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Krioterapia i kriodestrukcja 
w chorobach skóry

W wy ni ku dzia ła nia krio te ra pii miej sco -
wej do cho dzi do zwięk szo ne go do pły wu
skła dni ków odżyw czych i tle nu oraz na si le nia
pro duk cji me dia to rów prze ciw za pal nych do
ko mórek. W re zul ta cie zmniej sze niu ule ga ją
ból i stan za pal ny, szyb ciej re ge ne ru ją się
uszko dzo ne tkan ki, mię śnie ule ga ją roz lu -
źnie niu, przy spie sza się prze mia na ma te rii
oraz na stę pu je po bu dze nie ukła du ner wo -
we go i od por no ścio we go. Tkan ki nie ule ga ją
zni szcze niu, a je dy nie do cho dzi do ich sty -
mu la cji. 

Krio chi rur gia jest me to dą le cze nia po le -
ga ją cą na miej sco wym, kon tro lo wa nym ni -
szcze niu tka nek (krio de struk cja) po przez ich
za mra ża nie.

Hi sto ria le cze nia ni ski mi 
tem pe ra tu ra mi

Naj wcze śniej sza wzmian ka o le cze niu
przez ob ni ża nie tem pe ra tu ry po cho dzi ze
sta ro żyt ne go Egip tu (ok. 2500 r. p.n.e.)

i mówi o sto so wa niu zim nych okła dów
w ce lu zmniej sze nia sta nu za pal ne go. Hi po -
kra tes (460-370 r. p.n.e.) za ob ser wo wał, że
ozię bia nie re du ku je ból, obrzęk i krwa wie nie
spo wo do wa ne ura zem. Z 25 r. n.e. po cho -
dzi po da ny przez Cel su sa opis mar twi cy
skóry pod da nej dzia ła niu zim na, a z lat sie -
dem dzie sią tych n.e. prze ka zy Ga le na o utra -
cie czu cia po ozię bie niu[1]. 

Za po czą tek współ cze snej krio te ra pii
uzna je się pra cę Ar not ta z 1855 ro ku o wpły -
wie ni skiej tem pe ra tu ry na zmia ny no wo -
two ro we. Prze ło mem, który umoż li wił wy -
ko rzy sta nie ni skich tem pe ra tur w lecz nic -
twie, by ło skro ple nie po wie trza i in nych
ga zów w koń cu XIX wie ku. W 1885 ro ku
Ge rhardt, ja ko pierw szy der ma to log, wy ko -
rzy stał ni ską tem pe ra tu rę do le cze nia gru źli -
cy skóry[1-3].

Pre kur so rem wy ko rzy sta nia ni skich tem -
pe ra tur skro plo ne go po wie trza przy usu wa -
niu zna mion i zmian skór nych był Camp bell 
Whi te, który w 1899 ro ku po dał do wia do -
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mo ści pu blicz nej in for ma cję o uda nych
próbach le cze nia tym spo so bem m.in. bro -
da wek, zna mion, li sza ja ru mie nio wa te go
i sta nów przedra ko wych skóry. Ter min krio -
te ra pia wpro wa dził w 1902 ro ku nie miec ki
der ma to log Ju lius berg. On też ja ko pierw szy
za sto so wał krio spray w po sta ci na try sku
sprę żo ne go dwu tlen ku wę gla. Pu sey w 1907
ro ku opu bli ko wał wy ni ki le cze nia ra ków na -
błon ko wych (skóry i krta ni) śnie giem dwu -
tlen ko wę glo wym, a Gi rau de au w 1925 ro ku
przed sta wił wy ni ki le cze nia pa stą śnie go wą
trą dzi ku i na czy nia ków. Oko ło 1950 ro ku
od stą pio no od uży cia cie kłe go tle nu ze
wzglę du na je go ła two pal ność, a przez to
i ry zy kow ność za bie gu. W tym sa mym cza sie
Al ling ton wpro wa dził do prak ty ki kli nicz nej
cie kły azot (–196°C). Roz wój no wo cze snej
krio chi rur gii da tu je się od 1961 rok, kie dy
ame ry kań scy chi rur dzy Co o per i Lee za sto -
so wa li cie kły azot w ta la mo to mii. W tym sa -
mym ro ku Krwa wicz z Lu bli na ja ko pierw szy
prze pro wa dził krio e kstrak cję so czew ki w le -
cze niu za ćmy. W 1965 ro ku der ma to log
Tor re udo sko na lił urzą dze nie na try sko we do
cie kłe go azo tu, aby mo gło być uży wa ne
z koń ców ka mi krio son dy o róż nych kształ -
tach i roz mia rach. Tor re le czył tą me to dą
wie le ty pów ra ka ko mórek pod staw nych
i pła sko na błon ko wych. La ta sie dem dzie sią te,
osiem dzie sią te i dzie więć dzie sią te przy nio sły
burz li wy roz wój krio chi rur gii i spra wi ły, że
sta ła się ona jed ną z naj czę st szych form za -
bie go we go le cze nia cho rób skóry. W XXI
wie ku zo sta ła jed nak wy par ta przez in ne
tech ni ki, głów nie la se ro we i te ra pię fo to dy -
na micz ną. Dla po ko le nia, które w tych
trzech de ka dach sto so wa ły krio chi rur gię, jest
to me to da nie za stą pio na[1-3].

