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Krio te ra pia to ter min obej mu ją cy wszy st kie dzia ła nia lecz ni cze zwią za -
ne z ob ni że niem tem pe ra tu ry po wierzch ni cia ła. Dzie li się ona na krio -
sty mu la cję, która nie po wo du je je go de struk cji oraz krio chi rur gię po le -
ga ją cą na kon tro lo wa nym, miej sco wym ni szcze niu tka nek po przez ich
cza so we za mro że nie przy uży ciu ni skich tem pe ra tur[3,4].
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Kriostymulacja i kriochirurgia 
w chorobach skóry

Krio sty mu la cja

W pierw szej fa zie krio te ra pii na stę pu je
skurcz na czyń krwio no śnych, spo wol nie nie
prze pły wu krwi i prze mia ny ma te rii. W fa zie
dru giej ob ser wu je my gwał tow ne roz sze -
rze nie na czyń i zwięk sze nie prze pły wu
krwi. W fa zie prze krwie nia ob ser wu je się
zwięk sze nie pro duk cji me dia to rów prze -
ciw za pal nych, co skut ku je zmniej sze niem
bólu i sta nu za pal ne go oraz szyb szą re ge ne -
ra cją uszko dzo nych ko mórek, przy spie szo -
ną prze mia nę ma te rii, a tak że po bu dze niem
ukła du ner wo we go i od por no ścio we go[1].
Tkan ki nie ule ga ją zni szcze niu, do cho dzi je -
dy nie do ich sty mu la cji[1]. Me to dę krio te ra -
pii-krio ma sa żu wy ko rzy stu je my ja ko jed ną
z me tod le cze nia ły sie nia plac ko wa te go.
Efekt prze krwie nia skóry po krio ma sa żu
sprzy ja odro sto wi wło sów. Za bie gi prze -
pro wa dza się w cy klach 4-8 ty go dnio wych,
1-2 ra zy w ty go dniu[2,3]. Rów nie do bre efek -
ty moż na uzy skać po za sto so wa niu krio ma -

sa żu w trą dzi ku różo wa tym i trą dzi ku po -
spo li tym[1].

Krio te ra pię miej sco wą moż na też sto -
so wać za rów no przed me cha nicz ny mi, jak
i la se ro wy mi za bie ga mi epi la cji w ce lu osią -
gnię cia efek tu prze ciw bólo we go, a tak że
ja ko me to dę po moc ni czą w le cze niu 
cel lu li tu.

Krio chirurgia (kriodestrukcja)

Wy bór me to dy krio trio chi rur gii za le ży
od ro dza ju zmia ny i jej umiej sco wie nia oraz
pre fe ren cji i do świad cze nia le ka rza[4]. Jed ną
z naj bar dziej efek tyw nych cie czy krio ge -
nicz nych jest cie kły azot o tem pe ra tu rze
wrze nia -196°C. Tem pe ra tu rę po wierzch -
ni tkan ki od -25°C do -50°C moż na uzy -
skać w cią gu 30 se kund mro że nia, je że li zo -
sta nie do star czo na od po wie dnia ilość cie -
kłe go azo tu. De struk cję ła god nych zmian
osią ga się w tem pe ra tu rze -20°C do 
-30°C[4]. Do usu nię cia zmian zło śli wych
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wy ma ga ne są niż sze tem pe ra tu ry -40°C do
-50°C. In ny mi sto so wa ny mi cie cza mi krio -
ge nicz ny mi są: pod tle nek azo tu (tem pe ra -
tu ra wrze nia -88,5°C) i dwu tle nek wę gla 
(-78,5°C). Sto pień uszko dze nia tka nek za -
le ży od cza su za mra ża nia, szyb ko ści spad ku
tem pe ra tu ry i cza su roz mra ża nia. Do
uszko dze nia tka nek do cho dzi w cza sie
two rze nia się w nich kry ształ ków lo du,
zmia ny stę że nia elek tro li tów oraz odwo -
dnie nia cy to pla zmy ko mór ko wej i sta zy na -
czy nio wej spo wo do wa nej zwę że niem na -
czyń[5]. Po za bie gu krio chi rur gii po ja wia się
ru mień, na podło żu które go w cią gu kil ku
go dzin, do 2 dni two rzą się pę che rze.
W dnie pę che rza po wsta je mar twi ca. Miej -
sce po za mro że niu goi się z po zo sta wie -
niem bli zny.

