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ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Αυτή η μελέτη διάρκειας 15 μηνών σχεδιάστηκε για να 
συγκρίνει την επίδραση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του δέρματος 
στη χρώση του δέρματος μετά από μία μονή θεραπεία χηλοειδών με 
κρυοχειρουργική εξ’ επαφής ή ενδοβλαβική.

ΜΕΘΟΔΟΙ: 30 Καυκάσιοι ασθενείς με 45 χηλοειδή, που ήταν παρό-
ντα για περισσότερο από 6 μήνες, συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. 21 
χηλοειδή θεραπεύτηκαν με τη μέθοδο εξ’ επαφής, ενώ οι υπόλοιπες 
24 ουλές αντιμετωπίστηκαν με τη χρήση της κρυοχειρουργικής τεχνικής 
ενδοβλαβικά. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του δέρματος στα χηλοειδή 
μετρήθηκε και καταγράφηκε με ένα όργανο μέτρησης Ni/Cd. Τέσσερις 
μεταβλητές του θερμικού ιστορικού αξιολογήθηκαν με τις τεχνικές επα-
φής και ενδοβλαβικά, δηλαδή ο ρυθμός ψύξης, ο χρόνος συντήρησης, 
η τελική θερμοκρασία και ο ρυθμός απόψυξης. Εκτίμηση της τοπικής 
υποχρωμίας έγινε 6 μήνες μετά τη θεραπεία, χρησιμοποιώντας μια 
κλίμακα χρωματισμού. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σημαντικά μικρότεροι ρυθμοί ψύξης (6,09 ± 4,56°C/
min) και απόψυξης (54,52 ± 32,17°C/min) καταγράφηκαν με την ενδο-
βλαβική κρυοχειρουργική μέθοδο εν συγκρίσει με τους ρυθμούς ψύξης 
(13,47 ± 9,04°C/min) και απόψυξης (89,00 ± 86,42°C/min) της μεθό-
δου εξ’ επαφής (P <0,000001). Η τελική θερμοκρασία της μεθόδου εξ’ 
επαφής (-46,77 ± 14,74°C) ήταν σημαντικά χαμηλότερη εν συγκρίσει 
με την ενδοβλαβική μέθοδο (-15,55 ± 6,77°C) (P <0,000001). Υπήρχε 
η τάση, ο χρόνος συντήρησης της ενδοβλαβικής κρυοχειρουργικής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα χηλοειδή, που αντιπροσωπεύουν μία μη φυσι-
ολογική απάντηση επούλωσης του τραυματισμένου 
δέρματος, δείχνουν να είναι ανθεκτικά σε διάφορες 
χειρουργικές και μη χειρουργικές θεραπείες, όπως τα 
προϊόντα σιλικόνης, οι ενέσεις στεροειδών, η εκτομή 
με laser και η χειρουργική εκτομή1. Η κρυοχειρουργική 
με τη χρήση υγρού αζώτου έδειξε να είναι ασφαλής και 
αποτελεσματική μέθοδος για τη θεραπεία των χηλοειδών, 
κυρίως με παροδικές παρενέργειες, όπως η δημιουργία 
φυσαλίδων και το τοπικό οίδημα και με τη μακροχρό-
νια υποχρωμία να είναι η πιο σημαντική μακροχρόνια 
παρενέργεια2-6. Αυτή η μόνιμη αλλαγή της χρώσης του 
δέρματος μπορεί να προκαλεί ένα μη ικανοποιητικό 
αισθητικό αποτέλεσμα, που μπορεί να επηρεάζει την 
αυτοεκτίμηση των ασθενών και να δημιουργεί κοινωνικά 
προβλήματα, παρά την επιτυχία της θεραπείας του χηλο-
ειδούς στην επιπέδωση της ουλής και στην ανακούφιση 
από τα κλινικά συμπτώματα. 

Προοδευτικές μελέτες έδειξαν ότι η επίπτωση της α-
πώλειας χρώσης μετά από κρυοχειρουργική εξ’ επαφής 
με τη χρήση υγρού αζώτου φθάνει το 100%4-7, κάνοντας 
την κρυοχειρουργική δύσκολο να χρησιμοποιηθεί σε 
σκουρόχρωμο δέρμα.

Ενδοβλαβική κρυοχειρουργική με τη χρήση κρυοβε-
λόνων περιγράφηκε αρχικά από τον Weshahy8 για τη 
θεραπεία επιδερμιδικών και δερματικών βλαβών του 
δέρματος. Πρόσφατα εισήχθη μια μέθοδος ενδοβλαβικής 
κρυοχειρουργικής για τη θεραπεία των χηλοειδών4,7,9-12. 
Αυτή η τεχνική παρουσιάζει αυξημένη αποτελεσματικό-
τητα στη θεραπεία των χηλοειδών σε σύγκριση με τη 
μέθοδο εξ’ επαφής, λόγω της βελτιωμένης περιοχής 
ψύξης και του βάθους του ιστού της ουλής. Ωστόσο, 

το αποτέλεσμά της στη χρώση του δέρματος δεν έχει 
εκτιμηθεί ακόμα. Επομένως, αυτή η μελέτη σχεδιάστηκε 
για να συγκριθεί το θερμικό ιστορικό της θερμοκρασίας 
της επιφάνειας του δέρματος κατά τη διάρκεια της θερα-
πείας των χηλοειδών, χρησιμοποιώντας την εξ’ επαφής 
και την ενδοβλαβική μέθοδο και την επίδρασή της στη 
χρώση του δέρματος.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ασθενείς

Συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 30 Καυκάσιοι ασθενείς 
με 45 χηλοειδή, που υπήρχαν για περισσότερο από 
6 μήνες και που δεν είχαν απαντήσει σε τουλάχιστον 
μία από τις άλλες θεραπείες. 21 χηλοειδή θεραπεύ-
τηκαν με τη μέθοδο εξ’ επαφής, ενώ τα υπόλοιπα 
24 χηλοειδή αντιμετωπίστηκαν με την ενδοβλαβική 
κρυοχειρουργική. Όλες οι ουλές πριν την κρυοχει-
ρουργική θεραπεία δεν είχαν αλλαγές στη χρώση. Οι 
προηγούμενες θεραπείες των ουλών περιλάμβαναν 
χειρουργική εκτομή, χειρουργική με laser, ενδοβλα-
βική έγχυση κορτικοστεροειδών και τοπική εφαρμογή 
αλοιφών ή επικάλυψη σιλικόνης. Η νοσοκομειακή 
επιτροπή βιοηθικής ενέκρινε αυτή τη μελέτη και μετά 
από ενημέρωση δόθηκε η συγκατάθεση από όλους 
τους συμμετέχοντες ασθενείς.

