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dermatologia

Preparaty z silikonami od wielu lat są bardzo skuteczną, a jednocześnie
nieinwazyjną metodą leczenia blizn, stosowaną również w profilaktyce
blizn przerosłych i keloidów. Wymiernymi efektami obserwowanymi po
ich zastosowaniu są: wygładzenie blizny (zmiana wysokości) oraz zanik
rumienia i świądu[1]. Zaleca się ciągłe stosowanie terapii silikonowej, aż
do momentu satysfakcjonującej poprawy. 
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Zastosowanie preparatów
silikonowych w leczeniu blizn

Uszko dze nie skóry w wy ni ku ura zu, za -
bie gu chi rur gicz ne go bądź cho rób za pal nych
(trą dzik, in ne cho ro by za pal ne skóry) pro wa -
dzi do wy two rze nia blizn. Go je nie się ran
jest me cha ni zmem obron nym orga ni zmów
ży wych, który umoż li wia od two rze nie cią -
gło ści tkan ki. Pro ces go je nia obej mu je trzy
eta py: za pal ny, pro li fe ra cji i re mo de lin gu[2].
Pierw szy okres trwa 48-72 go dzin i po le ga
na ak ty wa cji ukła du krzep nię cia, uwol nie niu
cy to kin i na pły wu ko mórek za pal nych.
W dru gim okre sie pro li fe ra cji ak ty wo wa ne
zo sta ją fi bro bla sty i pro du ku ją ziar ni nę skła da -
ją cej się m.in. z pro ko la ge nu, ela sty ny, pro te -
o gli ka nów i kwa su hia lu ro no we go. Okres
ten trwa 3-6 ty go dni. Ko lej ny etap po le ga na
prze bu do wie i doj rze wa niu bli zny, mo że
trwać do kil ku mie się cy[2]. W tym cza sie wy -
two rzo ny wcze śniej ko la gen ty pu III jest za -
stę po wa ny przez ko la gen ty pu I. Bli zna sta je
się bar dziej wy trzy ma ła oraz – ze wzglę du na

za nik na czyń krwio no śnych – tra ci cha rak te -
ry stycz ne czer wo ne za bar wie nie. 

Wy róż nia się bli zny pra wi dło we i bli zny
pa to lo gicz ne. Do tej dru giej gru py za li cza się
bli zny za ni ko we, bli zny prze ro słe oraz ke lo i -
dy (bli znow ce). 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.
Za bu rze nia w tym pro ce sie re gu la cji pro wa -
dzą do po wsta nia blizn prze ro słych i ke lo i -
dów. Pod czas pra wi dło we go pro ce su re mo -
de lin gu bli zny do cho dzi do jed no cze snej de -
gra da cji i pro duk cji ko la ge nu. W ke lo i dach
wy twa rza nie ko la ge nu jest oko ło 20-krot nie
więk sze, a w bli znach prze ro słych 3-krot -
nie[2]. Bli zny prze ro słe to naj czę ściej unie sio -
ne, różo we lub czer wo ne zmia ny, które nie
prze kra cza ją brze gów bli zny, ma ją ten den cję
do ustę po wa nia z upły wem cza su. Sta no wią
one nie tyl ko pro blem este tycz ny, ale rów -
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nież mo gą po wo do wać ból, pie cze nie, swę -
dze nie, uczu cie wzmo żo ne go na pię cia po -
włok cia ła. Po wsta ją u pre dy spo no wa nych
pa cjen tów i sta no wią efekt wzmo żo nej re ak -
cji tkan ki łącz nej na uraz, stan za pal ny, za bieg
chi rur gicz ny czy opa rze nie. Ke lo i dy prze kra -
cza ją gra ni ce bli zny, na cie ka ją ota cza ją ce
tkan ki. Są zmia na mi o trwa łym cha rak te rze
z ten den cją do sta łe go po więk sza nia się.
Czyn ni kiem ry zy ka po wsta wa nia ke lo i dów
jest pre dy spo zy cja ge ne tycz na oraz ciem na
kar na cja skóry. W obu ty pach blizn ob ser wu -
je się brak mie szków wło so wych, jak rów -
nież gru czo łów po to wych i ło jo wych. 

