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StreSzczenie

Dotychczasowe wyniki badań wykazują korzystny 
wpływ miejscowego zastosowania niskich tempe-
ratur na skórę. Terapia zimnem ma wiele możli-
wych zastosowań. 

Celem pracy był przegląd opisanych w literatu-
rze przykładów miejscowego zastosowania niskich 
temperatur, które mogą zostać powszechnie wyko-
rzystane w kosmetologii. 

Słowa kluczowe: niskie temperatury, zimno, 
krioterapia, kosmetologia

AbStrAct

Previous studies show beneficial effect of topical ap-

plication of low temperatures on the skin. Cold therapy 

has many possible applications.

The aim of the study was to review the examples of 

local low temperature applications described in the lite-

rature which can be widely used in cosmetology.
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WStĘP

Krioterapia jest niefarmakologiczną techniką w te-
rapii wielu ciężkich i przewlekłych chorób. Polega 
ona na krótkotrwałym kontakcie skóry pacjenta 
z medium gazowym o temperaturze w zakresie od 

-180 °C do -110 °C [1]. W zależności od rodzaju zasto-
sowanej metody oziębienie tkanek zachodzi drogą 
przewodzenia lub przenoszenia ich energii cieplnej 
do użytego w danej metodzie środowiska oziębiają-
cego o odpowiednio niskiej temperaturze. Reakcje 
organizmu na zimno można podzielić na miejsco-
we oraz ogólnoustrojowe. Zależą od tego, czy zimno 
działa miejscowo czy też na całą powierzchnię ciała. 
Natomiast kriochirurgia polega na doprowadzeniu 
do stanu martwicy chorobowo zmienionej tkanki 
przez wymrożenie [1].

WPŁYW teMPerAtUrY nA OrGAnizM

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainte-
resowania zastosowaniem cieczy kriogenicznych 
i niskich temperatur w różnych dziedzinach nauki, 
w tym także w szeroko rozumianej kosmetologii. 
Możliwość uzyskiwania skrajnie niskich temperatur, 
nawet do -190 °C, pozwoliło na wdrożenie kriochi-
rurgii oraz krioterapii jako metod wspomagających, 
a czasem alternatywnych dla leczenia chirurgiczne-
go oraz farmakologicznego wielu jednostek chorobo-
wych, jak i defektów kosmetycznych.

W wyniku działania niskich temperatur uzyskuje 
się szereg wielu reakcji organizmu: przeciwbólowe, 
zahamowanie procesu zapalnego, zmniejszenie lub 
ustąpienie obrzęków obwodowych, spadek napięcia 
mięśniowego, poprawę drenażu żylnego i limfatycz-
nego, ustępowanie zmian skórnych w wybranych 
schorzeniach, zmniejszenie lub zlikwidowanie świą-
du skóry, wzrost stężenia poziomu istotnych hormo-
nów w organizmie (m.in. adrenaliny, noradrenaliny, 
serotoniny, testosteronu), pobudzenie psychofizycz-
ne. Ponadto, co najważniejsze z punktu widzenia 
kosmetologii, terapia zimnem spowalnia procesy 
starzenia, reguluje przemianę materii, pomagając 
w walce z nadwagą i otyłością, zmniejsza przemę-
czenie fizyczne i psychiczne, poprawia koloryt i stan 
skóry, korzystnie wpływa na włosy i paznokcie [2].

O dobroczynnym wpływie niskich temperatur 
na skórę mówi się od dawna. Niestety bardzo mało 
jest obiektywnych badań potwierdzających skutecz-
ność tej metody. Badania przeprowadzone w Korei, 
w których porównano efekt zabiegów zwiększają-
cych temperaturę skóry falami radiowymi RF (Radio 

Frequency), jak i zmniejszających, są jednymi z lepiej 
udokumentowanych badań. Podczas procesu ba-
dawczego analizowano w sposób obiektywny zmia-
ny w poziome wydzielania sebum, wilgotności, pH, 
elastyczności [3]. Zmianę parametrów nawilżenia po 
zabiegach termicznych przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1 Zmiany nawilżenia po zastosowaniu różnych bodźców termalnych Źródło: [3]

Jednocześnie w subiektywny sposób sprawdzano odczucia 
pacjentów w trakcie i po badaniu, oraz wykazano, że obie me-
tody mają podobny, korzystny wpływ na parametry skóry. Na 
podstawie ankiety samooceny większym uznaniem w oczach 
pacjentów cieszyła się terapia z wykorzystaniem niskich tem-
peratur (tabela 1).

