
1.GİRİŞ

1.1. Tanım ve Tarihçe

Latince  “Cryos”  yani  “soğuk,  buz  gibi  donmuş”  ve  “Therapy”  yani  “tedavi” 

kelimelerinden  kaynağını  alan  kriyoterapi,  dondurarak   kontrollü  doku  harabiyeti 

oluşturmak anlamında  kullanılmaktadır.  Aşırı  soğuk uygulaması  yolu  ile  anormal 

yada  hastalıklı  dokuların  yok  edilmesi  amaçlanır.   Sıfırın  altındaki  ısılara  maruz 

kalan  hayvan  ve  bitki  hücrelerinde  ölüm  meydana  geldiği  uzun  zamandır 

bilinmektedir.  Bu  yöntemin  temeli,  Eski  Mısır'lıların  analjezi  sağlamak, 

enflamasyonu önlemek ve  yara  tedavisi  amacıyla,  düşük ısıyı  lokal  uygulamaları 

esasına  dayanır (Leopard,1975). 

Milattan önce 5.yüzyılda Hipokrat,  travma ve kemik hastalıklarından kaynaklanan 

ağrının giderilmesinde soğuk uygulamasının gereğinden bahsetmiştir.

1661’de Thomas Bartholinus, perineal bölge ameliyatlarında soğuk uygulamasının 

anestezik etkisinden faydalanmış, 1800’lü yılların başında Baron Dominique – Jean 

Larrey amputasyon öncesi ekstemiteleri dondurarak ağrısız ve kanamasız ameliyatlar 

yapmıştır.

Kriyoterapinin  bilimsel  anlamdaki  ilk  uygulaması,  1851'de  Londra  Middlesex 

Hospital'de Dr.  James Arnott  tarafından meme ve uterus tümörü olan bir  hastada 

-20°C'a kadar soğutulmuş tuz, buz karışımıyla yapılmıştır. Arnott hastalarının tedavi 

olduklarını  iddia  etmemiş  fakat  ağrının,  kanamaların,  sulanmanın  ve  kokunun 

giderilmesine  bağlı  olarak  sonuçların  ümit  verici  olduğunu  belirtmiştir 

(Leopard,1975).
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Karbonmonoksit  ve  oksijen gazlarının yüksek  basınç  altında  sıvılaştırılması  1877 

yılında mümkün olmuş ve 1895’te ticari olarak kullanılabilecek miktarda sıvı azot ve 

sıvı hava elde edilebilmiştir.

İlk başarılı kriyoterapi 1899’da bir dermatolog olan Dr. Cambell White  tarafından 

bildirilmiştir. Kriyoterapinin yüzeysel deri lezyonlarında, nüks yapmış veya cerrahi 

tedavi  yöntemi  kabul  etmeyen  malign  tümörlü  olgularda   uygulanabileceğini 

açıklamıştır(White,1899).

 Pusey(1907), sıvı azot ve karbondioksit karlarını hemangiom ve keloid tedavisinde 

kullanmıştır.

Likid nitrojen 1940’larda kullanılmaya başlanmış ve yanıcı olmaması nedeniyle sıvı 

oksijene tercih edilen bir soğutucu ( kriyojen) olmuştur.

Irving Cooper ve Lee 1961’de  kapalı sistem esasına göre çalışan bir sıvı azot cihazı 

geliştirmişlerdir(Gage 1984).

Weatherley-White(1964),  dondurma sonrası  ortaya çıkan doku yıkımının çoğunun 

geri  dönüşümlü   olduğunu  tavşan  kulağı  üzerinde  yaptığı  araştırma  ile  ortaya 

koymuştur.

Douglas Torre 1965 yılında, Cooper’in cihazına bir sprey sistemi eklemiş ve cihazın 

kullanım etkinliğini artırmıştır(Gage 1984).

Dudak ve ağız boşluğunda benign ve malign lezyonlara, squamoz hücreli karsinoma 

ve  silindiromalara  lokal  dondurma  uygulayan  Gage  ve  arkadaşları  (1965) 

kriyoterapinin diğer metodlara göre lüzumsuz doku yıkımı meydana getirmediğini, 

tedavi neticelerinin gayet başarılı olduğunu ve yara iyileşmesinin 30 gün içerisinde 

tamamlandığını bildirmişlerdir. 
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Emmings  ve  arkadaşları(1966),  köpek  mandibulası   ve  femurlarında  yaptığı 

araştırmada  dondurma  neticesi  devitalize  olan  parçanın,  defektin  tamiri  için  bir 

iskelet ya da matriks gibi rol oynadığını ve periostumda ise yeni kemik teşekkülünün 

geliştiğini izlemiştir.

Emmings ve arkadaşları(1967),  leukoplaki  ve  papiller  hiperplazili  bir  seri  benign 

lezyonların kriyoterapi ile tedavisinde başarılı neticeler aldıklarını açıklamışlardır.

Heitman  ve  arkadaşları(1969),  kriyojen  tatbik  edilen  diş  pulpasındaki  ısı 

degişikliklerini kaydetmiş, ancak pulpada meydana gelen geri dönüşümsüz zararları 

açıklayabilecek ısı farklarını elde edememiştir.

Mayers(1971),  altı  diş  hekimi  öğrencisinde  klinik  olarak  normal  diş  etlerini 

-50°C'de 2 dakika dondurarak kriyoterapinin histolojik etkilerini incelemiş ve epitel 

altında vazodilatasyon, lökosit infiltrasyonu haricinde herhangi bir önemli bulguya 

rastlamamış ve primer olarak yüzeysel bir travma olduğunu bildirmiştir .

Poswillo(1971),  kriyoterapi  ile  elektrokoterizasyon  yöntemlerinin  hamster'lerin 

dudak  ve  yanaklarında  kimyasal  olarak  meydana  getirilen  karsinomların  ortadan 

kaldırılmasındaki verimliliklerini karşılaştırmış ve lezyonlara monopolarkoter ya da 

kriyo uç  ile uygulama yapmış ve kriyoterapinin yara iyileşmesinde daha az skatris 

dokusu bıraktığını belirtmiştir.

Kriyoterapi sonrasında oluşan lezyon bölgesindeki hücresel değişiklikler ve damar 

geçirgenligi üzerinde, işaretli karbon enjeksiyonu yöntemi ile  bir araştırma yapan 

Whittaker(1972),  lezyonun primer  etkeninin dondurmanın hücre  üzerindeki  direkt 

etkisi olduğunu,  postoperatif iki saat sonra gecikmiş tipte bir iltihabi reaksiyon olan 

dolaşım stazının ise, sekonder etken olarak rol oynadığını göstermiştir.
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Hurt  ve  arkadaşları(1972),  periodontal  problemleri  olan  hastaları  kriyoterapi  ile 

tedavi  etmişler  ve  histolojik  incelemelerinde  de  çok  çekirdekli  epitelyal  dev 

hücrelere rastladıklarını bildirmişlerdir.

Pollan ve arkadaşları(1974),  köpek mandibulasında  kemik defektlerine komşu canlı 

pulpaların  kriyoterapi  ısısına  karşı  etkilerini  incelemişler  ve  kontrole  göre  pulpa 

dokusunu  hiperemik  bulmuşlar  ancak  pulpitis  veya  nekroza  rastlamadıklarını 

gözlemişlerdir. 

Natiella ve arkadaşları(1974), maymunların ağız boşluğunu 3 ayrı bölgeye ayırarak 

sıvı  azotu  tek  seferde  3  dakika  süreyle   uygulamışlar,  bunun   neticesinde  ağız 

dokularında meydana gelen değişiklikleri makroskobik ve mikroskobik olarak 4-8 

hafta  boyunca  incelemişler  ve  3  haftalık  dönemde  hiç  birinde  tam  bir  iyileşme 

olmadığını,  ancak  iyileşme  süresi  sonunda  dokuların  normal  şeklini  aldığını 

bildirmişlerdir.

Kriyoterapinin  kemik  dokusu  üzerine  olan  etkilerini  1975  yılında  Bradley  ve 

Fisher(1975),  1978  yılında  yine  Bradley(1978)  incelemişler  ve  kemikteki 

değişikliklerin  nekrotik,  osteogenik  ve  remodelizasyon dönemi  olarak   3  safhada 

oluştuğunu ayrıca patolojik kırık ve sekestrelerin olabileceğini bildirmişlerdir. 

Fisher ve arkadaşları(1978) ise araştırmalarında kemiğin  mekaniksel özelliklerini 

saptamak için kriyoterapiyi  sıçan mandibulalarında uygulamışlar, kuvvet azalımının 

açık  olarak  8.  haftada  bulunduğunu  belirtmişler  ayrıca  bu  cerrahi  tedavi  ile  de 

patolojik kırıklara karşı kemiğin hassaslaştığını açıklamışlardır.

Kriyoterapinin kural,  teknik ve endikasyonlarıyla  birlikte  ağız kavitesinde ve yüz 

tümörlerinde nasıl uygulanacağını belirten Hausamen(1975) yüzeysel non-infiltratif 

tümörlerde  ve  hemongiomlarda  başarı  ile  tatbik  edildiği  gibi  melanomların 

rezeksiyon öncesi yayılımlarını engellemek içinde kullanıldığını bildirmiştir.
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Jarzab(1975), 1968-1974 yılları arasında 56 hastada ağız kavitesinde, dilde, yüzde ve 

dudakta bulunan hemangiomları tedavi etmiştir. Bu metodun diğer cerrahi metodlara 

göre estetik yönden çok başarılı ve memnuniyet verici olduğunu belirtmiştir.

Leopard(1975), ağız mukozasının özellikle belirli tipteki lezyonların kriyoterapi için 

ideal olduğunu, bu metodla tedavi edilen 300’den  fazla  hastadan edindiği bulgulara 

göre  avantajlarının  dezavantajlarından  daha  çok  olduğunu  tartışmış  ve  sekonder 

iyileşmede yüzeyel epitelizasyonun 2-3 haftada oluştuğunu açıklamıştır.

Poswillo(1975)  ,  yaptığı  çalışma  sonrası  gözlemlerine  dayanarak,  iyi  seçilmiş  ve 

ideal olarak uygulanmış bir kriyoterapinin özellikle anestezisiz çalışma, ağrısız ve 

skarsız  iyileşmeyi  sağlaması  nedeniyle  diğer  ağız  boşluğunda  uygulanan  tedavi 

yöntemlerinden daha iyi olduğunu savunmuştur.

Shepherd(1976), sıçan diş ve dokularına kriyoterapi uygulamış, pulpa ve interdental 

papillada  meydana  gelen  değişiklikleri  histolojik  olarak  incelemiştir.  Sonuçta 

odontoblast  tabakasında  yıkım,  pulpada  fibrozis  ve  epitel  harabiyetini  takiben 

regenerasyon  görüldüğünü  ve  steril  iltihabi  reaksiyon  ile  karakterize  olduğunu 

saptamıştır.

Ağız mukozasında kriyoterapiyi takiben damarsal olayların gözlenmesi için kantitatif 

metodlarla  çalışan  Whittaker(1977),  araştırma  bulguları  olarak  vasküler 

reaksiyonlarda gecikme ve staz halinin oluştuğunu bildirmiştir.