W przy pad ku no wych blizn za le ca się
przede wszy st kim podej mo wa nie dzia łań
pro fi lak tycz nych, zwła szcza u osób z ten den -
cją do nie pra wi dło we go bli zno wa ce nia.
Dzia ła nia ta kie po le ga ją na moż li wie jak naj -
wcze śniej szym za sto so wa niu nie in wa zyj nych
me tod te ra pii ma ją cych na ce lu unie moż li -
wie nie po wsta nia nie pra wi dło wej bli zny.
W pierw szym eta pie go je nia, ra ny po win no
się od ka żać ła god nym środ kiem an ty sep tycz -
nym, a po zdję ciu szwów na le ży wspo ma gać
bli znę w na tu ral nych pro ce sach go je nia wy -
bra ną me to dą te ra pii. Pre pa ra ty si li ko no we
są zło tym stan dar dem w le cze niu blizn.
Wśród me tod lecz ni czych blizn prze ro słych
wy mie nia się miej sco wą apli ka cję pre pa ra -
tów si li ko no wych, te ra pię uci sko wą, la se ro -
te ra pię, krio chi rur gię, chi rur gicz ne usu nię cie
zmian, do o gni sko we po da nie kor ty ko ste ro i -
dów. 

Si li ko ny zna la zły miej sce w ko sme ty ce od
cza su, gdy od kry to ich wła ści wo ści zmięk cza -
ją ce i wy gła dza ją ce skórę[1]. Na po wierzch ni
skóry two rzą nie wi docz ny, cien ki film, od -
por ny na zmy wa nie wo dą. Chro nią skórę
przed dzia ła niem czyn ni ków ze wnę trz nych
oraz za bez pie cza ją przed utra tą wil go ci, po -
nie waż nie tyl ko zwięk sza ją za war tość wo dy
w war stwie ro go wej skóry, ale przede wszy -
st kim ha mu ją utra tę wo dy w pro ce sach fi zjo -
lo gicz ne go pa ro wa nia (oklu zję)[1]. Jest to nie -

zwy kle istot ne w le cze niu blizn, zwięk szo ne
na wil że nie tka nek, pro wa dzi w kon se kwen cji
do ha mo wa nia ich prze ro stu. 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 -
orga nicz ne go krze mu w łań cu chu przy łą czo ne
są gru py orga nicz ne (al ki lo we, ary lo we).
W gru pie po li si lo ksa nów wy róż nia się di me ty -
kon (ang. di me thi co ne) oraz sy me ty kon (ang.
si me thi co ne). Po li di me ty lo si lo ksa ny sto so wa ne
na skórę nie ule ga ją wchło nię ciu z uwa gi na
du żą ma sę czą stecz ko wą. Z te go po wo du
uwa ża ne są za pro duk ty bez piecz ne, na wet
sto so wa ne w dłu go trwa łej te ra pii[1].

