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Поштовани полазници курса,
У току излагања трудиле смо се да представимо све новине и технике везане за употребу
кардиотерапије у дерматологији.
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Тест се састоји од 50 питања која се заснивају на презентованом материјалу.
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1. КРИОТЕРАПИЈА У ДЕРМАТОЛОГИЈИ
Криотерапија представља контролисану деструкција ткива смрзавањем течним
криогенима и данас је широко распрострањена у различитим гранама медицине. Сам
термин има много синонима: криотерапија, криокаутеризација, криоконгелација и
криохирургија.
Криотерапија практично представља коришћење халдноће у терапијске сврхе. Почетак
коришћења хладноће је био још 2500. године пре нове ере, када су је користили стари
Египћани и то пре свега њене аналгетске и антиинфламаторне особине. Од тада се у
различитим историјским периодима користи за различите индикације, а последњих
деценија долази до наглог пораста коришћења, као и ширења индикационих подручја. У
почетку је коришћена коришћена системска хидротерапија за специфичну локалну
деструкцију ткива. Технолошки напредак је усавршавао хлађење и замрзавање тако да се
данас ова метода може назвати криохирургијом.
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Данашња криохирургија се у лечењу кожних лезија користи приближно 100-тинак
година. Као први криогени коришћени су течни азот и компримовани снег угљен
диоксида. Употреба течног азота као криогена датира од 1950-те године до данас и има
широко поље коришћења.
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Током протеклих 50 година, дерматологија је сакупила пуно искуства у коришћењу
криохирургије у лечењу промена на кожи. Штапић који на врху има замотани комад
памучне вате и који је натопљен течним азотом је популаран у лечењу већег броја
промена на кожи. Ова метода се данас често мења техником течног азота у спреју, која је
једноставнија за коришћење и која се широко користи за лечење бенигних, премалигних
и малигних лезија.
Криотерапија - криохирургија је јефтина, једноставна и безбедна метода која се може
изводити и у амбулантним и болничким условима. Највећи бенефит су одлични
козметски резултати и минимални нежељени ефекти.

МЕХАНИЗАМ ДЕЈСТВА
Криотерапија постиже ефекте преко деструкције ткива замрзавањем. До оштећења ткива
долази због интра и екстрацелуларног формирања леда, што је основни механизам
дејства, затим прекидања ћелијских мембрана и циркулаторних промена у кожи до којих
долази због смењивања смрзавања и одмрзавања. Ниска температура делује на сваку
ћелију стварајући кристале леда и у интра и екстрацелуларној течности, који се спајају у
веће кристале, што за последицу има разарање ћелијске мембране и цитоплазме са
једром. Протеини и фосфолипиди се денатуришу, долази до нагле промене
концентрације елктролита, до исхемије капилара, артериола и венула, а затим и њихове
оклузије тромбусима. Последица тога је некроза тог ткива.
Најважнији фактори који утичу на ћелијску некрозу су: степен смрзавања, постигнута
температура, време замрзавања, као и степен и време одмрзавања.

У пракси, када се на кожу стави криоген, без обзира на начин апликације, замрзавање
почиње одмах и може се приметити као беличаста дисколорација коже, која се шири
периферно од места контакта што је познато као бочно ширење замрзавања. Обим
замрзавања се процењује на основу бочног ширења замрзавања и приближне дубине
замрзавања. Дубина замрзавања се може повећати притиском на третирану кожу. Ако се
користи течни азот у спреју, дубина замрзавања се може повећати пролонгираном
дужином замрзавања (слика 1).

