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medycyna estetyczna

Współczesna krioterapia 
w medycynie estetycznej 
i bioregeneracji

W ostat nich la tach me dy cy na fi zy kal na
wpro wa dzi ła wie le no wych me tod słu żą -
cych ja ko środ ki wspo ma ga ją ce pod sta wo -
we le cze nie, a krio te ra pia sta no wi jed ną
z jej form. Co raz czę ściej znaj du je ona
swo je za sto so wa nie w wie lu po krew nych
dzie dzi nach, ta kich jak me dy cy na este tycz -
na lub od no wa bio lo gicz na. Po ja wia się
rów nież co raz wię cej prac opi su ją cych 
wy ko rzy sta nie do bro czyn nych efek tów od -
dzia ły wa nia ni skich tem pe ra tur na re ge ne -
ra cję ca łe go orga ni zmu czy na róż ne de fek -
ty este tycz ne[4,5].

Krio te ra pia, in a czej na zy wa na krio sty -
mu la cją, to za bieg, pod czas które go orga -
nizm pod da wa ny jest dzia ła niu ni skich tem -
pe ra tur w spo sób ogól no u stro jo wy lub

miej sco wy. Po le ga na bodź co wym sto so -
wa niu tem pe ra tur krio ge nicz nych (po ni żej 
-100°C) w krót kim cza sie (ma ksy mal nie do
3 mi nut). Ce lem za bie gu krio te ra peu tycz -
ne go jest wy wo ła nie i wy ko rzy sta nie fi zjo -
lo gicz nych re ak cji orga ni zmu czło wie ka na
ni skie tem pe ra tu ry. Co waż ne, zgo dnie
z po wyż szą de fi ni cją, mia nem krio te ra pii
nie okre śla się zim nych okła dów oraz zim -
nych ką pie li.

Za bie gi krio te ra peu tycz ne opar te na
dzia ła niu ogól no u stro jo wym prze pro wa dza
się w spe cjal nych krio ko mo rach, we wnątrz
których pa nu je tem pe ra tu ra z za kre su od 
-110°C do na wet -160°C[2-4]. Z ko lei idea
krio te ra pii miej sco wej po le ga na od dzia ły -
wa niu ni skiej tem pe ra tu ry na wy bra ną po -

Wszelkie procesy zachodzące wewnątrz naszego organizmu w większym lub
mniejszym stopniu są zależne od temperatury zarówno wewnętrznej
organizmu, jak i zewnętrznej – powłoki ciała, na którą z kolei wpływają czynniki
występujące w środowisku zewnętrznym. Ma ona bowiem wpływ na transport
potencjałów bioelektrycznych oraz na zmiany metabolizmu komórkowego, 
a także ma związek z szybkością reakcji chemicznych[1-3].
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wierzch nię cia ła. W przy pad ku miej sco we -
go dzia ła nia ni skich tem pe ra tur na po -
wierzch nię cia ła sto su je się spe cjal ne apa ra -
ty wy ko rzy stu ją ce ja ko krio gen przede
wszy st kim cie kły azot lub dwu tle nek wę gla.
Dy sza, przez którą na stę pu je nadmuch,
zbli ża na jest do po wierzch ni skóry na ta ką
od le głość, aby ni ska tem pe ra tu ra nie do -
pro wa dzi ła do de struk cji tka nek[3,4]. 

W miej sco wym le cze niu zim nem wy ko -
rzy stu je się rów nież me to dy, które nie na -
le żą do krio te ra pii zgo dnie z jej de fi ni cją.
Za li cza się tu taj m.in. okła dy pla sty ko wy mi
wo recz ka mi wy peł nio ny mi ko st ka mi lo du,
ma saż ko st ką lo du, ką pie le w śnie gu, okła dy
ze schło dzo nych ręcz ni ków oraz ae ro zo le
ozię bia ją ce. 

Opi su jąc dzia ła nia te ra peu tycz ne skraj -
nie ni skich tem pe ra tur na orga nizm czło -
wie ka na le ży pod kre ślić, że wy wo łu ją one
wie le ko rzy st nych re ak cji, które znaj du ją
rów nież swo je za sto so wa nie w me dy cy nie

bio re ge ne ra cyj nej i este tycz nej. Wy ko rzy -
stu je się tu taj głów nie efekt prze ciw bólo wy,
ner wo wo-mię śnio wy, prze ciw o brzę ko wy,
prze ciw za pal ny oraz krą że nio wy, a w przy -
pad ku tem pe ra tur krio ge nicz nych apli ko wa -
nych ogól no u stro jo wo – rów nież wpływ na
układ hor mo nal ny, im mu no lo gicz ny oraz
psy chi kę.

Do tej po ry za bie gi krio te ra peu tycz ne
by ły sto so wa ne głów nie w le cze niu licz -
nych scho rzeń ukła du ru chu. Po nad to od
wie lu lat za bie gi po le ga ją ce na schła dza niu
miej sco wym oraz ogól no u stro jo wym wy -
ko rzy sty wa ne są w dzie dzi nie spo rtu dla
po trzeb re ge ne ra cyj nych w pro ce sie tre -
nin go wym[3-7].