Si li ko ny apli ku je się na bli zny w po sta ci
kre mów lub że li oraz ja ko opa trun ki si li ko no -
we. Me cha nizm dzia ła nia że li si li ko no wych
praw do po dob nie nie wy ni ka więc z dzia ła nia
si li ko nów ja ko sub stan cji ak tyw nych prze ni -
ka ją cych przez skórę[1]. Po apli ka cji si li ko nów
na skórę, na stę pu je wzrost tem pe ra tu ry po -
wierzch ni skóry o ok. 1,7°C[3]. Ta ki wzrost
tem pe ra tu ry mo że znacz nie po d nieść ak tyw -
ność ko la ge na zy – jed nej z me ta lo pro te i naz
od po wie dzial nych za prze bu do wę ma cie rzy
po za ko mór ko wej po przez ni szcze nie ko la -
ge nu i za po bie gać prze ra sta niu blizn. Ba da nia
na ho dow lach ko mór ko wych do wio dły rów -
nież, że pre pa ra ty, w skład których wcho dzą
si li ko ny, mo gą po wo do wać zwięk sze nie wy -
dzie la nia czyn ni ków wzro stu przez fi bro bla -
sty, a zwła szcza czyn ni ka bFGF (za sa do wy
czyn nik wzro stu fi bro bla stów), co pro wa dzi
do ha mo wa nia nadmier nej syn te zy ko la ge -
nu[1,4]. In ne hi po te zy mówią o ist nie ją cym po -
lu elek tro sta tycz nym wy twa rza nym na gra ni -
cy war stwy si li ko nu i skóry[1,5]. W pro spek -
tyw nym, ran do mi zo wa nym ba da niu Kim
i wsp.[6], prze pro wa dzo nym wśród pa cjen -
tów po ope ra cji ha lu ksów, udo wo dnio no
sku tecz ność pre pa ra tów si li ko no wych
w pro fi lak ty ce blizn prze ro słych po 12 ty go -
dniach te ra pii. Au to rzy nie zaob ser wo wa li
żad nych efek tów ubocz nych le cze nia.
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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 po wsta -
łych po za bie gach chi rur gicz nych, ra nach,
ura zach czy opa rze niach, jak i sta rych blizn
prze ro słych i ke lo i dów oraz w za po bie ga niu
ich po wsta wa nia. Że le si li ko no we są prze -
zro czy ste, lek kie, bez za pa cho we. War stwa
si li ko no wa two rzą ca film na skórze do pa so -
wu je się do in dy wi du al ne go kształ tu bli zny.
Kon sy sten cja że li si li ko no wych 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. Sto su je się je
za zwy czaj dwa ra zy dzien nie do cza su osią -
gnię cia za do wa la ją cych efek tów (za zwy czaj
dwa mie sią ce). Ku ra cję roz po czy na się po
za go je niu ra ny i zdję ciu szwów. Moż na je
sto so wać pod ma ki jaż czy krem do opa la nia.
Są od po wie dnie do sto so wa nia rów nież
u osób wraż li wych i u dzie ci. Pre pa rat No u ri -
sil MD jest no wo cze snym że lem si li ko no -
wym, który za wie ra uni ka to wą kom po zy cję
pię ciu si li ko nów i wi ta mi ny E. Wi ta mi na
E do dat ko wo przy czy nia się do lep sze go na -
wil że nia skóry i przy wróce nia na tu ral nych
funk cji ochron nych. In ten syw nie re ge ne ru je
skórę, ła go dzi za czer wie nie nie skóry,
zmniej sza jąc przy tym uczu cie na pię cia
i szor st ko ści skóry. Ma tak że zdol ność neu -
tra li zo wa nia wol nych ro dni ków. Pre pa rat
No u ri sil MD ma bar dzo lek ką kon sy sten cję
umoż li wia ją cą ła twe roz sma ro wy wa nie na
wszy st kich ob sza rach cia ła. Jest bar dzo wy -
daj ny (opa ko wa nie za wie ra 30 g pro duk tu),
co jest istot ne przy sto so wa niu na bli znach
o du żych po wierzch niach np. po cię ciu ce -
sar skim. Opa ko wa nie po sia da ru cho me dno
z tłocz kiem za bez pie cza ją ce przed do stę pem
po wie trza. 

Pod su mo wa nie 

Pre pa ra ty na ba zie si li ko nu są za le ca ne ja -
ko le ki pierw sze go wy bo ru  za rów no w pre -

wen cji, jak i w te ra pii blizn prze ro sto wych
i bli znow ców. Są sku tecz ne w le cze niu blizn
po u ra zo wych, po za pal nych, po o pa rze nio -
wych i po za bie gach chi rur gicz nych. Zmięk -
cza ją, spła szcza ją i wy gła dza ją bli zny, re du ku -
ją do dat ko wo odbar wie nia i prze bar wie nia,
świąd i to wa rzy szą cy ból. Mo gą być bez -
piecz nie sto so wa ne zarówno u osób do ro -
słych ze skórą wraż li wą, jak i u dzie ci. 
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