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medycyna estetyczna

Zastosowanie kriolipolizy w redukcji
nadmiaru tkanki tłuszczowej

U ko biet nadmiar tkan ki tłu szczo wej, za -
bu rza ją cy wła ści we pro por cje cia ła, czę sto
gro ma dzi się w dol nej czę ści brzu cha, po
we wnę trz nej stro nie ud, po ze wnę trz nej
stro nie ud (tzw. bry cze sy), w bocz nej czę ści
tu ło wia (tzw. bocz ki).

Stąd po szu ki wa nia me to dy ma ło in wa zyj -
nej, ale sku tecz nej, która za pew ni ła by miej -
sco wą re duk cję tkan ki tłu szczo wej. Do tych -
czas sto so wa ne me to dy nie przy nio sły ocze -
ki wa nych efek tów. Me to dy wy ko rzy stu ją ce
fa le ultra dźwię ko we, li po li za in iek cyj na i la se -
ry ni sko e ner ge tycz ne nie są na ty le sku tecz -
ne, aby sta no wić war to ścio wą al ter na ty wę
dla za bie gu li po suk cji, która nadal jest zło tym
stan dar dem w te ra pii miej sco we go nadmia ru
tkan ki tłu szczo wej i nie za stą pio ną me to dą
w mo de lo wa niu syl wet ki. 

Co ol Sculpting™ to jed na z me tod wy -
ko rzy sty wa nych do nie in wa zyj nej re duk cji
lo kal ne go na gro ma dze nia tkan ki tłu szczo -
wej, wy ko rzy stu ją ca zja wi sko krio li po li zy.

Na pod sta wie pię cio let nich ob ser wa cji kli -
nicz nych i po nad 2,5 mi lio na wy ko na nych
pro ce dur za bie go wych urzą dze niem Ze -
ltiq®, po twier dzi ła się du ża sku tecz ność
me to dy Co ol Sculpting™ i jej wy so ki pro fil
bez pie czeń stwa.

Krio li po li za, w przy pad ku pra wi dło wo
usta lo ne go pro to ko łu te ra peu tycz ne go
u wła ści wie do bra nych pa cjen tów, na le ży
do za bie gów o du żym pro fi lu bez pie czeń -
stwa i sta no wi war to ścio wą al ter na ty wę dla
za bie gów in wa zyj nych. Nie ste ty w na szym
kra ju ta me to da jest je szcze sto sun ko wo
ma ło po pu lar na ze wzglę du na jed no st ko wy
koszt za bie gu.

Me to da Co ol Sculp ting™, wy ko ny wa na
za po mo cą urzą dze nia Ze ltiq®, wy ko rzy -
stu je obe cnie 6 gło wic za bie go wych: Co ol -
Cu rve+, Co ol Co re, Co ol Fit, Co ol MAx, Co ol -
Smo oth Pro i naj now szą Co ol Mi ni. Dzię ki
nim mo że my wy ko nać za bieg w nie mal
wszy st kich oko li cach cia ła: dol nej i gór nej

Ze wzglę du na to, że w kształ to wa niu atrak cyj no ści cia ła klu czo wą ro -
lę od gry wa roz kład tkan ki tłu szczo wej, a w szcze gól no ści jej lo kal ne
na gro ma dze nie, co raz więk szą uwa gę po świę ca się me to dom, które
po zwa la ją zmniej szyć jej lo kal ne za so by.
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oko li cy brzu cha, bocz nych par tiach tu ło -
wia, oko li cy ple ców, we wnę trz nej i ze -
wnę trz nej oko li cy ud. Ostat nio wpro wa -
dzo na do prak ty ki gło wi ca, po sia da ją ca
apro ba tę Agen cji Żyw no ści i Le ków (Fo od
and Drug Ad mi ni stra tion, FDA), to gło wi ca
Co ol Mi ni. Za bieg Co ol Mi ni de dy ko wa ny jest
do re duk cji tkan ki tłu szczo wej w oko li cy
podbród ko wej. Do tych czas ma ło by ło sku -
tecz nych i po wta rzal nych w efek tyw no ści
me tod, po pra wia ją cych wy gląd oko li cy
podbród ko wej po za li po suk cją czy li po suk -
cją wspo ma ga ną la se rem. Li po li za in iek cyj -
na i ni ci li ftin gu ją ce w mo jej oce nie nie
speł nia ją swo je go za da nia na du żej gru pie
pa cjen tów. Za bie gi za po mo cą Co ol Mi ni,
podob nie jak w przy pad ku in nych apli ka to -
rów, da ją po zy tyw ną oce nę u po nad 70%
le czo nych pa cjen tów. 

