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Krio chi rur gia jest me to dą le cze nia po le ga ją cą na ce lo wym, kon tro lo wa -
nym ni szcze niu tka nek przy po mo cy ni skich tem pe ra tur. Pro ce du ra ta ma
bar dzo sze ro ki za kres za sto so wań w der ma to lo gii i me dy cy nie este tycz -
nej, przez co jest bar dzo czę sto wy ko rzy sty wa na w co dzien nej prak ty ce
le kar skiej. Ze wzglę du na wy go dę sto so wa nia, czas za bie gu i ni skie ry zy -
ko po wi kłań sta no wi do brą al ter na ty wę dla le cze nia chi rur gicz ne go[1,2]. 
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Wy róż nia się kil ka pod sta wo wych me tod sto so -
wa nych w krio chi rur gii. Sku tecz nym i za ra zem naj zi -
mniej szym wy ko rzy sty wa nym me dium krio ge nicz -
nym jest cie kły azot, które go efek tyw na tem pe ra tu ra
te ra peu tycz na wy no si -195,8°C. In ny mi czę sto uży -
wa ny mi środ ka mi są pod tle nek azo tu i dwu tle nek
wę gla. Za bieg moż na wy ko nać na kil ka spo so bów,
w za leż no ści od do stęp ne go sprzę tu, ro dza ju zmia ny,
ce lu oraz pre fe ren cji oso by prze pro wa dza ją cej pro -
ce du rę. W me to dzie kon tak to wej, tzw. apli ka cyj nej,
sto su je się koń ców ki krio ge nicz ne za mknię te o róż -
nych kształ tach (m.in. pła ska, punk to wa, stoż ko wa)
i roz mia rach. Jej za le tą jest pre cy zyj ność oraz ogra ni -
cze nie po la za mra ża nia. Ko niecz ne są od ka ża nie oraz
ste ry li za cja krio a pli ka to rów po wy ko na nym za bie gu.
In nym czę sto sto so wa nym spo so bem jest me to da
na try sko wa spot fre e ze, której naj lep sze za sto so wa nie
to zmia ny o śre dni cy po ni żej 2 cm. Du że, pła skie po -
wierzch nie po win no się podzie lić na kil ka mniej szych
czę ści. Koń ców kę dy szy na le ży usta wić pod ką tem
pro stym do zmia ny ok. 1-1,5 cm od skóry i wy ce lo -
wać do kła dnie w jej śro dek. Po wsta je wie le mo dy fi -
ka cji tej me to dy, które po zwa la ją na lep sze od gra ni -
cze nie za mra ża ne go po la[3]. Rza dziej już dzi siaj sto so -
wa ną me to dą jest de ep ste ak, która po le ga na
za mra ża niu po przez tam po ny na są czo ne cie kłym
azo tem[1, 3].