Η ενδοβλαβική κρυοβελόνα

Μια πρωτοποριακή ενδοβλαβική κρυομήλη 
(CryoShape™, Etgar Group International Ltd, Kfar-Saba, 
Israel; Patented in the USA, Europe, Japan and others) 
χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη11,12. Αυτή η μήλη 

(82.67 ± 138,03s) να είναι μεγαλύτερος απ’ ότι με τη μέθοδο εξ’ επαφής (16,86 ± 23,49 s) 
(P <0,059). Μια σημαντική διάφορα στη χρώση του δέρματος παρατηρήθηκε μεταξύ των 
δύο κρυοχειρουργικών μεθόδων. Στο 91,7% των χηλοειδών που θεραπεύτηκαν με την 
τεχνική εξ’ επαφής, μια σημαντική υποχρωμία παρατηρήθηκε, ενώ δεν σημειώθηκε καμία 
σημαντική απώλεια χρώσης της επιφάνειας του δέρματος των χηλοειδών με την ενδοβλαβική 
μέθοδο (P <0,0001). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Υποθέτουμε ότι το θερμοκρασιακό ιστορικό της επιφάνειας του δέρματος 
κατά τη διάρκεια κρυοχειρουργικής ενδοβλαβικά, παρέχει καλύτερο περιβάλλον επιβίωσης 
για τα μελανοκύτταρα σε σύγκριση με τη μέθοδο εξ’ επαφής, παράγοντας επομένως έναν 
μικρότερο ρυθμό μόνιμης υποχρωμίας και παραμόρφωσης. 

Λέξεις κλειδιά: κρυοχειρουργική, ενδοβλαβική κρυοχειρουργική, χηλοειδή, μελάγχρωση 
δέρματος, θερμοκρασιακό ιστορικό.
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αποτελείται από έναν επιμηκυμένο διπλό αυλό, μία μη 
θερμομονωτική βελόνα με μια οπή ασφαλείαςκαι ένα 
αιχμηρό, σφραγισμένο περιφερικό άκρο, που βελτιώνει 
τη διείσδυση στο συχνά σκληρό, λαστιχώδες και πυκνό 
χηλοειδές. Το εγγύς τμήμα της μήλης ήταν ενσωματωμένο 
σε έναν προσαρμογέα, που ήταν συνδεδεμένος με την 
πηγή του κρυογόνου. Εξαναγκάζοντας το υγρό άζωτο να 
κυκλοφορήσει διαμέσου της βελόνας, αναπτύχθηκε μια 
παγόμπαλα γύρω από την κρυοβελόνα, με αποτέλεσμα 
ο γειτονικός ιστός χηλοειδούς να ψύχεται τελείως.

Η μήλη επαφής

Μια επίπεδη μήλη, 1cm σε διάμετρο (Brymill 
CryogenicSystems, Ellington, CT, USA), χρησιμοποι-
ήθηκε για να διενεργηθεί κρυοχειρουργική εξ’ επαφής 
με χρήση υγρού αζώτου ως μέσο ψύξης. Η μεταλλική 
μήλη τοποθετήθηκε απευθείας στην επιφάνεια του 
χηλοειδούς, ώστε να είναι σε επαφή με τη βλάβη 
χωρίς να τραυματίζεται το γύρω υγιές δέρμα.

Πρωτόκολλο κλινικής δοκιμής

Αυτή η μελέτη, σε περίοδο πάνω από 15 μήνες 
εκτίμησε τη μετά τη θεραπεία απώλεια της χρώσης, 
μετά από μια μονή κρυοχειρουργική συνεδρία εξ’ 
επαφής ή ενδοβλαβική. Η αξιολόγηση της υπόχρωσης 
διενεργήθηκε 6 μήνες μετά τη θεραπεία, συγκρίνοντας 
τη χρώση του δέρματος στην επιφάνεια του χηλοειδούς 
με το υγιές γειτονικό δέρμα, με μια κλίμακα από το 0 
έως το 2: 0 = θεραπευμένο χρώμα δέρματος χωρίς 
σημαντικές αλλαγές στη χρώση, 1 = θεραπευμένο 
χρώμα δέρματος με νησίδες υποχρωμίας και φυσιολο-
γικής χρώσης, 2 = θεραπευμένο χρώμα δέρματος με 
υποχρωμία, χωρίς νησίδες φυσιολογικού χρώματος. 
Κατά τη διάρκεια της κρυοχειρουργικής θεραπείας το 
θερμικό ιστορικό της επιφάνειας του δέρματος καταγρά-
φηκε χρησιμοποιώντας ένα μετρητή θερμοηλεκτρικής 

τάσης Ni/Cd. Τέσσερις παράμετροι αξιολογήθηκαν, 
δηλαδή ο ρυθμός ψύξης, ο χρόνος συντήρησης, η 
τελική θερμοκρασία και ο ρυθμός απόψυξης.

Κρυοχειρουργικές θεραπείες

Ενδοβλαβική κρυοχειρουργική μέθοδος

Με τον ασθενή σε ύπτια θέση η επιφάνεια του δέρματος 
του χηλοειδούς αποστειρώθηκε με απολυμαντικό μέσο 
και αποστειρωμένη γάζα. Η περιοχή της διείσδυσης μέσα 
στην ουλή και ο υποκείμενος υποδόριος ιστός αναισθη-
τοποιήθηκαν τοπικά, χρησιμοποιώντας μια ενδοβλαβική 
προσέγγιση με υδροχλωρική μπουπιβακαΐνη 0,5% (μαρ-
καΐνη). Στη συνέχεια, η αποστειρωμένη μήλη εισήχθη 
κατά τον επιμήκη άξονα της ουλής, με περιστροφική 
κίνηση σαν σε καρφί, παράλληλα με την επιφάνεια του 
δέρματος. Η κρυοβελόνα εισήχθη στο κέντρο της ουλής, 
περίπου σε 5-6mm βάθος από την επιφάνεια του δέρ-
ματος του χηλοειδούς. Έγινε σύλληψη της ουλής μεταξύ 
του δείκτη και του αντίχειρα του άλλου χεριού, μέχρι το 
αιχμηρό άκρο της βελόνας να διεισδύσει ως το αντίθετο 
όριο της ουλής, μεγιστοποιώντας έτσι τον όγκο του ιστού 
της ουλής που θα καταψυχθεί. Προσοχή χρειαζόταν για 
να αποτραπεί οποιαδήποτε διείσδυση της μήλης στο μη 
εμπλεκόμενο υγιές γειτονικό δέρμα. 