Myers(1978),  domuz  derisi  üzerinde  3  farklı  aletle  çalışarak  1-10  dakikalık 

dondurma sürelerinde kriyojenlerin birbirine göre etkilerini  araştırmış,  sonuçta  en 

etkili kriyojenin sıvı azot  olduğunu ve dondurma süresinin 3 dakikadan daha fazla 

olması gerektiğini savunmuştur.
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Sıçan dillerinde kriyoterapiyi takiben damar duvarlarında meydana gelen değişimleri 

inceleyen  Buch(1979),  erken  dönemde  dokudan  gelen  inflamasyon   hücrelerini, 

damar duvarlarının impermeabilitesi ile izah etmiş ve fazla sayıdaki polimorf nükleer 

lökositlerin çizgili kasa yapıştığını göstermiştir.

Bekke  ve  Baart(1979),  1973-1979  yılları  arasında  ağız  kavitesindeki  benign  ve 

malign  lezyonlu  90  hastaya  kriyoterapi  uygulamışlar  ve  klinik  olarak  tedavi 

neticelerinin başarılı ve gayet iyi olduğunu saptamışlardır.

Gongloff(1980), displazik ve benign ağız içi lezyonlarının tedavisinde uygulanışının 

basit, hasta tarafından kolay kabul edilebilmesi ve komplikasyonsuz oluşu nedeni ile 

kriyoterapiyi diğer metodlara üstün tuttuğunu bildirmiş ve sıvı azot uç ve spreyinin 

(-196  C)  donma kapasitesinin,   nitroz  oksitten  (-89.5°C)  fazla  olması  nedeni  ile 

iyileşmede başarılı neticeler aldığını belirterek, bu yöntemin özellikle ağız cerrahisi 

pratiğinde sık kullanılmasını önermiştir.

Bradley(1980)  oral  bölgede  kriyoterapinin,  hemanjiyom  ve  lökoplakinin  ve  bazı 

karsinom türlerinin  tedavisinde kullanımının önemli bir yer bulduğunu ve bölgedeki 

kemik  ve  sinir  dokunun  kriyoterapisinin  bazı  durumlarda  eksizyonel  cerrahinin 

engellenmesinde kullanılmasının umut verici olduğunu belirtmiştir.  

Pogrel(1993), 37 lokal agresif kemik lezyonu bulunan hastada yaptığı çalışmasında 

enükleasyon  ve  sonrasında  kriyoterapi  uygulamasının  segmental  mandibuler 

rezeksiyona olan ihtiyacı azalttığını bildirmiştir.

Pogrel ve arkadaşları(1996), yaptıkları  bir çalışmada yumuşak dokuda oluşan nekroz 

alanının  hesaplanması  için  kızılötesi  termografi  kullanmışlar  ve  klinik  olarak 

kullanımının pahalı  olduğu,  yalnızca  yüzey ısısını  ölçebildiğinden derinlikle  ilgili 

bilgi vermediği  ,  oral kavitede kullanılamayacağı buna rağmen klinik olarak sıvı 

nitrojenin  oluşturduğu  buz  küresinin  alanının  iç  kısmının  yüzde  70’inin  nekroz 

göstereceğini bildirmişlerdir.
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Schmidt ve Pogrel(2001),  Odontojenik Keratokisti bulunan 26 hasta üzerinde 2001 

yılında yaptıkları çalışmada enükleasyon ve kriyoterapinin birlikte kullanıldığı tedavi 

sonrasında 3 hastada (%11.5) nüks görmüşler ve bu yöntemin hastalar için gelişmiş 

bir tedavi seçeneği olabileceğini belirtmişlerdir.

1.2 Kriyoterapide Kullanılan Kriyojen Maddeler ve  Sistemler

Bugüne  kadar  endüstriyel  gelişime  bağlı  olarak  ethyl  choloride  (+12.2°C), 

freonR114 (+3.8°C),  freonR12 (-29.8°C),  freonR22 (-41.0°C) ,  karbondioksit  karı 

(-78.5°C), nitroz oksit       (-89.5°C) ve Likit nitrojen (sıvı azot) (-195.6°C) gibi 

çeşitli kriyojen maddeler kriyoterapi (kriyoterapi) için kullanılmıştır (Chapin, 1976; 

Kumar,1975) .

Bu maddelerden, düşük ısı elde etmek için kullanılan cihazların çalışma sistemi iki 

prensibe dayanır (Barnard,1977;Leopard,1975;Reade,1979) .

1.  Açık  sistem:  Lezyonların  üzerine  karbondioksit   (  -78.5°C)  veya  sıvı  azotun 

(-195.6°C)  sprey veya pamukla direkt uygulanmasıyla elde edilir.

2. Kapalı sistem: 3 ayrı yöntemle elde edilir.

a) Termo-Elektrik sistem (Peltier efekti); İki benzer olmayan yarı iletkenden elektrik 

akımı  geçirerek ısının düşürülmesi  esasına  dayanır.  Bu sistemdeki  cihazlar,  diğer 

kapalı sistem cihazlarına göre daha az kullanışlı ve daha büyük hacimlidirler.

b) Evaporatif sistem ( faz-transformasyonu)  kullanılan kriyojen maddenin sıvıdan 

gaza kontrollü geçişi sağlanarak çok düşük ısı değerlerine ulaşılabilir. 

c)  Joule-Thomson efekti;  İnce bir  borunun içinden basınçlı  gaz (genellikle nitroz 

oksit)  dolaştırılması  prensibine  dayanır.  Aletin  ucunda  ısı  -70°  C  civarındadır. 
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Özellikle  yüzeysel  lezyonların  tedavisinde  kullanılır 

(Chapin,1976;Hausamen,1975;Leopard,1974) .

Günümüzde, geliştirilen modern evaporatif ve Joule-Thomson prensibine dayananan 

cihazlar ve onların çok çesitli uçları sayesinde son 15-20 yıl içerisinde dermatolojide, 

oftalmatolojide,  nöroşirurjide,  K.B.B.'da  ve  jinekolojide  yaygın  kullanım  alanları 

bulmuştur  (Campbell,1972;  Gill  ve  Long,1976;Jolly,1976;Natiella  ve 

ark.,1974;Vistnes,1975). 

Oral ve Maksillofasiyal  cerrahide ise, özellikle yumuşak doku patolojisinde verdiği 

başarılı  neticelerden  dolayı;  hemangiom  gibi  vasküler  tümörlerde,  leukoplaki  ve 

liken  planus  gibi  ağızın  atipik  epitelyal  oluşumlarında,  odontojenik  keratokist, 

ameloblastoma,  miksoma,  gaint  cell  granülom  gibi  lokal  agresif   tümörlerde  ve 

malign tümörlerde uygulanmıştır.

1.3. Kriyoterapinin Endikasyonları:

Leopart (1975) kriyoterapinin endikasyonlarını iki grupta toplamıştır:

1. Kriyoterapinin tercih edilmiş tedavi yöntemi olarak  kullanılabileceği durumlar: 

vasküler  malformasyonlar,  hiperkeratozlar  ve  leukoplaki,  granülomatoz  ve 

hiperplastik lezyonlar

2.  Kriyoterapinin  istenirse   uygulanabilecegi  durumlar  hiperplastik  oluşumlar, 

(protez  vuruğu,  damakta  papiller  hiperplazi,  fibroz  epulis,  viral  siğiller),  mukoza 

kistleri, erosiv lezyonlar (bazal hücreli karsinom ve ağız kanserleri) ve paroksimal 

trigeminal nevraljilerdir(Barnard,1977).
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Yapılan çalışmalarda, lokal agresif kemik lezyonu bulunan hastalarda enükleasyon 

sonrasında kriyoterapi uygulaması yapılmasının nüksü engelleme açısından  başarılı 

sonuçlar  verdiği  bildirilmiştir  (Pogrel,1993).   Yukarıda  belirtilen  lezyonların 

tedavisinde  her  hastada  kullanılabileceği  gibi  özellikle  İdiosenkrazili  hastalarda, 

Pace- Maker taşıyan ve elektrokoter kontrendike olan hastalarda, cerrahi riski fazla 

olan ileri  yaştaki hastalarda,  anestezik maddelere karşı  allerjik reaksiyon gösteren 

hastalarda,  İnoperabl  hastalarda  palyatif  tedavi  olarak  yada  vejetatif  lezyonlarda 

tümör kitlesini yok etmek için kriyoterapi uygulaması endikedir.  

1.4. Kriyoterapinin Kontrendikasyonları:

1.4.1.Kesin Kontrendikasyon

Patolojik inceleme gerekli olan lezyonlarda,

Baskılanmış dolaşımı olan bölgelerde, 

Melanoma,

Kriyoterapiye karşı hassasiyet gösteren yada yan etki görülmüş hastalarda

1.4.2.Göreceli Kontrendikasyon

Soğuk İntoleransı

Soğuk Ürtikeri

Kollajen hastalığı yada otoimmün hastalığı olanlarda

İmmünsupresif ilaç kullananlarda
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Kriyoglobulinemi

Multiple Myeloma

Reynaud Hastalığı

1.5.Kriyoterapide Komplikasyonlar

Zacarian (1985) kriyoterapinin komplikasyonlarını şöyle sınıflamıştır: 

1.5.1.Erken komplikasyonlar

Ağrı  : Subjektif  bir  duygudur.  İşlem başlangıcında  donmanın  verdiği  rahatsızlık 

hissi,  yüzeyel  duyu  sinirlerinin  soğuk  etkisi  ile  analjezisine  bağlı  olarak  azalır. 

Donmanın çözülmesi ile birlikte tekrar ağrı başlayabilir, bu ağrı giderek azalır ve 

tekrarlamaz.

Başağrısı: Yüz bölgesine yapılan uygulamalardan sonra görülebilir. 

Enflamasyon: Kriyoterapi  sonrası  kaçınılmazdır.  Şiddeti  donmanın  derecesine, 

bölgenin  anatomik  yapısına  ve  hastanın  soğuğa  olan  duyarlılığına   bağlı  olarak 

değişir.

Intradermal kanama: İşlemi takiben 15 dakika sonra deri altında hemoraji ve şişme 

görülür.Küçük  damarlarda  tromboz  oluşumu  ile  birlikte  endotel  hücrelerindeki 

ayrılma ve rupture bağlı olarak kan elemanları doku içine sızar.  Bölgede giderek 

capı büyüyen ekimotik lezyon gelişebilir. 

Senkop: İşlem sırasında Vazo- vagal senkop görülme olasılığı vardır.
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Vezikülo- büllöz oluşumlar: Kriyoterapiyi takiben veziküllü ve büllü oluşumlar sık 

görülür. Hemorajik bül oluşumu da izlenebilir.

1.5.2.Geç Komplikasyonlar:

Postopretif enfeksiyon: Nadir olarak izlenir, oral bölgedeki kullanımlarından sonra 

mekanik temizlik amacı ile gargara kullanılması engellenmesi için yeterli olacaktır.

Ateşli sistemik reaksiyon: İşlemden 24 saat sonra başlar ve aniden kaybolur. Elton 

tarafından bildirilen bu komplikasyon nadir görülür.

Kanama: Dondurulan bölgede kanama nadirdir. Operasyon bölgesinden daha  önce 

biopsi alınmışsa yada küretaj yapılmışsa görülebilir. 

Fazla granülasyon dokusu oluşumu: Nadir görülen bir komplikasyondur.

1.6. Kriyoterapinin Dokulara Etkileri

Dokuların  çoğu -2.2°C'de donmaya başlamakla  birlikte,  çoğu hücreler  -5°C veya 

daha altındaki bir ısıda donarlar (Campbell,1972; Poswillo,1971) Kreyberg (1946) 

daimi hücre harabiyetinin -10°C ve -20°C ısılarda görüldüğünü belirtiyorsa da bir 

çok  araştırıcı  (Cooper,1965;Gage,1979;Leopard,1975;Poswillo,1971;Reade,1979) 

-20°C'nin hücrelerin yıkımı için ideal olduğu düşüncesindedirler.