Me to da krio chi rur gii opar ta jest na de struk cji tkan -
ki po przez jej za mra ża nie (krio de struk cja). Pod wpły -
wem tem pe ra tu ry -2,2°C ko mór ki za czy na ją za ma -
rzać, tem pe ra tu ra -5°C po wo du je od wra cal ne prze -
chło dze nie tka nek, a do de struk cji do cho dzi
w za kre sie tem pe ra tur od -10°C do -20°C. Do cał ko -
wi te go zni szcze nia ko mórek po trzeb na jest na to miast
tem pe ra tu ra po ni żej -40°C[1]. Dzię ki wy twa rza nym
kry szta łom lo du do cho dzi do zmian mor fo lo gicz nych,
bio che micz nych i fi zjo lo gicz nych w tkan kach. Na sto -
pień krio de struk cji tkan ki wpły wa ją czas mro że nia,
pręd kość spad ku tem pe ra tu ry, szyb kość roz mra ża nia,
ro dzaj za mra ża nej tkan ki i wy bra na me to da krio chi rur -
gii. Istot nym po ję ciem jest tzw. ku la lo do wa, czy li stre -
fa wo kół za mra ża nej zmia ny, której wiel kość po zwa la
osza co wać głę bo kość za mro że nia. Jej wiel kość jest
głów nym czyn ni kiem de ter mi nu ją cym czas za mra ża -
nia. Do kład ny czas za mra ża nia po wi nien być do bie ra -
ny in dy wi du al nie, w za leż no ści od wraż li wo ści pa cjen -
ta, ro dza ju i wiel ko ści zmia ny cho ro bo wej, oko li cy cia -
ła i sto so wa nej me to dy. Dłuż szy czas ko niecz ny jest
w przy pad ku zmian z gru bą war stwą ro go wą, a tak że
przy mro że niu tka nek o bo ga tym una czy nie niu oraz
w lo ka li za cjach unie moż li wia ją cych do bry kon takt
z koń ców ką krio ge nicz ną. Na czas po trzeb ny do osią -
gnię cia za mie rzo ne go ce lu krio chi rur gii wpły wa tak że
ci śnie nie sub stan cji krio ge nicz nej w zbior ni ku oraz
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spo sób jej apli ka cji – me to da na try sku bez po śre dnie go
wy ma ga krót sze go cza su mro że nia. Nie bez zna cze -
nia są tak że wiek pa cjen ta, głę bo kość zmia ny oraz si ła
na ci sku koń ców ki. Dla zmian ła god nych gra ni ca ku li lo -
do wej od brze gów zmia ny po win na wy no sić oko ło 2-
3 mm, co obej mu je tzw. stre fę le tal ną, gdzie tem pe -
ra tu ra tkan ki za mra ża nej się ga po ni żej -20°C. W sta -
nach przed no wo two ro wych oraz zmia nach
no wo two ro wych, z uwa gi na głęb sze po ło że nie ko -
mórek w skórze, od le głość po mię dzy brze giem zmia -
ny a gra ni cą ze wnę trz ną ku li lo do wej po win na osią gać
5 mm oraz ko niecz ne jest za sto so wa nie podwój ne go
cy klu za mra ża nia (za mro że nie, roz mro że nie oraz po -
now ne za mro że nie przy za cho wa niu ta kich sa mych
pa ra me trów)[1, 3-8]. Oprócz cza su za mra ża nia istot ny
jest tak że czas roz mra ża nia, który po wi nien wy no sić
mi ni mum dwu krot ność cza su za mra ża nia[9, 10].

Wpływ krio chi rur gii na tkan ki 

Ni ska tem pe ra tu ra po wo du je znacz ne zmia ny
funk cjo nal ne ko mórek. Odwo dnie nie i ob kur cze nie

ko mórek wy wo ła ne przez za mra ża nie mo że skut ko -
wać ro ze rwa niem fo sfo li pi dów błon ko mór ko wych
i roz pa dem li zo so mów. Do cho dzi tak że do uszko -
dze nia mi to chon driów, re ti ku lum en do pla zma tycz -
ne go oraz wtór nie do uszko dzeń bia łek i za ha mo wa -
nia syn te zy DNA. Po wtórze nie cy klu mro że nie-roz -
mra ża nie zwięk sza szan sę na śmierć ko mór ki[3, 4]. 

Zmia ny na czy nio we, do których do cho dzi pod -
czas za bie gu krio chi rur gii, na si la ją roz wi ja ją cy się efekt
krio mar twi cy. Ni ska tem pe ra tu ra po wo du je skurcz
na czyń (głów nie wło śni czek), co zmniej sza prze pływ
krwi przez za mra ża ne tkan ki, po tę gu je nie do tle nie nie
i zwięk sza praw do po do bień stwo śmier ci ko mórek.
Krio chi rur gia nie wpły wa na funk cje więk szych na czyń
krwio no śnych i nie do cho dzi do ich skur czu. Po przez
mi kro u szko dze nia ścian na czyń do cho dzi do wzro stu
prze pu szczal no ści na czyń i wy się ków. Na to miast
w tkan ce bez po śre dnio przy le ga ją cej do miej sca mro -
że nia do cho dzi do wzro stu prze pły wu krwi[3]. 

