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Bli zna (łac. ci ca trix) jest zmia ną skór ną, po wsta łą na sku tek prze rwa nia
jej cią gło ści w prze bie gu ura zu nie za mie rzo ne go lub za mie rzo ne go
dzia ła nia, ja kim jest za bieg ope ra cyj ny. Uszko dze niu mo że ulec sam na -
skórek i wte dy bli zna goi się dość szyb ko, nie po zo sta wia jąc trwa łych
wi docz nych śla dów.

dr n. med. Małgorzata Kolenda
Klinika Kolasiński, Swarzędz – Nowa Wieś

Nieinwazyjne metody
leczenia tkanek bliznowatych  

Więk szym pro ble mem jest uszko dze nie
głęb szych warstw skóry z prze rwa niem jej
cią gło ści przez wszy st kie war stwy, aż do
tkan ki tłu szczo wej pod skór nej. W tym miej -
scu w pro ce sie re ge ne ra cji i odbu do wy tka -
nek po wsta je bli zna, zbu do wa na z włók ni stej
tkan ki łącz nej.

Każ da bli zna mo że sta no wić pro blem dla
pa cjen ta, a szcze gól nie, gdy jest umiej sco wio -
na na twa rzy lub w in nych od sło nię tych oko li -
cach cia ła. Na wet pra wi dło we go je nie z po zo -
sta wie niem ja snej, cien kiej bli zny mo że być
trud ne do za ak cep to wa nia. Zda rza się też, że
bli zny go ją się w spo sób nie prze wi dy wal ny
i w ich obrę bie po wsta ją bli zny prze ro sto we
lub bli znow ce. Ta kie zmia ny mo gą sta no wić
dla pa cjen tów du ży pro blem psy cho lo gicz ny.

Pra wi dło we go je nie się ra ny to pro ces kil -
ku e ta po wy. W pierw szej fa zie (za pal nej),
trwa ją cej 24 do 48 go dzin, do cho dzi do
prze krwie nia uszko dzo nych tka nek, zwięk -
sze nia prze pu szczal no ści na czyń krwio no -
śnych i prze mie szcza nia w oko li ce ra ny ko -
mórek fa go cy tar nych. W fa zie dru giej ra na się

oczy szcza, co trwa oko ło 7 dni. W trze cim
eta pie (fa zie na czy nio wej) na stę pu je sty mu la -
cja fi bro bla stów do pro duk cji włókien ko la ge -
no wych, a tak że pro li fe ra cji wło śni czek i two -
rze nia się siat ki na czyń krwio no śnych. 

Pod czas czwar te go eta pu, po cząt ko wo
twar da i za czer wie nio na bli zna ule ga stop nio -
wej prze bu do wie i mo de lo wa niu. Ten pro ces
na zy wa my doj rze wa niem bli zny. Z cza sem sta -
je się ona mięk ka i ble dnie. Okres po wsta wa nia
bli zny, jej mo de lo wa nia i doj rze wa nia z re gu ły
trwa od 6 do 12 mie się cy. Jed nak jest to pro -
ces bar dzo in dy wi du al ny, za leż ny od ty pu skóry
pa cjen ta (fo to ty pu) oraz od sta nu zdro wia.
Koń co wy etap go je nia się ra ny to bli zno wa ce -
nie, czy li po wsta nie zbi tej, sła bo  u na 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. 

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. Bli zna mo że stać się prze ro sła, roz ra -
stać się w nie kon tro lo wa ny spo sób. Sta je się
wów czas twar da, po gru bia ła, ma ło ela stycz -
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na i moc no za czer wie nio na. Od czu wal ne
jest też jej pie cze nie, a na wet ból.

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. Oj cem na zwy „ke lo id” (czy li bli -
zno wiec) był Ali bert. W 1816 ro ku zmia nę
bli zno wa tą na skórze przy rów nał do szczy -
piec kra ba (gr. 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), tkan ka bli zno wa ta 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 da mi są bli znow ce ra mion po szcze -
pie niach u dzie ci czy po prze by tym trą dzi ku
twa rzy i szyi. Za rów no bli zny prze ro sto we, jak
i bli znow ce nie wy glą da ją ła dnie i są bar dzo
trud ne do le cze nia. Nie na le ży ta kich zmian wy -
ci nać, gdyż każ de chi rur gicz ne le cze nie z re gu ły
da je efekt za do wa la ją cy na kil ka mie się cy, a po -
tem po wsta je zmia na więk sza niż pier wot na. 

Do nie daw na uwa ża no, że bli zno wiec
i bli zna prze ro sto wa to 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.

