
Procedurile de crioterapie au o gama larga de beneficii în gestionarea si tratarea diferitelor afectiuni 
medicale, în special în reducerea inflamațiilor, in ceea ce priveste reumatismul si in managementul 
leziunilor sportive. Pe langa faptul ca este considerata o tehnica curativa, rezultatele mai multor studii 
stiințifice au relevat si potențialele beneficii ale crioterapiei în medicina preventiva, cum ar fi 
prevenirea migrenelor, a astmului bronsic, debutul precoce al bolii Alzheimer (AD) si pierderea parului 
(alopecia) la pacienții cu cancer supusi chimioterapiei.

Unul dintre cele mai frecvente beneficii ale crioterapiei este gestionarea migrenelor, prin racirea 
sangelui care trece prin vasele intracraniene (care se poate obține prin aplicarea a doua pachete de 
gheața pe zona gatului parcursa de arterele carotide). Aceste beneficii sunt atribuite efectelor 
temperaturii scazute în reducerea edemelor prin scaderea permeabilitații vasculare, ceea ce duce la o 
reducere a eliberarii mediatorilor inflamatorii (Sprouse-Blum, Gabriel, Brown, & Yee, 2013).

Crioterapia a fost utilizata în prevenirea agravarii astmului. De fapt, într-un studiu realizat de Yamauchi 
(1988), s-a constatat ca expunerea la temperaturi scazute (pana la -175 grade Celsius) a îmbunatațit 
funcția pulmonara a pacienților astmatici. Acest lucru a fost susținut de studiul lui Engel et. Al. (1989), 
care a aratat ca o astfel de afecțiune poate induce un efect bronhodilatator tranzitoriu (Westerlund, 
2009). Mai mult decat atat, expunerea la temperaturi scazute scade nivelul histaminei (Wojtecka-
Lukasik, et al., 2010). Histamina este un mediator asociat patologiilor alergiilor, cum ar fi astmul 
(Dunford & Holgate, 2010). Prin urmare, crioterapia poate exercita beneficii uriase ca adjuvant în 
tratamentul si prevenirea astmului bronsic.

Crioterapia ofera beneficii în prevenirea declansarii timpurii a bolii Alzheimer prin modificarea 
raspunsului vascular si inflamator si reducerea stresului oxidativ. Aceasta premisa a fost susținuta de 
studii experimentale preliminare care arata efectele criostimularii în cresterea nivelului citokinelor 
antiinflamatorii, cum ar fi IL-6 si IL-10, si în scaderea producției de citokine pro-inflamatorii, incluzand 
IL-1a, IL -2 si IL-8. Criotarapia genereaza proprietați antioxidante, deoarece susține activitațile 
glutationului peroxidaza si a glutationului reductazei si creste concentrația de antioxidanți, în special 
hemoglobina extra eritrocite si acidul uric (Misiak & Kiejna, 2012).

În plus, crioterapia are un impact semnificativ în prevenirea pierderii parului asociata chimioterapiei. 
Aceasta metoda se numeste racirea scalpului, care a fost practicata timp de decenii în prevenirea 
alopeciei induse de chimioterapie (CIA). Dovezile au aratat ca mecanismul de racire a scalpului este 
legat de efectul temperaturii reci în inducerea vasoconstricției care reduce cantitatea de sange din 
foliculii de par al pacientului în perioada de concentrație plasmatica maxima a anumitor agenți 
chimioterapeutici.  
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Mai mult decat atat, racirea scalpului este, de asemenea, cunoscuta pentru a reduce rata 
metabolismului si activitatea biochimica, ceea ce face ca foliculii pilosi sa fie mai puțin vulnerabili la 
daunele provocate de chimioterapie. Unele dintre cele mai comune metode de racire a scalpului sunt 
utilizarea de pungi de gheața, pachete de criogel care pot promova o reacție de racire endotermica. 
Cu toate acestea, aceste metode necesita mult efort pentru a asigura aceeasi eficacitate precum 
crioterapia. Odata cu evolutia tehnica a criosaunelor se remarca un potențial ridicat de gestionare si 
prevenire a alopeciei induse de chimioterapie (CIA).  (Breed, a den Hurk, & Peerbooms, 2011).




