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Krio te ra pia (grec. kry’os – lód, zim no) jest me to dą te ra peu tycz ną
zwią za ną z za sto so wa niem ni skiej tem pe ra tu ry, która nie po wo du je
de struk cji tka nek. Ter min „krio te ra pia” wpro wa dził w 1902 r. nie -
miec ki der ma to log Ju lius berg. Na to miast krio chi rur gia jest bez kr wa -
wą   me to dą lecz ni czą po le ga ją cą na miej sco wym, kon tro lo wa nym ni -
szcze niu tka nek po przez ich za mro że nie. 
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Ni ska tem pe ra tu ra po wo du je za blo ko -
wa nie drob nych na czyń tęt ni czych i żyl nych,
umoż li wia jąc od dzie le nie tkan ki wy mra ża nej
od tkan ki zdro wej prak tycz nie bez krwa wie -
nia. Roz wój no wo cze snej krio chi rur gii roz -
po czął się w ro ku 1961, gdy 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[1]. Krio chi rur gia jest jed ną
z naj czę ściej sto so wa nych form le cze nia cho -
rób skóry i za le ca się jej sto so wa nie w co naj -
mniej kil ku dzie się ciu wska za niach (Tab. 1).

Pierw sze do nie sie nia o za sto so wa niu
źródeł ni skiej tem pe ra tu ry w me dy cy nie
w po sta ci zim nych okła dów zmniej sza ją cych
stan za pal ny po cho dzą ze sta ro żyt ne go Egip -
tu, 2500 lat p.n.e. Rów nież Hi po kra tes
stwier dził, że ni ska tem pe ra tu ra po wo du je
zmniej sze nie obrzę ku i bólu. Z ko lei podwa -
li ny pod współ cze sną krio chi rur gię dał Ar nott
w 1855 r. Czyn ni ka mi krio ge nicz ny mi by ły
skro plo ne ga zy, ta kie jak: tlen, wo dór, po -

wie trze, azot, CO2 i hel. Jed nym z pierw -
szych der ma to lo gów, którzy za sto so wa li ni -
ską tem pe ra tu rę w le cze niu gru źli cy skóry był
Ge rhardt w 1885 r.[3]. 

Obe cnie w krio chi rur gii znaj du ją za sto so -
wa nie róż ne źródła ni skiej tem pe ra tu ry (Tab.
2). Ze wzglę du na wła ści wo ści fi zy ko che -
micz ne, brak to ksycz no ści i nie pal ność cie czy
krio ge nicz nych, mo gą być one bez piecz nie
wy ko rzy sty wa ne w urzą dze niach me dycz -
nych. W koń ców ce krio a pli ka to ra skro plo ny
gaz od pa ro wu je po bie ra jąc cie pło z oto cze -
nia, co po wo du je ozię bie nie je go po -
wierzch ni.

Apa ra tu ra krio chi rur gicz na

W lecz nic twie znaj du ją za sto so wa nie za -
rów no apa ra ty sta cjo nar ne, jak i prze no śne.
Wy róż nia my krio a pli ka to ry otwar te (na try -
sko we) i za mknię te (kon tak to we). 



Me to dy krio chi rur gicz ne

Me to da mi wy ko rzy sty wa ny mi w krio chi -
rur gii cho rób skóry są: za mro że nie przy po -
mo cy wa ci ków za nu rza nych w cie kłym azo cie
(ang. de ep ste ak), me to da na try sko wa i za mra -
ża nie krio a pli ka to ra mi za mknię ty mi. W me to -
dzie na try sko wej cie kły azot jest na no szo ny na
skórę z od le gło ści oko ło 1 cm. Po wierzch nię
skóry po kry wa się nim rów no mier nie, wy ko -
nu jąc ru chy spi ral ne, obro to we lub przy po mi -
na ją ce kształt siat ki. Me to da na try sko wa (ang.
spot fre e ze) po le ga na za mra ża niu skóry na try -
sko wo bez prze su wa nia wy lo tu krio a pli ka to ra
i do ty czy zmian skór nych o śre dni cy nie prze -
kra cza ją cej 2 cm, tak aby osią gnąć tem pe ra tu -
rę -40 °C na głę bo ko ści 5 mm po 30-se kun -
do wej apli ka cji skro plo ne go ga zu. Szyb sze
i głęb sze za mro że nie uzy sku je my me to dą za -
mra ża nia krio a pli ka to ra mi za mknię ty mi (ang.
clo sed spray), w której na kła da my ko mo rę na
koń ców kę na try sko wą, aby wy two rzyć za -