Ob ser wo wa ne do bre efek ty w me dy cy -
nie spo rto wej przy czy ni ły się do te go, że
krio sty mu la cja ogól no u stro jo wa co raz czę -
ściej sto so wa na jest rów nież w od no wie
bio lo gicz nej osób zdro wych, a tak że w me -
dy cy nie bio re ge ne ra cyj nej i este tycz nej.



Naj czę st szy mi wska za nia mi do za sto so -
wa nia krio sty mu la cji ogól no u stro jo wej są:
dzia ła nia bio sty mu lu ją ce, po pra wa na stro ju
i sa mo po czu cia, le cze nie bez sen no ści,
zwięk sze nie od por no ści im mu no lo gicz nej
orga ni zmu, przy spie sze nie re sty tu cji po wy -
sił ko wej (re gu la cja stre su oksy da cyj ne go),
wspo ma ga nie tre nin gu wy trzy ma ło ścio we go
i si ło we go, ze spół prze wle kłe go zmę cze nia,
pro fi lak ty ka prze cią żeń ukła du ru chu, pro fi -
lak ty ka oste o po ro zy, po pra wa prze mia ny
ma te rii, a tak że utrzy ma nie pra wi dło wej wa -
gi cia ła oraz dzia ła nie an ty-aging. 

W me dy cy nie este tycz nej za rów no
krio sty mu la cję miej sco wą, jak i ogól no u stro -
jo wą wy ko rzy stu je się w ce lu opóźnie nia
efek tów sta rze nia się, pro fi lak ty ki, re duk cji
cel lu li tu, a tak że do lep sze go wchła nia nia
sub stan cji czyn nych z kre mów czy że lów
apli ko wa nych po za bie gu krio sty mu la cji ze
wzglę du na roz sze rze nie na czyń mi kro krą -
że nia i wzrost ukrwie nia tka nek, które utrzy -
mu ją się do 4 go dzin po za bie gu. 

Przy kła dem za sto so wa nia tem pe ra tur
krio ge nicz nych apli ko wa nych miej sco wo
jest tzw. me to da cry o sha ping wy ko rzy sty -
wa na w zwal cza niu cel lu li tu. Jest to za bieg
skła da ją cy się z czte rech eta pów. W pierw -
szym eta pie sto so wa na jest krio sty mu la cja
miej sco wa na wy bra ną oko li cę cia ła. Wy -
ko rzy stu je się tu taj wpływ tem pe ra tur krio -
ge nicz nych na układ krą że nia. W pierw szej
fa zie chło dze nia po wierzch ni skóry na stę -
pu je skurcz na czyń po wierz chow nych oraz
roz sze rze nie du żych na czyń krwio no śnych
we wnątrz orga ni zmu. Efek tem te go jest
wzmo żo ny prze pływ krwi i in ten syw ne
ukrwie nie na rzą dów we wnę trz nych, co
ko rzy st nie wpły wa na ich odży wie nie, utle -
no wa nie oraz usu nię cie pro duk tów prze -
mia ny ma te rii. W dal szej fa zie ob ser wu je
się tzw. fa le Le wi sa. Są to bar dzo szyb kie,
na prze mien ne skur cze i roz kur cze po -
wierz chow nych na czyń krwio no śnych.
Me cha nizm ten pro wa dzi do nie mal czte -

ro krot ne go wzro stu prze pły wu krwi w na -
czy niach pod skór nych i in ten syw ne go
prze krwie nia. W dru gim eta pie na tak przy -
go to wa ną skórę apli ko wa ne są ko sme ty ki
sto so wa ne w zwal cza niu cel lu li tu, które le -
piej ule ga ją wchło nię ciu.

W ko lej nym, trze cim, eta pie cia ło po
apli ka cji ko sme ty ków owi ja się fo lią i wy ko -
nu je dre naż lim fa tycz ny. Po bu dza on krą -
że nie lim fy, oczy szcza orga nizm z to ksyn,
po wo du je lep sze odży wie nie i do tle nie nie
tka nek, przy spie sze nie pro ce sów me ta bo -
licz nych, wzmoc nie nie tkan ki łącz nej, uję -
dr nie nie skóry i jej re ge ne ra cję oraz zwięk -
sza prze pływ krwi, co do dat ko wo sprzy ja
wchła nia niu ko sme ty ków zwal cza ją cych
cel lu lit. W czwar tym, ostat nim, eta pie
skórę oczy szcza się z re sztek pre pa ra tów
oraz wy ko nu je ma saż re la ksa cyj ny i apli ku -
je żel chło dzą co-re ge ne ra cyj ny w ce lu
uspo ko je nia skóry. Do bry efekt uzy sku je
się po se rii za bie gów w po łą cze niu z die tą
i ru chem[8].