Слика број 1: Бочно ширење замрзавања и дубина замрзавања
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Инфламација која се развија у року од 24 сата након третмана, додатно доприноси
уништавању лезије имунолошки посредованим механизмима.
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Течни азот има температуру од -196°С и представља најефикаснији и најчешће
коришћени криоген за клиничку употребу у дерматологији. Температуре од -25 до -50°С
се могу постићи уколико се довољна количина течног азота у спреју или на штапићу
апликује у року од 30 секунди.
Углавном се зна да је температура од -30°С потребна да би се изазвала смрт ћелије. У
пракси нема потребе да се мери постигнута температура у току терапије, јер је у
различлитим клиничким студијама одређена температура коју може произвести течни
азот у току терапије честих кожних лезија.
Уопштено говорећи, деструкција бенигних лезија захтева температуре од -20 до -30°С.
Ефикасно уклањање малигног ткива често захтева ниже температуре од -40 до -50°С.
Иреверзибилно оштећење третираног ткива се дешава због формирања
интрацелуларног леда тј. замрзавања интрацелуларне течности.
Спорија апликација и често понављање процедуре доводи до већег оштећења ткива у
односу на једнократну апликацију. Уобичајено, дозвољено је понављање циклуса
криотерапије у току неколико минута. Поновљени циклуси, генерално се користе у
терапији малигних промена.
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Континуирано замрзавање једне промене више од 30 секунди, доводи до формирања
замрзнутог балона тј. формирања буле око промене која се третира, што може довести до
нарушавања структуре колагена и могућег ожиљавања.
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Благо замрзавање доводи до дермоепидермалног одвајања и корисних терапијских
ефеката у лечењу бенигних епидермалних лезија. Осетљивије ћелије епидерма се
уништавају а дермис остаје непромењен. Третмани могу бити компликовани
хиперпигментацијама, али истраживања и клиничко искуство говори да је
репигментација честа већ после неколико месеци због тога што у кожи нису оштећени
меланоцити смештени у фоликулу длаке или преостали меланоцити мигрирају са ивица
замрзнуте зоне оштећеног ткива. Коначно предиктивна вредност репигментације је
индивидуална.

Слика број 2: Различити апликатори криогена:
вата (лево), апликатор у спреју (средина), криопроба (десно)

МЕТОДЕ КРИОТЕРАПИЈЕ
Избор методе спровођења криотерапије, као и количина употребљеног криогена зависе
од више фактора. Основни су врста и дубина лезије коју је потребно третирати, као и тип
ткива који се третира. Додатни фактори на које треба обратити пажњу и које треба
размотрити су дебљина епидерма и осталих структура коже на том месту, садржај воде у
кожи и локални проток крви. У односу на локализацију процењује се дубина замрзавања.

Слика број 3: Различите технике коришћења течног азота у спреју

ТЕХНИКА КОНТИНУИРАНОГ ЗАМРЗАВАЊА
Представља стандард у процедурама спровођења криотерапије. Такође, то је техника која
је једноставна и погодна за обуку и учење саме технике од стране других лекара. Ова
техника, повећава могућност уклањања лезија са минималним компликацијама. Време
замрзавања се прилагођава у односу на дебљину коже, прокрвљеност, врсту ткива и
карактеристике лезија.
Техника се изводи малом спреј боцом која садржи приближно 300-500ml течног азота. На
промену се постави провидни штит са унапред фабрички припремљеним отворима
различите величине, који олакшавају апликацију течног азота и скоро у потпуности
смањују могућност оштећења здраве коже. Стандардна техника замрзавања се обавља са
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Спреј методе које за лезије различитих величина укључују технику континуираног
замрзавања, или директне спреј технике, ротациона или спирална техника као и техника
тзв.сликање четкицом (слика 3).
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даљине од 1-1.5cm од површине коже на центар третиране промене. Понекад се лезија
може обележити како би се терапија лакше спровела.
Величина маргине зависи примарно од дебљине лезије и врсте лезије тј. да ли је лезија
бенигна или малигна. Маргина бенигних лезија може бити шира за 1 до 2mm од
видљивих ивица промена. За премалигне лезија маргина треба да буде 2-3mm, док
малигне лезије захтевају маргину од 5mm од клинички нормалне коже која захтева
адекватно уклањање. Величина те маргине захтевају смрзавање на температури од -50ОC
на дубини од 4-5mm.
Проток течног азота у спреју мора бити прилагођен замрзавању поља третмана за
одређено време. Време може да варира од 5-30 секунди у односу на почетно време
формирања леденог поља. Уколико је потребно више од једне апликације замрзавања за
деструкцију промене, потребно је омогућити одмрзавање ткива пре него што се спроведе
следећи циклус замрзавања (уобичајено 2-3 минута). Техника замрзавања омогућава
замрзавање лезија до 2cm у пречнику. Најбоља препорука за деструкцију лезија преко
2cm је преклапање поља замрзавања.
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Дејство ниске температуре није исто на здраву и болесну кожу. Двофазни поступак
замрзавања се показао бољим поступком од продужене апликације. При извођењу
криотерапије, ткиво се на кратко смрзне, потом се апликатор уклони, сачека се да се
ткиво врати на температуру околине, и уколико је потребно поново се смрзава. Сматра се
да се смрзнуто ткиво понаша као изолатор, спречавајући даље смрзавање. Количина
кристала леда који се стварају при криотерапији директно је пропорционална брзини
процеса смрзавања, док је величина кристала обрнуто пропорционална.
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Терапија се најчешће спроводи у понављаним сеансама, у размаку од 7 до 14 дана,
односно после опоравка од претходног третмана.

