
dermatologia

Mia nem krio chi rur gii okre śla się me to dę le cze nia, która po le ga na miej -
sco wym, kon tro lo wa nym ni szcze niu tka nek przez ich za mro że nie[1].
Me to da ta nie na ru sza cią gło ści tka nek, co po zwa la na bez kr wa we od -
dzie le nie tka nek zmie nio nych cho ro bo wo od tka nek zdro wych[2]. Pra wi -
dło wo prze pro wa dzo ne mro że nie jest bez bo le sne, mo że być wy ko ny -
wa ne jed no ra zo wo, jak i w spo sób wie lo e ta po wy. Jest to me to da bez ko -
lo i do gen na, nie po zo sta wia blizn. W przy pad ku więk szych zmian po -
wsta łe bli zny są cien kie, ela stycz ne, co da je lep szy efekt este tycz ny. 

Zastosowanie kriochirurgii 
w dermatologii  

Za bie gi krio chi rur gicz ne cha rak te ry zu ją
się wy so ką sku tecz no ścią te ra peu tycz ną
i bez pie czeń stwem. W prze ci wień stwie do
ko a gu la cji la se ro wej czy elek tro ko a gu la cji,
w krio chi rur gii nie wy wo łu je się opa rze nia
tka nek. Nie do cho dzi tak że do od pa ro wa nia
tka nek i uno sze nia się dy mu, który mógł by
ska zić po le za bie go we[3]. Dla te go też ra ny po -
wsta łe w wy ni ku mro że nia go ją się bez po wi -
kłań, a mar twi ca tka nek po zo sta je w gra ni -
cach stre fy mro że nia (nie po więk sza się).
Moż li we jest wy ko ny wa nie tych za bie gów
w wa run kach am bu la to ryj nych, gdyż w więk -
szo ści przy pad ków nie wy ma ga ją znie czu le -
nia. Ze wzglą du na po sia da nie tak wie lu za let,
krio chi rur gia zna la zła za sto so wa nie w wie lu
dzie dzi nach me dy cy ny, m.in.: onko lo gii, der -
ma to lo gii, gi ne ko lo gii, la ryn go lo gii i oku li sty ce.

Ja ko po czą tek współ cze snej krio chi rur gii
uwa ża ne są pra ce Ja me sa Ar not ta z 1855 ro -

ku. Opi sał on wpływ ni skiej tem pe ra tu ry na
zmia ny no wo two ro we. Za sto so wa nie zim na
po wo do wa ło za trzy ma nie wzro stu, krwa -
wie nia z gu za i bólu. Ar nott sto so wał mie sza -
ni nę lo du i so li ku chen nej, która po wo do wa -
ła ozię bie nie tka nek do -20°C. Ba dał tak że
wpływ tej mie sza ni ny na bóle gło wy, neu ral -
gie mię dzy że bro we, różę i świąd. Prze ło -
mem umoż li wia ją cym szer sze za sto so wa nie
ni skich tem pe ra tur w me dy cy nie oka za ło się
skro ple nie po wie trza i in nych ga zów w dru -
giej po ło wie XIX wie ku[4].

Pierw sze kli nicz ne za sto so wa nia cie czy
krio ge nicz nych na stą pi ły na prze ło mie XIX
i XX wie ku. W 1885 ro ku K. Ge rhardt wy -
ko rzy stał ni skie tem pe ra tu ry w le cze niu gru -
źli cy tocz nio wej skóry. W 1905 ro ku M. Ju -
lius berg le czył zmia ny skór ne przez na try ski -
wa nie ich z ba lo nu wy peł nio ne go cie kłym
dwu tlen kiem wę gla. W 1907 ro ku der ma to -
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log H. Whi te ho u se skon stru o wał pro ste
urzą dze nie do na try sku cie kłym po wie trzem.
Wy ko rzy sty wał je do le cze nia ra ków skóry
i sta ło się ono in spi ra cją do bu do wy no wo -
cze snych, prze no śnych urzą dzeń. Pierw -
szym apa ra tem za sto so wa nym do ope ra cji
neu ro chi rur gicz nej był apa rat krio chi rur gicz -
ny, stwo rzo ny przez chi rur gów I. Co o pe ra
oraz A. S. Lee. Urzą dze nie to za pew nia ło
sta łe chło dze nie cie kłym azo tem, który był
do pro wa dza ny ela stycz nym prze wo dem do
apli ka to rów. Ostat nie la ta przy nio sły burz li -
wy roz wój krio chi rur gii. Dzię ki no wo cze -
snym urzą dze niom krio chi rur gicz nym, do -
stęp no ści cie czy krio chi rur gicz nych oraz zro -
zu mie niu wie lu zja wisk krio bio lo gii, sta ła się
ona jed ną z naj czę ściej sto so wa nych me tod
w der ma to lo gii.