Αποστειρωμένες γάζες τοποθετήθηκαν κάτω από το 
εγγύς και το άπω τμήμα της μήλης και δόθηκε προσοχή 
στο να σιγουρευθεί ότι η οπή ασφαλείας είχε τοποθετηθεί 
μακριά από τον ασθενή, για να αποτραπεί ατύχημα ψύξης 
γειτονικού δέρματος ή ιστού. Το εγγύς τμήμα της μήλης 
συνδέθηκε με ένα σωλήνα επιμήκυνσης με κλείδωμα 
luer στο κρυοπιστόλι (Brymill Cryogenic Systems), που 
είχε γεμίσει 10-15min προηγουμένως με υγρό άζωτο, 
ώστε να επιτρέπει επαρκή πίεση να αναπτυχθεί μέσα 
στη συσκευή (περίπου 0,7atm/10psi). Το κρυοπιστόλι 
τοποθετήθηκε σε μία σταθερή επιφάνεια, χωρίς άμεση 
επαφή με το σώμα του ασθενούς. Πατώντας τη σκαν-

Εικόνα 1. Μετρήσεις θερμοκρασιακού ιστορικού κατά τη διάρκεια 
κρυοχειρουργικής εξ’επαφής. Ο θερμομετρητής τοποθετείται μεταξύ 
της επιφάνειας του δέρματος της θεραπευόμενης ουλής και της 
υποκείμενης μήλης του πιστολιού.

Contact probe

Thermocouple
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δάλη του πιστολιού, η βαλβίδα πίεσης ανοίγει και το 
κρυογόνο εισάγεται στην κρυοβελόνα, ψύχοντας έτσι το 
χηλοειδές. Ένας ατμός αερίου υγρού αζώτου αναδυόταν 
από την οπή σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ψύξης. 
Δύο «μπάλες πάγου» εμφανίστηκαν γρήγορα στα δύο 
σημεία διείσδυσης της μήλης και σταδιακά εξαπλώ-
θηκαν η μία προς την άλλη, ώσπου να επιτευχθεί μια 
ολοκληρωμένη ψύξη της ουλής. Μετά από πλήρη ψύξη 
της ουλής, ανεξάρτητα τη διάρκεια της κρυοχειρουργικής 
διαδικασίας, η σκανδάλη του πιστολιού απελευθερώθηκε 
για να σταματήσει η διαδικασία ψύξης και η κρυομήλη 
αφέθηκε να αποψυχθεί για 1-2min πριν αποτραβηχθεί 
με μια ανάποδη περιστροφική κίνηση. 

Αφού διαπιστωθεί κλινικά η πλήρης απόψυξη του 
χηλοειδούς, ελαφριές αιμορραγίες από τα σημεία διείσ-
δυσης της μήλης απαιτούν την εφαρμογή αποστειρωμέ-
νων γαζών. Στους ασθενείς συστήθηκε να πλένουν το 
θεραπευμένο χηλοειδές κάθε μέρα και να εφαρμόζουν 
αντιβιοτική αλοιφή μέχρι να επέλθει πλήρης αποθερα-
πεία του χηλοειδούς. 

Κρυοθεραπεία εξ’ επαφής

Με τον ασθενή καθιστό ή ξαπλωμένο, η επιφάνεια 
του δέρματος του χηλοειδούς αποστειρώθηκε με α-
πολυμαντικό διάλυμα. Δεν χρειάσθηκε καμιά χρήση 
τοπικής αναισθησίας. Μια μεταλλική μήλη με διάμετρο 
1cm εφαρμόσθηκε στην επιφάνεια του χηλοειδούς 
για να καλύψει τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια του 
χηλοειδούς, χωρίς να βλάψει τον γειτονικό υγιή ιστό. 
Το εγγύς τμήμα της μήλης συνδέθηκε στο κρυοπιστόλι 
(BrymillCryogenic Systems, Ellington, CT, USA). Η 
ενεργοποίηση του κρυογόνου ήταν ίδια με αυτή της 
ενδοβλαβικής μεθόδου που περιγράφηκε παραπά-
νω. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρατηρήθηκε 
σχηματισμός πάγου στην επιφάνεια του χηλοειδούς, 
που εξαπλώθηκε ακτινοειδώς. Η θεραπεία σταμάτησε 
όταν ο σχηματιζόμενος πάγος έφθασε στα όρια του 
χηλοειδούς. Αφού αποψύχθηκε πλήρως η παγωμένη 
επιφάνεια της ουλής, εφαρμόσθηκε μια αποστειρω-
μένη γάζα. Στους ασθενείς συστήθηκε να πλένουν το 
θεραπευμένο χηλοειδές κάθε μέρα και να εφαρμό-
ζουν αντιβιοτική αλοιφή μέχρι να επιτευχθεί πλήρης 
επούλωση της ουλής. 

Θερμοκρασιακό ιστορικό 

Σε πρόσφατη δημοσίευσή μας12, το θερμοκρασιακό 
ιστορικό της εξ’ επαφής ή ενδοβλαβικής θεραπείας 

αξιολογήθηκε σε ένα μοντέλο χοίρου ex vivo. Κα-
τά τη διάρκεια της ενδοβλαβικής κρυοχειρουργικής 
διαδικασίας η κρυοβελόνα τοποθετήθηκε σε βάθος 
6mm και ένας θερμομετρητής σε επαφή μετρούσε 
το θερμοκρασιακό ιστορικό. Άλλοι δύο θερμομετρητές 
τοποθετήθηκαν σε βάθος 3mm και στην επιφάνεια του 
μυ. Μια σημαντική διαφορά στο θερμοκρασιακό ιστορικό 
καταγράφηκε μεταξύ των 6mm, 3mm βάθους και της 
επιφάνειας του χηλοειδούς, όπως επίσης και σημαντι-
κές διαφορές της θερμοκρασίας της επιφάνειας και του 
θερμικού ιστορικού μεταξύ των δύο κρυοχειρουργικών 
μεθόδων. Επομένως, στη βάση της δουλειάς ex vivo 
αυτή η κλινική μελέτη διενεργήθηκε για να εκτιμηθεί 
το θερμοκρασιακό ιστορικό στις δύο μεθόδους και η 
επίδρασή του στη βιωσιμότητα των μελανοκυττάρων και 
η πιθανή αιτιολογία της μεταχειρουργικής υποχρωμίας 
του δέρματος. Το θερμοκρασιακό ιστορικό της επιφά-
νειας του χηλοειδούς μετρήθηκε και καταγράφηκε για 
περαιτέρω ανάλυση χρησιμοποιώντας ένα θερμομε-
τρητή Ni/Cd GMH 3250 (Greisinger Electronic GmbH, 
Regenstauf, Germany), ικανού να μετράει θερμοκρασίες 
σε καθορισμένα μεσοδιαστήματα και με μία ακρίβεια 
των 0,001oC. 