Bugün  için  bu  yöntemle  hücrelerin  ölüm  mekanizması  tam  olarak  açıklığa 

kavuşmamıştır.  Fakat  Bununla ilgili  bilgilere  göre donmanın biyolojik etkileri  iki 

ayrı  mekanizma  ile  oluşur:   (Chapin,1976;Farrant,1972;Fraser,1975;Gill  ve 

ark.,1968;Gongloff  ve  ark.,1980;Hausamen,1975;Holden  ve  Saunders, 

1973;Leopard,1974;Reade,1979)
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1.6.1. Direkt etkiler:

a) Hücresel bozukluklar, hücrelerde dehidrasyon ve elektrolit dengesi bozuklukları: 

Sıcaklık dondurucu değerlere düştüğünde su kristalleşir. Buz kristalinin oluşumu ilk 

önce ekstraselüler boşluklarda meydana gelir. Sistemden su çekilmesi hiperosmotik 

bir  ekstraselüler  ortam oluşmasına  neden olur  ve bu ortam hücrelerden su çeker. 

İşlem sürdükçe  buz  kristalleri  büyür,  hücreler  büzüşür  ve  hücre  membranı  hasar 

görür. Hücre içinde artan elektrolit konsantrasyonu hücreleri yok etmek için zaman 

içinde  yeterli  hale  gelir.  Solüsyon  efekti  denilen  bu  etki  hücreler  için  herzaman 

öldürücü  etkiyi  yaratamaz  fakat  intraselüler  buz  oluşumu  hücreler  için  ciddi  bir 

tehdittir  ve  hemen  herzaman  öldürücü  etki  yapar.  (Mazur,1963;  Mazur,1984; 

Pegg,1987) Solüsyon efekti hasarı düşük dondurma oranlarında, intraselüler buz ise 

genellikle yüksek dondurma oranları ile ilişkidedir. Yüksek donma oranları ile oluşan 

intraselüler buz oluşumu, suyun hücre dışına çıkmasına izin vermeden hücre hasarı 

oluşturur. Muldrew(1994) ekstraselüler alandaki buzlanmanın etkisi ile oluşan artmış 

osmotik  basıncın  oluşturduğu  hücre  membranı  hasarının  intraselüler  buz  kristali 

oluşmasını  sağladığını  belirtmiştir.  Birkez  oluştuğunda  İntraselüler  buz,   hücre 

organellerini ve membranını parçalayarak hücre ölümünü sağlar.   

b) Hücresel enzimler üzerine inhibitör etki yapar.

c) Hücre membranındaki ve mitokondrilerdeki lipoproteinler denature olur.

d)  Buz kristallerinin yeniden erimesi  esnasında,  intrasellüler  elektrolit  seviyesinin 

artması ve hücre membranı permeabilitesinin çoğalması nedeni ile, ekstrasellüler sıvı 

hücre içine girer. Bu da hücrelerin şişmesine ve yırtılmasına sebep olur.
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1.6.2. İndirekt etkiler:

a) Vasküler etkiler:Dokuların soğutulmasından  sonraki ilk cevap vazokonstrüksiyon 

ve kan akışındaki azalmadır. Donmayla birlikte kan akımı durur. Doku çözülüp doku 

sıcaklığı  0°C’nin  üstüne  çıktıkça  dolaşım  bu  sefer  vazodilatasyonla  beraber  geri 

döner.Bu hiperemik cevapla beraber birkaç dakika içinde damar geçirgenliği de artar. 

Birkaç saat içinde ödem gelişir ve ilerler. Endotelial hücrelerde 2 saat içinde elektron 

mikroskobik  seviyede  izlenebilen  hasarlar  görülür.  Bu  endotelial  hasar  damar 

duvarında  geçirgenlik  artışı,  ödem,  platelet  agregasyonu,  ve  30-45  dakika  içinde 

dolaşımı durduran mikrotrombüs oluşumu ile sonuçlanır.  Mikrotrombus teşekkülü 

iskemik  nekroza  yol  açarak  kriyonun  indirekt  etkilerinden  birini  teşkil  eder 

(Whittaker,1972) .

b)   İmmunolojik  etkiler:    Kriyonekrozunu bir   immunolojik  reaksiyonun  takip 

ettiğine  dair  görüşler  vardır  ve  bu  yüzden malign  hastalıkların  tedavisinde  önem 

kazanmıştır  (Farrant,1972;Leopard,1975).  Kriyoterapiyi takiben, beklenenden daha 

büyük bir hacimde nekroz meydana gelir. Ortaya çıkan immun reaksiyon: 

1) Normalde hücre içinde mevcut olan antigenik maddelerin hücrenin soğuk tesiri ile 

parçalaması sonucu serbest hale geçmesi, 

2)Donmanın  moleküler  yapıda  bir  değişim  meydana  getirmesinden  doğar 

(Leopard,1975).

1.7.Etkin  kriyoterapi uygulayabilme şartları:

a) Donan lezyonun büyüklüğüne ve genişliğine,

b) Kriyojenin özelliğine,

c) Ucun veya spreyin genişliğine,
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d) Basıncına,

e) Doldurulan dokunun derinliğine ve hacmine,

f) Uygulanan dokunun iletkenliğine ve osmolitesine,

g)   Hücre yapısına ve dokunun damar durumuna bağlıdır  (  Fraser,1975; Gill  ve 

Long,1976;  Hausamen,  1975;  Holden  ve  Saunders,  1973;  Kumar,1975; 

Poswillo,1971) .

1.8.Kriyoterapinin avantaj ve dezavantajları 

Kriyoterapi uygulama basitliği, tek seansta çoklu lezyonlara tedavi uygulanabilmesi, 

ikinci  bir  tedavi  gerektiğinde  daha  önce  donmuş  dokuda  tekrar  uygulanabilmesi, 

ağrısız  olması,  ucuz  olması,  hastanede  yatma  zorunluluğu  gerektirmemesi  gibi 

avantajlara  sahiptir.  Lezyonların  kendi  yerlerinde  harap  olması  ve  bunun sonucu 

laboratuar bulgusu elde etme imkanının olmaması dezavantaj olarak sayılabilir.

Bu kadar uzun zamandır Tıbbın birçok dalında  ve Diş Hekimliğinde kullanılan ve 

son zamanlarda da branşımızın kullanım alanına girmiş olan kriyoterapinin farklı 

uygulama  tekniklerinin  etkileri  konusunda  hala  tartışmaların  bulunması,  yapılan 

çalışmaların  özellikle  dokuları  tahrip  eden  sıcaklık  değerleri  ve  bu  değerlerin 

monitörizasyonu üzerine yoğunlaşması, ve literatürde uygulamanın hangi sürelerde 

yapılacağına  dair  bilgilerin   otörlerin  kişisel  tecrübelerine  dayandırılması,  süreye 

bağlı  etkilerin  karşılaştırılmalı  olarak  incelenmemesi  sebebi  ile  bu  çalışmanın 

yapılmasına karar verilmiştir.  
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2.GEREÇ VE YÖNTEM:

Çalışma  2007  yılında  Mayıs  ayında  Ankara  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Hayvan 

Araştırma Laboratuarında gerçekleştirildi. Çalışma araştırma etiği açısından  Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulunca incelendi ve19.03.2007 tarih ve 109-2856 

karar numarası ile  onaylandı.

Araştırmada 15 adet, erkek, erişkin, 3 – 4.5 kg arasında ağırlığı olan, beyaz, Yeni 

Zelanda tavşanı(Oryctolagus cuniculus) kullanıldı.

Hayvanlara 50mg/kg IM ketaminin (Ketalar Flakon 50mg/ml, Pfizer)  ile sedasyon 

uygulandı.  Her hayvanın sağ ve sol arka bacaklarında medial  tarafta tibia kemiği 

etrafında  ve   sırtında  10X10  cm’lik  alanda,  Polyvinylpyrolidone  iod  kompleksi 

(Batticon Solüsyon, Adeka) ile dezenfeksiyon uygulandıktan sonra bölge operasyon 

için  traş  edilerek  cilde  ulaşıldı.  Operasyon  bölgelerine  anestezi  amacı  ile  1cc 

lidocaine  (Jetokain-Simplex Ampul , Adeka) enjeksiyonu yapıldı. 

Sırt  üstü  pozisyonda  opere  edilen  hayvanların  hazırlanan  tibia  bölgelerinde  15 

numaralı  bisturi  ile cilt,  cilt  altı  ve periost insize edilerek tibia kemiğine ulaşıldı. 

Periost   yeterli  uygulama  sahası  açılana  kadar  eleve  edildikten  sonra  yeterli 

ekartasyon  sağlanarak bölgeye soğuk uygulaması tatbik edildi.  (Resim1-6) İşlem 

sonrasında  operasyon  bölgesi  3/0  ipek  sutur  kullanılarak  suture  edildi.  Sırt 

bölgesinde hazırlanan sahada kontakt uç veya sprey aplikatör ile soğuk uygulaması 

yapıldı.(Resim 7-9) Çalışmada   Brymill Cryogenic Systems marka  Cry-AC B-800 

model sıvı nitrojen tankı,  3mm çaplı kontakt uç ve sprey uç   kullanıldı.(Resim10)

İşlemler sonrasında hayvanlar, 48 saat sonra ötenazi uygulanana kadar gözlem altına 

alındı.
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Resim 1 Operasyona hazırlanmış denek

Resim 2 Traş ve dezenfekte edilmiş Tibia bölgesi
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Resim 3 Ekspoze edilmiş tibia

     

Resim 4 Ekartasyon
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Resim 5 1cm çaplı aliminyum kolimatörün uygulanışı

Resim 6 Kontakt uç ile Tibiada uygulama
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Resim 7 Sırt bölgesi

Resim 8  Sırtta Sprey 
uygulama

Resim 9 Kontakt uç ile 
sırtta uygulama
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Resim10 Kriyo Cihazı ve uçları

Araştırmada  Kontakt  uç  ve  sprey  aplikatörün  süreye  bağlı  oluşturdukları  nekroz 

derinliklerinin  ölçülmesi  amaçlandı.  Bunun  için  hem  kontakt  uç  hem  de  sprey 

aplikatör ile tibia kemiğinde ve hayvanın sırt bölgesinde 30 saniye, 60 saniye ve 120 

saniye süre ile soğutma işlemi gerçekleştirildi. İşlem her aplikatör ve her süre için 

5’er defa tekrarlandı. Sprey uygulama sırasında hem standardizasyon sağlamak hem 

de  çevre  dokuların  zarar  görmesini  engellemek  için  el  yapımı  1  cm  çapında 

aliminyum bir kolimatör kullanıldı.(Resim 11)   

Resim 11 1cm çaplı kolimatör
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Uygulamadan  48  saat  sonra  hayvanlara  100mg/kg  thiopental’in  (Pental  Sodyum 

Flakon 1g  İ.E  Ulagay)  intraperitonal  uygulaması  ile  ötenazi  uygulanadı.  Tibialar 

tekrar  ekspoze  edilerek  eksize  edildi.  Sırt  bölgesinde  oluşan  kriyolezyonlar  ise 

etrafından tam kalınlıkta cilt  insizyonu yaparak çıkartıldı.(Resim 12)  Spesimenler 

%10’luk formol içinde takibe alındı.

