ZDROWIE

BLIZNY – rozwiąż
ten problem
Na co dzień często mamy do czynienia z drobnymi skaleczeniami i zranieniami. Skóra
uszkodzona płytko, tylko w obrębie naskórka, ulega regeneracji i zranienie nie pozostawia widocznych śladów. Inaczej jest w przypadku, gdy zniszczeniu ulega głębsza
warstwa skóry - skóra właściwa. Wtedy po zagojeniu rany powstaje blizna, która jest
postrzegana jako defekt estetyczny, wpływając często negatywnie na naszą samoocenę.
Tkanka bliznowata nie ma już cech takich,
jakie posiadała wcześniej skóra. Blizna
pozbawiona jest przydatków skórnych
takich jak np. włosy czy gruczoły łojowe
i potowe. Nie jest też tak wytrzymała
i elastyczna.
Wyróżniamy kilka rodzajów blizn:
1.

Blizna prawidłowa o gładkiej powierzchni, gdzie procesy gojenia
rany przebiegały prawidłowo.

2.

Atroficzna, czyli zanikowa. Przykładem jest blizna potrądzikowa czy po
ospie wietrznej. Blizna tego typu jest
efektem toczącego się stanu zapalnego skóry. Charakteryzuje ją mniejsza zawartość kolagenu, stąd też widoczne są na skórze zagłębienia.

3.

Hipertroficzna, czyli przerosła. Postać
tę mają często blizny pooperacyjne
i pourazowe. Następuje w tym miejscu nadprodukcja kolagenu przez
fibroblasty. Blizna taka jest wypukła,
choć z czasem może ulegać zmniejszeniu.

4.

Keloidy, czyli bliznowce. W odróżnieniu od blizn przerosłych charakteryzują się tym, że przekraczają
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granice pierwotnej rany i mogą
powiększać się nawet po dłuższym
czasie od jej zagojenia. Możemy tu
wyróżnić bliznowce wtórne, które
są konsekwencją urazu, bądź pierwotne powstające samoistnie. Są
one trudne do leczenia i stanowią
przez to duże wyzwanie dla lekarzy,
tym bardziej, że mają tendencję do
nawrotów po zabiegach ich usunięcia. Charakteryzują się najczęściej sino-czerwonym kolorem, są twarde
i bolesne w dotyku, często powodują swędzenie i mogą utrudniać
codzienne funkcjonowanie. Lokalizują się głównie na dekolcie, barkach i małżowinach usznych. Blizny
te powstają głównie u osób młodych, ze względu na większą zdolność do produkcji kolagenu. Często
są wynikiem przedłużającego się
gojenia rany, lub nieprawidłowego
jej zszycia.

PROCES POWSTAWANIA BLIZNY
W procesie gojenia się rany i powstawania blizny biorą udział płytki krwi,
krwinki białe i inne aktywne immunologicznie komórki. W tym skomplikowanym procesie można wyróżnić kilka
następujących po sobie faz:

•

FAZA OCZYSZCZANIA - w miejsce
krwawiącej rany napływają płytki
krwi wraz z czynnikami krzepnięcia, co przyczynia się do powstania skrzepu włóknikowego. Skrzep
ten jest formą zabezpieczenia rany
przed zainfekowaniem z zewnątrz.
Oprócz płytek krwi w okolicę rany
napływają komórki stanu zapalnego, które oczyszczają ranę z bakterii i martwych tkanek.

•

FAZA – ZIARNINOWANIA - po
około 4 dniach skrzeplina zostaje
zastąpiona nową tkanką ziarninową. Z otoczenia rany napływają
fibroblasty, które tworzą białko
budulcowe nowej tkanki - kolagen. Powstają także nowe naczynia krwionośne, a na powierzchni
nowy nabłonek.

•

FAZA – PRZEBUDOWY BLIZNY - po
około 10 dniach wygojona rana
zamienia się w tkanką bliznowatą.
Brzegi rany zbliżają się do siebie
i powstała blizna ulega obkurczeniu, przez co staje się mniej
widoczna. Wzrasta też jej wytrzymałość na rozciąganie. Stopniowo
z tkanki ubywają kolagen i woda.
W rezultacie rana ulega spłyce-
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niu. Z zewnątrz można zauważyć
zmianę koloru blizny – dotychczas
czerwona, staje się stopniowo coraz bledsza. Proces ten może trwać
nawet do roku.
Wygląd blizny zależy od wielu czynników. Zaburzenie lub przedłużenie
każdej z powyższych faz ma wpływ na
stan rany i ostatecznie na wygląd blizny. Dlatego też w czasie każdej z faz
należy pamiętać o odpowiedniej profilaktyce. Przede wszystkim ważne jest
utrzymanie rany w czystości, co ogranicza stan zapalny. Im dłużej trwa stan
zapalny, tym większe jest prawdopodobieństwo powstania powikłań. Ranę

