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Streszczenie:
W wyniku działających na skórę urazów dochodzi do powstania obrażeń z następowym ich gojeniem. Złożony i wieloczynnikowy proces gojenia, 
na różnych etapach może ulegać zaburzeniom, co w efekcie może doprowadzać do powstawania blizn przerosłych lub keloidów. Patologie te sta-
nowiły i niestety nadal stanowią poważny problem z pogranicza dermatologii, chirurgii i kosmetologii. Mimo wieloletnich badań nie są znane czyn-
niki oraz mechanizmy prowadzące do ich powstawania i nadal mówimy tylko o teoriach ich powstawania.
W terapii tych zmian stosujemy metody tradycyjne – stosowane od lat oraz metody nowoczesne, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia nauki 
i techniki. Wszystkie te metody można podzielić na zachowawcze i zabiegowe. W pracy dokonano przeglądu dostępnych metod i technik derma-
tochirurgicznych, stosowanych w korekcji blizn przerosłych i keloidów.
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Summary:
The trauma of the skin can cause tissue disruption with consequtive tissue regeneration. This process can be incorrect and therefore the hypertro-
phic scars and keloids occur. These skin disorders are still a big dermatological, surgical and cosmetological problem. The mechanism by which this 
occurs is poorly understood and currently no treatment exist. In therapy we can use traditional methods as well as the new modern ones.
In the issue new available dermatosurgical methods are described.
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