Resim 12 Sırt bölgesindeki 

kriyolezyon

Ciltten  alınan  örnekler  2  mm’lik  kesitler  haline  getirildi.  Tibialardan  ise  testere 

yardımı ile uygulama yapılan bölgeden 3 mm lik kesitler çıkarıldı. Kemik dokular 

yeterli  süre  %15’lik  formik  asitte  bekletilerek  dekalsifiye  edildi.  Dekalsifikasyon 

sonucunda  su  ile  yıkanarak  tekrar  % 10’luk  formolde  takibe  alındı.  Yeterli  süre 

formolde bekleyen spesimenler  kasetlere  alınarak histopatolojik takibe gönderildi. 

Histopatolojik inceleme Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalı’nda 

gerçekleştirildi.  Hazırlanan preparatlar  ışık mikroskobu altında incelenerek oluşan 

nekroz derinlikleri işaretlendi. Dokularda oluşan nekroz derinliğinin ölçümü için tam 

sayıdan sonra iki basamak gösteren dijital bir kumpas kullanıldı. Ölçümlerden elde 

edilen  değerler  Statistical  Package  for  the   Social  Sciences  (SPSS)   programı 

kullanarak değerlendirildi.
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3.BULGULAR

Çalışma sonucunda değişik uygulama teknikleri ve uygulama sürelerine bağlı olarak 

yumuşak dokuda meydana gelen  nekroz  derinlikleri  Çizelge  1’de,  kemik  dokuda 

meydana gelen nekroz derinlikleri  Çizelge 2’de  gösterilmiştir.

 Çizelge 1 Yumuşak dokuda meydana gelen nekroz derinlikleri (mm)

Sprey Kontakt

Y
U
M
U
Ş

A

K

D

O

K

U

30 sn 60 sn 120 sn 30 sn 60 sn 120 sn

1 3.8 3.8 3.7 2.54 2.0* 5.8

2 5.3 4.4 3.7 2.62 2.22 2.5*

3 5.12 4.45 4.88 2.1 3.94 2.5*

4 4.34 4.35 3.53 2.66 2.73 3.54

5 4.21 3.59 5.41 3.17 3.86 2.74

İncelenen preparatların yumuşak dokuya ait olan 3 tanesinde takip sırasında oluşan 

yatış hatası meydana gelmiş ve kesitlerde epidermis ve kas doku izlenememiştir. Bu 

preparatlara istatistiksel olarak değerlendirmeye katılabilmesi için her grupta bulunan 

en  düşük  değerin  altında  bir  değer  verilmiştir.  Bu  değerler  çizelgede“*”  ile 

işaretlenmiştir.
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Çizelge 2 Kemik dokuda meydana gelen nekroz derinlikleri (mm)

Sprey Kontakt

K
E
M
İ
K

D
O
K
U

30 sn 60 sn 120 sn 30 sn 60 sn 120 sn

1 1.89 1.65 2.7 - - 1.13

2 3.01 2.32 2.5 - 1.46 -

3 3.16 3.68 2.8 - - 1.63

4 2.4 5.13 4.92 - - -

5 2.76 3.79 5.74 - - -

Çalışmada kemik dokuda kontakt uç ile yapılan uygulamalarda preparatların büyük 

çoğunluğunda  nekroz  olarak  değerlendirilecek  morfolojik  değişikliklere 

rastlanamamıştır. Altında bulunan ilik dokuda nekroz izlenen kortikal kemik dokusu 

48 saatlik süre sonunda  osteosit kaybı,   interstisyel dokuda inflamatuar eksuda ve 

hemoraji  göstermiş,  bu  bulgular  nekroz  lehine  değerlendirilmiştir.  Kontakt  uç  ile 

yapılan  uygulamalarda  değer  elde  edilemeyen  preparatlarda  nekrozun  kortikal 

kemikte  sınırlı  kaldığını  düşünülmüştür.    İlikte  yüzeyel  nekroz  gösteren 

preparatlarda  ise  1  mm’ye  yakın  değerlere  ulaşılmıştır.  Değerlendirilemeyen  her 

olguya  en  düşük  değerin  altında  olan  aynı  bir  değerin  verilmesi,  istatistiksel 

incelemede bir varyasyon oluşturmayacağından kemik dokuda kontakt uç ile yapılan 

uygulamalar istatistiksel incelemenin dışında tutulmuştur.
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3.1.Histolojik Bulgular:

3.1.1. Yumuşak dokuda izlenen histolojik değişiklikler:

Histolojik kesitlerde, epidermis, deri ekleri içeren subepitelyal gevşek bağ dokusu ve 

çizgili kas dokusu izlenmektedir. (Resim 13- 15)

İncelenen  preparatlarda  hem  sprey  kullanılan  olgularda  hem  de  kontakt  uç 

olgularında  epidermiste  koagülasyon  nekrozu,  ülserasyon,  erozyon,  ödem  sıvısı, 

inflamatuar  eksuda  çıkışı  görülmektedir.(Resim  16).  Koagülatif  değişiklikler; 

nükleus  kaybı,  eozinofili  artışı,  hücre  sınırlarında  belirsizleşme  ve  otoliz  ile 

karakterlidir. 

Dermiste; bağ dokusunda ödem artışı, liflerde ayrışma, homojenizasyon, bağ dokusu 

hücrelerinde nükleus kaybı ile Polimorfonükleer lökosit ve makrofajlar başta olmak 

üzere inflamatuar hücre infiltrasyonu izlenmektedir.(Resim 17)

İnflamatuar  değişiklikler  olgudan  olguya  değişiklik  göstermektedir.  Bağ 

dokusundaki  koagülatif  değişiklikler  epidermis  ve  deri  eklerine  göre  daha  az 

belirgindir.  Deri  eklerinde  koagülasyon  mevcut  olup  kıl  foliküllerinde  taban 

kısmında nükleus artıkları görülebilmektedir.(Resim 18-19-20)

Kas  dokusunda  etkinin  sınırlarını  gösterecek  tarzda  görünüm  mevcuttur.  Orta 

kısmında  kas  dokusunda  nekrotik  değişiklik,  kenarlarda  rejenerasyon  bulguları 

görülmektedir.(Resim  21-22)  Nekroz  alanında  kas  liflerinde  homojenizasyon, 

ayrılma, nükleus kaybı ve inflamatuar hücre infiltrasyonu mevcuttur.(Resim23-25) 

Nekroz  periferinde  ise  nükleus  sayısında  artma,  makrofaj  infiltrasyonu  içeren 

rejeneratif değişiklik izlenmektedir.
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Resim 13 Nekrotik epidermis

Resim  14  Nekrotik  subepiteliyal  bağ 
doku doku ve deri ekleri

Resim 15 Nekrotik çizgili kas dokusu
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Resim 16 Epidermiste tüm nekroz

Resim17 Dermiste nekroz
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Resim 18 Epidermiste nekroz

   Resim 19 Dermiste nekroz

  

   Resim 20 Deri eklerinde 
   koagülatif değişiklikler
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Resim 21 Kas dokuda nekroz, reaksiyonel doku ve sağlam kas

Resim 22 Sağlam kas, reaksiyonel doku , kısmi nekroz

28



Resim 23 Kas doku  normal bağ 
doku inflamasyonlu

Resim 24 Kasta tüm nekroz

Resim 25 Kasta nekroz

29



3.1.2.Kemik dokuda izlenen histolojik değişiklikler:

Kemik dokusuna yapılan değerlendirmelerde ise nekrozun fark edilebilmesi daha güç 

olmaktadır.  Bu  nedenle  kemik  dokusu  ve  iliklerdeki  değişiklikler  ayrı  ayrı 

incelenmiştir. Kemik dokusunda, osteosit kaybı ve interstisyel dokuda inflamatuar 

eksuda – hemoraji bulunuşu nekroz lehine değerlendirilmiştir.(Resim 26-27-28) 48 

saatlik  bekleme  süresi  kemikte  demarke  nekroz  ve  sekestre  oluşumu için  yeterli 

olmamıştır. Lamellasyon kaybı bu dönemde hissedilmemektedir. İlik dokusunda ise 

kanlanması fazla bir doku olduğu için hemorajik nekroz görülmektedir.(Resim 29-

30) Kanama ve hücre detaylarının kaybı nedeniyle ilikteki değerlendirme daha kolay 

olmaktadır.  Ancak  bazı  olgularda  tüm  kavite  içindeki  ilik  nekroza  uğrarken, 

bazılarında fokal ve hafif nekrotik değişiklikler veya fokal hemoraji- ödem olarak 

reaksiyon izlenebilmektedir.(Resim 31) Total nekroz olan olgularda kortikal kemik 

dokusunun kalın olduğu görülmektedir.

Resim 26 İnterstisyel alanda eksuda
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Resim 27 İnterstsiyel alanda eksuda

Resim 28 İlikte yüzeyel nekroz
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Resim 29 Kemik iliğinde yaygın nekroz

Resim 30 İlikte fokal nekroz
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Resim 31 Normale yakın hafif ödemli kemik ve ilik

3.1.3. Makroskopik bulgular ve Klinik değerlendirme:

Histolojik  kesitler  makroskopik  olarak  incelendiğinde  kemik  dokulara  ait 

preparatlarda   derin  nekroz  görülen  preparatlarla  yüzeyel  nekroz  görülen 

preparatların  boyanması  arasında  gözle  görülür  fark  mevcuttur.(Resim  32-33) 

Yumuşak  doku  kesitlerinde  ise  kasa  kadar  nekroz  oluşan  olgularda  sağlam  kas 

dokusu ve nekrotik dokunun sınırları izlenebilmektedir. (Resim 34)
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Resim 32 İlikte tüm nekroz                                Resim 33 İlikte kısmi nekroz

Resim 34 Nekrotik kas ve sağlam kas dokusunun makroskopik olarak izlenmesi
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Klinik olarak yapılan değerlendirmede yumuşak dokuda  sprey kullanılan  olgularda, 

nekroz derinliği ve nekrozun şiddeti, kontakt uç uygulamalarına göre daha agresif 

izlenmektedir. Yumuşak dokuda sprey kullanılan her olguda ciltte  tüm kat nekroz 

izlenirken  ,  kontakt  uç  kullanılan   olgularda  özellikle  30  saniye  ve  60  saniye 

uygulama yapılmış olan örneklerde, nekroz bağ dokusu içinde sınırlı kalmakta ve 

tabandaki kas dokusunda sadece  rejeneratif değişiklikler izlenebilmektedir.(Resim 

35-36)

Resim 35 Sağlam kas dokusu üstünde nekrotik bağ doku
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Resim 36 Tümü sağlam olan kas dokusunun makroskopik görüntüsü

Kemik doku üzerinde yapılan klinik değerlendirmede, kontakt uç kullanılmış olan 

örneklerden  sadece  3  tanesinde  kemik  iliğine  ulaşan  nekroz  izlenmiş  geri  kalan 

preparatlarda  nekroz  lehine  değerlendirilebilecek  morfolojik  değişikliğe 

rastlanamamıştır.  Sprey  kullanılan  olgularda  ise  her  örnekte  kemik  iliğine  ulaşan 

nekroz izlenebilmektedir. 