Tabela 1 Subiektywna ocena zabiegów z wykorzystaniem terapii falami radiowymi (RF),  
jak i z wykorzystaniem zimna

Efekt Zabieg
Oczyszczenie skóry RF

Krioterapia

Komfort po zabiegu RF

Krioterapia

Nawilżenie skóry  
i wygładzenie drobnych 

zmarszczek

RF

Krioterapia

Efektywność zabiegu RF

Krioterapia

Preferowany zabieg RF

Krioterapia

Źródło: [3]

niSKie teMPerAtUrY – MecHAnizMY DziAŁAniA

Terapia zimnem znajduje często zastosowanie w przypadku le-
czenia trądziku pospolitego. Wykorzystywane jest wówczas 
działania złuszczające tej metody, polegające na wywołaniu 
zmian zanikowych w przydatkach skóry. Bardzo skuteczną 
metodą jest masowanie skóry ruchomym wałkiem miedzianym, 
uprzednio zamrożonym w ciekłym azocie. Na tak zastosowaną 
terapię zimnem najlepiej odpowiadają wykwity krostkowe, grud-
kowe i cysty, uzyskuje się znaczną poprawę stanu skóry [4]. Na-
tomiast zaskórniki są odporne na działanie niskich temperatur. 

Problemy skórne

Krioterapia wykorzystująca ciekły azot to alternatywna opcja 
leczenia bliznowców i blizn potrądzikowych. Przykładem 
zastosowaniem terapii zimnem jest cryopeeling. Umożliwia 
on terapię nie tylko w przypadku małych zmian, ale także 

w przypadku większych obszarów zniszczonej skóry, korzyst-
nie wpływając na jej powierzchniowy wygląd [5]. Można go 
zastosować również w przypadku zmian trądzikowych.

Kolejne zastosowanie terapii zimnem dotyczy skuteczności 
tej metody na zmniejszenie zmarszczek na czole [6]. Ukierun-
kowana terapia zimnem FCT (focused cold therapy) polega na 
bezpośrednim zastosowaniu niskich temperatur, w celu zaha-
mowania sygnalizacji nerwów obwodowych. Ekspozycja na 
temperaturę pomiędzy -20 °C a -88 °C prowadzi do zwyrod-
nienia aksonu i zwłóknienia mieliny, znanego także jako zwy-
rodnienie Wallera. Morfologicznie proces ten charakteryzuje 
się wyglądem ścieśniającym, a następnie ziarnistą dezintegra-
cją aksonów na dystalnym miejscu ekspozycji. Zostają zacho-
wane struktury nerwowe, co pozwala na normalną regenera-
cję aksonów. Palmer i in. miesiąc po zabiegu ocenili poprawę 
u 91% z 36 kobiet [6]. Częstymi zdarzeniami niepożądanymi 
były: obrzęk, ból i siniaki, rzadziej występowało nadmierne 
przebarwienie i ból głowy (po 10% każdy). Jednakże były to 
czasowe przypadłości, które ustępowały po około dwóch ty-
godniach po zabiegu. Podobne badania przeprowadzili inni 
uczeni i uzyskali tak samo satysfakcjonujące wyniki [7]. Doszli 
do wniosków, że terapia zimnem wykazuje znaczną poprawę 
kliniczną uosób poddanych zabiegowi z powodu zmarszczek 
na tle hiperdynamicznym. 

Nowatorskim zastosowaniem kriochirurgii jest usuwanie 
xanthoma, czyli kępek żółtych (xanthelasma). Są to wypełnione 
cholesterolem, miękkie, żółte płytki, które zwykle pojawiają się 
na przyśrodkowej części powiek. Są to zawsze łagodne zmiany, 
więc terapia jest zwykle podejmowane wyłącznie z powodów 
kosmetycznych. W przytoczonym studium przypadków pod-
dano terapii czterech pacjentów z kępkami powiek [8]. Wszyst-
kie zmiany były leczone przy użyciu tej samej techniki: krótki 
cykl zamrażania i rozmrażania, natrysk azotem na zmienione 
miejsce. Podczas fazy zamarzania ciekły azot był rozpylany 
bardzo delikatnie. Cykle były powtarzane w miesięcznych od-
stępach, w zależności od wielkości zmiany potrzebne było od 
dwóch do pięciu cykli. Łagodne stosowanie niskich temperatur 
ograniczało skutki uboczne do minimum.

