
Krio chi rur gia jest me to dą po le ga ją cą na miej sco wym, kon tro lo wa nym
ni szcze niu tka nek po przez od dzia ły wa nie ni skiej tem pe ra tu ry. Uwa ża -
na jest za me to dę bez piecz ną, obar czo ną nie wiel ką ilo ścią po waż nych
dzia łań nie po żą da nych, z po wo dze niem sto so wa ną od kil ku dzie się ciu
lat w le cze niu der ma to lo gicz nym. Wska za niem do le cze nia me to dą
krio chi rur gii są ła god ne roz ro sto we zmia ny skór ne, cho ro by wi ru so we
i na czy nio we skóry, sta ny przedra ko we oraz no wo two ry skóry. Co raz
czę ściej krio chi rur gia znaj du je za sto so wa nie ja ko le cze nie w te ra pii sko -
ja rzo nej z in ny mi me to da mi za bie go wy mi lub ja ko uzu peł nie nie leczenia
far ma ko lo gicz ne go. W pra cy przed sta wio no moż li wo ści skojarzonego
le cze nia krio chi rur gicz ne go w wy bra nych jed no st kach cho ro bo wych.

Przy pa dek 1

Pa cjent (lat 89) zgło sił się do ga bi ne tu der -
ma to lo gicz ne go z po wo du utrzy mu ją cych się
zmian na skórze czo ła i po licz ków. Zmia ny po -
cząt ko wo by ły po je dyn cze, umiej sco wio ne
głów nie na czo le. W ostat nich mie sią cach na -
stą pi ło du że na si le nie zmian, roz po czę ły się do -
le gli wo ści świą do we. Zmia ny do tych czas nie
by ły le czo ne. W ba da niu ujaw nio no licz ne
ogni ska ro go wa ce nia sło necz ne go na czo le,
skro niach i po licz kach. Pa cjen to wi za pro po no -
wa no od pa ro wa nie la se rem CO2 w znie czu le -

niu miej sco wym du że go hi per ke ra tycz ne go
ogni ska na skro ni i po licz ku, wy ko na no po nad -
to krio chi rur gię kli nicz nie wi docz nych, mniej -
szych ognisk ro go wa ce nia sło necz ne go oraz
zle co no  sto so wa nie 0,015% że lu me bu ty nianu
in ge no lu  przez trzy ko lej ne dni (Ryc. 1-3).

Przy pa dek 2

Pa cjent ka (lat 77) zgło si ła się do ga bi ne tu
der ma to lo gicz ne go z po wo du po więk sza ją cej
się pla my na le wym po licz ku. Zmia na ist nie je
od po nad 2 lat, stop nio wo po więk sza ła się na
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Ryc. 1. Licz ne ogni ska ro go wa ce nia
sło necz ne go na czo le i po licz ku (bia łą
kred ką za zna czo ny ob szar za gro że nia
no wo two ro we go pod le ga ją cy le cze niu). 

Ryc. 2. Od czyn wy wo ła ny sto so wa -
niem me bu ty nia nu in ge no lu w 4 dniu
le cze nia. 

Ryc. 3. Zmiany po miesiącu od
terapii.

ob wo dzie. Pa cjent ka sto so wa ła na zmia nę
krem na tłu szcza ją cy, bez efek tu. W ba da niu
opi sa no pla mę o bla do różo wym za bar wie niu
na le wym po licz ku o wy mia rach 2 x 3 cm. 

Ze zmia ny po bra no wy ci nek do ba da nia
hi sto pa to lo gicz ne go (cho ro ba Bo we na). Pa -
cjent ce za pro po no wa no krio chi rur gię zmia -

ny, w dal szym eta pie wy ko na no za bieg la se -
rem frak cyj nym CO2 (Ryc. 4-6).