Obe cnie je dy nym al ter na tyw nym dla
Co ol Sculpting™ za bie giem w le cze niu
este tycz nym oko li cy podbród ko wej jest
wy ko rzy sta nie zo gni sko wa nej fa li ultra -
dźwię ko wej (HI FU). 

Krio li poil za ja ko no wy stan dard 
w re duk cji lo kal ne go na gro ma dze nia
tkan ki tłu szczo wej

Ko mer cyj ne ba da nia, do ty czą ce za sto -
so wa nia ni skich tem pe ra tur do lo kal nej re -
duk cji tkan ki tłu szczo wej, roz po czę to
w 2005 ro ku. W 2008 ro ku uka za ło się
pierw sze do nie sie nie, opi su ją ce krio li po li zę
i jej prak tycz ne za sto so wa nie do lo kal nej
re duk cji tkan ki tłu szczo wej[19]. Au to rzy wraz
z ze spo łem ba daw czym wy ka za li, że w do -
kła dnie kon tro lo wa nych wa run kach la bo ra -
to ryj nych pod skór ne ko mór ki tłu szczo we
są bar dziej wraż li we na dzia ła nie ni skich
tem pe ra tur od in nych ko mórek, znaj du ją -
cych się w za się gu dzia ła nia ni skiej tem pe -
ra tu ry. Au to rzy wy ka za li na mo de lu zwie -
rzę cym, że schło dze nie adi po cy tów do
tem pe ra tu ry mię dzy -2°C a 7°C do pro wa -

dza ło do ne kro zy adi po cy tów, na to miast
kon tro lo wa ne schło dze nia adi po cy tów do
tem pe ra tu ry mię dzy 14°C a 28°C do pro -
wa dza ło do apop to zy ko mórek bez cech
ne kro zy, do ty czą cej na wet po je dyn czych
ko mórek. 

W li te ra tu rze pierw sze do nie sie nia do ty -
czą ce wpły wu ni skich tem pe ra tur na tkan kę
tłu szczo wą po cho dzą już z lat 60.[13, 14]. Opi -
sa no wte dy po ja wia ją cy się w tkan ce tłu -
szczo wej nie mow ląt na ra żo nych na lo kal ne
dzia ła nie ni skiej tem pe ra tu ry (po je mnik z lo -
dem przez kil ka mi nut) stan za pal ny i na cie ki
z hi stio cy tów i lim fo cy tów po 24 go dzi nach
od eks po zy cji i na si la ja cy się w cią gu 72 go -
dzin. Pro ces za pal ny utrzy my wał się przez
kil ka ty go dni, a na stęp nie za ni kał bez po zo -
sta wie nia wi docz nych śla dów w tkan kach. 

Przy pa dek cold pan ni cu li tis opi sał tak że
Be ach man u ko bie ty po dłu go trwa łej jeź dzie
kon nej w zim ny dzień przy du żej wil got no ści
po wie trza[15].

Na stęp nie Man ste in i wsp.[1] w 2009
ro ku opu bli ko wa li wy ni ki przed kli nicz nych
ba dań prze pro wa dzo nych na świ niach,
uży wa jąc wów czas już okre śle nia Co ol -
Sculpting™ oraz na zwy han dlo wej Ze ltiq®.
Au to rzy wy ka za li re duk cję gru bo ści tkan ki
tłu szczo wej pod da nej dzia ła niu ni skiej
tem pe ra tu ry o ok. 1 cm. Tak po wsta ła
me to da lo kal nej re duk cji tkan ki tłu szczo -
wej okre śla na ja ko krio li po li za, na to miast
sa ma pro ce du ra na zwa na zo sta ła Co ol -
Sculpting™.