mknię tą ko mo rę. Me to dą po śre dnią mię dzy
spot fre e ze a clo sed spray jest me to da open
spray, w której, aby ogra ni czyć po le mro że nia
koń ców ką na try sko wą, na kła da my na nią osło -
ny w kształ cie wal ców lub stoż ków. Krio chi rur -
gia koń ców ka mi za mknię ty mi, zwy kle kształ tu
okrą głe go, wy ma ga dłuż sze go cza su apli ka cji
niż w me to dzie na try sko wej. Waż ne jest tak że,
aby koń ców ka przy le ga ła pro sto pa dle do mro -
żo nej po wierzch ni i po kry wa ła ca ła zmia nę
skór ną. W przy pad ku, gdy pod da wa na krio chi -
rur gii zmia na ma du żą po wierzch nię, moż na
wy ko nać za bieg me to dą na kła da ją cych się pól.

Prze ciw wska za nia do krio chi rur gii[2]

Prze ciw wska za nia do krio chi rur gii obej -
mu ją: krio glo bu li ne mię, krio fi bry no ge ne mię,
cho ro bę zim nych aglu ty nin, po krzyw kę z zim -
na, cho ro bę i ob jaw Ra y nau da, agam ma glo -
bu li ne mię, szpi cza ka mno gie go. Ze wglę du na
lo ka li za cję za le ca ne jest uni ka nie wy ko ny wa nia
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za bie gów krio chi rur gicz nych: na podu dziach
(przedłu żo ne go je nie), skrzy deł kach no sa i na
gra ni cy czer wie ni war go wej (ry zy ko bli zno wa -
ce nia), w prze wo dzie słu cho wym (ry zy ko po -
ra że nia n. VII). W przy pad ku no wo two rów
skóry prze ciw wska za nia mi do za sto so wa nia
le cze nia krio chi rur gicz ne go są: 
• w ra ku pod staw no ko mór ko wym - nie -

wy ra źne gra ni ce zmia ny no wo two ro -
wej, gu zy o śre dni cy po wy żej 2 cm, 
na wro ty po po prze dnich me to dach 
le cze nia, lo ka li za cja w fał dzie no so wo-
war go wym i skraw ku mał żo wi ny usznej,

oko li cy za u sznej (ry zy ko wzno wy), na -
cie ka ją ce chrzą st kę lub kość, po stać
twar dzi no po dob na;

• w ra ku kol czy sto ko mór ko wym - nie wy -
ra źne gra ni ce zmia ny no wo two ro wej,
gu zy o śre dni cy po wy żej 1 cm (wg kry te -
riów po da nych przez John so na i wsp.).

Wpływ ni skiej tem pe ra tu ry na ko mór ki
i tkan ki

W wy ni ku dzia ła nia ni skiej tem pe ra tu ry,
pod wpły wem za bie gu krio chi rur gicz ne go

sta ny przed no wo two ro we: 
• ro go wa ce nie sło necz ne 

(łac. ac ti nic ke ra to sis),
• leu ko pla kia 

(łac. leu co pla kia),
• róg skór ny (łac. cor nu cu ta neum),
• ro go wiak kol czy sto ko mór ko wy 

(łac. ke ra to a can tho ma),
• acan tho ma cla ro cel lu la re.

bli zna prze ro sła 
(łac. ci ca trix hy per tro phi ca)