W krio chi rur gii sto so wa ne są czte ry
metody za mra ża nia tka nek:
• za po mo cą wa ci ków na wi nię tych na

drew nia ny pa ty czek – a na stęp nie za nu -
rza nych w cie kłym azo cie. Me to da ta
uży wa na jest do zmian płyt kich i po -
wierz chow nych[4];

• me to da na try sko wa (bez kon tak to wa) –
w me to dzie na try sko wej wy ko rzy sty -
wa ny jest roz py lo ny gaz, który od pa ro -
wu jąc po wo du je ob ni że nie tem pe ra tu -
ry po wierzch ni skóry. Na try sku do ko -
nu je się z od le gło ści oko ło 1 cm.
W me to dzie tej wy ko rzy stu je my róż ne
apli ka to ry. Aby ogra ni czyć po le za mra -
ża nia moż na za sto so wać spe cjal ne
osło ny w kształ cie wal ców o róż nej śre -
dni cy. W przy pad ku zmian po wierz -
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chow nych o du żym roz mia rze prze kra -
cza ją cym 2,5 cm, naj czę ściej wy ko rzy -
stu je się me to dę na try sko wą 
(np. w przy pad ku ke ra to sis so la ris, cho -
ro bie Bo we na);

• me to da kon tak to wa – czas za mra ża nia
w me to dzie kon tak to wej jest dłuż szy
niż w me to dzie na try sko wej. Koń ców -
ka krio a pli ka to ra po win na do kła dnie
przy le gać do po wierzch ni skóry. Za le -
ca się sto so wa nie tej me to dy do mro -
że nia zmian w trud no do stęp nych
miej scach i zmian głę bo kich. W der ma -
to lo gii me to da ta jest sto so wa na po
wcze śniej szym schło dze niu apli ka to -
ra[4]. Apli ka to ry ta kie wy ma ga ją od ka ża -
nia i ste ry li za cji;

• krio chi rur gia do o gni sko wa – po le ga na
za mra ża niu tkan ki za po mo cą krio i gły
wbi tej w pod sta wę lub śro dek zmia ny
skór nej. Krio i gła jest ro dza jem apli ka to -
ra za mknię te go o śle po za koń czo nym
ostrym koń cu. Jed na rur ka do pro wa -
dza gaz do apli ka to ra i schła dza go,
a dru ga od pro wa dza gaz na ze wnątrz.
Me to da ta gwa ran tu je zni szcze nie głęb -
szych par tii zmia ny skór nej. Zna la zła
za sto so wa nie w le cze niu zmian gu zo -
wa tych: no wo two rów czy blizn hy per -
tro ficz nych[4];

Prze ciw wska za nia do za bie gów krio chi -
rur gii obej mu ją:
• cho ro by, których za o strze nie mo że być

spo wo do wa ne dzia ła niem ni skiej tem -
pe ra tu ry: po krzyw ka z zim na, krio glo bu -
li ne mia, krio fi bry no ge ne mia, cho ro by
zim nych aglu ty nin, wy stę po wa nie ob ja -
wu lub cho ro by Ra y nau da, za pa le nie
tkan ki pod skór nej z zim na, ru mień
z zim na[1];

• scho rze nia, które unie moż li wia ją pra wi -
dło we wy go je nie się owrzo dze nia: nie -
wy rów na na cu krzy ca, pio der mia zgo -
rze li no wa, dia li zo te ra pia, trom bo cy to -

pe nia, szpi czak mno gi, le cze nie im mu -
no su pre syj ne[1];

• z uwa gi na lo ka li za cję nie po le ca się wy -
ko ny wa nia za bie gów krio chi rur gii
w przy pad ku: zmian na podu dziach, na
gra ni cy czer wie ni war go wej (w szcze -
gól no ści war gi gór nej), na wol nym
brze gu skrzy de łek no sa, prze wo dzie
słu cho wym ze wnę trz nym – ry zy ko
uszko dze nia n. VII[1,5,6].

Dzia ła nia nie po żą da ne po za bie gach krio -
chi rur gii po ja wia ją się rzad ko i mo gą obej mo -
wać: na si lo ny ból i obrzęk po za bie gu,
nadmier ną re ak cję pę che rzo wą, wtór ne in -
fek cje, bli zny prze ro słe, odbar wie nia w miej -
scu za bie gu, prze bar wie nia po za pal ne i pro -
sa ki, uszko dze nia na czyń krwio no śnych
i wtór ne ogni ska roz le głej mar twi cy, uszko -
dze nia ner wów, ścię gien, ziar ni nia ki na czy -
nio we, bli zny za ni ko we[1,5,6].