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν μεταφέρθηκαν σε 
προσωπικό υπολογιστή και αναλύθηκαν χρησιμοποιώ-
ντας πρόγραμμα Excel. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

Εικόνα 2. Μετρήσεις θερμοκρασιακού ιστορικού κατά τη 
διάρκεια ενδοβλαβικής κρυοχειρουργικής. Ο θερμομετρη-
τής τοποθετείται στην επιφάνεια της ουλής, πάνω ακριβώς 
από την κρυοβελόνα, που έχει εισαχθεί προηγουμένως 
στον πυρήνα της ουλής σε βάθος 5–6 mm.

Thermocouple

Cryoneedle
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εξ’ επαφής, ο θερμομετρητής τοποθετήθηκε μεταξύ της 
επιφάνειας του δέρματος του θεραπευόμενου χηλοειδούς 
και της μήλης (εικόνα 1). Κατά τη διάρκεια της ενδοβλα-
βικής κρυοχειρουργικής θεραπείας ο θερμομετρητής 
τοποθετήθηκε στην επιφάνεια του χηλοειδούς, ακριβώς 
πάνω από την κρυοβελόνα, που εισήχθη στο κέντρο της 
ουλής σε βάθος 5-6mm. Δεν υπήρχε επαφή μεταξύ της 
κρυοβελόνας και του θερμομετρητή (εικόνα 2).

Μετρήσεις θερμοκρασιακού ιστορικού

Τέσσερις φάσεις που αποτελούν το θερμοκρασιακό 
ιστορικό μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ψύξης (εικόνα 3): 1) ρυθμός ψύξης – ο ρυθμός μεταξύ 
της αρχικής θερμοκρασίας δωματίου και της κατώτατης 
θερμοκρασίας ψύξης που υπήρξε στο μεσοδιάστημα 
[T1-T2]/[t2-t1], 2) τελική θερμοκρασία – η κατώτατη 
θερμοκρασία κατά τη διάρκεια ψύξης [T5], 3) χρόνος 
συντήρησης – η διάρκεια που διατηρήθηκε η κατώτατη 
θερμοκρασία [t3-t2], 4) ρυθμός απόψυξης – ο λόγος 
μεταξύ του χρόνου που πέρασε από την παύση της 
διαδικασίας ψύξης και της διαφοράς της θερμοκρασίας 
σώματος (μέχρι 0οC) [T4-T3]/[t4-t3].

Στατιστική ανάλυση

Η σύγκριση των τεσσάρων μεταβλητών του θερ-
μοκρασιακού ιστορικού μεταξύ της εξ’ επαφής και 
ενδοβλαβικής μεθόδου (ρυθμός ψύξης, χρόνος συ-
ντήρησης, τελική θερμοκρασία και ρυθμός απόψυξης) 
εκτελέστηκε χρησιμοποιώντας το two tailed t-test. 
Σύγκριση μεταξύ της προ και μετά τη θεραπεία υ-
ποχρωμίας της χηλοειδικής επιφάνειας αναλύθηκε 
χρησιμοποιώντας το Mann-Whitney test. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θερμοκρασιακό ιστορικό

Η σύγκριση των θερμοκρασιακών ιστορικών επιφα-
νείας των δύο κρυοχειρουργικών τεχνικών αποκάλυψε 
μία σημαντική διαφορά (πίνακας 1). Σημαντικά μικρό-
τεροι ρυθμοί ψύξης (6,09 ± 4,56°C/min) και απόψυξης 
(54,52 ± 32,17°C/min) καταγράφηκαν με την ενδοβλα-
βική κρυοχειρουργική μέθοδο, εν συγκρίσει με τους 
ρυθμούς ψύξης (13,47 ± 9,04°C/min) και απόψυξης 
(89,00 ± 86,42°C/min) της μεθόδου εξ’ επαφής (P 
<0,000001). Η τελική θερμοκρασία της μεθόδου εξ’ 
επαφής (-46,77 ± 14,74°C) ήταν σημαντικά ψυχρότερη 
εν συγκρίσει με την ενδοβλαβική μέθοδο (-15,55 ± 
6,77°C) (P <0,000001). Υπήρχε η τάση ο χρόνος συ-
ντήρησης της ενδοβλαβικής κρυοχειρουργικής (82.67 
± 138,03s) να είναι μεγαλύτερος απ’ ότι με τη μέθοδο 
εξ’ επαφής (16,86 ± 23,49 s) (P <0,059). 

Αλλαγές χρώσης των θεραπευμένων δερματικών 
βλαβών

Και οι δύο ομάδες των θεραπευμένων χηλοειδών 
εξετάστηκαν (από τους συγγραφείς Y.H.S. και E.D.) 6 
μήνες μετά τις κρυοχειρουργικές θεραπείες. 12 ασθε-
νείς με 12 χηλοειδή θεραπεύτηκαν με τη μέθοδο εξ’ 
επαφής (80%) και 14 ασθενείς με 22 χηλοειδή που 
θεραπεύτηκαν με την ενδοβλαβική τεχνική (93,3%) 
εκτιμήθηκαν για αλλαγές της χρώσης μετά από ένα 
κύκλο ψύξης. Αξιολογήθηκαν κλίμακες μέτρησης της 
υποχρωμίας (πίνακας 2). Τα αποτελέσματα αποκάλυ-
ψαν μια σημαντική διαφορά της χρώσης του δέρματος 
μεταξύ των δύο κρυοχειρουργικών μεθόδων. Στο 
91,7 % των χηλοειδών που θεραπεύτηκαν με μέθοδο 