Bu bulgular neticesinde hem yumuşak dokuda hem de kemik dokuda sıvı nitrojenin 

sprey  olarak  uygulanmasının  kontakt  uç  ile  uygulanmasına  nazaran  daha  ciddi 

etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. 
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3.2. İstatistiksel bulgular: 

Kontakt uçla kemik dokuda kriyoterapi uygulamasından sonra geçen 48 saatlik süre 

kemik  dokuda  morjolojik  olarak   yeterli  nekrotik   etkiyi  gösteremediğinden 

istatistiksel incelemede kemik dokudaki kontakt uç parametreleri kullanılmamıştır.

3.2.1 Sprey kullanılan olgularda zamana göre karşılaştırma:

 30'' 60'' 120'' P

 
ortanca(min-maks) 
ort±ss

ortanca(min-maks) 
ort±ss

ortanca(min-maks) 
ort±ss  

Kemik
2.76(1.89-3.16) 
2.64±0.51

3.68(1.65-5.13) 
3.31±1.36

2.8(2.5-5.74) 
3.73±1.49 0.566

Yumuşak
4.34(3.8_5.3) 
4.55±0.63

4.35(3.59-4.45) 
4.11±0.39

3.7(3.53-5.41) 
4.24±0.84 0.645

Sprey  kullanılarak  uygulanan  kriyoterapi  uygulamalarında  p>0.05  olduğundan  30 

saniye, 60 saniye ve 120 saniyelik uygulamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunamamıştır. İnceleme için Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır.

3.2.2. Kontakt uç kullanılan olgularda zamana göre karşılaştırma: 

 30'' 60'' 120'' P

 
ortanca(min-maks) 
ort±ss

ortanca(min-maks) 
ort±ss

ortanca(min-maks) 
ort±ss  

Yumuşak
2.62(2.1 - 3.17) 
2.61±0.38

2.73(2 - 3.94) 
2.95±0.90

2.74(2 - 5.83) 
3.42±0.98 0.697

Kontakt uç kullanılarak uygulanan kriyoterapi uygulamalarında p>0.05 olduğundan 

30  saniye,  60  saniye  ve  120  saniyelik  uygulamalar  arasında  istatistiksel  olarak 

anlamlı  fark  bulunamamıştır.  Kemik  dokuda  kontakt  uç  ile  uygulama  yapılan 

olgularda  48  saatlik  sürede  morfolojik  olarak  nekroz  izlememediği  için  kemik 

dokuya ait değerler inceleme dışı tutulmuştur. İnceleme için Kruskal- Wallis Testi 

kullanılmıştır.
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3.2.3.  30  saniyelik  kriyoterapi  uygulamasında  sprey  ve  kontakt  uç 

karşılaştırması:

 Sprey Kontakt P
 ortanca(min-maks) ort±ss ortanca(min-maks) ort±ss  
30'' 4.34(3.8 - 5.3) 4.55±0.63 2.62(2.1 - 3.17) 2.61±0.38 0.008

30  saniye  süre  ile  yapılan  kriyoterapi  uygulamasında  sprey  ve  kontakt  uç 

karşılaştırmasında  p<0.05  bulunmuştur.  Bu  sonuç  istatistiksel  olarak  anlamlıdır. 

İnceleme için Mann- Whitney Testi (U test) kullanılmıştır.

3.2.4.  60  saniyelik  kriyoterapi  uygulamasında  sprey  ve  kontakt  uç 

karşılaştırması:

 Sprey Kontakt P
 Ortanca(min-maks) ort±ss ortanca(min-maks) ort±ss  
60'' 4.35 (3.59 - 4.45) 4.11±0.39 2.73 (2.0 - 3.94) 2.95±0.90 0.095

60  saniye  süre  ile  yapılan  kriyoterapi  uygulamasında  sprey  ve  kontakt  uç 

karşılaştırmasında  p>0.05  bulunmuştur.  Bu  sonuç  istatistiksel  olarak  anlamsızdır. 

İnceleme için Mann- Whitney Testi (U test) kullanılmıştır.

3.2.5.  120  saniyelik  kriyoterapi  uygulamasında  sprey  ve  kontakt  uç 

karşılaştırması:

 Sprey Kontakt P
 ortanca(min-maks) ort±ss ortanca(min-maks) ort±ss  
120’’ 3.7 (3.53 - 5.41) 4.24±0.84 2.74 (2.5 - 5.83) 3.42±1.41 0.222

120  saniye  süre  ile  yapılan  kriyoterapi  uygulamasında  sprey  ve  kontakt  uç 

karşılaştırmasında  p>0.05  bulunmuştur.  Bu  sonuç  istatistiksel  olarak  anlamsızdır. 

İnceleme için Mann- Whitney Testi (U test) kullanılmıştır.
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3.2.6.  Sprey ile  30  saniye  uygulanan  kriyoterapide  yumuşak doku ve  kemik 

doku karşılaştırması:

 Kemik Yumuşak P
 ortanca(min-maks) ort±ss ortanca(min-maks) ort±ss  
30'' 2.76 (1.89 -3.16) 2.64±0.51 4.34 (3.8 - 5.30) 4.55±0.63 0.043

Sprey ile 30 saniye uygulanan kriyoterapi uygulamasında yumuşak doku ve kemik 

doku   karşılaştırmasında  p<0.05  bulunmuştur.  Bu  sonuç  istatistiksel  olarak 

anlamlıdır. İnceleme için Wilcoxon  Testi  kullanılmıştır.

3.2.7.  Sprey ile  60  saniye  uygulanan  kriyoterapide  yumuşak doku ve  kemik 

doku karşılaştırması:

 Kemik Yumuşak P
 ortanca(min-maks) ort±ss ortanca(min-maks) ort±ss  
60'' 3.68 (1.65 -5.13) 3.31±1.36 4.35 (3.59 - 4.45) 4.11±0.39 0.345

Sprey ile 60 saniye uygulanan kriyoterapi uygulamasında yumuşak doku ve kemik 

doku   karşılaştırmasında  p>0.05  bulunmuştur.  Bu  sonuç  istatistiksel  olarak 

anlamsızdır. İnceleme için Wilcoxon  Testi  kullanılmıştır.

3.2.8.  Sprey ile 120 saniye uygulanan kriyoterapide yumuşak doku ve kemik 

doku karşılaştırması:

 Kemik Yumuşak P
 ortanca(min-maks) ort±ss ortanca(min-maks) ort±ss  
120'' 2.8 (2.5 - 5.74) 3.73±1.49 3.7 (3.53 – 5.41) 4.24±0.84 0.500

Sprey ile 120 saniye uygulanan kriyoterapi uygulamasında yumuşak doku ve kemik 

doku   karşılaştırmasında  p>0.05  bulunmuştur.  Bu  sonuç  istatistiksel  olarak 

anlamsızdır. İnceleme için Wilcoxon  Testi  kullanılmıştır.
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Kruskal- Wallis Testi  1 özellik değişkeni ve 1 ölçüm değişkeni bulunan durumlarda 

tek  yönlü  varyans  analizi  yapmak  için  kullanılan  parametrik  olmayan  bir  testtir. 

Mann-whitney  testi(U  Test)  eşlenen  iki  veri  kümesi  arasında  istatistiksel  açıdan 

anlamlı  bir  fark  bulunup  bulunmadığını  belirlemek  için  kullanılan  parametrik 

olmayan  bir  testtir.  Wilcoxon  testi  iki  bağımsız  örneklemin  merkezi  eğilimini 

kıyaslamakta  kullanılan  ve  parametrik  olmayan  istatistiksel  bir  testtir.  Çalışmada 

karşılaştırılan  değerlerin  büyük  bir  kısmında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  fark 

bulunamamıştır. Günümüzde istatistiksel değerlendirme için kullanılan testler sosyal 

bilimlere  ait  çalışmaları  değerlendirmek  için  tasarlandığından  büyük  örnek 

gruplarına  ihtiyaç  duymaktadırlar.  Bu  çalışmada  kullanılan  hayvan  sayısı  kısıtlı 

olduğundan  yeterli  anlamlı  farkı  verecek  örnek  grupları  sağlanamamış  ve 

araştırmanın genelinde istatistiksel olarak anlamlı bir farka ulaşılamamıştır. 

3.3. Kriyoterapinin Klinik uygulamaları:

Kriyoterapi  keratotik,  hiperplastik,  granülamatöz,  vasküler,  pigmente  lezyonların, 

tükrük bezi lezyonlarının ve oral mukoza kistlerinin tedavisinde   kullanılmaktadır 

(Toida  ve  ark,  1993).  Leopard  ve  Poswillo(  1974),  mukosel,  hemanjiom  yada 

melonatik  makül  gibi  dudak  lezyonlarının,  fibroepiteliyal  poliplerin   fibröz 

epülüslerin  ve papillomataların kriyoterapi ile etkin biçimde tedavi edilebileceğini 

bildirmişlerdir. Bradley(1980) kriyoterapinin, hemanjiyom ve lökoplakinin ve bazı 

karsinom türlerinin   tedavisinde  kullanımını  önermiş  ve  kemik  ve  sinir  dokunun 

kriyoterapisinin  bazı  durumlarda  eksizyonel  cerrahinin  engellenmesinde 

kullanılmasının umut verici olduğunu belirtmiştir.  Kriyoterapi, lokal agresif kemik 

lezyonlarının  tedavisinde  enükleasyon  sonrasında  nüksün  engellenmesi  amacı  ile 

kullanılabilmektedir.  (Pogrel,  1993)  Lloyd  ve  arkadaşları   (1976)  periferal 

sinirlerdeki  ağrının  giderilmesi  için  kriyoterapinin  kullanımını  önermişler  ve  açık 

sprey yöntemi ile güzel sonuçlar elde ettiklerini açıklamışlardır. Kliniğimizde 2002 – 

2007 yılları arasında birçok farklı lezyonun tedavisi için kriyoterapi kullanılmıştır. 
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2003 yılında kliniğimize, dilinde bulunan mavi renkli, 2cm çaplı lezyonun tedavisi 

için  başvuran  16  yaşındaki  erkek  hastanın  yapılan  klinik  ve  Magnetik  Rezonans 

incelemeleri  sonucunda  hemanjiyom  teşhisi  konulmuştur.(Resim  37)  Lezyonun 

büyüklüğü göz önüne alınarak ve çevre dokuların  daha rahat korunması amaçlanarak 

1.5cm çaplı  büyük kontakt uç kullanılmış ve 60 saniye süre ile  dondurma işlemi 

uygulanmış  ve  hasta  takibe  alınmıştır.(Resim38)  Hasta  haftalık  kontrollerde 

incelenmiş 1 hafta sonunda lezyonun büyük kısmının nekroze olduğu görülmüş 2. 

haftada ise nekroz olan kısmın tamamen dilden ayrıldığı izlenmiştir.(Resim39 40 41 

42) Artakalan lezyon 4 mm çaplı küçük kontakt uç ile bir kez daha 60 saniye süre ile 

dondurulmuştur.(Resim 43) 1 ay sonucunda lezyonun tamamen ortadan kalktığı ve 

bölgenin iyileştiği tespit edilmiştir.(Resim44)

Resim37 Hemanjiyom         Resim 38 Kontakt uç ile uygulama

Resim39 Buz küresi        Resim 40 Nekroze olmuş lezyon
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Resim41 Düşmüş nekrotik doku         Resim 42 Küçülmüş lezyon

Resim43 Kontakt uç ile uygulama         Resim44 İyileşmiş dil
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2004  yılından  beri  takip  ettiğimiz  bir  başka  hemanjiyom  hastasının  lezyonu 

mandibulada vestibuler sulkusta bulunmaktadır.(Resim 45 ) Farklı zamanlarda küçük 

kontakt  uç,  büyük  kontakt  uç  ve  sprey  uygulamanın  ayrı  ayrı  yada  bir  arada 

kullanıldığı  farklı  tedavi  protokolleri  uygulanmış  (Resim46  47  48),  60  saniye 

uygulama tek sefer yada donma, çözünme ve tekrar donma protokolü ile denenmiştir. 