ДРУГЕ ТЕХНИКЕ
Варијације технике отвореног замрзавања укључују ротацију, спиралну или тзв.
paintbrush технику. Ове технике се користе за деструкцију већих бенигних лезија. За сада
не постоје утврђени стандарди потребног времена или температуре за деструкцију
малигних промена.

КРИОПРОБЕ – ДОДАЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
КРИОТЕРАПИЈЕ
Иако се техника отвореног замрзавања користи у терапији већине промена на кожи,
додаци за криотерапију омогућавају додатну терапијску разноврсност у зависности од
локације и врсте лезије. У употреби су криопробе различитих величина и типова.

Криопробе се апликују директно на лезије. Често се у току апликације као медијум
користи неутрални гел у танком слоју који се налази између криопробе и површине коже.

Слика број 4: Криопробе

КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
КРИОТЕРАПИЈЕ
Криотерапија је релативно безбедна метода, па је стога и мали број стања када је она
контраидикована. Апсолутна контраиндикација за извођење криотерапије су промене
које захтевају претходну патохистолошку дијагнозу. Релативне контраиндикације су
присуство уртикарије на хладноћу и/или нетолеранција хладноће, криоглобулинемија и
криофибриногенемија, као и тумори нејасних граница и пигментни тумори. Такође,
треба повести рачуна о пацијентима који су имуносупримирани из различитих разлога и
код којих је компромитована циркулација, јер то може утицати на опоравак и дужину
зарастања рана. Дерматолози избегавају спровођење криохирургије старијим
пацијентима у претибијалном пределу због могућности стварања отвореног оштећења
коже и успореног зарастања рана.
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Криопробе се често користе за деструкцију малих лезија на лицу или пределу око очију,
када је рапршивање течног азота непожељно. У третману васкуларних лезија, користе се
додаци који притиском омогућавају истискивање крви из ткива и адекватан третман.
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КОМПЛИКАЦИЈЕ - НУС ПОЈАВЕ КРИОТЕРАПИЈЕ
Најчешћа компликација је дискомфорт коже у виду осећаја печења различитог
интензитета. Најосетљивија подручја су прсти и ушне шкољке. Такође, зависно од
осетљивости и третиране регије као честа нуспојава може се јавити бол, који обично
престаје неколико минута после завршеног третмана. Честа акутна компликација је
појава була на месту апликације (слика 5). Замрзавање лезија у чеоном пределу може да
доведе до главобоља а у пределу капилицијума до губитка косе. Хипопигментација је
честа посебно када се користе технике продуженог замрзавања, мање је уочљива код
особа светле коже, и обично се побољшава за неколико месеци.. Хипопигментација је
узрокована повећаном осетљивошћу меланоцита у току замрзавања и често се јавља у
случајевима терапије дерматофиброма. Замрзавањем краћим од 30 секунди спречава се
формирање ожиљног ткива јер долази долази до заштите колагена и фибробласта у
дерму, нормалног зарастања рана и задржавања регуларне слојевитости коже. На табели
1 су приказане честе компликације и нус појаве крио терапије.
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Табела 1: Компликације и нус појаве криохирургије
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РАНЕ (АКУТНЕ)
Формирање буле
Едем
Бол
Крварење на месту замрзавања
Главобоља (након третмана на лицу)
Синкопа (ретко)