Cho ro by wi ru so we skóry:
• bro daw ki wi ru so we,
• kłyk ci ny koń czy ste,
• mię czak za ka źny.

no wo two ry skóry: 
• rak pod staw no ko mór ko wy 

(łac. car ci no ma ba so cel lu la re, BCC),
• rak kol czy sto ko mór ko wy 

(łac. car ci no ma spi no cel lu la re, SCC),
• cho ro ba Bo we na 

(łac. mor bus Bo wen), 
• ery th ro pla sia Qu e y rat (łac. epi the lio ma

ade no i des cy sti cum),
• mię sak Ka po sie go 

(łac. mor bus Ka po si).

bli zno wiec (łac. ke lo id)na czy niak pła ski 
(łac. ha e man gio ma pla num)

ła god ne roz ro sty skóry:
• lim fo cy to ma (łac. lym pho cy to ma),
• włók niak (łac. fi bro ma),
• cy sta ślu zo wa (łac. cy stis mu co i da lis),
• prze rost gru czo łów ło jo wych 

(łac. hy per pla sia se ba cea),
• ziar niak twa rzy 

(łac. gra nu lo ma fa cia le).

ziar ni niak obrącz ko wa ty 
(łac. gra nu lo ma an nu la re)

na czy niak ja mi sty 
(łac. ha e man gio ma 

ca ver no sum)

kęp ki żół te po wiek 
(łac. xan the la sma)

zna mię na skór ko wym 
(łac. na e vus epi der ma lis)

na czy niak gwiaź dzi sty 
(łac. an gio ma stel la tum)

obu mie ra nie tłu szczo wa te skóry 
(łac. ne cro bio sis li po i di ca)

świerz biącz ka guz ko wa 
(łac. pru ri go no du la ris Hy de)

ziar ni niak na czy nio wy 
(łac. gra nu lo ma 
te le an giec to des)

• lej szma nio za skór na 
(łac. le i sh ma nio sis cu tus)

• lar wa wę dru ją ca (łac. la rva mi grans)
• włók nia k twar dy 

(łac. der ma to fi bro ma)

świerz biącz ka ogra ni czo na 
(łac. pru ri go cir cum scrip ta,

neu ro der mi tis)

bro daw ka ło jo to ko wa 
(łac. ver ru ca se bor rho i ca)

Tab. 1. Wskazania do kriochirurgii[2].  
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do cho dzi do kry sta li za cji wo dy, a zja wi ska,
które później wy stę pu ją są bez po śre dnim
lub po śre dnim te go skut kiem. Sto pień de -
struk cji tkan ki za le ży od cza su mro że nia,
szyb ko ści spad ku tem pe ra tu ry w tkan ce,
skła du ko mór ko we go tkan ki, jej struk tu ry,
osmo lar no ści, una czy nie nia i prze wo dnic -
twa cie pl ne go. Zmia na gra dien tów stę żeń
po mię dzy wnę trzem ko mór ki a śro do wi -
skiem ze wną trz ko mór ko wym po wo du je
odwo dnie nie ko mór ki, co z ko lei skut ku je
wzro stem stę że nia elek tro li tów i ob ni że -
niem tem pe ra tu ry za ma rza nia, tzw. zja wi -
skiem prze chło dze nia ko mór ki. Kry sta li za -
cja wo dy w ko mór ce wy stę pu je przy
temperaturze -22 °C, a w tkan ce no wo -
two ro wej do pie ro przy -35°C. Waż na jest
rów nież fa za roz mra ża nia, która dzia ła na
ko mór ki i tkan ki rów nie de struk cyj nie, jak
sam pro ces za mra ża nia, a im jej czas jest
dłuż szy, tym więk szy jest sto pień uszko -
dze nia tkan ki. In nym czyn ni kiem ma ją cym
wpływ na roz le głość mar twi cy jest okres
ma ksy mal ne go ob ni że nia tem pe ra tu ry
tkan ki oraz po wtórze nie cy klu szyb kie go
za mro że nia (wów czas kry szta ły lo du po -
wsta ją we wnątrz- i ze wną trz ko mór ko wo,
co zwięk sza de struk cję) i wol ne go roz mra -
ża nia. Od lat 70. XX wie ku ba da ny jest
wpływ ukła du im mu no lo gicz ne go na efekt
za bie gu krio chi rur gicz ne go w le cze niu no -

