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Te o re tycz ne pod sta wy krio chi rur gii

Krio chi rur gia jest me to dą czę sto wy ko -
rzy sty wa ną w co dzien nej prak ty ce der ma to -
lo gicz nej. Ter mi nem tym okre śla się miej -
sco we zni szcze nie ży wej tkan ki wsku tek
pod da nia jej kon tro lo wa ne mu dzia ła niu ni s -
kiej tem pe ra tu ry. Stan dar do wym środ kiem
umoż li wia ją cym cał ko wi tą krio de struk cję jest
cie kły azot o tem pe ra tu rze -195,8oC. Jest on
do star cza ny na skórę za po mo cą urzą dzeń
po zwa la ją cych na je go apli ka cję na try sko wą
bądź przy uży ciu sond kon tak to wych. 

Me to da na try sko wa, czy li spot fre e ze ma
za sto so wa nie w le cze niu ognisk o śre dni cy
do 2 cm. Na trysk po wi nien być po wa dzo ny
z od le gło ści 1 cm, bez prze su wa nia wy lo tu
ga zu umie szczo ne go nad środ kiem zmia ny
cho ro bo wej. Więk sze ogni ska na le ży le czyć
eta pa mi, dzie ląc je na seg men ty o śre dni cy
oko ło 2 cm. Oce nio no, że ta kie po stę po wa -
nie po zwa la na lep szą oce nę stre fy mro że nia
w po rów na niu z me to dą, w której dy szę
apa ra tu prze mie szcza no nad wy kwi tem we -
dług wzo ru krat ki lub roz sze rza ją cych się
okrę gów.

Dru ga me to da, rów nież czę sto wy ko -
rzy sty wa na, to me to da kon tak to wa, zwa na
apli ka cyj ną. W za leż no ści od ze sta wu koń -
cówek po zwa la ona na le cze nie zmian od
punk to wych do ta kich o śre dni cy kil ku cen ty -
me trów, na to miast wy kwi ty o więk szej po -

wierzch ni moż na le czyć me to dą na kła da ją -
cych się pól. Uzy sku je się tu taj ści słe ogra ni -
cze nie po la za mro że nia do pla no wa ne go
miej sca, dzię ki cze mu ist nie je mniej sze ry zy -
ko uszko dze nia tka nek ota cza ją cych. Czas
za bie gu jest dłuż szy niż w me to dzie na try -
sko wej. Uzy ska nie głęb szej mar twi cy tą me -
to dą jest moż li we po przez: na ło że nie że lu
obo jęt ne go na skórę w miej scu za bie gu,
ozię bie nie koń ców ki do pie ro po jej przy ło -
że niu na skórę, ane mi za cja oto cze nia po -
przez wy wie ra nie uci sku na apli ka tor lub do -
da tek no ra dre na li ny do znie czu le nia. 

Szyb kie ob ni że nie tem pe ra tu ry w tkan -
kach pro wa dzi do po wsta wa nia kry ształ ków
lo du we wnątrz i na ze wnątrz ko mór ki, pę ka -
nia błon ko mór ko wych, za ha mo wa nia syn te -
zy DNA oraz sze re gu in nych nie ko rzy st nych
zja wisk. W efek cie moż na uzy skać mar twi cę
tkan ki, przy czym dla jej kli nicz ne go uszko -
dze nia naj więk sze zna cze nie ma pro ces po -
wol ne go roz mra ża nia (z szyb ko ścią nieprze -
kra cza ją cą 10oC/mi nu tę). Naj bar dziej efek -
tyw ne jest wy ko na nie cy klu dwu krot ne go
za mra ża nia z prze rwą na po wol ne roz mra -
ża nie. Prak tycz ną wska zów ką jest dba łość
o od po wie dnie przy go to wa nie po la za bie gu,
które mo że my uzy skać po przez sto so wa nie
ze wnę trz ne pre pa ra tów o wy so kim stę że niu
kwa su sa li cy lo we go i mocz ni ka. Pro ce du ra ta
sto so wa na na kil ka dni przed pla no wa nym
za bie giem po ma ga złu szczyć i zmięk czyć na -

medycyna estetyczna

Dr n. med. Magdalena Kolanko, spec. dermatolog wenerolog  
Oddział Dermatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

Kriochirurgia w medycynie
estetycznej i dermatologii



41

skórek, uwraż li wia jąc go tym sa mym na dzia -
ła nie ni skich tem pe ra tur. 

Po za nie me la no cy to wy mi no wo two ra -
mi skóry i sta na mi przedra ko wy mi krio chi -
rur gia ma sze ro kie za sto so wa nie w le cze niu
nie no wo two ro wych scho rzeń skóry, ta kich
jak: bro daw ki wi ru so we, mię czak za ka źny,
zmia ny na czy nio we, bro daw ki ło jo to ko we,
włók nia ki, bli znow ce, bli zny prze ro słe, a tak -
że sze re gu wie lu in nych der ma toz, gdzie
mo że być le cze niem wspo ma ga ją cym. 