Przy pa dek 3

Pa cjent (lat 22) zgło sił się do ga bi ne tu der -
ma to lo gicz ne go z po wo du zmian na skórze tu -
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ło wia, bę dą cych po zo sta ło ścią po prze by tym
cięż kim trą dzi ku ro po wi czym. W wy wia dzie
usta lo no, że zmia ny trą dzi ko we 2 la ta te mu by -
ły le czo ne do u st nie izo tre ty no i ną. Zmia ny po -
wsta ły po za koń czo nym le cze niu, po ja wi ły się
do le gli wo ści świą do we. Do tych czas pa cjent le -
czo ny krio chi rur gią zmian ke lo i do wych w po łą -
cze niu ze sto so wa niem miej sco wym sil ne go
pre pa ra tu gli ko kor ty ko ste ro i do we go. Uzy ska -
no nie znacz ne zmniej sze nie po je dyn czych ke -
lo i dów. W ba da niu wy ka za no bli zny ke lo i do we
na skórze mo st ka, bli zny ke lo i do we i za ni ko we
na skórze ple ców. 

U pa cjen ta za sto so wa no te ra pię sko ja rzo -
ną: do o gni sko we ostrzyk nię cie blizn ke lo i do -
wych pre pa ra tem ste ro i do wym di pro pio nia nu
be ta me ta zo nu, la ser KTP 532 nm na zmia ny
ke lo i do we oraz od pa ro wa nie zmian la se rem
frak cyj nym CO2 (Ryc. 7-9).

Przy pa dek 4

Pa cjent ka (lat 26) zgło si ła się do ga bi ne tu
der ma to lo gicz ne go z po wo du bli zny na skórze
podbrzu sza. W wy wia dzie usta lo no, że bli zna
pozostała po wy ko na nym przed ro kiem cię ciu
ce sar skim. Pa cjent ka sto so wa ła na bli znę krem
z ma sy per ło wej, bez efek tu. Skar ży ła na do le -
gli wo ści świą do we.

W ba da niu w oko li cy ło no wej za u wa żo no
prze ro słą ży wo czer wo ną bli znę. Pa cjent ce za -
pro po no wa no za bieg la se rem frak cyj nym CO2
na bli znę w po łą cze niu z za bie giem krio chi rur -
gii cie kłym azo tem (Ryc. 10-11).

Przy pa dek 5

Pa cjent ka (lat 78) zgło si ła się do ga bi ne tu
der ma to lo gicz ne go ze zmia ną w oko li cy ło no -
wej. W wy wia dzie oka za ło się, że zmia na ist -
nie je od kil ku na stu lat, stop nio wo się po więk -
sza. Pa cjent ka zo sta ła skie ro wa na przez le ka rza
w miej scu za mie szka nia na kon sul ta cję onko lo -
gicz ną z podej rze niem czer nia ka. W ba da niu
w oko li cy ło no wej ujaw ni ła się zmia na o szor -
st kiej, bro daw ku ją cej po wierzch ni o wy mia rach
6 x 4 cm. Zmia na kli nicz nie i der ma to sko po wo
od po wia daj ąca bro daw ce ło jo to ko wej.

Pa cjent ce za pro po no wa no le cze nie sko ja -
rzo ne: ze wnę trz ne sto so wa nie kre mu z 40%
mocz ni kiem 2 x dzien nie na zmia nę, w po łą -
cze niu z za bie ga mi krio chi rur gii (Ryc. 12-14).

Omówie nie

Krio chi rur gia jest me to dą po le ga ją cą na
miej sco wym, kon tro lo wa nym ni szcze niu tka -
nek po przez ich za mra ża nie. Za bie gi krio chi -

Ryc. 4. Ognisko choroby Bowena na
lewym policzku. 

Ryc. 5. Obraz dermatoskopowy
zmiany. 

Ryc. 6. Zmia na po le cze niu sko ja rzo -
nym (za bieg krio chi rur gii, a na stęp -
nie la ser frak cyj ny CO2). 
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Ryc. 7. Blizny keloidowe na mostku. Ryc. 8. Blizny keloidowe na plecach. Ryc. 9. Zmiany bezpośrednio po
zabiegu skojarzonym. 

rur gicz ne ce chu je du że bez pie czeń stwo i sto -
sun ko wo ni skie ko szty wy ko na nia za bie gu,
a jej sto so wa nie nie są ogra ni czo ne wie kiem
pa cjen ta. Po mi mo szyb kie go po stę pu me dy -
cy ny, krio chi rur gia nadal jest do sko na łym wy -
bo rem w le cze niu cho rób skóry, co raz czę -
ściej sto so wa nym w te ra pii sko ja rzo nej z in ny -
mi me to da mi[1,2].