wo two rów skóry, tzw. krio sty mu la cja. Ist -
nie je co naj mniej kil ka te o rii zwią za nych
z tym wpły wem. Jed na z nich po stu lu je
udział cy to kin pro za pal nych mo gą cych
stwa rzać ko rzy st ne śro do wi sko dla roz wo -
ju doj rza łych ko mórek efek to ro wych oraz
wzro stu eks pre sji MHC i ICAM na ko mór -
kach no wo two ro wych. Ko lej na te o ria
mówi o zwięk szo nej eks pre sji MHC II oraz
zwięk sze niu funk cji lim fo cy tów po moc ni -
czych CD4+ i APC (ang. an ty gen pre sen -
ting cells)[4, 5].

Za sa dy krio chi rur gii sta nów 
przed no wo two ro wych 
i no wo two rów skóry

Wa run kiem sku tecz nej te ra pii jest po -
sta wie nie pra wi dło we go roz po zna nia kli -
nicz ne go oraz wy ko na nie bio psji dia gno -
stycz nej po twier dza ją cej wstęp ną dia gno zę.
Naj waż niej szy mi za sa da mi w le cze niu krio -
chi rur gicz nym no wo two rów skóry jest
szyb kie za mro że nie, po wol ne roz mro że nie
i po wtórze nie te go cy klu. Spo śród wszy st -
kich czyn ni ków krio ge nicz nych, tyl ko cie kły
azot po zwa la na osią gnię cie od po wie dnio
ni skiej tem pe ra tu ry po zwa la ją cej na zni -
szcze nie tkan ki no wo two ro wej. Waż ne
jest, aby mar twi ca ob ję ła ta ką ob ję tość tkan -
ki, ja ka od po wia da ła by usu nię tej chi rur gicz -
nie, czy li z mar gi ne sem zdro wej tkan ki. Je śli
po ni żej zmia ny skór nej o cha rak te rze car ci -
no ma ba so cel lu la re, pod da wa nej za bie go wi,
wy stę pu je do brze roz wi nię ta tkan ka tłu -
szczo wa, to krio ne kro za mo że być płyt sza,
je śli na to miast jest sła bo roz wi nię ta (mał żo -
wi ny uszne, czo ło) – głęb sza. W przy pad ku
ra ka kol czy sto ko mór ko we go krio chi rur gia
po win na obej mo wać rów nież tkan kę pod -
skór ną ze wzglę du na ry zy ko jej na cie ka nia
przez ko mór ki te go no wo two ru. Me to da
krio chi rur gii wy bie ra na jest w za leż no ści od
roz po zna nia kli nicz ne go i hi sto pa to lo gicz ne -
go (typ no wo two ru np. rak pod staw no ko -

Źródło niskiej
temperatury

Chlorek dimetylu

Chlorodifluorometan

Propan

Dwutlenek węgla
(zestalony)

Temperatura wrzenia
w °C (przy ciśnieniu

760 mm Hg –
101,3hPa)

- 24

Ciekły azot

Podtlenek azotu

- 40,8

- 42

- 78,9

- 195,8

- 88,7

Tab. 2. Źródła niskiej temperatury[4].
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mór ko wy guz ko wy itd.), lo ka li za cji no wo -
two ru i je go od gra ni cze nia od oto cze nia.
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 2-3-krot nie
pod czas jed nej se sji te ra peu tycz nej z mar gi -
ne sem zdro wej skóry oko ło 0,5-1 cm. Czas
mro że nia przy za sto so wa niu krio a pli ka to -
rów za mknię tych po wi nien wy no sić od 40
do 60 s, w za leż no ści od lo ka li za cji no wo -
two ru i stop nia na cie ku[6].

