Girişimsel dermatolojide püf noktaları
Tips for interventional dermatology
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1-Kriyoterapi nedir?
Kriyoterapi, dermatolojide benign ve bazı malign lezyonların
tedavisinde sıkça kullanılan, dokulardan ısının taşınmasının
kullanıldığı bir tekniktir1.
2-Kriyoterapide hangi madde kullanılır?
Kriyoterapi uygulamasında çeşitli kriyojenler olmakla birlikte
en sık kullanılan likit nitrojendir. Kaynama sıcaklığı -195,8
derece olan likit nitrojen bu sıcaklıkta gaz halinde özel
silindirlerde saklanır ve kriyoterapi tabancasına doldurulur2-4.

oldukça başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Burada aparat
olarak serum setini kısaltarak kullanıyoruz. Hazırladığımız bu
seti kriyoterapi tabancasına bağlıyoruz. Enjektör iğnesini (21
G) lezyonun tam ortasından geçirip, sıvı azotu püskürtmeye
başlıyoruz (Resim 1). Her uygulamada bir donma siklusu
oluşturuyoruz (Resim 2). Lezyonun büyüklüğüne göre 2-5

3-Kriyoterapi uygulama teknikleri nelerdir?
Dipstict tekniği: Likit nitrojene batırılmış pamuk uçlu
aplikatör direkt olarak lezyona uygulanır1,2.
Sprey tekniği: Açık ve kapalı olarak iki şekilde uygulanabilir.
Açık sprey tekniği en sık tercih edilen yöntemdir, sprey 1-2 cm
uzaklıktan 90 derecelik açı ile uygulanır. Geniş ve irregüler
alanlarda tercih edilir. Kapalı sprey tekniği ile sprey huni
şeklinde bir aparat aracılığıyla deriye ulaşır. Yuvarlak ve küçük
lezyonlarda normal deri alanını korumak için tercih edilir1,2.
Kriyoprob tekniği: Metal bir uç yardımıyla direkt olarak
lezyona uygulanır, donmanın derine ulaşılması istenen
durumlarda tercih edilir1,2.
İntralezyonel kriyoterapi: Özel iğne şeklinde kriyoterapi
probları dokuların içinden geçirilir ve daha etkili bir donma
sağlanır1,2.
Bu yöntemlerden özellikle intralezyonel kriyoterapi yöntemi
ve deneyimlerimiz üzerinde durmak istiyorum. Diğer
tedavilere dirençli hipertrofik skar ve keloid tedavisinde

Resim 1. İntralezyonel kriyoterapi, başlangıç
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seans uygulama genellikle yeterli oluyor. Resimlerde de gördüğümüz
gibi kulak delme işlemi sonrası gelişen keloidlerde oldukça başarılı
sonuçlar elde edilebiliyor. Diğer tedavi yöntemleri ile kombinasyon da
yapılabilir. Uygulama için erişkin hastalarda anesteziye de gereksinim
duyulmaz.
4-Kriyoterapinin kontrendike olduğu hastalıklar nelerdir?
Kriyoglobulinemi, soğuk ürtikeri, kriyofibrinojenemi, kollajen hastalık,
trombosit eksikliği tanısı olan hastalar ve immünsüpresif ilaç kullanan
hastalarda kriyoterapi kontrendikedir1,2.
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