КАСНЕ (ТРАЈНЕ ИЛИ ПРОЛАЗНЕ)
ü Атрофија (ретко)
ü Губитак косе
ü Хипопигментација
ü Промене сензибилитета коже
ü Хиперпигментације
ü Хипертрофични ожиљци (ретко)

Слика број 5: Појава була на месту криотерапије

2. КРИОТЕРАПИЈА БЕНИГНИХ КУТАНИХ
ПРОМЕНА
Већина бенигних кожних промена се може успешно третирати различитим терапијским
модалитетима (елктрохирургија, радиоталасна хиургија, хируршка ексцизија,
електродискација, киретажа). Одабир одређене врсте терапије зависи од врсте промене,
комфора пацијента, очекиваних резултата, и наравно цене третмана. Пацијент треба да
буде обавештен о свим могућим терапијским опцијама, њиховим предностима и
недостацима, и да уз помоћ лекара одабере најповољнији приступ свом проблему.
За стања и промене на кожи које обухвата овај текст, криохирургија има предности у
односу на друге методе, и то: време за припрему пацијента је кратко и за извођење
методе није потребна скупа опрема, а ни анестезија. Такође, ризик за инфекције је мали,
једноставна је нега после изведене поцедуре и нема потребе за хируршком обрадом ране.

Бенигне промене на кожи које су индикација за криотерапију:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Актиничне кератозе
Хемангиоми
Брадавице
Кожни рогови (Cornu cutaneum)
Дерматофиброми
Хипертрофични ожиљци
Хипертрофија нокатне плоче
Келоид
Миxоидне цисте
Оралне мукоцеле
Пиогени грануломи
Себацеална хиперплазија
Кожне хиперпигментације
Соларни лентиго
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Да би се добио што повољнији исход, неопходна је коректна дијагностика и селекција
промена на кожи, као и исправна одлука о начину коришћења криотерапије. У односу на
разлике које могу постојати између лезија истог типа, потребан је индивидуални приступ
сваком пацијенту, па технике извођења могу варирати, али уз помоћ добро обученог
особља резултати су заиста задовољавајући.
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АКТИНИЧНЕ КЕРАТОЗЕ
Промене које се јављају на фотоекспонираним регијама, а које су последица изложености
ултравиолетном зрачењу су индикација за коришћење криотерапије. Локализоване мале
актиничне кератозе представљају најједноставнији облик соларног оштећења коже и
уобичајено захтевају 5 до 7 секунди замрзавања и стварања почетног беличастог халоа.
Терапија захтева једно замрзавање у једном циклусу са маргином мањом од 1mm.
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Цео поступак је веома једноставан и за терапеута и за пацијента (слика 6). Уколико се
ради о променама већих димензија, техника замрзавања и време апликације, као и
маргине се прилагођавају.
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Слика број 6: Актиничне кератозе пре и после криотерапије

СЕБОРОИЧНЕ КЕРАТОЗЕ
Себороичне кератозе су најчешће бенигне промене на кожи, и најбоље их је третирати
криохирургијом или тзв. "shave" ексцизијом/киретажом. Криохирургија је посебно
ефикасна код пацијената са мултиплим лезијама (слика 7). Танке, заравњене промене
захтевају обично један циклус замрзавања/одмрзавања у трајању од 5 до 10 секунди.
Дебље, веће лезије могу захтевати дуже време замрзавања, или некада два циклуса
замрзавања/одмрзавања.

