
Crioterapia generala este utilizata pe scara larga in tratarea reumatismului si a diferitelor leziuni 
sportive, precum si în facilitarea recuperarii sportive. Cu toate acestea, studiile au aratat cateva 
beneficii remarcabile ale crioterapiei asupra sanatații mintale a unui individ, în special în randul 
pacienților care sufera de probleme psihiatrice sau ale somnului.

Tulburarile de anxietate si depresia sunt 2 dintre cele mai frecvente tulburari mentale care afecteaza 
milioane de oameni de pe tot globul. De fapt, doar în Statele Unite, efectele dezactivatoare ale 
tulburarilor de anxietate au un impact major asupra vieții a 40 de milioane de adulți cu varsta de peste 
18 ani (Asociația de anxietate si depresie din America, 2016). În plus, în anul 2014, s-a estimat ca au 
existat 15,7 milioane de adulți care au suferit de cel puțin un episod depresiv major în ultimul an, 
insumand 6,7% din totalul populației adulte din SUA, (Institutul Național de Sanatate Mintala , 2015). 
Managementul medical pentru ambele tulburari de anxietate si depresie include terapia 
comportamentala cognitiva (CBT), o varietate de medicamente si alte remedii complementare si 
alternative. Cu toate acestea, desi opțiunile de tratament pentru tulburarile de anxietate sunt 
disponibile pe scara larga, putini primesc tratament din cauza mai multor factori, cum ar fi auto-
stigmatizarea si rusinea perceputa in adresarea unui psihiatru sau a unui psiholog (Andrade si colab. ., 
2013).

Odata cu apariția crioterapiei ca tratament adjuvant pentru diferite tulburari cum sunt cele 
menționate mai sus se remarca o ameliorare a dispozitiei generale si a calitații vieții individului. Într-un 
raport preliminar prezentat de o echipa de cercetatori din Polonia, s-a constatat ca crioterapia induce 
relaxare, inbunatatirea starii de spirit, îmbunatațirea memoriei, îmbunatațirea energiei, o scadere 
semnificativa a tensiunii si oboselii si o crestere a nivelului de energie (Rymaszewska, Bialy, 
Zagrobelny, Si Kiejna, 2000). In plus, aceasta premisa a fost sustinuta de rezultatele unui alt studiu care 
a aratat ca 15 sedinte de crioterapie pe termen scurt (120-180 secunde pe saptamana) cu o 
temperatura cuprinsa intre -110 si -160 grade Celsius, pot reduce efectiv atat depresa, simptomele de 
anxietate si îmbunatațirea satisfacției viații (Rymaszewska, Ramsey, Chładzińska-Kiejna, & Kiejna, 
2007). Astfel de beneficii se refera la influența crioterapiei asupra axei hipotalamo-pituitara (HPA) si la 
reglarea monoaminei, la cresterea nivelelor de endorfina, la normalizarea factorului neurotrofic 
derivat din creierul hipocampal (BDNF) si la percepțiile îmbunatațite ale auto-eficacitații 
(Rymaszewska, Ramsey, & Chładzińska-Kiejna, 2008).

Crioterapia reprezinta un regulator esențial al proceselor celulare care îmbunatațeste cunoasterea, 
comportamentele complexe, învațarea si memoria. Prin urmare, crioterapia are beneficii substantiale 
in ceea ce priveste condițiile neurologice si psihiatrice (Lu, Naggapan, & Lu, 2014).

O alta problema care poate aparea din cauza anxietații si a depresiei este insomnia sau dificultatea de 
a adormi. Cu toate acestea, exista si alți factori care pot cauza insomnie. Acestia includ stresul, si 
consumul de medicamente si alimente care conțin substanțe cum ar fi cofeina si nicotina, care pot 
interfera cu somnul (Mayo Clinic, 2014). Dupa cum se arata în studiul realizat de Rymaszewska, Ramsey 
si Chładzińska-Kiejna, 2008, crioterapia contribuie la imbunatatirea somnului în randul pacienților cu 
insomnie prin reglarea neurotransmițatorilor monoaminici.

Beneficiile crioterapiei asupra sănătății mintale
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