Fakat lezyon her tedaviden sonra bir süreliğine gerilemiş ama tekrar nüks etmiştir. 

Hasta halen kontrol altındadır.

Resim 45 Hemanjiyom Resim 46 Sprey uygulama

Resim 47 Büyük kontakt uç Resim 48 Küçük kontakt uç
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2002 – 2007 yılları arasında klinik muayeneleri yapılan ve infraorbital sinire bağlı 

olduğu düşünülen 4  ve mental sinire bağlı olduğu düşünülen 1  nevralji hastasının 

tedavileri  kriyoterapi  kullanılarak  gerçekleştirilmiştir.  Lokal  anestezi  altında 

gerçekleştirilen  işlemde  mukoperiosteal  flep  kaldırılarak  infraorbital  sinirler  ve 

mental  sinir  ekspoze  edilmiş  ve  kontakt  uç  kullanılarak  ilgili  sinirler  60  saniye 

dondurma , çözünme ve tekrar 60 saniye dondurma işlemine tabi tutulmuştur.(Resim 

49  50  51  52)  Hastalar  işlem  sonrasında  1.haftada  kontrollere  çağırılmıştır. 

İnfraorbital nevraljili 4 hastanın üçünde 1. hafta kontrollerinde şikayetlerin kesildiği 

gözlenmiş  1  hastanın  ise  tedaviden  fayda  görmediği  ve  ağrıların  devam  ettiği 

öğrenilmiş  ve  ileri  teşhis  ve  tedavi  için  nörolojiye  yönlendirilmiştir.  Şikayetleri 

kesilen hastalardan biri 6 ay sonra diğeri 1 yıl sonra  aynı şikayetlerle kliniğimize 

başvurmuşlardır.  1 hasta ile tedavi sonrası bağlantı kesilmiştir. Mental nevralji ile 

tedavi  edilen  hasta  1  yıl  sonra  karşı  taraf  mental  sinirde  benzer  şikayetlerle 

kliniğimize  başvurmuştur.  Yeni  şikayet  bölgesine  oral  mukoza  üzerinden  mental 

sinirin denk geldiği bölgeye  sprey uygulama yapılmış ve 1 aylık takibi sonucunda 

ağrı şiddetinin ve nöbet sayısının   çok büyük oranda azaldığı ama tam geçmediği 

izlenmiştir. Tezin yazım aşamasına devam edilen süre içinde bir kez daha açık olarak 

opere  edilmesine  karar  verilmiştir.   Daha  önce  tedavi  edilen  tarafta  şikayeti 

bulunmamaktadır.

Resim 49 Ekspoze edilmiş İnfraorbital sinir              Resim 50 Kontakt uç ile dondurulmuş sinir
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Resim 51Ekspoze edilmiş Mental sinir            Resim 52 Dondurulmuş Mental sinir

Kliniğimize  başvuran  hastalardan  keratokisti  olan  5  hastanın  tedavilerinde 

enükleasyonu takiben nüksün önlenmesi amacı ile kriyojen uygulaması yapılmıştır. 

Sprey  olarak  kavite  duvarlarına  bölge  bölge  60  saniye  uygulanan  sıvı  nitrojenin 

yüzeyel nekroz oluşturarak satelit kistleri yok etmesi amaçlanmıştır.(Resim 53) En 

uzunu 5 yıl olan takipler sonucunda henüz nükse rastlanmamıştır.

Resim 53 Kist kavitesi içine uygulanmış sıvı nitrojen

Dudakta bulunan bir hemanjiyom vakasında küçük kontakt uç kullanılarak  60 saniye 

dondurma, çözünme ve tekrar 60 saniye dondurma uygulanmış (Resim54 55) ve 10. 

günde lezyonun nekroz olarak düştüğü ve bölgenin 1 ay sonunda tamamen skarsız 

bir biçimde iyileştiği izlenmiştir.
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Resim 54 Dudakta Hemanjiyom Resim 55 Kontakt uç ile tedavi

Kriyoterapi  hastalarda  daha  az  miktarda  postoperatif  şikayet  oluşturmaktadır. 

Postoperatif dönemde yumuşak dokuda uygulama bölgesinde ödem oluşturmaktadır. 

Bazı vakalarda ekimoz gözlenmiştir. Birkaç vakada erken dönemde postoperatif ağrı 

oluşmuş  ama  ağrı  analjezikler  ile  kontrol  altına  alınarak  ertesi  gün  geçmiştir. 

Uygulaması  kolay  bir  tekniktir.  Uygulama  sonrasında  hastaların  hiçbirinde 

enfeksiyon  gözlenmemiştir.  İşlem  sırasında  kanama  genellikle  görülmemektedir. 

Minimal skar meydana gelmekte veya hiç skar oluşturmamaktadır. Tekrar edilebilir 

bir  yöntemdir.  Yaşa  veya  medikal  hikayesine  bağlı  olarak  cerrahi  yöntemlerin 

kontrendike  olduğu  hastalarda  kullanılmaya  uygun  bir  yöntem  olduğu 

düşünülmektedir.  Sinir dokuda etkileri  geri dönüşümlüdür ve 6 ay ile 1 yıl  süreli 

parestezi sağlamaktadır. Kemik dokuda uygulanan vakalarda postoperatif dönemde 

kırık gibi bir komplikasyon gözlenmemiştir.
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4.TARTIŞMA

Kriyoterapinin  farklı  açılardandan  değerlendirilmesi  için  yapılan  çalışmalarda 

araştırıcıların  çeşitli  deney  hayvanlarından  yararlandıkları,  bunlar  arasında 

maymunların,  köpeklerin,  domuzun,  sıçanların  ve  tavşanların  kullanıldığı 

görülmektedir. Materyal olarak tavşandan yararlandığımız  araştırmamızda,  teminin 

kolay olması   ve çalışma kolaylığı açısından tavşan seçilmiştir.  Gruplar arasında 

oluşabilecek  sistemik  ve  çevresel  faktörlerden  doğabilecek  farklılıkları  ortadan 

kaldırmak amacıyla , aynı yaşta ve birbirine yakın  ağırlıkta tavşanlar kullanılmıştır.

Kriyojen  olarak  çoğu  araştırıcı  nitroz  oksit’ten  yararlandıklarını  bildirirken 

(Bradley,1978;  Chapin,  1976)  bir  kısmıda  sıvı  azottan  faydalandıklarını 

açıklamışlardır(Gage,1965;Gongloff,1980). Ayrıca Gongloff ve  Myers , yaptıkları 

deneysel  ve  klinik  çalışmalaraın  sonuçlarından  elde  ettikleri  bulgulara  göre  sıvı 

azotun nitroz okside oranla dondurma kapasitesinin fazla olması ve bu nedenle derin 

hücre yıkımı meydana getirmesinden dolayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  -196 

°C’lık ısısı ile en soğuk kriyojen olduğu bilinen, temini kolay olan ve uygulama için 

komplike cihazlara ihtiyacı olmayan  sıvı nitrojen  bu çalışma için kriyojen madde 

olarak seçilmiştir. 

Literatür  gözden  geçirildiğinde  hücrelerin  ölümü  için  en  az  ısının  ve  uygulama 

süresinin  ne  olduğuna  dair  değişik  fikirler  mevcuttur.  Bu  konu  üzerine  çalışan 

araştırıcılar , dokuların -2.2 ° C’lik bir ısıda donmaya başladığını belirtirlerken çoğu 

hücrelerinde  -5°C  veya  daha  altında  bir  ısıda  donabileceklerini  açıklamışlardır. 

(Poswillo,  1971,1975).  Kreyberg(1945),  daimi  hücre yıkımının -10° C ve -20° C 

arası ısılarda görüldüğünü, Cooper (1965) ve Poswillo(1971) ise , yaptıkları deneysel 

ve klinik çalışmaların neticelerinden aldıkları bulgulara göre daimi hücre yıkımı için 

-20 °C veya daha altındaki bir ısının gerekli olduğunu, diğer bir kısım araştırıcılar da 

(Gage,1979; Hausamen, 1975) -40°C ve – 50 °C olması gerektiğini belirtmektedirler. 

Dokularda  hasar  meydana  getiren  ısı  değerlerinin  ölçülebilmesi  için 

kullanılanılabilecek infrared termograf, ultrason, CT ve MRI gibi  cihazlar pahalı, 
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rutin klinik kullanım için komplike ve efektif olmayan cihazlardır. Yine ısı ölçümü 

için  kullanılan  algılayıcılar  (thermocouple),  uygulama  için  lokal  anestezi 

gerektirmesi,  uygulanacak  olan  lezyonun  konumuna  göre  uygulama  zorluğu 

yaratması  gibi  sebeplerden  tercih  sebebi  olmaktan  uzaktır.  Bu  çalışmada  sıvı 

nitrojenin  süreye  ve  farklı  uygulama  tekniklerine  bağlı  olarak  meydana  getirdiği 

nekroz derinliğinin ölçülmesi için histopatolojik inceleme yapılmıştır.  

Ayrıca araştırmacıların bir kısmıda dondurma süresinin önemi üzerinde durmuşlar 1 

dakika(Cooper,1965),  3  dakika(Myers,1978)  ve  1-4  dakika(Jolly,1976)  veya  daha 

fazla  süreyle  -20  °C veya  daha  altındaki  ısıya  maruz  kalan  tüm canlı  dokularda 

nekroz meydana geldiğini açıklamışlardır. Çalışmamızda kullandığımız cihazın uç ısı 

değeri  kontrol edilememektedir.  Kontakt uç ve sprey uygulamanın 30, 60 ve 120 

saniyelerde oluşturduğu nekroz derinlikleri kemik dokuda ve yumuşak dokuda ayrı 

ayrı değerlendirilmiştir.

Pogrel ve Regezi(2002), domuz mandibulasında yapay olarak oluşturdukları kemik 

defektlerinde  sıvı  nitrojen  kriyoterapisi  ve  kemik  greftlemesinin  etkileri   üzerine 

yaptıkları  bir  çalışmada,  sprey  yöntemi  kullanarak  1  dakika  dondurma,  1  dakika 

çözülme ve yeniden 1 dakika dondurma yöntemi kullanarak ortalama 0.82mm ( 0.51-

1.52  mm)  nekroz  derinliğine  ulaşmışlardır.  Bu  ulaştıkları  değerlerin  Bradley  ve 

Fisher’in 1975 ve yine Bradley’ nin 1986 yılında bildirdiği  değerlerden az olduğunu 

belirtmişlerdir.  Bradley  ve  Fisher(  1975)  termografik  cihaz  kullanarak  yaptıkları 

çalışmada, 1.5mm çapında  spreyi kemik yüzeyinden 4 cm yukarıdan kullanarak 2 

dakika içinde 2 cm çapındaki kemik örneğinin tamamının donduğunu bildirmişlerdir. 