Me to dy uzy ski wa nia ni skiej 
tem pe ra tu ry w krio chi rur gii

W apa ra tach krio chi rur gicz nych sto su je
się czyn ni ki chło dni cze, zwa ne tak że czyn ni -
ka mi krio ge nicz nym. Do naj czę ściej wy ko -
rzy sty wa nych krio ge nów na le żą: ze sta lo ny
dwu tle nek wę gla (z tem pe ra tu rą wrze nia 
-78,9°C), pod tle nek azo tu (-88,7°C) oraz
cie kły azot (-195,8°C). Apa ra ty krio chi rur -
gicz ne zwy kle wy ko rzy stu ją jed no z trzech
po niż szych zja wisk fi zycz nych sto so wa nych
do ob ni ża nia tem pe ra tu ry[4]. 

Zmia na fa zy z cie kłej na ga zo wą

Zja wi sko zmia ny sta nu wy ko rzy sty wa ne
jest zwy kle w urzą dze niach chło dzo nych cie -
kłym azo tem. Cie kły azot jest czy stą cieczą
podob ną do wo dy. Cha rak te ry zu je się sto -
sun ko wo wy so kim cie płem pa ro wa nia i ni ską
tem pe ra tu rą wrze nia (ok. -196°C). Krio a pli -
ka tor wy ko na ny być po wi nien z ma te ria łu
do brze prze wo dzą ce go cie pło od tkan ki do
cie czy. Zwy kle skła da się z trzech kon cen -
trycz nych ru rek, osa dzo nych na koń ców ce.

Skro plo ny gaz ob my wa ją cy koń ców kę krio a -
pli ka to ra, po bie ra jąc cie pło z oto cze nia, od -
pa ro wu je. Po wo du je to gwał tow ne ozię bie -
nie po wierzch ni mro żą cej krio a pli ka to ra.
Tem pe ra tu ra koń ców ki mo że być pra wie
rów na tem pe ra tu rze wrze nia cie kłe go azo tu.

Roz prę ża nie ga zu

Roz prę ża nie adia ba tycz ne zwy kle wy ko -
rzy sty wa ne jest w apa ra tach krio chi rur gicz -
nych wy ko rzy stu ją cych dwu tle nek wę gla
(CO2) lub pod tle nek azo tu (N2O). Apa ra ty
te wy ko rzy stu ją efekt Jo u le'a-Thom so na
(roz prę ża nie adia ba tycz ne ze znacz nym ob -
ni że niem tem pe ra tu ry cie czy lub ga zu). Do
koń ców ki krio a pli ka to ra, przez wą ską ka pi la -
rę, do pro wa dza się po zo sta ją cy pod ci śnie -
niem gaz. W koń ców ce gaz roz prę ża się, co
po wo du je ob ni że nie jej tem pe ra tu ry (do 
-70°C przy za sto so wa niu CO2 oraz do 
-89°C przy za sto so wa niu N2O). Prze pływ
ga zu w urzą dze niu wy ko rzy stu ją cym roz prę -
ża nie adia ba tycz ne mu si być re gu lo wa ny za -
wo rem elek tro ma gne tycz nym.