Pod sta wo we in for ma cje do ty czą ce 
krio te ra pii i krio chi rur gii

Ni ską tem pe ra tu rę do ce lów te ra peu -
tycz nych uzy sku je się w apa ra tach do krio -

chi rur gii. Są to urzą dze nia chło dzo ne cie kłym
azo tem, pod tlen kiem azo tu, dwu tlen kiem
wę gla i opar te na zja wi sku ter mo e lek trycz -
nym. Naj czę ściej sto so wa ny mi czyn ni ka mi
chło dzą cy mi są cie kły azot o tem pe ra tu rze
wrze nia –195,8°C i pod tle nek azo tu o tem -
pe ra tu rze wrze nia –88,7°C[1,2,4].

Me to dy krio chi rur gii do sto so wu je się do
pa cjen ta w za leż no ści od wska za nia i ce lu, ja -
ki ope ra tor chce osią gnąć. W nie których sy -
tu a cjach (np. le cze nia bro da wek oko ło pa -
znok cio wych) wciąż moż na sto so wać 
za mra ża nie przy po mo cy tam po nów na są -
czo nych cie kłym azo tem lub wa ci ków na ło -
żo nych na koń ców kę na try sko wą krio a pli ka -
to ra na pod tle nek azo tu (de ep ste ak)[1-4].

Na du że po wierzch nie prze kra cza ją ce
śre dni cę 2,5 cm moż na sto so wać me to dę
na try sko wą, szcze gól nie je że li zmia ny są pła -
skie i nie na cie ka ją głę bo ko (ke ra to sis so la ris,
mor bus Bo we ni, ery tro pla sia Qu e y rat).
W przy pad ku zmian głę bo kich (rak po staw -
no ko mór ko wy, bro daw ki, na czy nia ki) za -
mra ża się apli ka to ra mi za mknię ty mi (me to da
kon tak to wa)[1-3,5-9].

Apli ka to ry te wy ma ga ją od ka ża nia w roz -
two rze od ka ża ją cym i ste ry li za cji. Koń ców ka
apli ka to ra mo że być od ka żo na za po mo cą
chu stecz ki na są czo nej al ko ho lem lub in nym
środ kiem de zyn fe ku ją cym (3-4% pro pa no -
lem). Po za sto so wa niu na bło nę ślu zo wą,
kon tak cie z krwią lub po wierzch nią za in fe ko -
wa ną na le ży ją bez wzglę dnie ste ry li zo wać,
od krę ca jąc koń ców kę apli ka to ra, umie szcza -
jąc w wo recz ku i ste ry li zu jąc wy łącz nie pa ro -
wo w tem pe ra tu rze 134°C i nie dłu żej niż 3
mi nu ty. Nie na le ży wy cią gać na zim ne po -
wie trze z go rą ce go au to kla wu – ko niecz ne
jest od cze ka nie do usta bi li zo wa nia tem pe ra -
tu ry. Sto so wa nie go rą ce go apa ra tu gro zi eks -
plo zją czę ści szkla nych. Ste ry li za cja go rą cym i
su chym po wie trzem mo że zni szczyć koń -
ców kę krio a pli ka to ra. Nig dy nie wol no prze -
kra czać tem pe ra tu ry 134°C i cza su 
3 mi nut. Na le ży sto so wać wy łącz nie au to kla -
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wy zgod ne z nor mą EN 13060 i 285. Ogra -
nicz ni ki me ta lo we i pla sti ko we na le ży ste ry li -
zo wać jak in ne na rzę dzia me dycz ne wy ko -
na ne z tych ma te ria łów[1].

Środ ki ostroż no ści przy użyt ko wa niu
cie czy krio ge nicz nych

Pod sta wo wym za gro że niem zwią za nym
ze sto so wa niem cie czy krio ge nicz nych, ja ki -
mi są cie kły azot i pod tle nek azo tu, jest fakt,
że cie cze i pa ra osią ga ją bar dzo ni skie tem -
pe ra tu ry i cha rak te ry zu ją się du żym współ -
czyn ni kiem eks pan sji. Do odmro że nia, które
obej mu je głę bo kie tkan ki, mo że dojść bar -
dzo szyb ko, w wy ni ku nie prze strze ga nia
pod sta wo wych wy tycz nych za bie go wych
(np. nie wła ści wy do bór gło wi cy czy źle przy -
go to wa ny ob szar skóry pod da wa ny krio te ra -
pii). Da je ono ob ja wy bar dzo podob ne do
opa rze nia. Pod tle nek azo tu jest prze cho wy -
wa ny w szczel nych bu tlach podob nie jak
tlen, na to miast cie kły azot mu si być prze cho -
wy wa ny w zbior ni kach ci śnie nio wych
z dwo ma za wo ra mi lub w zbior ni kach
otwar tych za my ka nych lu źno do pa so wa nym
kor kiem. Trze ba pa mię tać, ze cie cze te są
bez za pa chu i bez bar wy, a po od pa ro wa niu
mo gą znaj do wać się w po wie trzu w nie bez -
piecz nym nadmia rze[1].

Oce nę stre fy za mro że nia moż na okre -
ślić pre cy zyj nie je dy nie za po mo cą ter mo par
wpro wa dzo nych do skóry. Naj lep szą me to -
dą sza cun ko wą jest oce na rąb ka lo do we go
wy two rzo ne go wo kół kon tak to we go krio a -
pli ka to ra. Uwa ża się, że do 3 mm mar gi ne -
su od po wia da wy mro że niu na ta ką sa mą
głę bo kość, jak na to wska zu je mar gi nes.
Wiel kość ku li lo do wej ukła da się eli pso i dal -
nie wo kół koń ców ki kon tak to wej. Przy na -
try sku głę bo kość stre fy zmro że nia jest trud -
na do okre śle nia. Nie zwy kle waż ny jest po -
miar cza su roz mra ża nia, który po wi nien być
przy naj mniej dwu krot nie dłuż szy niż czas
za mra ża nia[1,2].