No wo two ry i sta ny 
przed no wo two ro we skóry

Krio chi rur gia no wo two rów wy ma ga uzy -
ska nia mar twi cy ta kiej ob ję to ści tkan ki, ja ka
by ła by usu nię ta po przez jej chi rur gicz ne wy -
cię cie, dla te go za wsze po win no być za sto so -
wa ne ich szyb kie za mro że nie, po wol ne roz -
mro że nie i na tych mia sto we po wtórze nie cy -
klu, z uzy ska niem mar gi ne su 0,5-1 cm wo kół
ogni ska. Przed wy ko na niem za bie gu po win na
zo stać prze pro wa dzo na bio psja dia gno stycz -
na. Do le cze nia me to dą krio te ra pii kwa li fi ku -
je się przede wszy st kim no wo two ry wy stę -
pu ją ce u osób star szych oraz u pa cjen tów
z prze ciw wska za nia mi do za bie gu ope ra cyj -
ne go. Naj czę ściej kwa li fi ko wa ni są pa cjen ci
z po wierz chow nym ra kiem pod staw no ko -
mór ko wym oraz z ra kiem kol czy sto ko mór -
ko wym, wy wo dzą cym się z ognisk ro go wa -
ce nia sło necz ne go o wy ra źnych kli nicz nie
gra ni cach i śre dni cy do 1cm. Przed za bie giem
na le ży ściąć no żem lub pę tlą elek trycz ną wy -
nio słe ogni ska guz ko we, a po wierzch nie
owrzo dzia łe oczy ścić ze stru pów (mo gą dzia -
łać ter mo i zo la cyj nie). Naj now sze ba da nia
wska zu ją tak że na ko rzy st ny efekt po łą cze nia
krio chi rur gii z me to dą fo to dy na micz ną (PDT)
lub na stęp czym sto so wa niem imi kwi mo du,
gdzie, oprócz wy so kie go od set ka wy le czeń,
moż na rów no cze śnie uzy skać bar dzo do bre
efek ty este tycz ne.

Jed nymi z naj czę st szych wska zań do krio -
chi rur gii są zmia ny o cha rak te rze ro go wa ce -
nia sło necz ne go w związ ku z oko ło 10-pro -
cen to wym ry zy kiem roz wo ju w ich obrę bie
ra ka kol czy sto ko mór ko we go. Pre fe ro wa ną
tech ni ką jest jed no ra zo wy na trysk w cza sie
5-30 se kund w za leż no ści od śre dni cy zmia -
ny i cha rak te ru jej po wierzch ni, z wi docz -
nym prze kro cze niem brze gu. Wy nik ko sme -
tycz ny jest za zwy czaj bar dzo do bry, a od se -
tek wy le czeń okre śla się na ok. 98,8%.
W przy pad ku prze ro słych zmian w obrę bie
grzbie tów rąk i przedra mion za le ca się kon ty -
nu a cję le cze nia po przez na kła da nie na miej -
sce po krio chi rur gii kre mu z 3,75-proc. imi -
kwi mo dem. In ne sta ny przed no wo two ro we
i ła god ne roz ro sty le czo ne krio te ra pią to:
cho ro ba Bo we na, ery tro pla zja Qu e y ra ta,
bro daw ki ło jo to ko we, ro go wiak kol czy sto ko -
mór ko wy oraz włók nia ki. Prak tycz na wska -
zów ka: aby unik nąć prze bar wie nia skóry ota -
cza ją cej włók nia ka i uzy skać naj lep szy efekt
ko sme tycz ny, za mra ża się go po uchwy ce niu
pin ce tą i skie ro wa niu na try sku rów no le gle do
skóry na pła skie koń ce na rzę dzia. 

Zmia ny in fek cyj ne skóry

Le cze nie zmian in fek cyj nych to przede
wszy st kim za bie gi mro że nia w obrę bie bro -
da wek wi ru so wych. Ce lem le cze nia jest nie
tyl ko uzy ska nie mar twi cy i ufor mo wa nie pę -
che rza od dzie la ją ce go skórę i na skórek, ale
tak że wtór ne wy wo ła nie re ak cji im mu no lo -
gicz nej wsku tek kon tak tu czą stek wi ru sa
z ko mór ka mi efek to ro wy mi. Po przez po łą -
cze nie tych dwóch me cha ni zmów dzia ła nia
u czę ści pa cjen tów za ob ser wo wa no ustą pie -
nie tak że tych bro da wek, które w trak cie da -
nej wi zy ty nie by ły pod da ne za bie go wi wy -
mra ża nia W me to dzie na try sko wej z uży -
ciem osłon czas mro że nia w za leż no ści od
wiel ko ści wy kwi tu wa ha się od 3 do 20-30
se kund, na to miast me to da kon tak to wa za le -
ca na jest przy le cze niu zmian nie zbyt wy nio -
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słych. Bro daw ki oko ło pa znok cio we wy ma -
ga ją głęb sze go mro że nia, trwa ją ce go ok. 45-
60 se kund, a szcze gól na bo le sność zmian
w tej lo ka li za cji wy ma ga znie czu le nia na się -
ko we go lub prze wo do we go. 