Efekt ter mo e lek trycz ny

Efekt ter mo e lek trycz ny, zwa ny tak że zja -
wi skiem Pel tie ra, opi su je prąd prze pły wa ją cy
przez złą cze dwóch me ta li. Za leż nie od kie -
run ku prze pły wu prą du, złą cze to na grze wa
się lub schła dza. Moż li we jest skon stru o wa -
nie ukła dów złącz po zwa la ją cych na uzy ska -
nie róż nic tem pe ra tu ry oko ło 70°C. Przy kła -
do wy układ mo że być zbu do wa ny z pół -
prze wo dni ków po łą czo nych płyt ka mi mie -
dzia ny mi. Mu si być on do sko na le izo lo wa ny
i nie zbęd ny jest sta ły prze pływ wo dy przez
go rą ce złą cze.

Me to dy krio chi rur gii

W krio chi rur gii sto so wa ne są trzy spo so -
by za mra ża nia tka nek: za po mo cą wa ci ków
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na wi nię tych na drew nia ne pa łecz ki, me to dą
na try sko wą i me to dą kon tak to wą. Wy bór
tech ni ki za mra ża nia za le ży od ro dza ju zmia -
ny, jej umiej sco wie nia, sta nu ze zło śli wie nia
oraz pre fe ren cji i do świad cze nia le ka rza[4,6].
Sto so wa nie wa ci ków na wi nię tych na drew -
nia ne pa łecz ki, a na stęp nie za nu rza nych
w cie kłym azo cie jest naj pow szech niej sto so -
wa na me to dą za mra ża nia w der ma to lo gii.
Uży wa na jest jed nak że tyl ko do zmian płyt -
kich i ła god nych. Od po wie dnio ste ru jąc
kształ tem wa ci ka na wi nię te go na pa łecz kę,
moż na ogra ni czyć za mra ża nie oto cze nia wy -
kwi tu. W me to dzie na try sko wej wy ko rzy sty -
wa ny jest roz py lo ny gaz, który, od pa ro wu -
jąc, po wo du je ob ni że nie tem pe ra tu ry po -
wierzch ni skóry. Na try sku do ko nu je się
z od le gło ści oko ło 1 cm. Po zwa la to na kon -
tro lę za bie gu i ogra ni cze niu nadmier ne go
roz pry sku azo tu na bo ki[4]. Po wierzch nię
zmia ny sta ra my się po kry wać ga zem jed no li -
cie, prze su wa jąc koń ców kę okre ślo nym ru -
chem. Koń ców kę moż na prze su wać ru chem
spi ral nym, obro to wym lub pędz la. Je śli mro -
żo na zmia na jest więk szych roz mia rów, za -
mra ża się ją pa sa mi, two rząc ry su nek gę stej
siat ki. W me to dzie na try sko wej wy ko rzy stu -
je się róż ne koń ców ki, jed nak naj bar dziej
prak tycz ne są na sad ki umoż li wia ją ce za ło że -
nie igieł ty po wych do in iek cji. Po wyż sza me -
to da jed nak utru dnia oce nę rze czy wi ste go
cza su mro że nia. Dla te go też, w ce lu ujed no -
li ce nia wa run ków za bie gu, sto su je się tzw.
me to dę spot fre e ze. Po le ga ona na za mra ża -
niu wy kwi tu bez prze su wa nia wy lo tu ga zu,
który umie szczo ny jest ca ły czas nad środ -
kiem zmia ny. Sto so wa na jest do zmian o śre -
dni cy do 2 cm. Przy mro że niu więk szych
zmian mro zi się je seg men ta mi o mniej szej
po wierzch ni. W ce lu ogra ni cze nia po la za -
mra ża nej tkan ki moż na za sto so wy wać me to -
dę otwar tą (open spray me thod) lub za mknię -
tą (clo sed spray me thod). W me to dzie otwar -
tej wy ko rzy stu je się osło ny w kształ cie wal -
ców o róż nej śre dni cy. Dy sza krio a pli ka to ra

na try sko we go znaj du je się od 1 do 1,5 cm
od po wierzch ni skóry, osło na ogra ni cza po le
mro że nia i nie do cho dzi do nie po żą da ne go
za mra ża nia więk szej po wierzch ni skóry. Ca -
ła koń ców ka dy szy znaj du je się w ob sza rze
ogra ni czo nym po przez osłon kę. Na trysk
azo tem wy ko nu je się do cza su po ja wie nia
się ku li lo do wej, obej mu ją cej zmia nę cho ro -
bo wą i po żą da ny mar gi nes. Me to da za -
mknię ta po wo du je szyb sze i głęb sze mro że -
nie. Sto su je się w niej osło nę, która two rzy
za mknię tą ko mo rę[4].