Pod sta wo we zmia ny ko mór ko we
i tkan ko we pod wpły wem za mro że -
nia

Sto pień uszko dze nia tka nek pro wa dzą cy
do mar twi cy za le ży od cza su za mra ża nia,
szyb ko ści spad ku tem pe ra tu ry i szyb ko ści
roz mra ża nia. Wy pad ko wą tych ele men tów
jest czas eks po zy cji ko mórek na tem pe ra tu rę
po ni żej punk tu za ma rza nia. Z te go po wo du
tak waż ne są czas eks po zy cji ko mórek na
tem pe ra tu ry po ni żej punk tu za ma rza nia da -
nej tkan ki i war tość tem pe ra tu ry naj niż szej
osią gnię tej w tkan ce do ce lo wej. Na le ży pa -
mię tać, że łu ska, su cha skóra, gru ba war stwa
ro go wa i uwar stwio ny strup są zły mi prze -
wo dni ka mi izo lu ją cy mi tkan ki le żą ce głę biej
od schło dze nia[1-3].

Na si le nie zmian po za mro że niu za le ży
od skła du ko mór ko we go i struk tu ry tkan ki,
osmo lar no ści, prze wo dnic twa cie pl ne go
i una czy nie nia. Do uszko dze nia tka nek do -
cho dzi po przez two rze nie kry ształ ków lo du
w cza sie za mra ża nia, zmia ny stę że nia elek -
tro li tów i odwo dnie nia cy to pla zmy ko -
mórek, pro ce su re kry sta li za cji w cza sie roz -
mra ża nia, sta zy na czy nio wej spo wo do wa nej
zwę że niem na czyń i za trzy ma nia ru chu pla -
zmy pod wpły wem ni skich tem pe ra tur[1-3].

Pod wpły wem za mro że nia i roz mro że -
nia skóry do cho dzi do po wsta nia ru mie nia,
w obrę bie które go w cza sie od kil ku go dzin
do 2 dni two rzy się pę cherz. W dnie pę che -
rza wy stę pu je mar twi ca, a miej sce wy mro -
żo ne goi się po przez ziar ni no wa nie i na skór -
ko wa nie, po zo sta wia jąc bli znę. Przy krót ko -
trwa łym do 5-6 se kund po wierz chow nym
mro że niu po wsta ją płyt kie pę che rze na gra -
ni cy skór no-na skór ko wej, które go ją się
z po zo sta wie niem odbar wień[1-3].

Wska za niem do le cze nia me to dą krio de -
struk cji są przede wszy st kim ra ki, sta ny
przedra ko we, cho ro by wi ru so we skóry,
zmia ny na czy nio we i ła god ne roz ro sto we
zmia ny skór ne.
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Krio chi rur gia no wo two rów skóry –
wska za nia i prze ciw ska za nia

Scho rze nia, które są wska za nia mi do
krio chi rur gii: car ci no ma ba so cel lu la re, car ci -
no ma spi no cel lu la re, cho ro ba Bo we na, ery -
tro pla sia Qu e y rat, ba sal-cell fi bro e pi the lio ma
Pin kus, car ci no ma ade no-cy sti cum, mię sak
Ka po sie go oraz le io my o sar co ma.

Ro dzaj zmian, które są wska za nia mi do
krio chi rur gii: wy kwi ty o wy ra źnych kli nicz nie
gra ni cach po twier dzo ne der ma to sko po wo
i/lub dia gno sty ką fo to dy na micz ną, licz ne wy -
kwi ty, gu zy o śre dni cy do 2 cm, ogni ska no -
wo two ro we po ło żo ne nad tkan ką chrzę st ną
i ko st ną oraz zmia ny za in fe ko wa ne.

Krio chi rur gii no wo two rów nie na le ży
wy ko ny wać w na stę pu ją cych lo ka li za cjach:
mał żo wi ny uszne, nos, po wie ki, war ga gór -
na, skroń, mo stek, tu łów (po za ra kiem pod -
staw no ko mór ko wym po wierz chow nym,
wie lo o gni sko wym Ar nin ga), koń czy ny oraz
skóra owło sio na gło wy.

Względ ny mi prze ciw wska za nia mi do
krio chi rur gii no wo two rów są na to miast: gu -
zy prze kra cza ją ce śre dni cę 2 cm, na wro ty po
in nych me to dach le cze nia, ogni ska po ło żo ne
w miej scach o wy so kim ry zy ku na wro tu, gu -
zy na koń czy nie dol nej, no wo two ry na cie ka -

ją ce chrzą st kę lub oko st ną, twar dzi no po dob -
ne utka nie ra ka pod staw no ko mór ko we go
oraz brak do świad cze nia oso by wy ko nu ją cej
za bieg.