Yine  Bradley (1986),  1.5mm çaplı  sprey ile   kemik yüzeyinden 4 cm yukarıdan 

uygulanan 8 psi  basıncındaki sıvı nitrojenin 1 dakikada 1 cm’lik nekroz derinliği 

oluşturduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada elde edilen değerler Pogrel ve Regezi’nin 

ulaştığı  sonuçlardan  daha  fazladır.  Bunun,  araştırıcıların  uygulama  sahası  olarak 

seçtikleri  mandibulanın  kortikal  yapısının  araştırmamızda  kullandığımız  tavşan 

tibiasından daha yoğun ve kalın oluşuna bağlı olduğunu düşünülmektedir. Bradley ve 

Fisher’in  kullandığı  cihaz  sıvı  nitrojeni  8psi  basıncla  püskürttüğünden  bu 

araştırıcıların  elde  ettiği  değerler  de  bizim  çalışmamıza  göre  fazladır. 
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Araştırmamızda basit bir taşıma kabı ve buna bağlı olan bir sprey uç kullanılmıştır.

Pogrel ve arkadaşları(1996) sıvı nitrojen kriyoterapisinin infrared termografik olarak 

değerlendirilmesi  için  fareler  ve  çiğ  biftek  üzerinde  yaptıkları  bir  çalışmada 

1dakikalık üç dondurma gerçekleştirmişler 1cm çapında kontakt uç kullanmışlar, 1 

dakikalık dondurma sonucunda ortalama 1.75 cm lik bir buz küresi elde etmişlerdir. 

Hücre ölümü için gerekli gördükleri -20° C’ lik izotermin ortalama çapını ise 1.5 cm 

olarak bulmuşlardır. Üçüncü dondurmanın sonucunda  -20°C’lik izotermin ortalama 

çapını 1.7cm olarak bulmuşlardır. Bu lezyonların histolojik incelenmesinde ortalama 

nekroz derinliği 1.5 cm olarak bulunmuş bu değerin -20°C ‘lık izotermin çapı ile 

ilişkili olduğu gözlenmiştir. Çiğ biftek ile yapılan çalışmada ise  -20°C’lık izoterm 

çizgisi ortalama 0.5 cm olarak bulunmuştur. Araştırmamızda kullandığımız kontakt 

ucun çapı 4 mm’dir. Kullanılan ucun çapında meydana gelen artış oluşan nekrozun 

derinliğini  doğrudan  etkilemektedir.  Bu  sebeple  elde  ettiğimiz  değerler  bu 

araştırıcıların ulaştığı değerlerden azdır. 

Myers(1978) 5 domuz üzerinde, 3 farklı uygulama yöntemi (sıvı nitrojen kullanan 

uç, sıkıştırılmış nitröz oksit kullanan uç ve sıvı nitrojen kullanan sprey) kullanarak 

oluşturduğu 240 lezyon üzerinde,   nekrozun yüzey alanını  ve kesit  yüzey alanını 

ölçerek  yaptığı  çalışmasında,  likit  nitrojen  spreyinin  uçlardan  daha  az  efektif 

olduğunu  ve  sprey  kullanımının  siğil  ve  keratoz  gibi  lezyonların  tedavisi  ile 

sınırlandırılması  gerektiği  sonucuna  varmıştır.  Bradley  ve  Fisher(1975) 

çalışmalarında  sarmalama,  uç,  jel  kullanarak  uç  ve  sprey  yöntemlerini 

karşılaştırmışlar ve sprey yönteminin en etkili yöntem olduğu sonucuna varmışlardır. 

Schreuder ve arkadaşları(1997) sıvı nitrojenin sprey olarak kullanılması ile donma 

derecesinin  yüksek oranlarda olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada da istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark elde edilemese de klinik olarak yapılan değerlendirmede sprey 

uygulamanın  kontakt  uca  nazaran  hem  nekroz  derinliği  hem  de  nekroz  şiddeti 

açısından daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

Yun  ve  arkadaşları(1993)  26  yetişkin  köpeğin  femurunda  kriyoterapi,  fenol,  ve 

kemik çimentosunu karşılaştırmak için yaptıkları bir çalışmada oluşturdukları kavite 
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içine sıvı nitrojeni direkt olarak dökmüşler 5 dakika donma, 5 dakika çözünme ve 

tekrar 5 dakika donma uygulamışlar ve nekroz derinliğini 2.5 mm ile 14 mm arasında 

bulmuşlardır.  Bu  düzensiz  sonuçların  ,  doku  yoğunluğunun  bölgesel 

değişiklikliğinden etkilenmiş olabileceğini belirtmişler  ve sıvı  nitrojenin kansellöz 

kemikten kolayca akabildiğini ama kortikal kemikten geçemediğini belirtmişlerdir. 

Sprey  ve  kontakt  uç  kullanarak  kemik  dokuda  yaptığımız  çalışmamızda  120 

saniyelik  uygulama  sonucunda   elde  ettiğimiz  en  yüksek  değer  5.74  mm’dir. 

Çalışmada ulaştığımız değerler  birbiri  ile  orantılıdır.  5  dakika  donmanın iki  kere 

uygulandığı çalışmada 14mm gibi aşırı rakamların  elde edilmesinin normal olduğu 

düşünülmektedir. 

Gongloff(1980), displazik ve benign ağız içi lezyonlarının tedavisinde uygulanışının 

basit, hasta tarafından kolay kabul edilebilmesi ve komplikasyonsuz oluşu nedeni ile 

kriyoterapiyi diğer metodlara üstün tuttuğunu bildirmiş ve bu yöntemin özellikle ağız 

cerrahisi pratiğinde sık kullanılmasını önermiştir. Klinik uygulamalarımız sonucunda 

elde ettiğimiz sonuçlar ve önerilerimiz  Gongloff ile benzerlik göstermektedir.

Gage ve arkadaşları(1965), dudak ve ağız boşluğunda benign ve malign lezyonlara, 

squamoz  hücreli  karsinoma  ve  silindiromalara  lokal  dondurma  uygulamışlar 

kriyoterapinin diğer metodlara göre lüzumsuz doku yıkımı meydana getirmediğini, 

tedavi neticelerinin gayet başarılı olduğunu ve yara iyileşmesinin 30 gün içerisinde 

tamamlandığını bildirmişlerdir. 

Natiella ve arkadaşları(1974), maymunların ağız boşluğunu 3 ayrı bölgeye ayırarak 

sıvı  azotu  tek  seferde  3  dakika  süreyle   uygulamışlar,  bunun   neticesinde  ağız 

dokularında meydana gelen değişiklikleri makroskobik ve mikroskobik olarak 4-8 

hafta  boyunca  incelemişler  ve  3  haftalık  dönemde  hiç  birinde  tam  bir  iyileşme 

olmadığını,  ancak  iyileşme  süresi  sonunda  dokuların  normal  şeklini  aldığını 

bildirmişlerdir. 
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Mayers(1971), altı diş hekimi öğrencisinde klinik olarak normal diş etlerini -50°C'de 

2 dakika dondurarak kriyoterapinin histolojik etkilerini incelemiş ve epitel altında 

vazodilatasyon,  lökosit  infiltrasyonu  haricinde  herhangi  bir  önemli  bulguya 

rastlamamış ve primer olarak yüzeysel bir travma olduğunu bildirmiştir . 

Poswillo(1971),  kriyoterapi  ile  elektrokoterizasyon  yöntemlerinin  hamster  'lerin 

dudak  ve  yanaklarında  kimyasal  olarak  meydana  getirilen  karsinomların  ortadan 

kaldırılmasındaki verimliliklerini karşılaştırmış ve lezyonlara monopolerkoter ya da 

kriyo uç ile uygulama yapmış ve kriyoterapinin yara iyileşmesinde daha az skatris 

dokusu bıraktığını belirtmiştir. 

Poswillo(1975)  ,  yaptığı  çalışma  sonrası  gözlemlerine  dayanarak,  iyi  seçilmiş  ve 

ideal olarak uygulanmış bir kriyoterapinin özellikle anestezisiz çalışma, ağrısız ve 

skarsız  iyileşmeyi  sağlaması  nedeniyle  diğer  ağız  boşluğunda  uygulanan  tedavi 

yöntemlerinden daha iyi olduğunu savunmuştur.

Leopard(1975), ağız mukozasının özellikle belirli tipteki lezyonların kriyoterapi için 

ideal olduğunu, bu metodla tedavi edilen 300’den  fazla  hastadan edindiği bulgulara 

göre  avantajlarının  dezavantajlarından  daha  çok  olduğunu  tartışmış  ve  sekonder 

iyileşmede yüzeyel epitelizasyonun 2-3 haftada oluştuğunu açıklamıştır. 

Kliniğimizde  uygulanan  kriyoterapi  tedavilerinden  sonra  vakalarımızda  yara 

iyileşmesi  30-35  gün  içinde  tamamlanmıştır.  2.  haftadan  itibaren  yüzeyel 

epitelizasyon gözlenmiştir.  Genellikle tek seferde 1 dakika yada birer dakikalık iki 

sefer  uyguladığımız  kriyoterapi  sonrasında  4  haftalık  iyileşme  süresi  sonucunda 

dokuların ya hiç skarsız yada çok az skar göstererek iyileştiğini gözlemlenmiştir.

Hausamen(1975),  kriyoterapinin  yüzeysel  non-infiltratif  tümörlerde  ve 

hemongiomlarda  başarı  ile  tatbik  edildiği  gibi  melanomların  rezeksiyon  öncesi 

yayılımlarını engellemek içinde kullanıldığını bildirmiştir. 
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Jarzab(1975), 1968-1974 yılları arasında 56 hastada ağız kavitesinde, dilde, yüzde ve 

dudakta bulunan hemangiomları tedavi etmiştir. Bu metodun diğer cerrahi metodlara 

göre estetik yönden çok başarılı ve memnuniyet verici olduğunu belirtmiştir. 

Haim(1992), 6 hastada dudakta bulunan hemanjiyomu nitröz oksit kullanarak tedavi 

etmiş,  bütün  vakalarda  nekrotik  dokunun  2-  4  hafta  içinde  ayrıldığını  ve  skar 

göstermeyen tam epitelizasyonla tüm vakaların iyileştiğini ve 2.5 yıllık takipte nüks 

görülmediğini bildirmiştir. 

Henderson(1971),  vasküler lezyonların kriyoterapi ile tedavisinde,  tümörün içinde 

oluşan kan akımının meydana getirdiği  ısı  alışverişinin( Heat-sink efekti)  dikkate 

alınması gerektiğini bildirmiştir. 

Vazokonstriktör kullanımı, geçici vasküler klempleme, ve kontakt ucun dondurma 

sırasında  dokuya  baskı  ile  uygulanması  kan  akımının  azaltılması  için  verilen 

önerilerdir. (Gill ve arkadaşları, 1968; Hartmann ve arkadaşları, 1985) 

Kliniğimizde tedavileri gerçekleştirilen hemanjiyom vakalarından dudağında lezyonu 

bulunan  hasta  tamamen  ve  skarsız  bir  şekilde  iyileşmiştir.  Dilde  bulunan  büyük 

lezyon  ise  tekrarlayan  seanslarla  iyileştirilmiştir.  Vestibuler  sulkusta  bulunan 

lezyonun tekrarlayan seanslar sonrasında nüks etmeye devam etmesinin sebebi ise 

lezyonun içindeki kan akımının tam olarak engellenememesinden kaynaklanan heat-

sink efekti nedeniyle yeterli ısı değerine ulaşılamaması ve lezyonu besleyen damarda 

oluşması beklenen trombüs teşekkülünün gerçekleşmemesi olarak düşünülmektedir.