Odtłuszczanie

Celem kolejnego badania było wykazanie skuteczności krioli-
polizy w walce z nadmierną tkanką tłuszczową. Opublikowa-
no wyniki badań, świadczące o tym, że komórki tłuszczowe 
(adipocyty) są znacznie bardziej wrażliwe na działanie niskich 
temperatur niż pozostałe komórki organizmu i ulegają de-
strukcji już w temperaturze 0 °C. Odkrycia tego dokonali Die-
ter Mansteinin wraz ze współpracownikami [9]. W badaniu 
zaobserwowano, że pod wpływem zimna błona komórkowa 
adipocytów pęka, a lipidy ulegają krystalizacji, co prowadzi do 
ich obumarcia (apoptozy). Rozpad komórek tłuszczowych (li-
poliza) jest procesem nieodwracalnym. Zasada działania krio-
lipolizy wykorzystuje założenie, że komórki bogate w lipidy są 
bardziej podatne na działanie niskich temperatur niż komórki 
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bogate w wodę. Zastosowanie niskich temperatur powoduje 
apoptozę adipocytów, która wywołuje odpowiedź zapalną, co 
prowadzi do ich powolnego trawienia przez otaczające ma-
krofagi. W badaniach klinicznych wykazano, że kriolipoliza 
zmniejszyła podskórną tkankę tłuszczową w miejscu leczenia 
nawet o 25% po jednym zabiegu, a wśród 86% pacjentów le-
czonych zaobserwowano poprawę [10]. Po zabiegu redukcja 
tkanki tłuszczowej postępuje powoli (2-4 miesiące), w zależ-
ności od zdolności organizmu do eliminacji uszkodzonych ko-
mórek tłuszczowych oraz metabolizmu lipidów. Kriolipoliza 
powoduje nie tylko ubytek tkanki tłuszczowej, lecz także po-
prawia stan skóry. Autorzy dokonali oceny klinicznej zmiany 
stanu skóry w grupie 14 pacjentów (średnia wieku pacjentów 
47,3  lata) poddanych zabiegowi kriolipolizy w obszarze brzu-
cha, ramion lub pleców. Na podstawie zdjęć wykonanych 
przed i po zabiegu kriolipolizy ocenie poddawano strukturę 
skóry i jej napięcie. Oceny dokonywali zarówno badacze, jak 
i pacjenci. Skala oceny od 0 do 3, gdzie: 0 = brak poprawy, 
1 = łagodna poprawa, 2 = umiarkowana poprawa, 3 = znaczna 
poprawa. Badanie dokonane było średnio 2,2 miesiąca po za-
biegu kriolipolizy [11] (tabela 2). 

Tabela 2 Ocena zabiegu kriolipolizy 

Ocena badacza Ocena pacjenta

Nr 
pacjenta

Wiek Umiejs-
cowienie

struk-
tura

elast. struk-
tura

elast.

1 31 brzuch 1 1 1 1

2 66 brzuch 3 3 3 3

3 28 brzuch 2 2 2 2

4 39 brzuch 2 2 2 2

5 31 brzuch 1 1 2 2

6 29 brzuch 3 3 3 3

7 35 brzuch 3 3 3 3

8 53 ramiona 3 2 3 2

9 62 ramiona 3 2 3 2

10 63 ramiona 3 2 3 2

11 52 ramiona 3 3 3 3

12 60 ramiona 3 3 3 3

13 59 ramiona 3 3 3 3

14 54 plecy 2 2 2 2

Średnia  2,50     2,29     2,57     2,36    

Źródło: [10]

Podologia

Kolejnym przypadkiem zastosowania niskich temperatur 
jest ich wykorzystanie w pielęgnacji płytki paznokciowej, 
a w szczególności w pielęgnacji paznokci szponowatych. Ta 
choroba paznokci prowadzi do zagęszczania płytki paznokcio-
wej z nadmierną kruchością i zwiększoną krzywizną płytki 
paznokciowej. Często stosowaną procedurą w opisanej przypa-
dłości jest wyrywanie paznokcia, która prowadzi w większości 
przypadków do jego trwałej utraty. Trudną pielęgnację ułatwia 
zastosowanie ciekłego azotu. Jak przedstawiono w kolejnym 

studium przypadku z powodzeniem wykonano krioterapię 
z użyciem ciekłego azotu na paznokciach szponowatych [12]. 
Ciekły azot wyemitowano w kierunku paznokci z odległości od 
1 do 2 cm, aż do momentu powstania kuli lodu nad obszarem 
docelowym. Paznokcie stawały się bardziej kruche po kriotera-
pii i sam proces pielęgnacji uległ znacznemu skróceniu. 

PODSUMOWAnie

Przegląd literatury wykazuje wiele nowych zastosowań tera-
pii zimnem w kosmetologii i dermatologii. Wiele obiektywnych, 
jak i subiektywnych, pozytywnych opinii na temat skuteczno-
ści tej terapii świadczy o skuteczności metody. Należy zwrócić 
jednak uwagę, że w artykułach często niedokładnie opisana jest 
procedura zabiegowa. Brak szczegółowych informacji na temat 
stopnia zastosowanej temperatury, jak i długości trwania bodź-
ca uniemożliwia powtórzenie badania oraz zastosowania go 
w praktyce. Konieczne jest kontynuowanie badań, w których 
zastosowane procedury zabiegowe będą skrupulatnie opisane, 
tak by można je było w przyszłości powtórzyć. 
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