Za bieg po win na po prze dzić bio psja dia -
gno stycz na w ce lu roz po zna nia cha rak te ru
no wo two ru, je go po sta ci, spo so bu na cie ka -
nia i okre śle nia głę bo ko ści na cie ku. Głę bo -
kość na cie ku no wo two ro we go naj le piej jest
okre ślić ultra so no gra ficz nie z za sto so wa niem
son dy (gło wi cy) o czę sto tli wo ści 20-50 MHz.
Pod sta wo wy mi za sa da mi krio de struk cji tkan ki
no wo two ro wej są szyb kie za mro że nie, po -
wol ne roz mra ża nie i po now ne za mro że nie.
Cy kle te na le ży po wtórzyć przy naj mniej
dwu krot nie. Je że li do stęp ne są przy rzą dy do
po mia ru tem pe ra tu ry za po mo cą ter mo par,
na le ży wpro wa dzić son dę pod dno na cie ku
no wo two ro we go i wy ko nać po miar. Tem -
pe ra tu ra w tym miej scu po win na osią gnąć
przy naj mniej –50°C[1-3,5-7]. Do le cze nia ra ków
skóry sto su je się me to dę kon tak to wą lub me -
to dę na try sko wą przy uży ciu ogra nicz ni ków.
Ra ki pod staw no ko mór ko we ty pu Car ci no ma
ba so cel lu la re mul ti cen tri cum Ar nin gi, po wierz -
chow ne na brzu chu i ple cach usu wa się me -
to dą na try sko wą w za leż no ści od kształ tu
i wiel ko ści al bo tak zwa ną tech ni ką „na śli ma -
ka” lub „miej sce przy miej scu”. Dy sza krio a pli -

• po krzyw ka z zim na, 
• krio glo bu li ne mia, 
• krio fi bry no ge ne mia, 
• cho ro ba zim nych aglu -

tyt nin, 
• ru mień z zim na, 
• za pa le nie tkan ki pod -

skór nej z zim na, 
• cho ro ba i ob jaw Ra y -

nau da. 

Biorąc pod uwagę lokalizację, nie
poleca się wykonywania zabiegów
kriochirurgii w przypadku zmian: 

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:

• na podu dziach,
• na wol nym brze gu skrzy de łek

no sa oraz w po bli żu obrąb ka
czer wie ni war go wej (zwła szcza
war gi gór nej), głów nie wte dy,
gdy przy pa dek wy ma ga głę bo kie -
go mro że nia – ze wzglę du na
przedłu żo ne go je nie i ry zy ko po -
wsta nia blizn,

• w prze wo dzie słu cho wym – ze
wzglę du na ry zy ko po ra że nia
ner wu twa rzo we go.

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:

• cho ro by tkan ki łącz nej i au to -
im mu no lo gicz ne, 

• szpiczak mnogi, 
• trombocytopenia, 
• agammaglobulinemia, 
• piodermia zgorzelinowa, 
• leczenie immunosupresyjne, 
• dializoterapia. 

Tab. 1. Przeciwwskazania do krioterapii[1-3,5].
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ka to ra nie mo że do ty kać skóry i nie mo że być
od da lo na od skóry o wię cej niż 4 mm. Ufor -
mo wa na w ten spo sób kro pla za mra ża znaj -
du ją cą się pod nią tkan kę, przy czym każ de 
3-4 se kun dy okre su za mra ża nia po wo du ją
za mro że nia 1 mm głę bo ko ści skóry. Przy 
25-se kun do wym cza sie wy mra ża nia głę bo -
kość pe ne tra cji do cho dzi do 5-6 mm. W me -
to dzie na try sko wej apli ka tor na le ży za wsze
prze su wać wo kół ob sza ru za bie gu, za ta cza jąc
ma łe okrę gi lub po su wa jąc się po prze kąt nej
od gra ni cy zmia ny w kie run ku środ ka lub od -
wrot nie. W przy pad ku mniej szych zmian 
(1-2 mm) moż na wy ko ny wać pio no wy ruch
koń ców ki w kie run ku zmia ny, ca ły czas pa -
mię ta jąc, aby nie prze kro czyć od le gło ści 
4 mm od tkan ki, gdyż nie uzy ska się wte dy
efek tu za mra ża nia. Po ru sza nie koń ców ką jest
ko niecz ne, aby za po biec two rze niu się kry -
ształ ków lo du na po wierzch ni zmia ny. Im bli -
żej zmia ny znaj du je się koń ców ka, tym więk -
sza po wierzch nia cia ła zo sta nie pod da na za -
bie go wi i tym in ten syw niej za mra ża na bę dzie
zmia na[1-3,5-9].

W przy pad ku miejsc trud nych, jak np.
oko li ca oczo do ło wa czy po wie ki, nie którzy
au to rzy po le ca ją łą czo ne te ra pie ra ków pod -
staw no ko mór ko wych, szcze gól nie na wro tów
po wy cię ciu chi rur gicz nym imi kwi mo dem
w po łą cze niu z krio de struk cją (im mu no krio -
chi rur gia). Me to dę tę za sto so wa no u 19 cho -
rych, w tym u 6 z na wro ta mi po le cze niu chi -
rur gicz nym i 2 z ra ka mi me ta ty po wy mi. Śre -
dni ca gu za wy no si ła 5-60 mm. Imi kwi mod był
sto so wa ny w jed nym cy klu co dzien nie przez
5 ty go dni, za bieg krio chi rur gicz ny wy ko ny wa -
no w 14. dniu. W 14 przy pad kach uzy ska no
ustą pie nie zmian, w 2 przy pad kach (gu zów
o śre dni cy 4 cm i 6 cm) uzy ska no czę ścio wa
re gre sję[9].