Za sto so wa nie krio chi rur gii 
w der ma to lo gii:

Cho ro by wi ru so we

• bro daw ki wi ru so we – krio chi rur gia
bro da wek wi ru so wych zwy kłych
i pode szwo wych (myr me cia) wy ma ga
wła ści we go przy go to wa nia pa cjen ta.
Na kil ka dni do 2 ty go dni przed za bie -
giem na le ży sto so wać 50% maść sa li -
cy lo wą pod oklu zję, aby uzy skać ma -
ksy mal ne zmięk cze nie zmian. Gru ba
war stwa ro go wa bro da wek jest izo la -
to rem prze wo dze nia i dla te go brak le -
cze nia wstęp ne go mo że pro wa dzić do
nie po wo dzeń te ra pii. Przed wy mra ża -
niem na le ży ma ksy mal nie ściąć war -
stwę ro go wą, aż do punk ci ko wa te go
krwa wie nia. Przed krio de struk cją pa -
cjent po wi nien za sto so wać 20-mi nu to -
wą ką piel my dla ną. Pro ces mro że nia
po wi nien obej mo wać śre dni cę bro -



1

daw ki bez mar gi ne su[1]. Moż na za sto -
so wać za rów no me to dę kon tak to wą,
jak i na try sku. W przy pad ku na try sku
czas za mra ża nia wa ha się od 3 do 30 s[2].
W me to dzie kon tak to wej czas za mra -
ża nia jest dłuż szy. Po wierzch nia mro -
żą ca po win na być mniej sza od śre dni cy
bro daw ki;

• bro daw ki mozaikowe – te obe cne na
pode szwie na le ży le czyć na try skiem
z szer szym mar gi ne sem. Czas za bie gu
wy no si 30-60 s ze wska za nym po -
wtórze niem mro że nia po 3-5 mi nu -
tach[2];

• bro daw ki płaskie – sto su je my me to dę
na try sko wą z od le gło ści 5-7 cm. W ra zie
po trze by za bieg na le ży po wta rzać co 7-
10 dni[2];

• kłykciny kończyste – w me to dzie na try -
sko wej sto su je się po je dyn czy cykl od 10
do 20 s dla zmian ma łych i do 45-60
s przy zmia nach roz le głych, wy nio słych[2].
Przy apli ka to rach kon tak to wych czas ule -
ga wy dłu że niu do 30-90 s. Za bie gi po -
wta rza się co 7-14 dni;

• mięczak zakaźny – za le ca się za sto so wa -
nie na try sku od 3 do 10 se kund z wy -
ko rzy sta niem ogra nicz ni ka[2].

Ła god ne roz ro sty

• bro daw ka łojotokowa – w przy pad ku
zmian po kry tych gru bą war stwą ro go -
wą ko niecz ne jest złu szcze nie ro go -
wych na war stwień przed za bie giem.
Za mra ża nie po win no być po wierz -
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chow ne, two rząc wra że nie nie do mro -
że nia. Sto su je się na trysk 5-10 se kund.
W przy pad ku me to dy kon tak to wej 15
do 30 s[2]. Go je nie za zwy czaj wy no si
od 1 do 2 ty go dni;

• przerost gruczołów łojotokowych –
prze ro śnię te gru czo ły ło jo we mro żo ne
są naj czę ściej koń ców ką punk to wą
o śre dni cy 2 mm, w cza sie 5-15 se -
kund z mi ni mal nym mar gi ne sem. Apli -
ka tor po wi nien być wcze śniej wy chło -
dzo ny[2]. Więk sze wy kwi ty wy ma ga ją
2-3 za bie gów;

• włókniak twardy – wy ma ga ją głę bo kie go
mro że nia. W me to dzie kon tak to wej na -
le ży wy two rzyć mar gi nes 3 mm po za
gra ni cę guz ka. W me to dzie na try sko wej
wska za ne jest dwu krot ne mro że nie i po -
wtórzenie za bie gu po 6-8 ty go dniach[2];

• włókniak miękki – usu wa ne na try skiem
jed no ra zo wo 5-10 se kund[2]. Moż na też
usu wać ta kie zmia ny od po wie dnio ufor -
mo wa nym wa ci kiem lub spe cjal ną pin ce -
tą ozię bio ną w cie kłym azo cie.