Ogni ska ro go wa ce nia sło necz ne go nie są
tyl ko pro ble mem este tycz nym (zmia ny zwy kle
nie po wo du ją żad nych do le gli wo ści), z którym
spo ty ka my się w co dzien nej prak ty ce der ma to -
lo gicznej. Z po wo du moż li wo ści pro gre sji do
in wa zyj nej po sta ci ra ka kol czy sto ko mór ko we -

go, wy ma ga ją te ra pii. Ze wzglę du na du żą do -
stęp ność, ni ski koszt wy ko na nia za bie gu, brak
po trze by wy ko na nia znie czu le nia miej sco we go
oraz nie skom pli ko wa ną pro ce du rę wy ko na nia
za bie gu, krio chi rur gia jest naj czę ściej sto so wa ną
me to dą le cze nia po je dyn czych ognisk ro go wa -
ce nia sło necz ne go. Spo śród in nych do stęp -
nych me tod za bie go wych w le cze niu po je -
dyn czych ognisk ro go wa ce nia sło necz ne go
za li cza my elek tro ko a gu la cję, la se ry abla cyj ne,
łyżeczkowanie, a w przy pad kach wąt pli -
wych, chi rur gicz ne wy cię cie zmia ny z ba da -
niem hi sto pa to lo gicz nym. W przy pad ku wy -
stę po wa nia licz nych i na si lo nych zmian o cha -

Ryc. 11. Blizna bezpośrednio po zabiegu
skojarzonym.

Ryc. 10. Blizna przerosła po cięciu
cesarskim.
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rak te rze ro go wa ce nia sło necz ne go mo że my
za pro po no wać na szym pa cjen tom le cze nie
sko ja rzo ne tj. za sto so wa nie krio chi rur gii w po -
łą cze niu z le cze niem ca łe go ob sza ru za gro że -
nia no wo two ro we go. Z pre pa ra tów miej sco -
wych mo że my wy ko rzy stać: 5-flu o ro u ra cyl, di -
klo fe nak, imi kwi mod, me bu ty nian in ge no lu
(ak tu al nie nie do stęp ny w Pol sce), a tak że za sto -
so wać te ra pię fo to dy na micz ną. Ta kie sy ner gi -
stycz ne podej ście zwięk sza szan se na sku tecz -
ne pro wa dze nie te ra pii[3,4,5]. Za sto so wa nie me -
bu ty nia nu in ge no lu skra ca czas te ra pii (apli ka cja
le ku przez 3 ko lej ne dni), a wy stę pu ją ce od czy -
ny ustę pu ją zwy kle w cią gu 2 ty go dni[6,7].

Cho ro ba Bo we na to śród na skór ko wa,
przedin wa zyj na po stać ra ka kol czy sto ko mór -
ko we go. Naj czę st szą lo ka li za cją zmian jest
skóra twa rzy, a cho ro ba wy stę pu je pod po sta -
cią wol no ro sną cej pla my lub bla szki. Ry zy ko
przej ścia cho ro by Bo we na w ra ka kol czy sto ko -
mór ko we go wy no si 3-5%. W le cze niu cho ro -
by Bo we na po za me to da mi za bie go wy mi: wy -
cię ciem chi rur gicz nym, krio chi rur gią, la se rem
CO2, sto su je my tak że po łą cze nie ww. me tod
z te ra pią miej sco wą imi kwi mo dem oraz te ra pią
fo to dy na micz ną[8,9,10].

Spo śród wie lu opcji le cze nia blizn przy ro -
słych i ke lo i dów, żad na nie jest ide al na. Sko ja -
rze nie róż nych me tod te ra peu tycz nych mo że
zmi ni ma li zo wać ry zy ko wy stą pie nia po wi kłań

oko ło i po za bie go wych, a przede wszy st kim
po zwo lić na osią gnię cie za do wa la ją ce go efek tu
ko sme tycz ne go[11,12].
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Ryc. 12. Brodawka łojotokowa 
w okolicy łonowej.

Ryc. 13. Obraz dermatoskopowy
zmiany.

Ryc. 14. Zmia na po le cze niu sko ja -
rzo nym (krem z 40% mocz ni kiem 
2 x dziennie, 2 za bie gi krio chi rur gii
w od stę pach 2 ty go dnio wych).
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