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I.1.4. Aktywna blizna – szczególna postać patofizjologicznych  
zmian tkanek 
 
 
Mianem blizny określa się zmienioną tkankę powstałą w procesie 

gojenia i naprawy uszkodzonych tkanek oraz zastępowania ubytków 
tkankowych tkanką łączną włóknistą. Obserwowane są powikłania zdrowotne 
związane z pojawieniem się blizny takie, jak: warstwowe zrosty powłok ciała, 
uwięźnięcia nerwów w tkance bliznowatej oraz ograniczenia ruchomości 
stawowej i mobilności tkanek miękkich. Wszystkie one wiążą się 
z mechanicznymi restrykcjami, które stwarza nowo powstała tkanka 
bliznowata. Defekty estetyczne powodowane bliznami i bliznowcami dobrze 
znane są też medycynie estetycznej i kosmetologii. 

 
Wciąż niewiele natomiast wiadomo o patologicznej aktywności 

odruchowej blizn, nazywanych aktywnymi bliznami (za Lewitem [25, 28, 29, 
36, 40, 41], choć należą do zjawisk powszechnych. Obecnie istnieje jeszcze 
niewiele opracowań naukowych odnoszących się do aktywnych blizn. 
Dotychczasowa wiedza opisująca fenomen aktywnej blizny ma charakter 
obserwacji i doświadczeń klinicznych.  

 
Jednym z pionierów i czołowych badaczy – znawców tego zjawiska – jest 

prof. Karel Lewit z Pragi. Lewit [tamże] za aktywną bliznę uważa tkankę 
powstałą w procesach gojenia i tworzenia zrostu, która dodatkowo wykazuje 
aktywność neuronalną w postaci stymulacji nocyceptywnej i zaburzeń odczuć 
proprioceptywnych, które przyczyniają się do powstawania błędnych 
informacji aferentnych – co w perspektywie czasowej skutkuje dysfunkcjami 
i dolegliwościami układu ruchu. Wg Lewita [tamże] aktywna blizna może być 
przyczyną i generatorem dowolnych objawów chorobowych, a przez to 
imitować wiele różnych schorzeń – blizna „udaje” poszczególne schorzenia. 
Jest to tzw. maskująca funkcja aktywnych blizn (z tego powodu Lewit 
żartobliwie nazywa je „kameleonami” zdolnymi udawać wszelkie choroby – 
przekaz osobisty).  
 

Lewit [25, 28, 29, 41] wskazuje również na sabotującą rolę aktywnych 
blizn w przypadku niepowodzeń terapeutycznych lub nawrotów dolegliwości 
bez innych uchwytnych przyczyn tego stanu. Dlatego zaleca rutynowe badanie 
blizn pod kątem ich patologicznej aktywności neuronalnej. Wg tego badacza 
[tamże] aktywna blizna zazwyczaj jest skutkiem utrudnionych i powikłanych 
procesów gojenia i zwykle „egzystuje” całkowicie poza świadomością chorego, 
jako utajona przyczyna jego dolegliwości.  
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 Ważnym spostrzeżeniem Lewita wydaje się być także uwaga na temat 
jej niezależności od czynnika czasu – tzn. blizna może się uaktywnić 
w dowolnym czasie od swojego powstania (nawet po kilkudziesięciu latach!) 
oraz, że poddana skutecznej terapii (tzw. wyciszeniu), może w korzystnych dla 
siebie warunkach ponownie się uaktywnić [29, 40].  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metafora aktywnej blizny 

 
   
 Autorzy, na podstawie własnych doświadczeń w pracy z aktywnymi 
bliznami, proponują uzupełnić podaną przez Lewita charakterystykę 
o następujące spostrzeżenia: 
– blizny powstałe na drodze urazów, którym towarzyszył silny stres lub 
traumatyczne przeżycia, częściej w przyszłości ulegają uaktywnieniu niż blizny 
powstałe bez negatywnego bagażu emocjonalnego; 
– dezaktywowane i wyciszone blizny mają tendencję do powtórnej 
patologicznej aktywności neuronalnej po silnych przeżyciach emocjonalnych;  
– dezaktywacja i wyciszanie blizn może wywoływać u chorego emocje, które 
towarzyszyły okolicznościom ich powstania (!). 
 

Z uwagi na to, że fenomen aktywnych blizn nie został jeszcze 
dostatecznie poznany i wyjaśniony, a jest niezwykle istotny z terapeutycznego 
punktu widzenia,  autorzy dostrzegają potrzebę dalszych badań i obserwacji 
oraz wymiany doświadczeń z innymi terapeutami zajmującymi się tą materią. 