Me to da kon tak to wa sto so wa na jest do
zmian o roz mia rach od punk to wych do śre -
dni cy kil ku cen ty me trów. Wy kwi ty o du żej
po wierzch ni moż na le czyć mniej szy mi apli ka -
to ra mi, me to dą na kła da ją cych się pól. Czas
za bie gu w me to dzie kon tak to wej jest dłuż szy
niż w me to dzie na try sko wej. Koń ców ka krio -
a pli ka to ra po win na do kła dnie przy le gać do
po wierzch ni skóry[4]. Za le ca się sto so wa nie
tej me to dy mro że nia do zmian zlo ka li zo wa -
nych w trud no do stęp nych miej scach. Za sto -
so wa nie krio a pli ka to rów za mknię tych umoż -
li wia ogra ni cze nie po la mro że nia do pla no -
wa ne go miej sca. Za pew nia to mniej sze ry zy -
ko uszko dze nia ota cza ją cych tka nek[5]. Przy
wstęp nym (przed roz po czę ciem za bie gu)
ozię bie niu koń ców ki krio a pli ka to ra uzy sku je
się mniej szy efekt za mro że nia. Zwią za ne jest
to z fak tem, iż war stwa lo du dzia ła jak izo la -
tor. Zwięk sze niu głę bo ko ści uzy ska nej mar -
twi cy sprzy ja na to miast ozię bie nie koń ców ki
do pie ro po jej przy ło że niu do skóry, wy war -
cie uci sku czy na ło że nie obo jęt ne go że lu na
skórę w miej scu za bie gu[4,5]. W der ma to lo gii
sto so wa ne są za bie gi z wcze śniej szym schło -
dze niem krio a pli ka to ra.

Me cha nizm dzia ła nia ni skiej 
tem pe ra tu ry

Naj bar dziej efek tyw ną cie czą krio ge nicz na
wy ko rzy sty wa ną kli nicz nie jest cie kły azot
(o tem pe ra tu rze wrze nia -196°C). Jest szcze -
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gól nie przy dat ny w le cze niu zło śli wych zmian.
Tem pe ra tu rę od -25°C do -50°C moż na
osią gnąć w cią gu 30 se kund mro że nia, je śli
zo sta nie do star czo na od po wie dnia ilość cie -
kłe go azo tu do tkan ki. Moż na sto so wać za -
rów no koń ców ki kon tak to we, jak i na try sko -
we. De struk cję ła god nych zmian osią ga się
w tem pe ra tu rze mię dzy -20°C a -30°C. Efek -
tyw ne usu nię cie zło śli wych tka nek wy ma ga
niż szej tem pe ra tu ry (od -40°C do -50°C)[6].