Po prze pro wa dzo nym za bie gu krio chi rur gii moż -
na za ob ser wo wać ru mień oraz prze krwie nie oko li cy
mro żo nej tkan ki. Po upły wie kil ku go dzin od za mra -
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ża nia po wsta ją obrzęk i wy sięk, które osią ga ją szczyt
po oko ło 24-48 go dzi nach i naj czę ściej zmniej sza ją
się w cią gu 72 go dzin. W tym okre sie mo że tak że po -
wstać pę cherz, w którym gro ma dzi się krwi sta wy -
dzie li na (utrzy mu je się oko ło 7-10 dni). Na stęp nie
roz po czy na się po wsta wa nie stru pa, który mo że
utrzy my wać się do 2-3 ty go dni. Ko lej nym eta pem
jest re e pi te lia li za cja, która prze bie ga od ze wnątrz
zmia ny w kie run ku jej środ ka. Naj czę ściej w za go jo -
nym miej scu po za bie gu krio chi rur gii skóra jest mięk -
ka z ma łym ry zy kiem bli zno wa ce nia. W miej scu po
zmia nie cho ro bo wej mo że na to miast do cho dzić do
zmniej sze nia ilo ści barw ni ka, zni szcze nia wło sów czy
gru czo łów po to wych[1, 4, 8]. 

Wska za nia do za bie gu

Krio chi rur gia zna la zła sze ro kie za sto so wa nie
w der ma to lo gii i me dy cy nie este tycz nej. Wska za nia -
mi do za bie gu są sta ny przed no wo two ro we i no wo -
two ry skóry ta kie jak ro go wa ce nie sło necz ne, cho ro -
ba Bo we na, ery tro pla sia Qu e y rat, rak pod staw no ko -
mór ko wy czy mię sak Ka po sie go. Je śli podej rze wa na
jest zmia na o cha rak te rze no wo two ro wym, za bieg
po wi nien być po prze dzo ny bio psją, która po twier dzi
roz po zna nie i cha rak ter no wo two ru. W tych przy -
pad kach na le ży sto so wać me to dę szyb kie go za mro -
że nia, po wol ne go roz mra ża nia i po now ne go za mro -
że nia, naj le piej w kil ku cy klach[1, 3, 11-15]. Do wska zań
z gru py cho rób in fek cyj nych na le żą bro daw ki zwy kłe
i pode szwo we, bro daw ki oko ło pa znok cio we, bro -
daw ki pła skie, kłyk ci ny koń czy ste oraz mię czak za ka -
źny. Przed za mra ża niem bro da wek wi ru so wych za le -
ca ne jest wcze śniej sze przy go to wa nie po przez sto so -
wa nie ma ści sa li cy lo wej i mocz ni ko wej. Sku tecz ność
za bie gu zwięk sza rów nież uprze dnie zmniej sze nie
gru bo ści war stwy ro go wej. W przy pad ku kłyk cin
koń czy stych naj le piej sto so wać me to dę stycz ną z od -
po wie dnio do bra ną koń ców ką do wiel ko ści zmia ny
i za mra żać przez 20-45 se kund. Krio chi rur gia jest tak -
że do sko na łą me to dą le cze nia mię cza ków za ka źnych,
rów nież w po pu la cji pe dia trycz nej[16-18]. 

Do in nych wska zań na le żą zmia ny na czy nio we
(na czy nia ki ja mi ste, gwiaź dzi ste, star cze). Zmia ny te
mo gą być bar dziej opor ne na za mra ża nie, dla te go
zwy kle ko niecz ne jest wy ko na nie kil ku na stę pu ją cych

po so bie cy klów o cza sie mro że nia ok. 60-120 se -
kund przy uży ciu krio a pli ka to ra[1, 4, 10].

Do bre efek ty za bie gu zo sta ły tak że po twier dzo ne
w le cze niu ziar ni nia ka obrącz ko wa te go, blizn prze ro -
sto wych i bli znow ców, rhi no phy ma, trą dzi ku zwy czaj -
ne go czy świerz biącz ki ogra ni czo nej[1, 3, 4, 19, 20]. 