Ostat nio uka za ła się pra ca o sku tecz nym
le cze niu ra ków kol czy sto ko mór ko wych
skóry me to dą krio chi rur gii do o gni sko wej.
Au to rzy do no szą o sku tecz nym le cze niu po -
sta ci gu zo wa tej ra ka kol czy sto ko mór ko we go

u 4 pa cjen tów o śre dni cy od 1-2,5 cm na
twa rzy i koń czy nach. Gu zy wraz z mar gi ne -
sem 5 mm by ły mro żo ne me to dą na try sko -
wą z ogra nicz ni kiem, a na stęp nie wpro wa -
dza no igłę pro sto pa dle na głę bo kość 1/3
i 2/3 dłu giej osi. W trak cie kon tro li po za bie -
go wej (która po win na trwać 5 lat) ob ser wo -
wa no rów nież wę zły chłon ne re gio nal ne.
Me to da ta oka za ła się sku tecz na[10].

Krio de struk cja – wska za nia

Do le cze nia me to dą krio de struk cji wska -
za nia mi są na stę pu ją ce sta ny przedra ko we
i roz ro sty ła god ne: ro go wa ce nie sło necz ne,
leu ko pla kia, bro daw ka ło jo to ko wa, ro go wiak
kol czy sto ko mór ko wy, acan tho ma cla ro cel lu -
la re, lym pho cy to ma, sy rin go ma, fi bro ma du -
rum i mol le, cy sta ślu zo wa, stwar dnie nie gu -
zo wa te (cho ro ba Bo ur ne vil le’a Prin gle’a),
ade no ma se ba ceum oraz ziar ni niak twa rzy.

Te wska za nia wy ma ga ją za sto so wa nia róż -
nych tech nik. W przy pad ku roz le głych i licz nych
ognisk ro go wa ce nia sło necz ne go wy ko nu je się
na try sko we za mra ża nie du żych po wierzch ni.
Te go ty pu za bieg po rów ny wa ny jest do krio -
pe e lin gu. W przy pad ku zmian po je dyn czych
wy ko nu je się na trysk lub krio de struk cję kon tak -
to wą. Skóra mu si być od po wie dnio przy go to -
wa nia. Po nie waż war stwa ro go wa i stru py są
izo la to rem prze wo dze nia tem pe ra tur, na le ży
je przed za bie giem usu nąć za po mo cą ma ści
złu szcza ją cych lub me cha nicz nie. W cho ro bie
Bo ur ne wil le’a Prin gle’a rów nież sto so wa na jest
me to da na try sko wa. Za bieg ten trze ba jed nak
po wta rzać wie lo krot nie[1-3,5,6].

Krio chi rur gicz ne le cze nie 
nie no wo two ro wych zmian skór nych

Wska za nia mi do krio chi rur gii cho rób wi -
ru so wych są: bro daw ki zwy kłe i pode szwo -
we, bro daw ki oko ło pa znok cio we, bro daw ki
mo za i ko we, bro daw ki pła skie, kłyk ci ny koń -
czy ste oraz mię czak za ka źny.
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Krio chi rur gia bro da wek zwy czaj nych
i bro da wek stóp wy ma ga przy go to wa nia pa -
cjen ta. Ze wzglę du na gru bą war stwę ro go -
wą bro da wek, która jest izo la to rem prze wo -
dze nia, na kil ka dni przed za bie giem na le ży
roz po cząć sto so wa nie 50% ma ści sa li cy lo -
wej pod oklu zją oraz ma ści mocz ni ko wych,
aby uzy skać ma ksy mal ne zmięk cze nie i spła -
szcze nie. Nie za le ce nie te go pa cjen to wi jest
pod sta wo wym błę dem pro wa dzą cym do
nie po wo dzeń w le cze niu. Przed wy mro że -
niem bro da wek na le ży ma ksy mal nie ściąć
war stwę ro go wą, a na stęp nie, przed sa mym
za bie giem, pa cjent po wi nien za sto so wać 
15-20-mi nu to wą ką piel my dla ną. Zmniej -
sze nie gru bo ści war stwy ro go wej i jej na wo -
dnie nie skra ca za bieg oraz wpły wa na wy nik
le cze nia. Sam pro ces mro że nia po wi nien
obej mo wać śre dni cę bro daw ki bez mar gi ne -
su. Nie za sto so wa nie się do po wyż szych za -
le ceń po wo du je brak efek tu te ra peu tycz ne -
go, po mi mo po wsta nia olbrzy mie go pę che -
rza wo kół bro daw ki lub na wet pę che rza
krwi ste go. Po po wsta niu pę che rza na le ży
ściąć po kry wę i spraw dzić, czy w dnie znaj -
du je się je szcze bro daw ka. Tę kon tro lę po -
win no prze pro wa dzić się w cią gu pierw -

szych 72 go dzin – po przy schnię ciu po kry wy
pę che rza nie jest moż li wa oce na sku tecz no -
ści za bie gu. W przy pad ku po zo sta nia bro -
daw ki głę bo ko wni ka ją cej w skórę na le ży
szyb ko ją do mro zić lub sko a gu lo wać po zo -
sta łość wi docz ną w dnie pę che rza[1-3,5,6].