Wygląd blizny zależy od wielu czynników.
Zaburzenie lub przedłużenie każdej
z powyższych faz ma wpływ na stan rany
i ostatecznie na wygląd blizny.
możemy przemywać wodą z mydłem,
natomiast przez ok. 2 tygodnie niezalecane są długie kąpiele czy korzystanie
z sauny.
Istotne znaczenie ma również ekspozycja na słońce. Świeżą bliznę należy
chronić przed promieniowaniem słonecznym, poprzez stosowanie kre-

mów z filtrem zapewniającym wysoką
ochronę w zakresie UVA i UVB. Pozwoli
to uniknąć powstania trwałych przebarwień. Nie należy eksponować blizny na działanie promieni słonecznych
przez co najmniej rok.
Niektóre osoby mają genetyczne skłonności do tworzenia bliznow-
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ców, tak samo jak osoby o ciemnej
karnacji. Co ciekawe, u albinosów taka
tendencja nie występuje. U osób starszych blizna powstaje wolniej, z kolei
u młodych występuje większe ryzyko
powstania bliznowca.
Rodzaj rany również wpływa na wygląd
blizny. Rany cięte o gładkich brzegach
często pozostawiają gładką bliznę. Rany
szarpane, o dużej powierzchni zranienia, np. poparzenia goją się dłużej,
a blizna jest często przerosła i o nieregularnym kształcie.

LECZENIE BLIZN
Na szczęście nie jesteśmy bezsilni i możemy wpłynąć na wygląd naszej blizny.
W leczeniu blizn możemy stosować dostępne w aptekach preparaty w formie
żeli. Ich używanie można rozpocząć, gdy
rana jest już wygojona. Stosowanie tych
preparatów wymaga dużej regularności
i jest czasochłonne, gdyż nie wystarczy samo ich nałożenie. Dla uzyskania
prawidłowego efektu terapeutycznego
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zmianę należy masować z użyciem żelu
przez co najmniej 5 min i powtarzać
kilka razy w ciągu dnia. Samo leczenie
może trwać nawet kilka miesięcy. Do
wyboru mamy również plastry. Choć
droższe, są mimo wszystko wygodniejsze w zastosowaniu dla pacjenta, gdyż
wystarczy tylko przykleić je na zmianę.
Dostępne w aptekach preparaty przyspieszające gojenie blizn zawierają
w swoim składzie silikony, wyciąg z cebuli morskiej, heparynę, alantoinę czy
wyciąg z masy perłowej ostryg. Wszystkie te substancje działają uelastyczniająco. Zmniejszają ryzyko powstania
blizn przerosłych i keloidów. W wyniku
ich zastosowania blizna staje się bardziej płaska, miękka i blednie. Mitem
jest, że działają one tylko na świeże
blizny. Najnowsze badania mówią, że
z powodzeniem można je stosować
nawet na kilkuletnie zmiany.
Preparaty z silikonem, dzięki tworzeniu
okluzji, działają zmiękczająco i nawilżają-

co poprzez ograniczenie parowania wody
i miejscowy wzrost temperatury. W ten
sposób ograniczają nadmierną syntezę
tkanki blizny. Wyciąg z cebuli morskiej
znany jest z właściwości przeciwzapalnych,
a dodatkowo poprzez swoje składniki aktywne pobudza rozkład kolagenu. Heparyna natomiast ogranicza obrzęk i zmiękcza
tkankę. Alantoina zaś goi i zmniejsza świąd
blizny.
Gdy preparaty dostępne w aptece okażą
się niewystarczające, możemy korzystać
z dobrodziejstw, jakie oferują nam gabinety medycyny estetycznej, czy chirurgii
plastycznej. Najczęściej stosowanymi zabiegami są m. in.
•

dermabrazja, czyli mechaniczne
złuszczanie na odpowiednią głębokość warstw zdrowej skóry i blizny,
przy użyciu specjalnego urządzenia
ściernego. Jest to metoda zalecana
przy rozstępach, bliznach pourazowych, potrądzikowych i powstałych
po ospie wietrznej,
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•

laseroterapia, która polega na tworzeniu mikrouszkodzeń w poszczególnych warstwach tkanki blizny,
przez użycie promieni lasera. Jako
zabieg mniej inwazyjny i mniej bolesny od dermabrazji ma zastosowanie w leczeniu blizn przerosłych
i keloidów,
iniekcje z zastosowaniem leków
sterydowych, które mają za zadanie
zmniejszenie blizny poprzez zahamowanie wytwarzania kolagenu,
jak i degradację kolagenu w tkance,
peelingi chemiczne przy użyciu specjalnych kwasów o odpowiednim
stężeniu, np. trójchlorooctowego,
migdałowego.