Me cha nizm dzia ła nia krio li po li zy

Krio li po li za to nie in wa zyj na me to da chło -
dze nia tkan ki tłu szczo wej w ce lu wy wo ła nia
li po li zy (roz pa du ko mórek tłu szczo wych)
bez uszka dza nia in nych tka nek. 

Kon tro lo wa ne chło dze nie sto so wa ne
w za bie gu Co ol Sculpting™ Ze ltiq®, dzia ła
do ce lo wo tyl ko na ko mór ki tłu szczo we i tyl -
ko te eli mi nu je.



Pod wpły wem schło dze nia pod skór nej
tkan ki tłu szczo wej do cho dzi do apop to zy
ko mórek tłu szczo wych, co pro wa dzi do
uwol nie nia cy to kin i in nych me dia to rów
sta nu za pal ne go, utrzy mu ją ce go się
w obrę bie tkan ki pod da nej za bie go wi,
a czę ścio wo tak że w skórze wła ści wej.
Ana li za hi sto lo gicz na wy ka za ła, że w tkan ce
ta kiej po ja wia się pro ces za pal ny, sty mu lo -
wa ny przez apop to zę adi po cy tów, która
roz po czy na się 3. dnia od chwi li za bie gu[4].
Pro ces za pal ny na si la się do ok. 30. dnia.
Po cząt ko wo ob ser wu je się na cie ki ko -
mórek za pal nych – gra nu lo cy tów obo jęt -
no chłon nych, po tem zwięk sza się znacz nie
ilość ma kro fa gów, które w pro ce sie fa go cy -
to zy usu wa ją ule ga ją ce apop to zie adi po cy -
ty. Od ok. 30. dnia po za bie gu pro ces za -
pal ny za czy na się zmniej szać, w 90. dniu
nie stwier dza się już je go ob ja wów w ba da -
niu hi sto lo gicz nym[2, 3]. 

Ze wzglę du na to, a tak że z po wo du
przedłu żo nej w cza sie de gra da cji ko mórek
tłu szczo wych i po wol nej re sorp cji tkan ki tłu -
szczo wej, nie ob ser wu je się nie ko rzy st ne go
zja wi ska zwią za ne go z nadmia rem skóry. Li -
pi dy z ko mórek tłu szczo wych są po wo li
uwal nia ne i trans por to wa ne przez układ lim -
fa tycz ny w ce lu dal sze go ich me ta bo li zmu,
podob nie jak z trój gli ce ry da mi po cho dzą cym
z po ży wie nia.

Nie wy ka za no wpły wu za bie gu krio li -
po li zy na li pi do gram krwi i pa ra me try wą -
tro bo we u pa cjen tów pod da nych te ra pii
przy za sto so wa niu urzą dze nia Ze ltiq®.
W ba da niu krew do ana li zy po bra no 
w 1., 4., 8. i 12. ty go dniu od mo men tu
wy ko na nia za bie gu. Nie i stot ny sta ty stycz -
nie wzrost trój gli ce ry dów po ja wiał się po
1. ty go dniu i utrzy my wał się do 12. ty go -
dnia ba da nia[11]. 

Bez pie czeń stwo za bie gów krio li po li zy
wią że się z pre cy zyj ną kon tro lą tem pe ra tu ry
w obrę bie tkan ki do ce lo wej, stąd przy nie -
do pra co wa nych urzą dze niach spo ty ka się

przy pad ki uszko dze nia skóry w po sta ci lo kal -
nej mar twi cy[16].