Le cze nie kłyk cin koń czy stych na rzą dów
płcio wych i oko li cy odby tu po win no być
prze pro wa dzo ne we dług ogól nie przy ję tych
za sad, naj le piej kon tak to wo koń ców ka mi
śre dni cy od po wia da ją cej każ dej z bro da wek
przez oko ło 20 se kund. Za bieg po wi nien
być po wta rza ny nie rza dziej niż raz w ty go -
dniu, aby nie po zwo lić odro snąć kłyk ci nom
nie sku tecz nie wy mro żo nym pod czas po -
prze dnie go za bie gu. Pro ble mem są kłyk ci ny
olbrzy mie Bu sch ke-Lo wen ste i na, kłyk ci ny
w ka na le odbyt ni cy, w cew ce mo czo wej
i u ko biet w cią ży[1-3]. Krio chi rur gicz ne le cze -
nie kłyk cin koń czy stych jest uwa ża ne za je dy -
ną sku tecz ną me to dę w cią ży. Pa cjent ki cho -
ru ją ce na kłyk ci ny koń czy ste w cią ży na le żą
do szcze gól nej gru py ry zy ka. Uwa ża się, że
kom bi no wa na me to da po łą cze nia krio de -
struk cji z pro an to cy ja ni da mi (fla wo no i da mi
na le żą cy mi do na tu ral nych po li fe no li, za war -
ty mi np. w zie lo nej her ba cie) zwięk sza sku -

Tab. 2. Objawy niepożądane i powikłania po krioterapii[1-3,5].

• ból, 
• obrzęk, 
• krwa wie nie, 
• nadmier na re ak cja pę che rzo wa,
• in su fla cja ga zu do tkan ki, 
• omdle nie,
• za ka że nie, 
• re ak cja go rącz ko wa, 
• in ne rzad ko wy stę pu ją ce po wi -

kła nia: za trzy ma nie ak cji ser ca,
po wsta nie ziar ni nia ka na czy nio -
we go w miej scu za mra ża nia,
pęk nię cie ścię gna pro stow ni ka
po za mra ża niu roz le głej bro -
daw ki nad pro ksy mal nym sta -
wem mię dzy pa licz ko wym.

Powikłania trwałePowikłania późnePo wi kła nia 
bez po śre dnie

• bli zna 
za ni ko wa,

• wy wi nię cie
po wie ki, 

• uby tek
chrzą st ki,

• wy ły sie nie,
• odbar wie nia.

• uszko dze nie ner wów
(za bie gi krio chi rur -
gicz ne po wo du ją od -
wra cal ne za bu rze nia
czu cia bólu, do ty ku
i zim na, które mo gą
utrzy my wać się do
kil ku na stu mie się cy
w za leż no ści od lo ka -
li za cji le czo nej zmia -
ny),

• ziar ni niak na czy nio -
wy, 

• rze ko mo no wo two -
ro wy prze rost bli zny.

Powikłania
wczesne

• prze bar wie nia
po za pal ne,

• pro sa ki.
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tecz ność za bie gu krio chi rur gii i jest bez piecz -
na w cią ży[1-3,5,6,11].

Po stę po wa nie oko ło za bie go we

Pa cjent go dzi nę przed za bie giem po wi -
nien otrzy mać do u st nie lub pa ren te ral nie
środ ki prze ciw bólo we i znie czu le nie miej -
sco we po wierz chow ne kre mem, że lem lub
pla strem za wie ra ją cym śro dek znie czu la ją cy
(EM LA, Ame top, Anes derm, pre pa rat
LMX4) lub tuż przed za bie giem krio chi rur -
gicz nym mieć wy ko na ną krio te ra pię znie czu -
la ją cą opa ra mi cie kłe go azo tu. W przy pad ku
bro da wek oko ło pa znok cio wych i bro da wek
stóp moż na wy ko nać znie czu le nie prze wo -
do we me to dą Obe rsta lub znie czu le nie na -
się ko we. Po za bie gu w ra zie na wro tu bólu
na le ży prze pro wa dzić krio te ra pię prze ciw -
bólo wą w po sta ci ką pie li w zim nej wo dzie,
okła dów z cold pac ku lub ko stek lo du.
W przy pad ku wie lu bro da wek na le ży pa -
cjen to wi po dać pro fi lak tycz nie osło nę an ty -
bio ty ko wą i miej sco wo opa trun ki z za sto so -
wa niem an ty sep ty ków. Aby nie do pu ścić do
na wro tu bro da wek, ko niecz ne są co ty go -
dnio we kon tro le i – w ra zie bra ku sku tecz -
no ści po prze dniej krio de struk cji – do mro że -
nie po zo sta ło ści bro daw ki[1,2].

In ne cho ro by wi ru so we 
(opry szcz ka, pół pa siec)

W opry szcz ce, je że li pa cjent nie zdą żył
przy jąć pierw szej daw ki acy klo wi ru w fa zie
pro dro mal nej i doj dzie do obrzę ku, ru mie nia
czy po wsta nia pę che rzy ków, krót ko trwa ła
krio te ra pia na try sko wa dzia ła prze ciw bólo -
wo oraz przy spie sza ustę po wa nie. Podob nie
w pół pa ś cu, który rzad ko by wa roz po zna -
wa ny w fa zie pro dro mal nej, w okre sie wy -
sie wu pę che rzy ków za sto so wa nie krio te ra pii
na try sko wej po wo du je za ha mo wa nie pro -
ce su cho ro bo we go, a przede wszy st kim
zmniej sze nie do le gli wo ści bólo wych[1].

Zmia ny na czy nio we

Zmia ny na czy nio we, które są wska za nia -
mi do krio te ra pii: na czy niak ja mi sty, na czy -
niak pła ski, na czy niak star czy, ziar ni niak na -
czy nio wy, na czy niak gwiaź dzi sty oraz na czy -
niak ro go wa cie ją cy.