Слика број 7: Мултипле себороичне кератозе на леђима
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У терапији себороичних кератоза на косматим деловима тела могућ је локализовани
губитак длаке. Други штетни ефекти представљају хипепригментацију, која је посебно
изражена код пацијената са тамнијом бојом коже.
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ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ
Брадавице се једноставно уклањају криотерапијом (слика 8). Број изведених процедура
може бити различит и зависи од величине брадавица и степена задебљања површине.
Приближно је потребно неколико сесија третмана, а задовољавајући резулатати се
постижу у 75% пацијената. Како су брадавице честе у дечијем узрасту, ова врста терапије
је индикована и код деце. Техника лаког замрзавања се користи како би се избегла
хипопигментација.
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Брадавице на прстима имају добар терапијски одговор техником континуираног
замрзавања. Дубоке брадавице на длановим или табанима представљају изазов због
болне осетљивости и различите толеранције пацијента на замрзавање. У коначном,
брадавице се могу и механички уклонити а након тога се њихова основа третира једним
или више циклуса замрзавања. За различите врсте брадавица, време замрзавања и број
третмана се разликују. Најрезистентније и најтеже за терапију су периунгвалне
брадавице. Поред тешке локализације за рад, пацијентима треба напоменути да се може
оштетити матрикс нокатне плоче и да се привремено може пореметити њен раст. Такође
ти третмани могу бити веома болни, па пацијенти некада захтевају и аналгетике после
спроведене терапије.
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Криохирургија је такође ефикасна у терапији полних брадавица (condylomata acuminata)
и доста се често користи, без обзира на различите нове и савремене терапијске
модалитете. Техника која ће се користити зависиће од локализације и величине
кондилома, а број потребних сеанси до излечења од величине кондилкома. Криотерапија
је терапија избора код трудница. Уобичајено је потребно континуирано замрзавање у
времену док сама промена не побели.

Слика број 8: Криотерапија брадавица

ДЕРМАТОФИБРОМИ
Отворена спреј техника или техника коришћења криопроба побољшавају козметски
изглед дерматофиброма. Требало би спровести процедуру замрзавања у једном цилкусу
и трајању од 20 до 30 секунди са маргином од 1-2mm. Уколико је потребно, третман се
понавља за 8 недеља. Побољшање клиничког изгледа као што је видљиво смањење
величине и дебљине промене и смањење хиперпигментације се очекује код 80-90%
пацијената.
Хируршко уклањање дерматофиброма до дубоко у ткиво повећава могућност формирања
хипертрофичних ожиљака у односу на микротрауму која се производи криохирургијом.

КЕЛОИДИ И ХИПЕРТРОФИЧНИ ОЖИЉЦИ

ВАСКУЛАРНЕ ЛЕЗИЈЕ
Велики број бенигних васкуларних лезија такође представља индикационо подручје за
криотерапију. Најчешће се криотерапијом третирају пиогени грануломи, али неке студије
показују да се успешно могу третирати и хемангиоми и звездасти ангиоми и друге
васкуларне лезије.
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Показало се да је једна од терапијских опција које треба покушати код келоида и
хипертрофичних ожиљака криотерапија. Има студија које су показале да један циклус од
30 секунди замрзавања и одмрзвања даје добре резултате и то након 3 или више
узастопних третмана.
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3. КРИОТЕРАПИЈА МАЛИГНИХ КУТАНИХ
ПРОМЕНА
MORBUS BOWEN
Представља скавмоцелуларни карцином (SCC) ин ситу који код 3-5% случајева прелази у
агресивније форме. Јавља се као слабо прогресивни, јасно ограничени еритематозни
плак, код мушкараца чешће на глави и врату, а код жена на доњим екстремитетима.
Криотерапија је једна од најчешће коришћених метода за лечење ове болести, а уколико
се ради о мањим, солитарним лезијама на местима која добро зарастају, криотерапија је
терапија избора.
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БАЗОЦЕЛУЛАРНИ КАРЦИНОМ КОЖЕ (BCC)
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Малигне лезије, као што су базоцелуларни карциноми коже могу се успешно лечити
криотерапијом. У неким студијама приказана је стопа излечења од 99% за ове лезије.
Наравно, како постоји више клиничких форми овог карцинома, најбољи ефекти се
постижу када се тертирају базоцелуларни карциноми мањих димензија, јасних ивица,
лако доступне локализације. Пре индиковања криотерапије, неопходно је
патохистолошки потврдити дијагнозу. Време смрзавања треба да буде од 30 до 90
секунди, са маргином од 5mm, а најбоље ефекте даје дупли циклус смрзавања. Како се
највећи број рецидива јавља у 18 месеци након третмана, неопходно је редовно пратити
пацијенте и након завршене терапије.

4. ЗАКЉУЧАК
Криохирургија (криотерапија) је ефикасна метода лечења великог броја различитих
промена на кожи. Једноставна је и комфорна, погодна за коришћење у амбулантним
условима, добро се толерише од стране пацијената и може се спроводити у свим
узрастима. Компликације и нуспојаве су ретке у току и након извођења терапије.
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