Na do brym efek cie este tycz nym za le ży
nam szcze gól nie w przy pad ku bro da wek
pła skich, które zwy kle umie szczo ne są na
skórze twa rzy. Kwa li fi ko wa ne są do le cze nia
krio chi rur gicz ne go w przy pad ku bra ku sku -
tecz no ści wcze śniej sze go far ma ko lo gicz ne go
złu szcza nia. W tym przy pad ku sto su je się
naj czę ściej me to dę po wierzch nio we go na -
try sku, aby nie dopuścić do po wsta nia od -
czy no wych pę che rzy (z od le gło ści 5-7 cm).
Sku tecz ność te ra pii mo że zo stać zwięk szo na
po przez sko ja rze nie za mra ża nia po wta rza -
ne go co 7 dni ze sto so wa niem 1-2 ra zy
dzien nie tre ty no i ny w że lu. 

Krio chi rur gia mo że być tak że wy ko rzy sty -
wa na w przy pad ku zmian skór nych w prze -
bie gu mię cza ka za ka źne go, kłyk cin koń czy -
stych, nie szto wi cy wi ru so wej (ORF) czy za ka -
żeń Her pe svi ri dae (opry szcz ka, pół pa siec).

Zmia ny na czy nio we

W przy pad ku zmian na czy nio wych me -
to dę mro że nia tka nek naj czę ściej sto su je się
w te ra pii na czy nia ków ja mi stych (Ha e man -
gio ma ca ver no sum). Są to jed ne z naj czę st -
szych pa to lo gii wie ku roz wo jo we go, po ja -
wia ją ce się w pierw szych mie sią cach ży cia,
z ten den cją do szyb kie go wzro stu. Me to da
krio chi rur gii mo że być sto so wa na nie za leż -
nie od wie ku dziec ka, co da je jej prze wa gę
nad te ra pią przy uży ciu kor ty ko ste ro i dów
czy la se rów. Pre fe ro wa na jest me to da kon -
tak to wa, a czas za bie gu wa ha się od 60 do
120 se kund. Ogra ni cze niem sto so wa nia tej
me to dy jest wiel kość oraz głę bo kość zmia ny
cho ro bo wej (zja wi sko „wierz choł ka góry lo -
do wej”). Obie cu ją ce wy ni ki le cze nia na czy -
nia ków u dzie ci za po mo cą pro pra no lo lu,
które ce chu je nie mal 100-pro cen to wa sku -

tecz ność przy bra ku po waż nych dzia łań nie -
po żą da nych, mo gą spo wo do wać, że do -
tych cza so we me to dy le cze nia bę dą wy ko -
rzy sty wa ne w mniej szym stop niu.

Ke lo i dy i bli zny prze ro słe

W cza sach wzra sta ją ce go zna cze nia kul -
tu cia ła co raz więk sza licz ba pa cjen tów szu ka
po mo cy u le ka rzy me dy cy ny este tycz nej
z po wo du blizn po wsta łych w prze bie gu
cho rób skóry, po le cze niu ope ra cyj nym lub
po opa rze niach. Ke lo i dy to ła god ne gu zy po -
wsta łe w wy ni ku nad pro duk cji ko la ge nu po -
prze dzo nej ura zem skóry, po sia da ją ce lśnią -
cą, gład ką po wierzch nię. Naj czę ściej po -
wsta ją po ura zach lub za bie gach skóry
w oko li cy nadmo st ko wej klat ki pier sio wej,
ra mion, płat ków usznych, po licz ków oraz
skóry w oko li cy sta wów. Ma ją one ten den cję
do sze rze nia się po za ob szar pier wot ne go
uszko dze nia skóry, w prze ci wień stwie do
blizn prze ro słych, które są ogra ni czo ne do
miej sca ura zu skóry. Jed ną z moż li wych
w ta kich przy pad kach me tod le cze nia, szcze -
gól nie przy zmia nach o nie wiel kiej śre dni cy,
jest wła śnie krio chi rur gia. W le cze niu bli -
znow ców i blizn przy ro słych pre fe ru je się
sto so wa nie dłu giego cza su mro że nia (do 2
min), po wta rza nie za bie gów 4-krot nie oraz
sko ja rze nie z do o gni sko wym po da wa niem
ste ro i dów lub chi rur gicz nym usu wa niem
zmian. No wo cze snym za sto so wa niem krio -
chi rur gii w tych przy pad kach jest me to da
we wnątrz o gni sko we go mro że nia tka nek za
po mo cą spe cjal nie przy sto so wa nej igły, po -
przez którą pod tle nek azo tu jest wpro wa -
dza ny do wnę trza zmia ny. Po zwa la to na
do brze ogra ni czo ną de struk cję tkan ki ke lo i du
z rów no cze snym mi ni mal nym uszko dze -
niem na skór ka. W tym przy pad ku wy ma ga -
ne jest miej sco we znie czu le nie w obrę bie
po la pla no wa ne go za bie gu, a czas za mra ża -
nia tkan ki usta lo no na od 10 do 60 mi nut,
w za leż no ści od ob ję to ści bli zno wa tej tkan ki.
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Dzia ła nia nie po żą da ne
i ogra ni cze nia me to dy