Zni szcze nie tkan ki pod da nej mro że niu
wy ni ka z we wnątrz ko mór ko wej kry sta li za cji
wo dy[6]. Wszy st kie zja wi ska mor fo lo gicz ne,
bio che micz ne i fi zjo lo gicz ne, które to wa rzy -
szą za mra ża niu, są bez po śre dnio lub po śre -
dnio na stęp stwem for mo wa nia się kry ształ -
ków lo du[4]. Sto pień uszko dze nia tka nek po
ich za mro że niu, za le ży od wie lu czyn ni ków,
m.in. od: szyb ko ści spad ku tem pe ra tu ry,
szyb ko ści roz mra ża nia, cza su eks po zy cji tka -
nek na tem pe ra tu rę po ni żej punk tu za ma rza -
nia czy mi ni mal nej osią gnię tej tem pe ra tu ry
w tkan ce. Za mra ża nia tka nek moż na do ko -
ny wać w po wol ny spo sób lub też z du żą
pręd ko ścią (ok. 60-100°C na min.)[4]. Po wol -
ne ochła dza nie tka nek (od -5°C do -15°C)
po wo du je po wsta wa nie du żych, ze wną trz -
ko mór ko wych kry ształ ków lo du. Nie są jed -
nak one wy star cza ją ce do spo wo do wa nia
śmier ci ko mór ki. W wy ni ku kry sta li za cji wo -
dy do cho dzi do wzro stu stę że nia elek tro li -
tów w po zo sta łej ob ję to ści, co z ko lei po wo -
du je zmia nę gra dien tów mię dzy ko mór ką
a śro do wi skiem ze wną trz ko mór ko wym.
Zmia na gra dien tów stę żeń po wo du je odwo -
dnie nie wnę trza ko mór ki i zmia ny jej ob ję to -
ści. Do cho dzi wte dy do prze chło dze nia ko -
mór ki (ob ni że nie tem pe ra tu ry za ma rza nia
ko mór ki). W przy pad ku tka nek no wo two ro -
wych, w związ ku ze zwięk sze niem za war to -
ści wo dy zwią za nej, pro ces ten koń czy się
do pie ro w tem pe ra tu rze -35°C. Wy żej opi -
sa ne zmia ny mo gą po wo do wać prze rwa nie
cią gło ści błon ko mór ko wych. Hi per to nicz ne
śro do wi sko wnę trza ko mór ki mo że po wo -

do wać prze cho dze nie jej skła do wych po za
bło nę ko mór ko wą. De hy dra ta cja ko mór ki
po wo du je rów nież roz pad li zo so mów[4,5].
Jed no cze sne for mo wa nie się lo du za rów no
we wnątrz-, jak i ze wną trz ko mór ko wo na -
stę pu je przy du żej pręd ko ści za mra ża nia (ok.
60-100°C na min.). Prze ciw dzia ła to wy mia -
nie roz two rów i po wsta nia prze chło dze nia
wo dy. Wraz ze wzro stem tem pa schła dza nia
ro śnie licz ba kry ształ ków lo du, na to miast ich
wiel kość ma le je. Obe cność we wnątrz ko -
mór ko wych kry ształ ków lo du uzna wa na jest
za przy czy nę uszko dzeń mi to chon driów
i re ti ku lum en do pla zma tycz ne go. Pręd ko ści
za mra ża nia prze kra cza ją ce 60°C na min. po -
wo du ją zmniej sze nie prze wo dnic twa cie pl -
ne go tkan ki wsku tek po ja wie nia się mi kro -
pęk nięć prze strze ni mię dzy ko mór ko wych.
Wraz ze wzro stem licz by kry ształ ków ro śnie
sto pień uszko dze nia tkan ki[4]. Na za kres
uszko dzeń tkan ki wpły wa tak że pro ces jej
roz mra ża nia. Przy spo wol nie niu roz mra ża nia
zwięk sza się za kres zni szczeń we wnątrz ko -
mór ko wych. Spo wo do wa ne jest to pro ce -
sem re kry sta li za cji (łą cze niu się ma łych kry -
ształ ków w więk sze kry szta ły lo du), który
ule ga na si le niu pod czas po wol ne go roz mra -
ża nia tkan ki. Przy spie sze nie pro ce su roz mra -
ża nia po wo du je zwięk sze nie prze ży cia ko -
mórek. Za le ca ne jest nie prze kra cza nie szyb -
ko ści roz mra ża nia po za 10°C na min.[4]. Na
roz miar mar twi cy tka nek wpły wa ją tak że wy -
dłu że nie okre su ma ksy mal ne go ob ni że nia
tem pe ra tu ry w tkan ce oraz po wtórze nie cy -
klu szyb kie go za mro że nia i wol ne go roz mra -
ża nia. Więk sza ob ję tość za mro żo nej tkan ki
osią ga na jest wsku tek po wta rza nia cy klu za -
mra ża nie-roz mra ża nie, szcze gól nie w przy -
pad ku za sto so wa nia pod tlen ku azo tu. Zwięk -
sza się wte dy prze wod ność cie pl na tkan ki[4].