Εικόνα 3. Σχηματική αναπα-
ράσταση μετρήσεων θερμο-
κρασιακού ιστορικού κατά την 
κρυοχειρουργική διαδικασία 
(εξ’επαφής/ενδοβλαβική), που 
περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις: 
ρυθμό ψύξης [T1 - T2]/[t2 - 
t1], τελική θερμοκρασία [T5], 
χρόνο συντήρησης  [t3 - t2] 
και ρυθμό απόψυξης [T4 - T3]/
[t4 - t3].
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εξ’ επαφής, μια σημαντική υποχρωμία (σκορ 1 και 
2) παρατηρήθηκε, ενώ η επιφάνεια των χηλοειδών 
που θεραπεύτηκαν με την ενδοβλαβική μέθοδο δεν 
παρουσίασε αξιοσημείωτη υποχρωμία (δηλαδή 0% 
με σκορ 1 και 2) (P<0,0001) (εικόνα 4).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ευαισθησία των μελανοκυττάρων στο κρύο έχει 
αναφερθεί πειραματικά και κλινικά13,14. Η υποχρωμία 
του δέρματος μετά από κρυοχειρουργική μπορεί να 
οφείλεται στην καταστροφή των μελανοκυττάρων, 
στη μείωση σύνθεσης μελανοσωμάτων ή σε έναν 
αποκλεισμό της μεταφοράς μελανοσωμάτων μέσα 
στα κερατινοκύτταρα15. Oι Burge et al14 μελέτησαν 
την υποχρωμία και την υπερχρωμία μετά από κρυ-
οχειρουργική σε τριχρωματικά γουρούνια γουϊνέας 
μετά από καθορισμένη ψύξη με κρυοχειρουργική 
επαφής. Αυτό το μοντέλο δέρματος ζώων έχει χρησι-
μοποιηθεί ευρέως στη μελέτη επούλωσης τραύματος, 
λόγω παρόμοιας κατανομής μελανοσωμάτων με το 
ανθρώπινο δέρμα. Μελανοκύτταρα, που είναι DOPA 
θετικά, μπορεί να μην ανιχνευθούν ένα μήνα μετά την 
κρυοχειρουργική θεραπεία. Σταδιακή μετανάστευση 
μελανοκυττάρων στην κατεψυγμένη βλάβη ανιχνεύ-
θηκε και κατά τη διάρκεια των επόμενων 3 μηνών, 
οι περισσότερες βλάβες αποικήθηκαν ξανά τελείως 
από μελανοκύτταρα που κατανέμονταν ομοιόμορφα 
μέσα στο διάχυτα υπερχρωσικό δέρμα. Η κατανομή 
μελανοκυττάρων στην υπερχρωσική βλάβη ήταν 
παθολογική σε σύγκριση με το γειτονικό φυσιολογικό 
δέρμα, στο οποίο τα μελανοκύτταρα συγκεντρώθηκαν 
γύρω από τριχοθυλάκια ή κατά μήκος της κορυφής 
της επιδερμίδας. Οι Burge et al13 έδειξαν επίσης μια 

χαρακτηριστική κεντρική υποχρωμία και περιφερικό 
περίγραμμα υπερχρωμίας στην περιοχή που θεραπεύ-
τηκε με χειρουργική ψεκασμού στην καμπτική επιφάνεια 
του αντιβραχίου σε υγιείς ενήλικες εθελοντές. Αυτά 
τα ευρήματα επέμειναν για μήνες ή ακόμα και χρόνια 
μετά τη διαδικασία ψύξης. Επαναχρωματισμός των 
βαθιά κατεψυγμένων περιοχών είναι σπάνιος, αν και 
μπορεί να είναι πιθανό να αναδειχθούν μελανοκύτταρα 
στην πληγή. Οι Gage et al16 πραγματοποίησαν ένα 
ελεγχόμενο τραύμα από ψύξη χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο εξ’ επαφής στο δέρμα ενηλίκων σκύλων. Οι 
τελικές θερμοκρασίες ήταν μεταξύ 0 και 40οC. Βιοψίες 
σε διάφορα θεραπευόμενα σημεία αποκτήθηκαν και 
αξιολογήθηκαν στο φωτονικό και ηλεκτρονικό μικρο-
σκόπιο. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκάλυψαν 
ότι βιώσιμα μελανοκύτταρα με μελανίνη μπορούσαν 
να ταυτοποιηθούν σε εύρος ψύξης από 0 έως -4οC. 
Στο εύρος από -4 έως -7οC, παρατηρήθηκε λύση των 
σωματιδίων χρώσης ή ενζυματική πέψη μελανίνης μέσα 
στα μελανοκύτταρα και κερατινοκύτταρα στο βαθύ-
τερο στρώμα του κατεψυγμένου επιθηλίου. Μεταξύ 
του εύρους -7 έως -30οC κανένα μελανοκύτταρο ή 
μελανίνη δεν ανευρισκόταν. Οι συγγραφείς κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι επιλεκτική καταστροφή μελανο-
κυττάρων μπορούσε να επιτευχθεί σε θερμοκρασιακό 
εύρους από -4 έως -20οC, ενώ ο επαναχρωματισμός 
ήταν καθαρά εξαρτημένη μεταβλητή της θερμοκρα-
σίας και δε συνέβαινε σε θερμοκρασίες μικρότερες 
από -30οC.

Στη μελέτη μας, μετά από μια περίοδο παρακολού-
θησης 6 μηνών, το 91,7% των βλαβών που αντιμετω-
πίστηκαν με κρυοχειρουργική εξ’ επαφής παρουσίαζε 
ένα σκορ υποχρωμίας 1 με 2, κάτι το οποίο σημαίνει 
μεγάλο βαθμό δυσλειτουργίας ή απώλειας μελα-

Εικόνα 4. Μια κλινική περίπτωση 
που δείχνει την ακολουθία των αλ-
λαγών χρώσης μετά από ενδοβλα-
βική κρυοχειρουργική μέθοδο που 
εκτελέστηκε σε ένα χηλοειδές που 
εντοπίζεται στην οπίσθια επιφάνεια 
του λοβού του αυτιού. Α) Άποψη 
πριν τη θεραπεία Β) 2 μήνες μετά 
την κρυοθεραπεία (που παρουσιά-
ζεται στην εικόνα 2). Σημειώνεται η 
υποχρωμία και η εμφάνιση νησίδων 

φυσιολογικής χρώσης. Γ) Ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χρώματος 6 μήνες μετά τη θεραπεία 

A Β Γ
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νοκυττάρων. Η παρακολούθηση των βλαβών που 
θεραπεύτηκαν με κρυοχειρουργική ενδοβλαβικά δεν 
αποκάλυψε σοβαρή υποχρωμία, που δείχνει μια σχεδόν 
φυσιολογική κατανομή και λειτουργία μελανοκυττάρων 
εν συγκρίσει με το γειτονικό υγιές δέρμα. Στην πλειοψη-
φία των περιπτώσεων μια σημαντική επανάκτηση του 
χρώματος παρατηρήθηκε 6 μήνες μετά τις θεραπείες. 
Ωστόσο, αυτή η περίοδος παρακολούθησης μπορεί 
να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και 
του πληθυσμού που μελετάται.

Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να εξηγηθούν 
από τη σημαντική διαφορά του θερμοκρασιακού 
ιστορικού μεταξύ των δύο κρυοχειρουργικών τεχνι-
κών. Η κρυοχειρουργική τεχνική παρουσίασε ταχεία 
ψύξη και απόψυξη και μια σημαντική υπό το μηδέν 
τελική θερμοκρασία, σε σύγκριση με την ενδοβλα-
βική τεχνική. Κατά την κρυοχειρουργική εξ’ επαφής 
εφαρμόζεται μία εξωτερική μεταλλική μήλη, φτιαγμένη 
από μπρούντζο, με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα, που 
εξασφαλίζει μια πολύ μικρή απώλεια θερμότητας 
μεταξύ της μήλης και του κρυογόνου. Επομένως, η 
θερμοκρασία στην επιφάνεια του χηλοειδούς εξαρτάται 
από δύο μεταβλητές: α) απώλεια θερμότητας από το 
κρυογόνο (υγρό άζωτο) και β) την ιδιότητα θερμικής 
αγωγιμότητας του δέρματος, που επηρεάζεται εν μέρει 
από το υποδόριο αγγειακό πλέγμα αιματικής παροχής, 
που απομακρύνει ή, όπως στη μελέτη μας, παρέχει 
θερμική ενέργεια (εικόνα 5).

Η ενδοβλαβική κρυοβελόνα, που συντίθεται από 
ανοξείδωτο ατσάλι, έχει την ίδια υψηλή θερμική αγωγι-
μότητα όπως η κρυομήλη εξ’ επαφής και χρησιμοποιεί 
το ίδιο κρυογόνο, αλλά οι μέθοδοι διαφέρουν ανάλογα 
με τη θέση της κρυομήλης. Η κρυοβελόνα εισέρχεται 

στον πυρήνα του χηλοειδούς, έτσι ώστε η απώλεια 
θερμότητας του ιστού να λαμβάνει χώρα σε κάποια 
απόσταση από την επιφάνεια του δέρματος (εικόνα 
6). Λόγω της θερμικής αγωγιμότητας, η θερμοκρασία 
του ιστού, σαν συνάρτηση της απόστασης από την 
κρυοβελόνα, μειώνεται ακτινοειδώς και επομένως η 
επιφάνεια του δέρματος είναι σχετικά θερμότερη και η 
τελική θερμοκρασία είναι σημαντικά υψηλότερη απ’ ότι 
με την κρυοτεχνική εξ’ επαφής. Επομένως, τα μελανο-
κύτταρα, που βρίσκονται σε απόσταση μόνο 0,12mm 
περίπου από την επιφάνεια του δέρματος, είναι σε ένα 
βάθος όπου η διαφορά στη θερμοκρασία σε σχέση με 
την επιφάνεια του δέρματος είναι αμελητέα.

Η απόπτωση κατά τη διάρκεια της ψύξης μπορεί να 
είναι ο μηχανισμός με τον οποίο τα μελανοκύτταρα 
πεθαίνουν. Οι Hanai et al17 έχουν ταυτοποιήσει ότι 
τα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του κόλου ήταν 
επιρρεπή στο να μπαίνουν σε φάση απόπτωσης στις 
8 ώρες μετά την απόψυξη που ακολουθούσε έκθε-
ση σε μέτριες θερμοκρασίες ψύξης (-6 με -36οC). 
Παρόμοια ευρήματα αναφέρθηκαν από τους Yang 
et al18. Επιπλέον, τα αποπτωτικά κύτταρα μετά την 
ψύξη βρίσκονται κυρίως στην περιφερική ζώνη της 
περιοχής που ψύχθηκε, όπου η θερμοκρασία δεν ήταν 
επαρκώς χαμηλή για να σκοτώσει όλα τα κύτταρα. 
Αυτή η μελέτη έδειξε ότι μια σημαντική διαφορά της 
θερμοκρασίας της επιφάνειας του δέρματος (τελική 
θερμοκρασία) υπάρχει μεταξύ της ενδοβλαβικής και 
της εξ’ επαφής κρυοχειρουγικής μεθόδου, δηλαδή 
-15,55 ± 6,77°C και -46,77 ± 14,74°C αντίστοιχα (P 
<0,000001). Επομένως, ο συνδυασμός της ευαισθησίας 
σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν και η εγγύτητα στην 
επιφάνεια του δέρματος μπορούν να εξηγήσουν τον 

Εικόνα 5. Παγόμπαλα προκαλού-
μενη με την τεχνική εξ’επαφής. Η 
ενδιάμεση επιφάνεια μεταξύ της 
παγόμπαλας και του μη ψυγμένου 
ιστού αντιπροσωπεύει το 0oC ισο-
θερμικό σημείο. Ο όγκος του ιστού 
που εντοπίζεται μεταξύ των -22οC 
και της μήλης επαφής είναι η ζώνη 
θανάτωσης στην οποία τα κύτταρα 
υφίστανται κρυονέκρωση. Κύτταρα 
που βρίσκονται στην θερμότερη 
περιοχή μεταξύ του -22οC και του 

0oC ισοθερμικού σημείου (ζώνη αποκατάστασης) γενικά επιβιώνει από την ψύξη.
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υψηλό βαθμό της υποχρωμίας μετά την εξ’ επαφής 
μέθοδο, που έχει αναδειχθεί κλινικά, σε σύγκριση 
με αυτή μετά από κρυοχειρουργική ενδοβλαβικά. 
Επιπροσθέτως, η θερμοκρασία της επιφάνειας του 
δέρματος, που επιτεύχθηκε μετά την ενδοβλαβική 
διαδικασία (-15,55 ± 6,77°C) και προκαλεί μια εκλε-
κτική καταστροφή (απόπτωση) μελανοκυττάρων, όπως 
διατυπώθηκε από τους Baust και Gage, Hanai et al 
και Yang et al, μπορεί να επιτρέπει τη μετανάστευση 
και επαναποικισμό μελανοκυττάρων στην επιφάνεια 
του θεραπευμένου με ψύξη χηλοειδούς, προκαλώ-
ντας επομένως μία σημαντική μείωση της μόνιμης 
υποχρωμίας. 