Krio chi rur gia wią że się z wy stą pie niem
pew nych dzia łań nie po żą da nych, do których
za li cza my ból utrzy mu ją cy się do kil ku na stu
mi nut po mro że niu tkan ki, po wsta nie pę che -
rzy w miej scu wy ko na nia za bie gu czy wy dłu -
że nie go je nia do 4-6 ty go dni. Dra ma tycz nie
mo że wy glą dać omdle nie, które czę ściej wy -
stę pu je u osób mło dych ja ko re ak cja neu ro -
we ge ta tyw na ze spad kiem ci śnie nia i wzmo -
żo nym po ce niem (zwła szcza je śli za bieg był
wy ko ny wa ny w po zy cji pół le żą cej lub le żą cej
pa cjen ta). Do naj czę st szych po wi kłań po ja -
wia ją cych się w pew nym od stę pie cza so -
wym po za bie gu na le żą prze bar wie nia po za -
pal ne, pro sa ki, od wra cal ne za bu rze nia czu cia
bólu, do ty ku i zim na w oko li cy mro żo nej
zmia ny oraz bli zny za ni ko we.

Waż na jest tak że pro fi lak ty ka po wi kłań,
szcze gól nie wy stą pie nia za ka że nia w obrę bie
miej sca po za bie gu. Moż na ją uzy skać po -
przez prze my wa nie zmian wo dą utle nio ną,
miej sco wym sto so wa niu opa trun ków z an ty -
bio ty kiem lub sto so wa niu an ty bio ty ku ogól -
nie (np. po le cze niu licz nych zmian ty pu 
ke ra to sis so la ris).

Przy kwa li fi ka cji pa cjen tów do za bie gów
mro że nia zmian skór nych na le ży pa mię tać
o ist nie ją cych prze ciw wska za niach do tej
me to dy, do których na le żą m.in.: współ i st -
nie nie jed no stek cho ro bo wych, których za-
o strze nie mo że być spo wo do wa ne miej sco -
wym ob ni że niem tem pe ra tu ry (po krzyw ka
z zim na, krio glo bu li ne mia, ob jaw Ra y nau da)
oraz scho rze nia i pro ce du ry te ra peu tycz ne,
które unie moż li wia ją pra wi dło we wy go je nie
od czy nu po za mro że niu (au to im mu no lo -
gicz ne cho ro by tkan ki łącz nej, cho ro by he -
ma to lo gicz ne, pio der mia zgo rze li no wa). Nie
po le ca się wy ko ny wa nia za bie gów krio chi -
rur gii w przy pad ku szcze gól nych lo ka li za cji
ze wzglę du na przedłu żo ne go je nie (podu -
dzia), ry zy ko po wsta nia szpe cą cych blizn

(skrzy deł ka no sa, oko li ca obrąb ka czer wie ni
war go wej) bądź ry zy ko po ra że nia ner wu
twa rzo we go (w prze wo dzie słu cho wym). 

Pod su mo wa nie

Krio chi rur gia to me to da wy ko rzy sty wa na
od wie lu lat, dzię ki cze mu do kła dnie po zna no
jej za le ty, ogra ni cze nia oraz usta lo no li stę jed -
no stek cho ro bo wych, w le cze niu których jej
za sto so wa nie mo że być przy dat ne. Naj now -
sze ba da nia kon cen tru ją się nie na roz sze rze -
niu li sty wska zań tej me to dy, ale na do sko na -
le niu stan dar dów te ra peu tycz nych, głów nie
po przez wpro wa dze nie te ra pii łą czo nej, np.
z imi kwi mo dem lub te ra pią fo to dy na micz ną.
Ce lem ta kie go po stę po wa nia jest opra co wa -
nie sche ma tów da ją cych jak naj wyż szy od se -
tek wy le czeń przy po wo do wa niu jak naj -
mniej szej ilo ści dzia łań nie po żą da nych.
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