W cho ro bie Bo we na le cze niem z wy -
bo ru jest za bieg krio chi rur gicz ny me to dą
na try sko wą, jed no mro że nie trwa ją ce ok.
30 s, a przy śre dni cy po ni żej 1 cm me to dą
kon tak to wą 60 s. 

W ery tro pla zji Qu e y ra ta za sto so wa nie
znaj du je krio chi rur gia na try sko wa (20-45 s)
z mar gi ne sem ok. 2-3 mm zdro wej tkan ki
lub krio chi rur gia kon tak to wa (30 s)[7]. W cho -
ro bie Ka po sie go do zmian pla mi stych i pla mi -
sto-grud ko wych zlo ka li zo wa nych na twa rzy,
mał żo wi nach usznych, rę kach i przedra mio -
nach, sto so wa ny jest cie kły azot apli ko wa ny
me to dą na try sko wą (1 cykl 15-30 s lub 2 cy -
kle po 30 s)[2]. 

W przy pad ku zmian przed no wo two ro -
wych za sa dy krio chi rur gicz ne są na stę pu ją ce:
• ro go wa ce nie sło necz ne – za le ca na jest

me to da na try sko wa, 1 cykl (5-30 s); 
• leu ko pla kia błon ślu zo wych I-III° wg ska li

Tho my – za bieg prze pro wa dza my
w znie czu le niu miej sco wym np. li gno ka i -
ną me to dą na try sko wą lub apli ka to rem
za mknię tym (45-60 s)[8];

• róg skór ny – po me cha nicz nym usu nię -
ciu czę ści hi per ke ra to tycz nej wy ko nu je -
my za bieg krio chi rur gicz ny apli ka to rem
kon tak to wym (45-90 s);

• ro go wiak kol czy sto ko mor ko wy – dwu -
krot ne za mra ża nie na try sko we (30-60 s)
lub kon tak to we (45-90 s).

Dzia ła nia nie po żą da ne

Ob ja wy ubocz ne po za sto so wa niu krio -
chi rur gii za le żą głów nie od głę bo ko ści mro -
że nia, lo ka li za cji i wiel ko ści zmia ny skór nej
pod da nej za bie go wi. Uwzglę dnia jąc po wyż -
sze przy czy ny mo że my wy róż nić:
• dzia ła nia nie po żą da ne bez po śre dnie:

ból, obrzęk, krwa wie nie, nadmier ny
od czyn pę che rzo wy, go rącz ka, za ka że -
nia, in su fla cja ga zu do tkan ki, omdle nie; 

• dzia ła nia nie po żą da ne wcze sne: prze -
bar wie nia, pro sa ki, bli zny prze ro słe; 

• dzia ła nia nie po żą da ne późne: uszko dze -
nie ner wów, ziar ni niak na czy nio wy
i prze rost rze ko mo no wo two ro wy;

• dzia ła nia nie po żą da ne trwa łe: odbar -
wie nia, ec tro pion, uby tek chrzą st ki, bli -
zny za ni ko we i ogni ska ły sie nia[2].

Wnio ski

Za bie gi krio chi rur gicz ne są bez piecz ne,
sku tecz ne, sto sun ko wo nie dro gie, rzad ko
zwią za ne z wy stą pie niem dzia łań nie po żą -
da nych, moż na je wy ko ny wać am bu la to ryj -
nie, a tak że nie wy ma ga ją zwy kle znie czu le -
nia i per so ne lu po moc ni cze go. Za pew nia ją
szyb kie go je nie, do bre efek ty ko sme tycz ne
oraz moż li wość za sto so wa nia w trud no do -
stęp nych lo ka li za cjach. Po mi mo moż li wo ści
wy stą pie nia po wi kłań, są to jed ne z naj czę -
ściej wy ko ny wa nych pro ce dur za bie go wych
we współ cze snej der ma to lo gii.
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