bra zja

Głę bo ka abra zja skóry po le ga na złu -
szcza niu jej warstw na gra ni cy na skór ka
i skóry wła ści wej. Dzia ła nie me cha nicz ne
po zwa la oczy ścić skórę, ob kur cza roz sze -
rzo ne po ry, sty mu lu je na tu ral ny wzrost ko -
mórek, wzrost ilo ści ko la ge nu i ela sty ny. Ma -
te ria łem ścier nym jest tle nek gli nu sto so wa -
ny w mi kro der ma bra zji lub ścier na koń ców -
ka dia men to wa – w chi rur gicz nej der ma bra -
zji me cha nicz nej. Jed nak w przy pad ku blizn
głę bo kich i bar dzo roz le głych na le ży być
ostroż nym, gdyż zbyt głę bo kie star cie już
wcze śniej uszko dzo nej skóry mo że spo wo -
do wać trud no ści w pra wi dło wym go je niu.
Pa mię ta jąc, że bli zna jest sła bo una czy nio ną
tkan ką łącz ną bli zno wa tą, za bie giem abra zji
moż na do pro wa dzić do miej sco wej mar twi -
cy skóry, co w dal szym eta pie bę dzie wy ma -
ga ło do dat ko we go le cze nia chi rur gicz ne go.
Szcze gól ną ostroż ność na le ży wy ka zać
w roz le głych bli znach po o pa rze nio wych. Po
za bie gu abra zji miej sce le czo ne jest za czer -
wie nio ne i lek ko opuch nię te. Pro ces go je nia
się trwa zwy kle 7-10 dni. 

To ksy na bo tu li no wa

To ksy na bo tu li no wa jest naj sil niej szą to -
ksy ną bio lo gicz ną pro du ko wa ną przez bez -
tle no we bak te rie Clo stri dium bo tu li num. 
To ksy na ta ha mu je uwal nia nie neu ro tran smi -
te ra ace ty lo cho li ny z za koń czeń sy nap tycz -
nych w obrę bie płyt ki ner wo wo-mię śnio wej
mię śni szkie le to wych, po wo du jąc ich po ra -
że nie.

Z do świad cze nia wie my, że szy cie chi -
rur gicz ne skóry pod zbyt du żym na pię ciem
lub szy cie ra ny umiej sco wio nej w pre dy spo -
no wa nych oko li cach cia ła, na ra żo nych na
per ma ment ny ruch, skut ku je po wsta niem
bli zny zbyt sze ro kiej, bli zny prze ro sto wej,
a na wet bli znow ca. 
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Uży cie to ksy ny bo tu li no wej (Bo toxu,
Dys portu i in nych pre pa ra tów) w ta kich
przy pad kach pa ra li żu je mie śnie le żą ce po ni -
żej bli zny, zmniej sza na pię cie sił dzia ła ją cych
na skórę  po wy żej i w ten spo sób zmniej sza
moż li wość two rze nia się bli zny, a tak że przy -
spie sza jej  go je nie. Ist nie ją rów nież do nie -
sie nia, że to ksy na bo tu li no wa ma ha mu ją cy
wpływ na dys try bu cję ko mórek od po wie -
dzial nych za mi gra cję fi bro bla stów. Zmniej -
sza w ten spo sób ry zy ko two rze nia się bli zny
prze ro sto wej i bli znow ca.

W le cze niu blizn war to więc sko rzy stać
z le cze nia chi rur gicz ne go, po le ga ją ce go na
pro stym wy cię ciu bli zny z jed no cza so wym
po da niem to ksy ny bo tu li no wej. Ostrzyk nię -
cie to ksy ną na le ży po wta rzać co 6 mie się cy
aż do uzy ska nia prze bu do wy bli zny i cał ko -
wi te go jej wy le cze nia.