Οι Rupp et al20 έδειξαν σε ένα μοντέλο νεφρού γου-
ρουνιού ότι ο κύριος μηχανισμός της κυτταρικής βλάβης 
από το ψύχος είναι η άμεση θερμοκρασιακή ζημιά και 
όχι η μετεγχειρητική αγγειακή στάση. Η καταστροφή 
των κυττάρων από την ψύξη δεν εξαρτάται μόνο από 
την τελική θερμοκρασία που επιτυγχάνεται, αλλά και 
από τους ρυθμούς ψύξης και απόψυξης και από το 
χρόνο συντήρησης. Η σχέση μεταξύ του ποσοστού 
κυτταρικής επιβίωσης και του ρυθμού ψύξης έχει το 
σχήμα ανάποδης έλλειψης (∩), που αντιπροσωπεύει τη 
χαμηλή επιβίωση σε αργούς και ταχείς ρυθμούς ψύξης 
και ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης σε μέτριους 
ρυθμούς ψύξης, στην ίδια τελική θερμοκρασία. Ο λόγος 
για αυτούς τους μεταβλητούς ρυθμούς επιβίωσης είναι 
οι δύο κύριοι μηχανισμοί που εμπλέκονται στη βλάβη 
από την ψύξη των κυττάρων. Ο πρώτος συμβαίνει κατά 
τη διάρκεια αργών ρυθμών ψύξης όταν σχηματίζεται 
επιπλέον κυτταρικός πάγος και εμπλέκεται η κυτταρική 
αφυδάτωση. Ο δεύτερος εκφράζεται κατά τη διάρκεια 

ταχέων ρυθμών ψύξης, στους οποίους σχηματίζεται 
ενδοκυττάριος πάγος προκαλώντας άμεση κυτταρική 
καταστροφή και κυτταρικό θάνατο21,22. Μια in vitro 
μελέτη χρησιμοποιώντας μια σειρά επιδερμοειδών 
καρκινικών κυττάρων (Α-431) έδειξε ένα διαφορετικό 
ποσοστό επιβίωσης με τον ίδιο στόχο τελικής θερμο-
κρασίας. Μελετήθηκαν δύο ρυθμοί ψύξης στους 1οC/
min και 10oC/min με ποικίλες τελικές θερμοκρασίες. 
Ήταν προφανές ότι ο ρυθμός ψύξης 1οC/min ήταν 
περισσότερο θανατηφόρος στα καλλιεργούμενα κύτ-
ταρα στην ίδια τελική θερμοκρασία21. Οι Cage et al23 
διεξήγαγαν μία μελέτη που εκτίμησε το αποτέλεσμα 
των μεταβολών στην ψύξη και στην απόψυξη στην 
ερευνητική κρυοχειρουργική. Βρέθηκε ότι ένας μεγάλος 
χρόνος συντήρησης και ένας αργός ρυθμός απόψυξης 
θα μεγιστοποιούσε την ιστική καταστροφή, ειδικά στην 
κρυοχειρουργική του καρκίνου.

Στη μελέτη μας, μέτριοι ρυθμοί ψύξης και απόψυ-
ξης (13,47 ± 9,04°C/min και 6,09 ± 4,56 °C/min 
αντίστοιχα) καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της εν-
δοβλαβικής κρυοχειρουργικής εν συγκρίσει με τους 
ταχείς ρυθμούς ψύξης και απόψυξης της τεχνικής εξ’ 
επαφής (54,52±32,17°C/min και 89,00 ± 86,42°C/
min) (P <0,000001). Συμπεραίνουμε ότι αυτοί οι μέτριοι 
ρυθμοί ψύξης και απόψυξης, που μετρήθηκαν στην 
επιφάνεια του δέρματος, είναι περισσότερο φιλικοί στην 
επιβίωση μελανοκυττάρων. Ερευνητικές μελέτες χρη-
σιμοποιώντας άλλες κυτταρικές σειρές, όπως κύτταρα 
ΑΤ-1 από προστατικά καρκινικά κύτταρα αρουραίου 
και ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα LNCaP Pro5 προ-
στατικού όγκου21 έδειξαν παρόμοια χαρακτηριστικά 
θανάτου κυττάρων με την ψύξη, αλλά δεν υπάρχουν 

Εικόνα 6. Παγόμπαλα προκαλούμε-
νη από την ενδοβλαβική κρυοβελόνα. 
Η ενδιάμεση επιφάνεια μεταξύ της 
παγόμπαλας και του μη ψυγμένου 
ιστού αντιπροσωπεύει το 0oC ισο-
θερμικό σημείο. Ο όγκος του ιστού 
που εντοπίζεται μεταξύ των -22οC 
και της μήλης επαφής είναι η ζώνη 
θανάτωσης στην οποία τα κύτταρα 
υφίστανται κρυονέκρωση. Κύτταρα 
που βρίσκονται στην θερμότερη 
περιοχή μεταξύ του -22οC και του 
0oC ισοθερμικού σημείου (ζώνη α-
ποκατάστασης) γενικά επιβιώνει από 
την ψύξη.

Recovery zone

Lethal zone

-22oC isotherm

0oC isotherm

Cryoneedle
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δεδομένα διαθέσιμα για την κυτταρική συμπεριφορά 
των μη καρκινικών κυττάρων δέρματος στην ψύξη.

Η τάση για μεγαλύτερο χρόνο συντήρησης που 
διαπιστώθηκε κατά την ενδοβλαβική κρυοχειρουργι-
κή σε σύγκριση με την εξ’ επαφής μέθοδο (82.67 ± 
138,03s και 16,86 ± 23,49 s αντίστοιχα, P <0,059), 
που σχετίζεται μόνο με τον όγκο της ουλής, δηλαδή 
μια μεγαλύτερη ουλή σε όγκο χρειάζεται περισσότερης 
διάρκειας ψύξη/χρόνο συντήρησης, μπορεί να εξηγεί 
την ανώτερη αποτελεσματικότητα της ενδοβλαβικής 
τεχνικής στη θεραπεία των χηλοειδών11,12. Χαμηλό-
τερες θερμοκρασίες είναι παρούσες γύρω από τη 