Do ce nia nym w me dy nie este tycz nej
dzia ła niem krio sty mu la cji jest rów nież dzia ła -
nie prze ciw bólo we, które zwią za ne jest
z wpły wem tem pe ra tur na układ ner wo wy
i hor mo nal ny. Na po zio mie ukła du ner wo -
we go do cho dzi do czyn no ścio we go wy łą -
cze nia przez ni skie tem pe ra tu ry re cep to rów
czu cio wych i ich po łą czeń z pro prio re cep to -
ra mi oraz do zwol nie nia prze wo dnic twa we
włók nach czu cio wych. Na to miast na po zio -
mie ukła du hor mo nal ne go, w przy pad ku
apli ka cji tem pe ra tur krio ge nicz nych ogól no u -
stro jo wo, ob ser wu je się tak że wzrost wy -
dzie la nia be ta-en dor fin. 

In ny mi efek ta mi krio sty mu la cji, które wy -
ko rzy stu je się tak że w me dy cy nie este tycz nej,
są dzia ła nie prze ciw za pal ne i prze ciw o brzę -
ko we. Me dy cy na este tycz na wy ko rzy stu je
schła dza nie wy bra nych frag men tów cia ła
w spo sób kon tro lo wa ny, aby za po bie gać po -
wi kła niom po prze by tych za bie gach ko sme -
tycz nych[1-4].
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W me dy cy nie este tycz nej oraz der ma -
to lo gii tem pe ra tu ry krio ge nicz ne mo gą być
rów nież wy ko rzy sty wa ne w krio chi rur gii,
a więc me to dy al ter na tyw nej dla le cze nia
chi rur gicz ne go, la se ro we go czy na wet ra -
dio te ra pii. Za bie gi krio chi rur gicz ne ma ją na
ce lu za mro że nie wy bra ne go frag men tu
tkan ki, aby cał ko wi cie go usu nąć lub zni -
szczyć. Krio chi rur gia zna la zła swo je za sto -
so wa nie przy usu wa niu m.in. bro da wek,
ro go wa ceń ło jo to ko wych, ro go wa ceń sło -
necz nych, zmian skór nych na po wierzch ni
ca łe go cia ła, blizn, na czy nia ków oraz w le -
cze niu ły sie nia plac ko wa te go i po wierzch -
nio wych no wo two rów pod staw no ko mór -
ko wych[9]. W obe cnych cza sach moż li we
jest sto so wa nie apa ra tu ry wy ko rzy stu ją cej
kon tro lo wa ne co do po wierzch ni i głę bo -
ko ści ni szcze nie zmia ny cho ro bo wej. Dla
za pew nie nia sku tecz no ści za bie gów sto su je
się dwa eta py za mra ża nia-roz mra ża nia oraz
do sto so wu je się za bie gi cza so wo do da ne -
go scho rze nia. W ta kich sy tu a cjach me dy cy -
na este tycz na chęt nie sto su je krio chi rur gię,
gdyż za bieg odby wa się w spo sób moż li wie
bez bo le sny, bez kr wa wy i nie po zo sta wia ją -
cy blizn. Pro ce du ra ta, podob nie jak krio te -
ra pia, wy ko rzy stu je cie kły azot lub pod tle -
nek azo tu[10,11].

In nym za bie giem wy ko rzy stu ją cym ob ni -
żo ną tem pe ra tu rę, jed nak że z de fi ni cji nie za -
li cza nym do krio sty mu la cji, jest krio li po li za.
W trak cie za bie gu do gło wi cy apa ra tu jest za -
sy sa ny fałd skór no-tłu szczo wy, a na stęp nie
schła dza się go do tem pe ra tu ry ok 3°C[12].
Po przez ta kie dzia ła nie we wnątrz tkan ki tłu -
szczo wej tem pe ra tu ra ob ni ża się do ok.
10°C. W ta kiej tem pe ra tu rze wy peł nia ją ce
ko mór ki tłu szczo we li pi dy prze kształ ca ją się
ze sta nu cie kłe go w stan sta ły. 

W związ ku z wy wo ła ny mi pro ce sa mi
do cho dzi do wy do sta nia się kwa sów tłu -
szczo wych na ze wnątrz ko mór ki przez zni -
szcze nie błon ko mór ko wych. W tym miej scu
po wsta je stan za pal ny trwa ją cy oko ło kil ku

ty go dni. W po wsta łym sta nie za pal nym
uwal nia ny kwas tłu szczo wy jest po wo li
wchła nia ny i pod da wa ny pro ce som me ta bo -
licz nym[13-15].

Pod su mo wa nie

W ostat nich la tach ob ser wu je się ro sną -
ce za in te re so wa nie za bie ga mi krio sty mu la cji
oraz wzrost ich po pu lar no ści. Są one wy ko -
rzy sty wa ne nie tyl ko w me dy cy nie kla sycz -
nej, ale rów nież w od no wie bio lo gicz nej
i me dy cy nie este tycz nej. Wszel kie po stę py
krio ge ni ki – dzie dzi ny ba da ją cej sto so wa nie
ni skich tem pe ra tur w me dy cy nie, do pro wa -
dzi ły do sil ne go roz wo ju me tod krio ge nicz -
nych, a co za tym idzie – w dal szym cią gu
ob ser wu je się nie u stan ny roz wój tech no lo gii
wy ko rzy stu ją cych ni skie oraz eks tre mal nie
ni skie tem pe ra tu ry w róż nych dzie dzi nach
nie tyl ko me dy cy ny, ale i ży cia.
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