Prze szczep tkan ki tłu szczo wej

W ostat nich la tach w le cze niu blizn,
szcze gól nie po o pe ra cyj nych, sku tecz nym
spo so bem jest prze szczep wła snej tkan ki
tłu szczo wej. Tkan kę tłu szczo wą w nie wiel -
kiej ilo ści po bie ra się z in nych oko lic cia ła,
np. z ko la na, bio dra czy brzu cha. Po jej
odwi ro wa niu uzy sku je się ma te riał za wie ra -
ją cy znacz ną ilość mul ti po ten cjal nych ko -
mórek ma cie rzy stych, których po da nie pod
bli znę roz po czy na pro ces jej prze bu do wy
i od no wy. Efekt te ra pii wi docz ny jest po 3-6
mie sią cach. Bli zny sta ją się bar dziej mięk kie
i bled ną. Wie le osób z bli zna mi szcze gól nie
po o prze nio wy mi i po u ra zo wy mi cier pi
z po wo du znacz ne go bólu i dys kom for tu
spo wo do wa ne go nie moż no ścią pra wi dło -
wej ak tyw no ści spo rto wej i ży cia co dzien -
ne go. Bli zny te czę sto po wo du ją przy kur cze
i ogra ni cze nie ru cho mo ści sta wów, a co za
tym idzie  – pra wi dło we go po ru sza nia się.
Wstrzyk nię ta wła sna au to lo gicz na tkan ka tłu -
szczo wa roz cho dzi się wie lo kie run ko wo,

roz po czy na jąc re ge ne ra cję uszko dzo nych
tka nek. Ce lem tej me to dy jest uzy ska nie bli -
zny mięk kiej, bla dej, bar dziej ela stycz nej
i ru cho mej, co zmniej szy przy kurcz, od czu -
wa ne na pię cie i ból. Me to da ta ma szcze gól -
ne zna cze nie w le cze niu blizn po o pa rze nio -
wych twa rzy, ogra ni cza ją cych jej mo to ry kę
i mi mi kę.

Mi kro na kłu wa nie

Mi cro ne e dling, czy li mi kro na kłu wa nie to
ro dzaj te ra pii, który nie jest spo pu la ry zo wa -
ny na świe cie. Jed nak na kłu wa nie bli zny
w bar dzo nie wiel kich od stę pach dzia ła
podob nie jak la se ro te ra pia. Ma spo wo do -
wać uszko dze nie i frag men ta rycz ne zni -
szcze nie bli zny oraz po bu dze nie obe cnych
fi bro bla stów do pro duk cji ko la ge nu. Ce lem
tej me to dy jest po pra wa wy glą du bli zny
i przy wróce nie pra wi dło wej funk cjo nal no ści
skóry. Do mi kro na kłu wa nia uży wa się spe -
cjal nych gło wic, a na kłu cia się ga ją 0-2 mm
w głąb skóry. Na sku tek prze krwie nia we -
wnątrz na skór ko we go sty mu lo wa ny jest
w spo sób ka ska do wy pro ces syn te zy ko la ge -
nu. Po bu dze nie ko mórek na skór ka po wo -
du je je go re ge ne ra cję i na pra wę oko lic
uszko dzo nych. Tech ni ka na kłu wa nia po pra -

Ryc. 3. Blizna pourazowa okolicy łuku brwiowego. 
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wia rów nież na wo dnie nie skóry. Po za bie gu
w miej scu le cze nia wi docz ne jest de li kat ne
za czer wie nie nie, które za ni ka po kil ku
dniach. Jest to za bieg bez piecz ny, o krót kim
okre sie re kon wa le scen cji, da ją cy dłu go trwa ły
do bry efekt. Do tej me to dy le cze nia kwa li fi -
ko wa ne są bli zny po u ra zo we, po trą dzi ko we,
prze ro sto we oraz po o pa rze nio we. Me to da
ta sto so wa na jest tak że w der ma to lo gii este -
tycz nej w ce lu re wi ta li za cji skóry, zmniej sze -
nia jej po rów i zmar szczek.

Pod su mo wa nie

Nie ma bli zny ide al nej. Każ da bli zna, na -
wet naj mniej sza, dla jed nych osób mo że nie
sta no wić pro ble mu, a dla dru gich stać się du -
żym dys kom for tem na tu ry psy cho lo gicz nej,
trud nym do za ak cep to wa nia. Każ de prze -
rwa nie cią gło ści skóry jest zwią za ne z po -
wsta niem śla du mniej lub bar dziej za u wa żal -
ne go. Nie ma też jed nej ide al nej me to dy le -
cze nia blizn. Dla te go też ko rzy sta się z wie lu
środ ków, a naj więk sze szan se na uzy ska nie
do bre go i trwa łe go efek tu ma te ra pia sko ja -
rzo na. 

Le cze nie bli znow ców i blizn prze ro sto -
wych sta no wi du ży pro blem te ra peu tycz ny,
a czę stość nie po wo dzeń i na wro tów wska -
zu je na brak jed nej sku tecz nej te ra pii. Pra wi -
dło we ich le cze nie wy ma ga ogrom nej cier -
pli wo ści ze stro ny pa cjen ta, a od le ka rza sze -
ro kiej wie dzy z za kre su sto so wa nych me tod. 
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