βελόνα και αυτό αυξάνει την περιοχή που ψύχεται 
στον πυρήνα του χηλοειδούς, που εφάπτεται στην 
κρυοβελόνα προκαλώντας κρυονέκρωση. Ένας μεγά-
λος χρόνος συντήρησης δίνει χρόνο για διαλυόμενα 
αποτελέσματα, σχηματισμό κρυστάλλων πάγου και 
αποτελέσματα επανακρυσταλλοποίησης. Επιπλέον, 
σε μεγάλη διάρκεια ψύξης οι βιοχημικές αλλαγές και 
η ανάπτυξη κρυστάλλων πάγου ενισχύονται, αυξά-
νοντας το ποσοστό κυτταρικού θανάτου19. Επομένως, 
η ενδοβλαβική τεχνική είναι πιο αποτελεσματική σε 
σχέση με τη μέθοδο εξ’ επαφής, που απαιτεί περισ-
σότερες κρυοχειρουργικές συνεδρίες (περίπου μία 
έως 20 συνεδρίες)7, για να επιτευχθεί επιπέδωση 
του χηλοειδούς. Από την άλλη μεριά, η μέθοδος 
εξ’ επαφής προκαλεί μια σοβαρή επιφανειακή κρυ-
οκαταστροφή, βλάπτοντας κυρίως την επιδερμίδα, 
συμπεριλαμβανομένων των μελανοκυττάρων, και την 
ανώτερη δερμίδα. Παρόλο που η ζώνη θανάτωσης 
κατά τη διάρκεια της ενδοβλαβικής και της εξ’ επαφής 
κρυοχειρουργικής θεραπείας δεν ερευνήθηκε σε αυτή 
τη μελέτη, προηγούμενες μελέτες ex vivo12 έχουν δι-
απιστώσει τη δημιουργία της «μπάλας πάγου» γύρω 
από την κρυοβελόνα και στην τελική θερμοκρασία, 
που ήταν θανατηφόρα για τους ινοβλάστες, δηλαδή 
στους -30οC. Υποστήριξη σε αυτό το συμπέρασμα 
έδωσε και η δουλειά των Cage et al23,που εκτίμησε 
το αποτέλεσμα των ποικίλων ρυθμών ψύξης και από-
ψυξης στην ερευνητική κρυοχειρουργική. Βρέθηκε ότι 
ο μεγάλος χρόνος συντήρησης και ο μικρός ρυθμός 
απόψυξης μεγιστοποίησε την καταστροφή ιστού, ειδικά 
στην κρυοχειρουργική καρκίνου.

Σύμφωνα με μη δημοσιευμένα δεδομένα, χηλο-
ειδή από σκουρόχρωμο/μαύρο δέρμα εμφανίζουν 
μικρότερο ποσοστό επαναφοράς του χρώματος μετά 
από ενδοβλαβική κρυοχειρουργική σε σύγκριση με 

ΠΙνΑΚΑΣ 1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩν ΤΕΣΣΑΡΩν φΑΣΕΩν ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ 
ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΡΥΟχΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Εξ’ ΕΠΑφΗΣ ΚΑΙ ΕνΔΟβΛΑβΙΚΑ

  Ρυθμός Τελική  χρόνος χρόνος
 ψύξης*  θερμοκρασία* συντήρησης* απόψυξης*
 (°C/min) (°C) (s) (°C/min)

Εξ’επαφής 54.52 ± 32.17 -46.77 ± 14.74 16.86 ± 23 49 89 ± 86.42
Ενδοβλαβική 6.09 ± 4.56 -15.55 ± 6.77 82.67 ± 138.03 13.47 ± 9.04
Τιμή P** 0 0 0.05949 0

*Μέση τιμή ± STD,** t-test (δύο ουρές).

ΠΙνΑΚΑΣ 2. ΥΠΟχΡΩΜΙΑ ΟΥΛΗΣ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΚΡΥΟχΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Εξ’ΕΠΑφΗΣ 
ΚΑΙ ΕνΔΟβΛΑβΙΚΑ. ΕνΑ ΥΨΗΛΟ ΣΚΟΡ 
ΔΕΙχνΕΙ ΜΙΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟχΡΩΜΙΑΣ

Υποχρωμία Εξ’επαφής Ενδοβλαβικά
0 1 (8,3%) 22 (100%)
1 9(75%) 0 (0%)
2 2 (16.7%) 0 (0%)
Σύνολο 12 (100%) 22 (100%)

P < 0.0001 (Mann–Whitney test). 
0: χρώμα θεραπευμένου δέρματος χωρίς σημαντικές 
αλλαγές, 
1: χρώμα θεραπευμένου δέρματος με υποχρωμία 
και με νησίδες φυσιολογικού χρώματος, 
2: χρώμα θεραπευμένου δέρματος με υποχρωμία 
χωρίς καθόλου νησίδες φυσιολογικού χρώματος.
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τη μέθοδο εξ’ επαφής. Αυτά τα ευρήματα μπορεί 
να ενθαρρύνουν τη χρήση της ενδοβλαβικής κρυο-
χειρουργικής για σκουρόχρωμα άτομα που φέρουν 
χηλοειδή. 

Συμπερασματικά, προτείνουμε ότι το θερμοκρασιακό 
ιστορικό της επιφάνειας του δέρματος κατά τη διάρκεια 
ενδοβλαβικής κρυοχειρουργικής μπορεί να παρέχει 
καλύτερο περιβάλλον επιβίωσης για τα μελανοκύττα-
ρα σε σύγκριση με την εξ’ επαφής κρυοχειρουργική, 
παράγοντας επομένως λιγότερο μόνιμη υποχρωμία 
και παραμόρφωση.

SUMMARY

BACKGROUND: This 15-month study was designed 
to compare the effect of skin surface temperature on 
skin pigmentation following a single intralesional or 
contact cryosurgical treatment of keloids.

METHODS: Thirty Caucasian patients with 45 keloids 
present for more than 6 months were included in this 
study. Twenty-one keloids were treated by the contact 
method while the remaining 24 scars were managed 
using an intralesional cryosurgery technique. The skin 
surface temperature at the keloids was measured 
and recorded using a Ni/Cd thermocouple. Four 
variables of the thermal history were evaluated with 
the contact and the intralesional methods, namely 
cooling rate, hold time, end temperature and thaw-
ing rate. Assessment of the local hypopigmentation 
was performed 6 months after the treatment using 
a pigmentation scale.

RESULTS: Significantly slower cooling (6.09±4.56°C/
min) and thawing rates (54.52±32.17°C/min) were 
recorded with the intralesional cryosurgery method 
when compared with the cooling rates (13.47±9.04°C/
min) and thawing rates (89.00±86.42°C/min) of the 
contact method (P <0.000001). The end temperature 
of the contact technique was significantly cooler 
(∩46.77±14.74°C) when compared with that of the 
intralesional method (∩15.55±6.77°C) (P <0.000001). 
There was a trend for the hold time of intralesional 
cryosurgery to be longer (82.67±138.03 s) than that 
of the contact method (16.86±23.49 s) (P <0.059). A 
significant difference in skin pigmentation was dem-
onstrated between the two cryosurgical methods. In 
91.7% of the keloids treated by the contact technique 
a significant hypopigmentation was noticed, while 
no marked hypopigmentation was detected in the 
skin surface of the keloids treated by the intralesional 

method (P <0.0001). 
CONCLUSION: We hypothesize that the thermal 

history of the skin surface during the intralesional 
cryosurgery technique provides a better survival en-
vironment for the melanocytes than the contact 
method, thus producing a lower rate of permanent 
hypopigmentation and disfiguring.

Key words: cryosurgery, intralesional cryosurgery, 
keloids, skin pigmentation, thermal history.
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