W krio chi rur gii ma my do czy nie nia z cha -
rak te ry stycz nym obra zem ma kro sko po wym,
zwią za nym ze zmia na mi po wsta ją cy mi
w tkan kach i ko mór kach pod czas mro że nia.
Na le żą do nich m.in.: wy stę po wa nie „ku li lo -
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do wej” (zmia na za mro żo na do kon sy sten cji
twar de go lo du), za czer wie nie nie wy stę pu ją -
ce po odmro że niu tka nek (zwią za ne z prze -
krwie niem oko li cy), na ra sta ją cy po prze -
krwie niu obrzęk, po ja wie nie się wy się ku lub
pę che rza. Pę cherz utrzy mu je się przez ok.
7-10 dni, po czym two rzy się strup, który
utrzy mu je się 2-3 ty go dnie. Po od pa dnię ciu
stru pa ujaw nia się świe ża, ja sno różo wa bli -
zna. Z cza sem sta je się ona bled sza i mniej
wi docz na[5].

Oce na stre fy mro że nia

Pod sta wo wym pro ble mem pod czas sto -
so wa nia krio chi rur gii jest okre śle nie, w ja ki
spo sób oce nić głę bo kość i sto pień za mro że -
nia tkan ki. Oka zu je się, iż ob ję tość tkan ki
pod da nej kil ku mi nu to we mu za mro że niu za -
wsze wy ka zu je ten den cje do for mo wa nia
kształ tu ku li ste go[4]. Oce na kli nicz na pod czas
za bie gu po le ga na po mia rze cza su efek tyw -
ne go mro że nia, cza su roz mra ża nia oraz na
pal pa cyj nym stwier dze niu wiel ko ści ku li lo -
do wej. Do dat ko wym pa ra me trem uła twia ją -
cym oce nę stre fy mro że nia jest po miar sze -
ro ko ści i cza su two rze nia rąb ka lo do we go
wo kół miej sca apli ka cji zim na. Sze ro kość
rąb ka lo do we go w przy bli że niu od po wia da
głę bo ko ści zmro że nia. We dług Tor re go sto -
su nek sze ro ko ści rąb ka lo do we go do głę bo -

ko ści za mro że nia wy no si 1:1,3. Sche mat
wy zna cza nia sze ro ko ści rąb ka lo do we go
przed sta wio no na ry c. 1. W me to dzie kon -
tak to wej sze ro kość rąb ka lo do we go okre śla
się ja ko mar gi nes (ha lo) za mro żo nej tkan ki
po za brze giem krio a pli ka to ra[4].

Ist nie je jed nak wie le czyn ni ków, które
wpły wa ją na kształt ku li lo do wej. Są to m.in.:
róż ni ce w za war to ści tłu szczu w tkan ce (po -
wo du ją zmia ny prze wod no ści cie pl nej tkan -
ki), zwięk szo ny prze pływ na czy nio wy w re -
jo nie za mro że nia, kształt po wierzch ni mro -
żą cej apli ka to ra oraz na cisk wy wie ra ny na
po le mro że nia (na cisk na apli ka tor wy ra źnie
zwięk sza głę bo kość za mra ża nia)[4]. In nym
czyn ni kiem wpły wa ją cym na kształt ku li lo do -
wej jest czas mro że nia. Wiel kość ku li lo do -
wej jest je dy nie pa ra me trem orien ta cyj nym.
Nie udzie la in for ma cji o prze bie gu izo term
le tal nych dla tkan ki (od -20°C do -50°C).
Czyn ni ka mi wpły wa ją cy mi na ich roz kład są
cał ko wi ty czas za mra ża nia oraz pręd kość
spad ku tem pe ra tu ry, która za le ży od spo so -
bu prze pro wa dze nia za bie gu (me to da kon -
tak to wa czy na try sko wa). Głęb sze ufor mo -
wa nie izo ter my -50°C uzy sku je się przy
agre syw nym mro że niu. Sprzy ja to szyb kie -
mu for mo wa niu ku li lo do wej. Na to miast
wol niej sze jej for mo wa nie po wo du je płyt sze
wy stę po wa nie izo ter my -50°C[4].