Ist nie je wie le czyn ni ków we wnę trz nych
i ze wnę trz nych, ma ją cych wpływ na pro ces
go je nia się ran. Do naj waż niej szych na le żą:
przy czy ny prze rwa nia cią gło ści skóry i me -
cha ni zmy po wo du ją ce po wsta nie bli zny, lo -
ka li za cja, dłu gość i prze bieg ra ny, wiek pa -
cjen ta, ko lor je go skóry, prze bieg go je nia się
ra ny, cho ro by współ to wa rzy szą ce oraz uwa -
run ko wa nia ge ne tycz ne.

Ce lem le cze nia jest roz ja śnie nie bli zny
i wy gła dze nie po wierzch ni, by uzy skać bli -
znę cien ką, bla dą i jak naj mniej wi docz ną.
Bli zny za go jo ne po praw nie zwy kle po zo sta -
wia się nie le czo ne.

Le cze niu pod da je się na to miast 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). Ce lem le cze nia jest nie tyl ko po -
pra wie nie wy glą du bli zny, ale przede wszy st -

kim 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.

Leczenie

Le cze nie tka nek bli zno wa tych nie ogra ni -
cza się do mo no te ra pii, czy li jed ne go spo so bu.
By uzy skać do bre lub bar dzo do bre efek ty,
naj le piej za sto so wać te ra pię kom bi no wa ną.

Do nie in wa zyj nych me tod le cze nia
zmian bli zno wa tych za li cza my że le i pla stry
si li ko no we, le cze nie uci skiem (pre so te ra pię)
oraz la se ro te ra pię. Do bry efekt moż na rów -
nież uzy skać łą cząc po wyż sze me to dy ze
ste ry do te ra pią czy mi kro na kłu wa niem.

Że le i pla stry si li ko no we

Si li kon w te ra pii blizn po o pa rze nio wych
zna ny jest już od wie lu lat. Chro ni on bli znę
przed utra tą wo dy i wy sy cha niem. W ten
spo sób pa cjen ci mniej od czu wa ją swę dze nie
czy pie cze nie bli zny. Po wsta ły filtr ochron ny
chro ni skórę przed dzia ła niem nie ko rzy st -
nych czyn ni ków ze wnę trz nych, ha mu je utra -
tę wo dy, szcze gól nie w war stwie ro go wej
na skór ka, za pew nia jąc pra wi dło we wa run ki
go je nia się ra ny. 

Pre so te ra pia

Pre so te ra pia – le cze nie uci skiem. Miej sco -
wy umiar ko wa ny ucisk na bli znę po przez ela -
stycz ną tka ni nę po wo du je jej nie do tle nie nie
i zwol nie nie pro ce su fi bry no ge ne zy. W ten
spo sób ha mo wa ny jest roz rost 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. 

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
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przez Al fel ber ga. Wiąz ka pro mie ni la se ro -
wych ha mu je pro li fe ra cję fi bro bla stów oraz
za bu rza me ta bo lizm ko la ge nu. 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 dzia ła ją -
cych me cha ni zmów uzy sku je się uczu cie
zmniej szo ne go na pię cia tka nek.

Za sa da dzia ła nia 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. W wy ni ku dzia ła nia
wy so kiej tem pe ra 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 nich 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 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.

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
(se ria za strzy ków w bli znę) i nie da ją efek tów
ubocz nych ogól no u stro jo wych. Naj czę ściej
sto su je się Triam ci no lon (Triam ci no lo ne ace -
to ni de) w daw ce od 10 do 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. Ste ry dy

zmniej sza ją syn te zę ko la ge nu i ha mu ją pro li -
fe ra cję fi bro bla stów. 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. 

Mi kro na kłu wa nie

Mi cro ne e dling – mi kro na kłu wa nie. Na -
kłu wa nie bli zny 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. Do mi kro na kłu wa nia
uży wa się spe cjal nych gło wic, a na kłu cia
się ga ją od 1-2 mm w głąb skóry. 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 jed nej, ide al nej me to dy le cze nia
blizn. Ko rzy sta nie z wie lu moż li wych spo so -
bów da je naj więk sze szan se na uzy ska nie
trwa łe go i do bre go efek tu.

Le cze nie bli znow ców i blizn prze ro sto -
wych sta no wi bar dzo du ży pro blem te ra -
peu tycz ny. 

Wy ma ga ono 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.

Klinika Kolasiński
- Hair Clinic Poznań

62-020 Swarzędz - Nowa Wieś
ul. Staszica 20A

tel: (+48 61) 81 87 550
fax: (+48 61) 81 87 551 

www.klinikakolasinski.pl 
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