Ponadto można spotkać wiele innych
metod jak, np. wypełnianie blizn przy
użyciu autoprzeszczepu tkanki tłuszczowej. Przy rozległych bliznach po-

Dostępne w aptekach preparaty
przyspieszające gojenie blizn zawierają
w swoim składzie silikony, wyciąg z cebuli
morskiej, heparynę, alantoinę czy wyciąg
z masy perłowej ostryg. Wszystkie te substancje
działają uelastyczniająco. Zmniejszają ryzyko
powstania blizn przerosłych i keloidów.
oparzeniowych stosuje się terapię uciskiem. Czasem zastosowanie znajduje
też krioterapia, czy radioterapia. Można
ostatecznie usunąć bliznę chirurgicznie
i zszyć ją na nowo.
Pamiętajmy, że możemy zrobić wiele, aby
blizna nie stała się trwałą pamiątką przykrych urazów z przeszłości. Jeżeli nawet
blizny nie uda się zupełnie usunąć, to
można znacząco ograniczyć związany
z jej obecnością dyskomfort. Ponadto,

co często bardzo ważne, można istotnie
zmniejszyć jej widoczność. Kluczowe jest,
aby już na etapie gojenia się rany mieć
na uwadze odpowiednią terapię ograniczającą narastanie tkanki bliznowatej
i jak najwcześniej rozpocząć leczenie
przy użyciu specjalistycznych preparatów aptecznych.

AGATA BREWIŃSKA
Pracownik Apteki

REKLAMA

Preparat dla kobiet i mężczyzn

Steruj upływem czasu
Biosteron 25 mg DHEA o udowodnionej klinicznie skuteczności,1
z najwyższą dawką dostępną na rynku bez recepty
√ Poprawia libido i potencję, dzięki temu zwiększa satysfakcję z życia seksualnego
√ Zapobiega odkładaniu tkanki tłuszczowej w organizmie, związanej ze zmianami hormonalnymi
Referencje: 1. ChPL Biosteron.
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√ Zmniejsza uczucie nadmiernego zmęczenia oraz poprawia funkcje poznawcze pamięć i koncentrację

Biosteron (Dehydroepiandrosteronum). Dostępne dawki: tabletki 10 mg, 25 mg. Skład: Substancją czynną leku jest dehydroepiandrosteron (DHEA) w ilości 10 mg lub 25 mg. Wskazania: Uzupełnienie niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub
na którąkolwiek substancję. Rak piersi, jajnika lub inne nowotwory estrogenozależne. Łagodny rozrost gruczołu krokowego i rak gruczołu krokowego, rak sutka u mężczyzn. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciąża i okres karmienia piersią. Opakowanie: 10 mg- 60 tabletek, 25 mg- 30 tabletek,
25 mg- 60 tabletek. Dawkowanie: Dorośli: Dawkowanie produktu leczniczego Biosteron należy dostosować do płci, wieku, stężenia DHEA w osoczu oraz skuteczności leczenia u konkretnego pacjenta. Stężenie endogennego DHEA w osoczu jest mniejsze u kobiet niż u mężczyzn, a ponadto kobiety są bardziej narażone na
androgenne działania niepożądane leku. U obu płci niedobory DHEA nasilają się z wiekiem. Zalecana początkowa, jednorazowa dawka dobowa dla kobiet wynosi 5 mg, natomiast zalecana dawka maksymalna wynosi 25 mg. Zalecana początkowa, jednorazowa dawka dobowa dla mężczyzn wynosi 10 mg, natomiast zalecana
dawka maksymalna wynosi 50 mg. Początkową dawkę należy stopniowo zwiększać (o 5 do 10 mg co 2 tygodnie) do czasu uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych. Zalecane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki. Efekt działania produktu leczniczego nie jest natychmiastowy i występuje po kilku tygodniach
stosowania. Biosteron jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. W przypadku konieczności długotrwałego stosowania dawek większych niż 25 mg u kobiet i 50 mg u mężczyzn (tylko w porozumieniu z lekarzem) należy regularnie oznaczać stężenie DHEA w osoczu i we właściwym czasie wykonywać odpowiednie
badania lekarskie. Pacjenci w wieku podeszłym: U pacjentów w podeszłym wieku występuje nasilony niedobór DHEA. W tej grupie pacjentów należy odpowiednio zwiększyć dawkę produktu leczniczego Biosteron. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Biosteronu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami
czynności nerek. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: DHEA ulega przemianom metabolicznym w wątrobie oraz jest wydalany z żółcią. W związku z tym, produktu leczniczego Biosteron nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podawania: Biosteron należy przyjmować
raz na dobę, doustnie, rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania DHEA. Biosteron należy przyjmować z posiłkiem, aby ułatwić jego wchłanianie. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.,ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170
Zakroczym. Pozwolenia MZ: Biosteron 10 mg- pozwolenie nr 9580, Biosteron 25 mg- pozwolenie nr 9610.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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