Pro ce du ra za bie gu

W przy pad ku sy ste mu do krio li po li zy
Co ol Sculpting™ Ze ltiq® wy ko rzy stu je się 2
ro dza je gło wic te ra peu tycz nych: wy twa -
rza ją ce pod ci śnie nie i wcią ga ją ce fałd skóry
wraz z tkan ką pod skór ną po mię dzy 2 płyt -
ki, ge ne ru ją ce ni ską tem pe ra tu rę oraz za -
bie go we, przy le ga ją ce na du żej po wierzch -
ni do ob sza ru za bie go we go. Wśród gło wic
wy twa rza ją cych pod ci śnie nie ope ra tor ma
do dys po zy cji gło wi ce Co ol Cu rve, Co ol Co re,
Co ol Fit oraz Co ol Max. Gło wi ca bez pod ci -
śnie nia to Co ol Smooth. Wy ko rzy stu jąc wszy-
st kie gło wi ce moż na pod dać za bie go wi
m.in. dol ną i gór ną par tię brzu cha, bocz ne
czę ści tu ło wia, oko li ce ple ców, we wnę trz -
ną gór ną część ud, ze wnę trz ną część ud
(tzw. bry cze sy), ra mio na (tzw. mo tyl ki).
Naj czę ściej pro ce du ra za bie go wa skła da
się z kil ku apli ka cji róż nych gło wic. Nie ste -
ty czas jed nej apli ka cji wy no si 60 mi nut,
więc pro ce du ra za bie go wa trwa dłu go. Pa -
cjen ci śre dnio pod czas jed ne go za bie gu są
zdol ni wy trzy mać ma ksy mal nie 4 przy ło -
że nia gło wi cy. 

Wska za nia do za bie gu

Urzą dze nia do krio li po li zy, w tym sy -
stem Co ol Sculpting™ Ze ltiq®, są tyl ko na -
rzę dziem w pra cy le ka rza, zaj mu ją ce go się
me dy cy ną este tycz ną. Aby uzy skać sa ty -
sfak cjo nu ją cy efekt, na le ży nie tyl ko wła ści -
wie za kwa li fi ko wać pa cjen ta do za bie gu, ale
tak że usta lić dla nie go wła ści wy pro gram
te ra peu tycz ny, po le ga ją cy na okre śle niu
licz by ko niecz nych apli ka cji do uzy ska nia
ocze ki wa ne go przez nie go efek tu. Wy ko -
ny wa nie za bie gów ogra ni czo nych do 1
apli ka cji naj czę ściej nie przy no si ocze ki wa -
nych zmian w wy glą dzie. Prak tycz nie mi ni -
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mal na ilość apli ka cji do uzy ska nia wi docz -
ne go efek tu to 4.

Istot ny jest fakt, że ma ło in wa zyj ne me -
to dy lo kal nej re duk cji tkan ki tłu szczo wej są
de dy ko wa ne ko bie tom o pra wi dło wej ma -
sie cia ła (w pew nych wy jąt ko wych sy tu a -
cjach z nie wiel ką nadwa gą), a nie oso bom
z oty ło ścią.

Wy ni ki ba dań wy ka za ły, że za bieg Co ol -
Sculp ting™ za pew nia za u wa żal ną, moż li wą
do zmie rze nia re duk cję tkan ki tłu szczo wej
u od po wie dnio wy bra nych pa cjen tów w cią -
gu 2 do 4 mie się cy po za bie gu[17]. Nie którzy
pa cjen ci za u wa ża ją uby tek tkan ki tłu szczo wej
o gru bo ści do 5 mm już po jed nym za bie gu.
Do dat ko we za bie gi moż na prze pro wa dzać
w okre sie od 2 do 4 mie się cy po za bie gu po -
cząt ko wym, aby uzy skać więk szy uby tek
tkan ki tłu szczo wej. U pa cjen tów, u których
wy stę pu je re duk cja tkan ki tłu szczo wej,
stwier dza się trwa łe wy ni ki przez okres mi ni -
mum sze ściu mie się cy od za bie gu Co ol -
Sculp ting™.