Za sto so wa nia krio chi rur gii

Me to dy krio chi rur gii są obe cnie sze ro ko
sto so wa ne w wie lu dzie dzi nach me dy cy ny,
m.in. w: der ma to lo gii, gi ne ko lo gii, onko lo gii,
la ryn go lo gii, oku li sty ce oraz fle bo lo gii.

W onko lo gii krio chi rur gia ma ugrun to wa -
ną po zy cję je śli cho dzi o no wo two ry skóry.
Mo gą to być za rów no zmia ny o cha rak te rze
miej sco wym, jak i prze rzu ty no wo two ro we
do skóry. Krio chi rur gię moż na sto so wać za -
rów no ja ko me to dę te ra pii ra dy kal nej, jak
i pa lia tyw nej. Zwią za ne jest to z fak tem, że
więk szość no wo two rów skóry ma nie wiel kie

Ryc. 1. Ocena objętości zamrożonej tkanki wg.
Torrego (rysunek wykonano za[4]).



roz mia ry. Zwy kle są to ogni ska o śre dni cy
po ni żej 2 cm, nie na cie ka ją ce głę biej niż 4
mm. Me to da kon tak to wa da je do bre wy ni ki
w przy pad ku no wo two rów na cie ka ją cych
w głąb tka nek pod skór nych, na to miast
w przy pad ku zmian o du żych po wierzch -
niach za le ca się sto so wa nie me to dy na kła da -
ją cych się pól[2]. 

Krio chi rur gia jest uzna ną me to dą usu wa -
nia zmian pa to lo gicz nych skóry i błon ślu zo -
wych. Ba da nia sta ty stycz ne wy ka za ły, że krio -
te ra pia jest dru gą co do czę sto ści wy ko ny wa -
nia za bie gów me to dą le cze nia wy ko ny wa ną
w ga bi ne tach der ma to lo gicz nych (za raz po
na cię ciach skóry). W za leż no ści od ro dza ju
zmia ny pa to lo gicz nej moż na sto so wać róż ne
tech ni ki krio chi rur gicz ne. Za mra ża nie za po -

mo cą tam po nów za nu rzo nych w cie kłym
azo cie jest naj czę ściej sto so wa ne w le cze niu
zmian płyt kich i ła god nych. W przy pad ku
ognisk cho ro bo wych o śre dni cy do 2 cm za -
le ca się sto so wa nie me to dy na try sko wej.
Wy kwi ty o więk szej po wierzch ni na le ży le -
czyć me to dą na kła da ją cych się pól[2]. Wy mra -
ża nie w der ma to lo gii sto so wa ne jest do le -
cze nia ta kich zmian jak: bro daw ki róż ne go
po cho dze nia (o etio lo gii wi ru so wej, ło jo to ko -
we, po spo li te rąk czy stóp, oko ło pa znok cio -
we), prze wle kły li szaj krąż ko wy, ro go wa ce -
nie star cze, na czy nia ki (star cze, ja mi ste
i gwiaź dzi ste), pla my so cze wi co wa te, kłyk ci -
ny, włók nia ki, ziar ni nia ki oraz bli znow ce[2,3].

Piśmiennictwo u Autora

Praca z trudnym pacjentem w praktyce chirurgicznej 
i dermatologicznej- zaburzenia psychiczne

BODY DYSMORPHIC DISORDER oraz 
BORDERLINE PERSONALITY DISORDER

11 czerwca 2016 r. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu dedykowanym lekarzom specjalistom, którzy w swojej
praktyce napotykają na pacjentów trudnych, bardzo często wykazujących zachowania z obszaru zaburzeń BDD i BPD

W programie szkolenia m.in.:
• rozpoznawanie zaburzeń BDD i BPD  

• Świadoma zgoda na leczenie - pacjenci z BDD i BPD w  gabinecie chirurga plastyka oraz dermatologa
• czy i jak  warto czasem odmówić pacjentowi leczenia

• liczne case study 

Więcej informacji oraz zapisy: http://klinikakolasinski.pl/konferencje-i-szkolenia
Kolejna edycja szkolenia planowana jest na październik 2016 r. 
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