Prze ciw wska za nia do krio chi rur gii 

Za bie gu krio chi rur gii bez wzglę dnie nie po win no
się wy ko ny wać u pa cjen tów ze stwier dzo ną
nadwraż li wo ścią na tę me to dę le cze nia, w przy pad ku
zmian skór nych wy ma ga ją cych ba da nia hi sto pa to lo -
gicz ne go oraz w czer nia ku skóry. Prze ciw wska za nia
do za bie gu krio chi rur gii sta no wią tak że scho rze nia,
w których ni ska tem pe ra tu ra mo że pro wa dzić do na -
si le nia lub wy zwo le nia ob ja wów cho ro bo wych, ta kie
jak po krzyw ka z zim na, krio glo bu li ne mia, cho ro ba
zim nych aglu ty nin, ru mień z zim na czy cho ro ba i ob -
jaw Ra y nau da. Do dat ko wo nie moż na wy ko ny wać
za bie gu w przy pad ku cho rób i sta nów, które wpły -
wa ją na pra wi dło we go je nie, np. cho rób tkan ki łącz -
nej, le cze niu im mu no su pre syj nym, pio der mii zgo rze -
li no wej, trom bo cy to pe nii czy szpi cza ku mno gim[1, 3, 4]. 

Po wi kła nia krio chi rur gii 

W trak cie za bie gu pa cjent mo że od czu wać nie -
znacz ne do le gli wo ści bólo we lub pie cze nie. Na sku tek
dzia ła nia ni skich tem pe ra tur mo że po wstać obrzęk
(szcze gól nie w oko li cy oczo do ło wej) tka nek ota cza ją -
cych zmia nę lub nadmier na re ak cja pę che rzo wa.
Rzad ko do cho dzi do krwa wie nia czy wtór nych in fek -
cji. Pod czas za bie gu krio chi rur gii uszko dze niu mo gą
ulec ko mór ki barw ni ko we i mie szki wło so we.
Nadmier ne za mro że nie zmia ny mo że skut ko wać po -
wsta niem odbar wień w miej scu za bie gu, szcze gól nie
czę sto u pa cjen tów o wy ższym fo to ty pie. Mo że rów -
nież po ja wić się prze bar wio na ob wód ka wo kół po la
po za bie gu. W miej scach o sła bym ukrwie niu mo gą
po wsta wać utrzy mu ją ce się nie wiel kie owrzo dze nia,
szcze gól nie u pa cjen tów w star szym wie ku, cho ru ją -
cych na cu krzy cę. W wy ni ku za mra ża nia miejsc w po -
bli żu ner wów ob wo do wych ist nie je ry zy ko neu ro pa -
tii ob wo do wej (oko li ce łok cia czy bocz nych po -
wierzch ni pal ców), nie jest to jed nak czę ste po wi kła nie



i ustę pu je zwy kle po upły wie 4-6 ty go dni. W przy pad -
ku nie do sta tecz ne go za mro że nia mo że za cho dzić ko -
niecz ność po wtórze nia cy kli le cze nia[1, 3 - 5].

Pod su mo wa nie 

Me to da krio chi rur gii sto so wa na jest na sze ro ką
ska lę w der ma to lo gii i me dy cy nie este tycz nej. Do za -
let za bie gu na le żą nie wiel kie do le gli wo ści bólo we
w trak cie mro że nia, brak ko niecz no ści in iek cji znie -
czu le nia miej sco we go, do bre go je nie i nie wiel kie ry -
zy ko po wsta nia blizn i po wi kłań. Czas trwa nia za bie -
gu jest krót ki i cha rak te ry zu je się ko rzy st nym sto sun -
kiem ko sztów do efek tów le cze nia. Do ogra ni czeń tej
me to dy na le żą za bie gi u osób z wy so kim fo to ty pem
(ry zy ko odbar wień). Nie za le ca się tak że wy ko ny wa -
nia za bie gów w oko li cach owło sio nych z uwa gi na
moż li we uszko dze nie mie szków wło so wych. 

Aby osią gnąć do bre efek ty le cze nia, istot ne są
od po wie dnia kwa li fi ka cja pa cjen tów oraz pra wi dło wo
prze pro wa dzo ny za bieg krio chi rur gii. 
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