Dzia ła nia nie po żą da ne i po wi kła nia

Dzia ła nia nie po żą da ne, które ob ser wu -
je my w trak cie i po za bie gu Co ol -
Sculpting™, są wy kła dni kiem efek tyw no ści
ku ra cji i sta nu za pal ne go, roz wi ja ją ce go się
w pod skór nej tkan ce tłu szczo wej ob sza ru
pod da ne go za bie go wi. U 100 % wy stę pu -
je ru mień w miej scu przy ło że nia apli ka to ra,
u ok. 50% w na skórze po ja wia się ob jaw
okre śla ny ja ko „ko st ka ma sła”, zni ka ją cy sa -
mo i st nie lub pod wpły wem ma sa żu w cią -
gu 5 mi nut. U ok. 2 na 100 pa cjen tów na
po cząt ku le cze nia po ja wia ją się ob ja wy re -
ak cji wa zo wa gal nej, choć cza sa mi mo że
zda rzyć się na wet krót ko trwa łe omdle nie,
na które oso ba wy ko nu ją ca za bieg mu si
być przy go to wa na. 

Istot nym, choć u więk szo ści pa cjen tów
cał ko wi cie ak cep to wal nym, ob ja wem nie -
po żą da nym są za bu rze nia czu cia, wy ni ka ją -

ce z okre so we go uszko dze nia ga łą zek skór -
nych ner wów czu cio wych. Za bu rze nia czu -
cia są naj sil niej sze ty dzień po za bie gu i śre -
dnio utrzy mu ją się ok. 6 ty go dni. Naj czę -
ściej jest to po cząt ko wo nadwraż li wość na
do tyk, cza sa mi bo le sność, bar dzo rzad ko
ból, który w po je dyn czych przy pad kach
wy ma ga le cze nia far ma ko lo gicz ne go. W na -
szej prak ty ce nie za no to wa li śmy pa cjen ta,
który wy ma gał by przedłu żo ne go le cze nia
far ma ko lo gicz ne go po za do ra źnym za sto -
so wa niem le ku prze ciw bólo we go w po sta -
ci ibu pro fe nu lub pa ra ce ta mo lu. Wszy st kich
pa cjen tów przy go to wu je my na to miast na
dys kom fort, zwią za ny po cząt ko wo z nie -
wiel ką nadwraż li wo ścią na do tyk, a po tem
na wet do 3 mie się cy z nie wiel ką nie do czu -
li cą ob sza rów pod da nych za bie go wi. Ob ja -
wy te czę ściej do ty czą oko lic brzu cha niż in -
nych par tii, np. tu ło wia czy ud.

W li te ra tu rze brak jest do tych czas opi -
su istot nych po wi kłań, do ty czą cych za bie -
gu Co ol Sculpting™ w odróż nie niu od do -
nie sień, po ka zu ją cych mar twi cę skóry wy -
wo ła ną in ny mi urzą dze nia mi – w na szej
prak ty ce za ob ser wo wa li śmy pa cjent kę
z za ni kiem tkan ki tłu szczo wej w obrę bie
miej sca pod da ne go za bie go wi (we wnę trz -
na stro na ud).

Pod su mo wu jąc do nie sie nia z li te ra tu ry
oraz wła sne ob ser wa cje, do ty czą ce za bie gu
Co ol Sculpting™ istot ne po wi kła nia wy stę pu -
ją rzad ko.

Wnio ski

Krio li po li za na le ży do za bie gów o du żym
pro fi lu bez pie czeń stwa, który w przy pad ku
pra wi dło wo usta lo ne go pro to ko łu te ra peu -
tycz ne go da je za da wa la ją cy efekt w u po nad
70% pa cjen tów i sta no wi war to ścio wą al ter -
na ty wą dla za bie gów in wa zyj nych. Po ja wie -
nie się apli ka to ra Co ol Mi ni w zna czą cy spo -
sób roz sze rzy ło spek trum wska zań do za bie -
gów krio li po li zy.
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