Sta ny przedra ko we

• leukoplakia – do le cze nia kwa li fi ku ją się
stop nie I-III leu ko pla kii. Roz po zna nie po -
win no być po par te bio psją. Przed wy ko -
na niem za bie gu ko niecz ne jest za sto so -
wa ne li gno ka i ny w że lu lub znie czu le nia
na się ko we go. Czas na try sku wa ha się od
kil ku do 60 se kund[2];

• rogowacenie starcze, słoneczne – pre fe -
ro wa ną tech ni ką za mra ża nia jest jed no -
ra zo wy, krót ki na trysk w cza sie 5-30 se -
kund.

No wo two ry skóry

Zmia ny no wo two ro we, w których mo -
że my za sto so wać krio chi rur gię to: rak pod -
staw no ko mór ko wy BCC, rak kol czy sto ko -
mór ko wy SCC, cho ro ba Bo we na, ery tro pla -

zja Qu e y ra ta, car ci no ma ade no cy sti cum, mię -
sak Ka po sie go oraz le io my o sar co ma[5].

W BCC i SCC krio chi rur gia cie kłym azo -
tem mo że być wy ko na na me to dą na try sko -
wą lub kon tak to wą z krio a pli ka to ra mi o śre -
dni cy rów nej lub więk szej od śre dni cy no -
wo two ru. Za bieg na le ży wy ko nać dwu- lub
trzy krot nie, pod czas jed nej se sji te ra peu tycz -
nej. Mar gi nes po wi nien obej mo wać zdro wą
skórę w wy mia rach 0,5-1 cm. Czas mro że -
nia w przy pad ku apli ka to rów kon tak to wych
po wi nien wy no sić od 40 do 60 s[5].

Zmia ny na czy nio we

Krio chi rur gię moż na za sto so wać
w przy pad ku na czy nia ków ja mi stych, na czy -
nia ków pła skich, na czy nia ków w ty pie je -
zior ka żyl ne go, na czy nia ków gwiaź dzi stych,
na czy nia ków star czych oraz na czy nia ków
ro go wa cie ją cych. Jed nak obe cnie w le cze -
niu zmian na czy nio wych pre fe ro wa na jest
la se ro te ra pia.

Zmia ny barw ni ko we

Zmia ny barw ni ko we, w przy pad ku
których mo że my za sto so wać krio te ra pię to:
pla my so cze wi co wa te, zło śli we pla my so -
cze wi co wa te, zna mio na ko mór ko we oraz
le cze nie prze rzu tów me la no ma ma li gnum
(le cze nie pa lia tyw ne)[1]. 

W przy pad ku plam so cze wi co wa tych
sto su je się na trysk 1-5 se kund w za leż no ści
od wiel ko ści plam, stop nia za bar wie nia,
umiej sco wie nia i kar na cji pa cjen ta.

Me to dy krio chi rur gicz ne w zna mio -
nach po win ny być wy ko ny wa ne wy jąt ko -
wo po wcze śniej szym ba da niu hi sto pa to lo -
gicz nym.

In ne wska za nia

Ziarniniak twarzy – moż na za sto so wać
na trysk trwa ją cy 10-20 s z dwu- lub trzy krot -
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nym po wtórze niem w od stę pach 4-8 ty go -
dnio wych[2].

Z in nych wska zań do za sto so wa nia krio -
te ra pii wy mie nić na le ży: trą dzik po spo li ty
i różo wa ty, rhi no phy mę, bli zny hi per tro ficz -
ne i ke lo i dy, świerz biącz kę guz ko wą, kęp ki
żół te po wiek, kęp ki żół te roz sia ne, zna mię
skór ne, ziar ni nia ka obrącz ko wa te go, li szaj
twar dzi no wy i za ni ko wy, cy stę ślu zo wą,
obu mie ra nie tłu szczo wa te skóry, po ro ke ra -
to zę, in fek cję wy wo ła ną lar wą wę dru ją cą, le -
i szma nio zę[7].

Pod su mo wa nie

Krio chi rur gia jest pro stą tech nicz nie me -
to dą te ra pii, umoż li wia ją cą le cze nie wie lu
der ma toz w try bie am bu la to ryj nym.
W więk szo ści przy pad ków nie jest wy ma ga -
ne za sto so wa nie znie czu le nia i sko rzy sta nie
z usług per so ne lu po moc ni cze go. Za le tą tej
me to dy są ni skie ko szty le cze nia i nie wiel ki
od se tek ob ja wów nie po żą da nych, jak rów -
nież moż li wość sto so wa nia tej te ra pii u ko -
biet w cią ży i ma łych dzie ci. Krio chi rur gia jest
jed ną z naj czę ściej wy ko ny wa nych pro ce dur
w der ma to lo gii.
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