Na czy nia ki ja mi ste, szcze gól nie te zlo ka -
li zo wa ne na bło nach ślu zo wych po licz ków
i warg oraz ję zy ku, nie za leż nie od wie ku
dziec ka sta no wią wska za nie do krio te ra pii.
Za zwy czaj wy star cza ją ce jest jed no- lub
dwu krot ne za mra ża nie me to dą kon tak to wą,
bez wy wie ra nia więk sze go uci sku i z apli ka -
to rem o pła skiej po wierzch ni do bra nym do
śre dni cy ogni ska. Czas mro że nia wy no si
w tym przy pad ku od 60 do 120 se kund.
Wy war cie wy ra źne go uci sku na apli ka tor jest
ko niecz ne przy zmia nach umiej sco wio nych
głę biej. Więk sze gu zy za mra ża się od cin ka -
mi[1-3]. Pod sta wo wą me to dą le cze nia na czy -
nia ków pła skich jest na to miast la se ro te ra pia.
Mro że nie po wierz chow nym na try skiem cie -
kłe go azo tu prze pro wa dza się tyl ko w zna -
mio nach o in ten syw nie czer wo nym za bar -
wie niu, zlo ka li zo wa nych na tu ło wiu lub koń -
czy nach, które są mniej po dat ne na le cze nie
la se rem[1,3]. W na czy nia kach star czych, zlo ka -
li zo wa nych na war gach, krio te ra pia jest po -
stę po wa niem z wy bo ru. Sto su je się jed no-
lub dwu krot ne za mro że nie me to dą kon tak -
to wą w cza sie 20-45 se kund. Efekt ko sme -
tycz ny jest bar dzo do bry[1]. Krio chi rur gicz ne
le cze nie ziar ni nia ka na czy nio we go mu si być
po prze dzo ne ba da niem der ma to sko po wym
i/lub bio psją dia gno stycz ną w ce lu róż ni co -
wa nia z bez barw ni ko wą i barw ni ko wą guz -
ko wą odmia ną czer nia ka zło śli we go. Za -
mro że nie mu si być głę bo kie, czę sto dwu -
krot ne, w cza sie 20-40 se kund me to dą
na try sko wą, po nie waż bu ja ją ce na czy nia pe -
ne tru ją głę bo ko do skóry. Za mra ża nie me -
to dą kon tak to wą po win no trwać dłu żej[1-3].
W na czy nia ku gwiaź dzi stym za mro że nie,
w po rów na niu ze sto so wa ną zwy kle elek -
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tro ko a gu la cją tęt nicz ki środ ko wej lub fo to ko -
a gu la cją la se rem ar go no wym, jest rów nie
sku tecz ne, ale po wo du je więk szy od czyn
miej sco wy. Me to da kon tak to wa wy ma ga za -
sto so wa nia koń cówek punk to wych o śre dni -
cy 1-2 mm lub ostro za koń czo nych przez
okres 15-20 se kund[1-3,5].

Zmia ny barw ni ko we

Zmia ny barw ni ko we, które są wska za -
nia mi do krio te ra pii: 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 me la no ma ma li gnum.

Pla my so cze wi co wa te star cze moż na
bez obaw le czyć krio chi rur gicz nie. W za leż -
no ści od wiel ko ści i licz by zmian moż na za -
sto so wać me to dę kon tak to wą 5-6 se kund
lub na try sko wą z ogra nicz ni kiem. Zło śli we
pla my so cze wi co wa te na le ży trak to wać jak
po wierz chow ne go czer nia ka. Do brze wy -
ko na na krio de struk cja nie ustę pu je wy ni kom
onko lo gicz nym uzy ski wa nym po za bie gach
chi rur gicz nych, elek tro chi rur gii, la se ro te ra pii
czy ra dio te ra pii. W przy pad ku czer nia ka le -
cze nie krio chi rur gicz ne mo że być trak to wa -
ne ja ko za bieg pa lia tyw ny (już dziś nie sto so -
wa na krio fi ksa cja) przed usu nię ciem gu za
me to dą chi rur gicz ną oraz w przy pad ku, kie -
dy pa cjent ma prze ciw wska za nia do za bie gu
chi rur gicz ne go lub nie wy ra ża zgo dy na in ne
me to dy le cze nia. Krio chi rur gia spraw dza się
na to miast w le cze niu prze rzu tów czer nia ka
do skóry. Sku tecz ne oka za ło się le cze nie
miej sco wą krio chi rur gią i w po łą cze niu z imi -
kwi mo dem lo ko re gio nal nych prze rzu tów
czer nia ka do skóry. Le czo no 20 pa cjen tów 5
se sja mi dwu krot ne go wy mro że nia gu zów
przez 20 se kund z na stę po wą apli ka cją imi -
kwi mo du. 40% pa cjen tów od po wie dzia ło
na le cze nie cał ko wi cie, 26% czę ścio wo[1-3,12]. 

Me to dy krio chi rur gicz ne w zna mie niu
barw ni ko wym po win ny być sto so wa ne wy -
jąt ko wo po ba da niu hi sto pa to lo gicz nym, na -
to miast zna mię Ota i zna mio na błę kit ne

moż na sku tecz nie le czyć krio a pli ka to ra mi
punk to wy mi[1,3]. 