Pogrel(1993), 37 lokal agresif kemik lezyonu bulunan hastada yaptığı çalışmasında 

enükleasyon  ve  sonrasında  kriyoterapi  uygulamasının  segmental  mandibuler 

rezeksiyona olan ihtiyacı azalttığını bildirmiştir.

Schmidt ve Pogrel(2001),  Odontojenik Keratokisti bulunan 26 hasta üzerinde 2001 

yılında yaptıkları çalışmada enükleasyon ve kriyoterapinin birlikte kullanıldığı tedavi 
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sonrasında 3 hastada (%11.5) nüks görmüşler ve bu yöntemin hastalar için gelişmiş 

bir tedavi seçeneği olabileceğini belirtmişlerdir. 

Otörlerin  önerileri  doğrultusunda kliniğimizde opere edilen keratokist  hastalarının 

tedavisinde enükleasyonu takiben kriyoterapi uygulanmış ve en uzunu 5 yıl süren 

takiplerde henüz nükse rastlanmamıştır. Bu konuda ileri çalışmaların yürütülmesinin 

gerekli olduğu düşünülmektedir.

Lloyd  ve  arkadaşları(1976)  periferal  sinirlerdeki  ağrının  giderilmesi  için 

kriyoterapinin kullanımını önermişler ve açık sprey yöntemi ile güzel sonuçlar elde 

ettiklerini açıklamışlardır.

Rowson  ve  arkadaşları(1991),  bu  tekniğin  ağrı  ataklarını  güvenilir  bir  biçimde 

ortadan kaldırdığını, ancak 6-8 ay sonunda  nüksün görüldüğünü bildirmişlerdir.

Barnard ve arkadaşları(1981) , ağrının giderilmesine ait sürenin sinirde elde edilen ısı 

değerine bağlı olduğunu belirtmişlerdir. 

Kliniğimizde kriyoterapi ile tedavi ettiğimiz nevralji hastalarında nüks zamanı 6 ay 

ile 1 sene arasında değişmektedir.  1 sene geçtiği  halde hala  şikayeti  bulunmayan 

hastanın tedavisinde mental sinire bir seferi 60 saniye olmak üzere 2 kez dondurma 

işlemi  uygulanmıştır.  Uygulama  süresinin  uzun  oluşu  ve  çift  dondurma  işlemi 

uygulanmasının nüks süresini uzattığı düşünülmektedir. Aynı hastanın karşı tarafında 

ortaya  çıkan şikayetlerin tedavisi için mukoza üzerinden sprey ile 60 saniyelik iki 

dondurma işlemi  uygulanmış  1  ay  sonunda ağrı  şiddeti  ve  kriz  sıklığında  büyük 

oranda azalma gözlenmiş ama tam olarak geçmemiştir.

Bradley(1980),  kriyoterapinin  lökoplaki  gibi  premalign  lezyonların  tedavisinde 

kullanılabileceğini  yalnız  tedaviden  sonra  lezyon  bölgesinin  iyi  takip  altında 

tutulması  gerektiğini,  kriyoterapinin  premalign  lezyonların  malign  lezyonlara 

dönüşmesini tetiklediği konusunda tartışmaların bulunduğunu bildirmiştir.
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Edge  ve  Hopper(1998),   malign  ve  premalign  lezyonların  kriyoterapi  tarafından 

irritasyonu  ile  hızlanmış  malign  transformasyon  görüldüğüne  dair  soruların  ve 

kanıtların  bulunduğunu  bildirmişler  ve  Maksillofasiyal  cerrahide  kriyoterapinin 

premalign lezyonlarda kullanılmasının iyi  bir uygulama olarak kabul edilmediğini 

söylemişlerdir. 

Tartışmalı  bir  konu  olduğundan  ve  ileri  çalışmaların  yapılması  gerektiği 

düşünüldüğünden  klinik  uygulamalarımızda  premalign  lezyonların  kriyoterapi  ile 

tedavisine yer verilmemiştir.
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER

Sıvı nitrojenin, 30 saniye, 60 saniye, ve 120 saniye süre ile sprey ve kontakt uçla 

uygulanmasının  ,  yumuşak  dokuda  ve  kemik  dokuda  oluşturduğu  etkilerin 

incelenmesi için yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

1.  Sprey  kullanılan  olgularda  30  saniye,  60  saniye  ve  120  saniye  süreli 

uygulamalarda  yumuşak  dokuda  ve  kemik  dokusunda  oluşan  nekroz  derinliği 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.  

2.  Kontakt  uç  kullanılan  olgularda  30  saniye,  60  saniye  ve  120  saniye  süreli 

uygulamalarda yumuşak dokuda oluşan nekroz derinliği açısından istatistiksel olarak 

anlamlı  bir  fark  bulunamamıştır.  Kemik  dokuda  kontakt  ucun etkinliği  açısından 

istatistiksel  ve klinik değerlendirme yapılamamıştır.  

3.  Sprey  ve  kontakt  ucun  yumuşak  doku  üzerindeki  etkilerinin  zamana  göre 

karşılaştırılmasında,  30  saniyelik  uygulamada  sprey  uygulama  lehine  istatistiksel 

olarak  anlamlı  bir  fark  elde  edilmiş,  60  saniye  ve  120  saniyelik  uygulamalarda 

anlamlı farka ulaşılamamıştır. 

4.  Yapılan  klinik  değerlendirmede  nekroz  derinliği  ve  şiddeti  açısından  sprey 

uygulamanın kontakt uca nazaran hem yumuşak dokuda hem de kemik dokuda  daha 

etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

5.  Çalışmanın istatistiksel  değerlendirilmesinde anlamlı farkların elde edilebilmesi 

için daha çok denek sayısı ile ileri çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

Literatür  incelemelerinde  araştırıcıların  dondurma  işlemini  birden  çok  kez 

tekrarladıkları  görülmüştür.  İleri  çalışmalar  yapılırken  birden  fazla  dondurma 

işleminin  dokular  üzerine  etkilerinin  araştırılmasının,  kriyoterapinin  daha  efektif 

olarak kullanılması için yararlı olacağı düşünülmektedir.
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6.Bu  çalışmadan  elde  edilen  bulgulara  dayanarak  özellikle  kemik  dokuda 

uygulanacak tedavilerde ve yumuşak dokuda vasküler kaynaklı olmayan lezyonların 

tedavisinde  60  saniye  süre  ile  sprey  uygulama  yapılması  önerilmektedir. 

Hemanjiyom gibi  vasküler kaynaklı  lezyonların tedavisinde kontakt  ucun basınçlı 

uygulanması   ile  lezyon içindeki  kan  dolaşımını  azaltarak  ısı  kaybını  önleyeceği 

gerekçesi ile kullanılması önerilmektedir.  
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ÖZET

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide, Sıvı Nitrojenin Farklı Uygulama Teknikleri 
ve  Uygulama  Süresine  Bağlı  Olarak  ,  Yumuşak  Doku  ve  Kemik  Dokudaki 
Etkilerinin Klinik ve Deneysel Olarak Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı kriyoterapi için kullanılan sıvı nitrojenin, sprey ve kontakt uç 
kullanılarak farklı uygulama sürelerine bağlı olarak, kemik doku ve yumuşak dokuda 
oluşturduğu nekroz derinliğini histopatolojik olarak incelemektir.

Araştırmada 15 adet, erkek, erişkin , 3 – 4.5 kg arasında ağırlığı olan, beyaz, Yeni 
Zelanda  tavşanı(Oryctolagus  cuniculus)  kullanılmıştır.  Kriyojen  madde  deney 
hayvanlarının sağ ve sol tibialarına ve sırtlarında uygulanmıştır. Sprey aplikatör ve 
kontakt uç kullanılarak 30 saniye , 60 saniye ve 120 saniyelik zaman diliminde ilgili 
bölgelere sıvı nitrojen uygulanmıştır. Her aplikatör ve her uygulama süresi için işlem 
beşer defa tekrarlanmıştır.Nekrozun mikroskobik olarak izlenebilmesi için 48 saat 
beklendikten sonra hayvanlara ötenazi uygulanmıştır.

Çalışmadan  elde  edilen  verilerin  istatistiksel  değerlendirilmesinde  30,  60  ve  120 
saniyelik  uygulamaların  yumuşak  dokuda  ve  kemik  dokuda  oluşturduğu  nekroz 
derinliği  açısından  istatistiksel  olarak  anlamlı  farka  ulaşılamamıştır.  Klinik 
değerlendirme sonucunda sprey uygulamanın kontakt uca nazaran daha etkili olduğu 
sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Sıvı nitrojen, Uygulama süresi, Teknik, Penetrasyon derinliği,  Nekroz
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SUMMARY
 

The Clinical and Experimental  Evaluation of The Effects of Liquid Nitrogen on 
Soft Tissues and  Bone Dependent on the different application techniques  and 
application time in oral and maxillofacial surgery

The aim of this study is to evaluate the depth of necrosis in soft tissue and bone 
tissue histopathologically, which is formed by the liquid nitrogen using spray form 
and contact probe at different time intervals.

15, male, adult, white, New Zelland rabbits ,weighing 3-4.5 kg was used in the study. 
The cryogen was used on the left and right tibias and on the back of the rabbits. By 
using sprey applicator and contact probe, liquid nitrogen was delivered to the related 
sites as 30 seconds, 60 seconds and 120 seconds. The process was repeated 5 times 
for every applicator and every time intervals. Animals were terminated  after waiting 
for  the  necrosis  to  be  seen  microscopically  for  48  hours.  Specimens  taken  were 
followed up for the evaluation.

In the statistical evaluation of the data deriven from the study, there is no statistical 
difference in necrosis depth on soft tissue and bone tissue for each 30, 60 and 120 
seconds application time, but spray application is found to be effective than contact 
probe in clinical evaluation.

Key  Words: Liquid  Nitrogen,  Application  Time,  Technique,  Penetration  Depth, 
Necrosis
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ÖNSÖZ

Kriyoterapi , aşırı soğuk uygulaması yolu ile dokuların yavaş ve kasıtlı olarak tahrip 
edilmesidir.  40  yılı  aşkın  zamandır  Tıbbın  birçok  dalında  kullanıldığı  gibi  Diş 
Hekimliğinde de kullanılmaktadır.  Oral ve Maxillofasiyal Cerrahi alanındaki   ilk 
çalışmalar dudağın ve oral kavitenin kanserleri ile sınırlı  iken günümüzde baş ve 
boyun bölgesinde  hemanjiyom, lökoplaki,  liken planus ve papilloma gibi  birçok 
lezyonun tedavisinde başarı ile  kullanılabilmektedir. Ucuz oluşu, kullanım kolaylığı 
ve  konvansiyonel  cerrahi  yöntemlere  göre  kolay  tolere  edilebilmesi  gibi 
avantajlarının yanında, uzun süredir kullanılan bir yöntem olmasına karşın etkileri 
hakkında  kesin  veriler  bulunmaması  ve  alanımızda  rutin  olarak  kullanılmaması 
dezavantajı olarak gösterilebilir.

Bu çalışmada yapılan hayvan deneylerinden elde edilen  sonuçlar ışığında  Oral ve 
Maksillofasiyal  Cerrahide  Kriyocerrahi  kullanımının  yaygınlaşması  çalışmamızın 
başarıya ulaştığının bir göstergesi olacaktır.

Eğitim hayatım boyunca yetişmemde emeği  geçen ve beni  destekleyen,   doktora 
danışman hocam Prof. Dr. Nejat Bora Sayan’a , tüm bilgisini benimle paylaşamaktan 
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