In ne wska za nia do krio te ra pii 
i krio chi rur gii

In ny mi wska za nia mi do krio te ra pii i krio -
chi rur gii są: alo pe cia are a ta, ke lo i dy, ac ne
vul ga ris, ro sa cea, gra nu lo ma an nu la re, na e vus
epi der ma lis, pru ri go no du la ris, neu ro der mi tis,
lu pus ery the ma to sus, ela sto sis per fo rans ser pi -
gi no sa (ro go wa ce nie mie szko we peł za ko wa -
te), chon dro der ma ti tis no du la ris he i li cis, ju ve -
ni le xan tho gra nu lo ma, xan tho ma dis se mi na -
tum, xan the la sma, ne cro bio sis li po i di ca,
po ro ke ra to sis plan ta ris, ke ra to sis pal mo plan ta -
ris pa pu lo sa (punc ta ta), wra sta ją ce pa znok -
cie, zmia ny rop ne i owrzo dze nia podu dzi,
opa rze nia, li chen sc le ro sus et atro phi cus,
atro pho der ma per ri ni-pas si ni, krau ro sis vu lva
et pe nis, ta tu aż, grzy bi ce tro pi kal ne, le i szma -
nio za, łu szczy ca, ke ra to a can tho ma oraz li -
chen pla nus ver ru co sus.

W ły sie niu plac ko wa tym, trą dzi ku po spo -
li tym, trą dzi ku różo wa tym i gra nu lo ma an nu -
la re do bre efek ty moż na uzy skać po krio ma -
sa żu[1]. Po wierz chow ną krio te ra pię wy ko rzy -
sty wa no u pa cjen tów z alo pe cia uni ver sa lis na
brwi, sto su jąc jed no cze śnie na gło wę im mu -
no te ra pię DPCP. Po 5 mie sią cach ob ser wo -
wa no zna mien nie sta ty stycz nie za gę szcze nie
wło sów brwi[13]. Do bre efek ty uzy sku je się
w le cze niu rhi no phy ma głę bo kim kil ku krot -
nym wy mro że niem kon tak to wym z uci -
skiem[14]. Świerz biącz ka ogra ni czo na i ziar ni -
niak obrącz ko wa ty ustę pu ją pod wpły wem
po wta rza nych na try sków cie kłym azo tem[1,3].

Po zo sta łe scho rze nia wy ma ga ją le cze nia
pod sta wo we go i krio chi rur gia mo że tyl ko
przy spie szyć spła szcze nie zmian, na to miast
nie moż na trak to wać krio chi rur gicz ne go le -
cze nia gru źli cy, tocz nia ru mie nio wa te go
skór ne go czy le i szma nio zy ja ko me to dy te ra -
peu tycz nie sku tecz nej[1].

Ke lo i dy moż na le czyć krio chi rur gicz nie



po przez kon tak to we mro że nie dwu mi nu to -
we z uci skiem sa mo dziel nie, w po łą cze niu
z do o gni sko wym po da wa niem triam ci no lo -
nu, spra y em i do o gni sko wą te ra pią[1,15]. 

Hy po me la no sis gut ta ta (po ro ke ra to sis so -
la ris) jest czę stą na by tą leu ko der mą cha rak -
te ry zu ją cą się wy stę po wa niem licz nych dys -
kret nych, okrą głych lub owal nych po rce la no -
wo bia łych plam na po wierzch niach
eks po no wa nych na słoń ce. Au to rzy wy mro -
zi li 101 zmian u 29 pa cjen tów. Oce na re pig -
men ta cji odby wa ła się przy po mo cy ko lo ry -
me tru. Wy ni ki są obie cu ją ce[16].

Pod ję to rów nież próby le cze nia ła god nej
pę che rzy cy ro dzin nej Ha i ley-Ha i ley. Krio te -
ra pia zo sta ła prze pro wa dzo na w dwóch cy -
klach przy uży ciu tech ni ki na try sko wej przez
10-15 se kund w ob sza rze pa chwi no wym
oraz na mo sznie i po wierzch ni ano ge ni tal nej.
Au to rzy uzy ska li re e pi te li za cję w le czo nych
ob sza rach i stwier dzi li, że krio te ra pia jest
bar dziej sku tecz na niż la ser CO2

[17].

Pod su mo wa nie

Po mi mo moż li wo ści wy stą pie nia opi sa -
nych wy żej po wi kłań krio chi rur gia wciąż po -
zo sta je me to dą z wy bo ru w le cze niu bar dzo
wie lu jed no stek cho ro bo wych w der ma to lo -
gii. Jej nie wąt pli we za le ty to: 
• po rów naw czo ni skie ko szty le cze nia, 
• nie wiel ki od se tek ob ja wów nie po żą da -

nych, 
• za zwy czaj brak ko niecz no ści znie czu la -

nia, 
• szyb kie go je nie, 
• bar dzo do bre efek ty ko sme tycz ne, 
• moż li wość wy ko rzy sta nia w oko li cach

mniej do stęp nych dla in nych me tod le -
cze nia lub sta no wią cych prze ciw wska za -
nie do ich uży cia,

• moż li wość wie lo krot ne go po wta rza nia
za bie gów i sto so wa nia w przy pad ku nie -
po wo dzeń po in nych me to dach le cze -
nia. 
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Krio te ra pię na le ży uwa żać za bez piecz -
ną, sku tecz ną oraz szyb ką i pro stą tech nicz -
nie me to dę te ra pii, która stwa rza moż li wość
le cze nia wie lu der ma toz oraz du żej licz by
cho rych w wa run kach am bu la to ryj nych. 

Wa run ki osią gnię cia do brych wy ni ków
le cze nia to pra wi dło wa kwa li fi ka cja i pra wi -
dło wo prze pro wa dzo ny za bieg. Wy so ki od -
se tek nie po wo dzeń i czę ste po wta rza nie za -
bie gów świad czy o nie pra wi dło wym przy go -
to wa niu oraz nie do sta tecz no ści wie dzy
i po win no skło nić ope ra to ra do za prze sta nia
wy ko ny wa nia za bie gów me to dą krio te ra pii
i krio chi rur gii.
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