
Fizjoterapia w praktyce

Jak pomóc koniowi w zaciszu własnej stajni

Krioterapia

Celem krioterapii  jest  obniżenie temperatury skóry i tkanek głębiej położo-

nych. Krioterapia stanowi leczenie uzupełniające wielu chorób, głównie narządu

ruchu, w tym reumatycznych oraz chorób układu nerwowego. Znajduje szerokie

zastosowane w medycynie weterynaryjnej i chirurgii. Jest ona stosowana przede

wszystkim  w  stanach  zapalnych-  ostrych,  niekiedy  w  przewlekłych,  w  różnego

rodzaju bólach nie spowodowanych niedokrwieniem i nie na tle nowotworowym,

obrzękach pourazowych i pooperacyjnych, stanach pourazowych, przy zwiększo-

nym  napięciu  mięśniowym,  także  spastycznym.  Krioterapia  często  poprzedza

leczenie ruchem, stwierdzono bowiem po niej zwiększenie zakresu ruchu chorych

stawów,  zmniejszenie  bólu  wraz  ze  zwiększeniem  siły  mięśniowej  i  sprawności

ogólnej zwierzęcia. Krioterapia nabiera nowego znaczenia w rehabilitacji chorób

narządu ruchu u koni. Stanowi metodę postępowania uzupełniającego leczenie

innymi  metodami.  Nie  zastępuje  leczenia  farmakologicznego,  choć  niekiedy

pozwala na zmniejszenie ilości pobieranych leków lub czasowe ich odstawienie.

Leczenie zimnem polega na miejscowym obniżeniu temperatury tkanek, co odby-

wa się głównie drogą przewodzenia. Pomimo swego skutecznego działania jest

stosowane w mniejszym zakresie niż leczenie ciepłem.
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Zimno w celach leczniczych jest stosowane w postaci:

• zabiegów miejscowych, które  mają na celu obniżenie temperatury  skóry,

mięśni i stawów; 

• zabiegów  całkowitych,  których  celem  jest  ogólne  oziębienie  organizmu

(rzadko stosowana u koni); 

• zabiegów kriochirurgicznych, w których dąży się do nieodwracalnego uszko-

dzenia patologicznie zmienionych tkanek. 

Leczenie zimnem obejmuje wiele metod o różnym działaniu.

Wymienia się:

• zimną hydroterapię (baseny), 

• lód (kąpiele, okłady, masaże, nacierania),  

• okłady żelowe, kriożel, 

• zimne opatrunki i peloidy, 

• gaz chłodzący (ciekły azot), nadmuch zimnego powietrza, 

• chłodzenie termoelektryczne.

Łagodne metody leczenia zimnem wykorzystują temperatury w zakresie od oboję-

tnej dla końskiego ciała do 15°C,  jak  w przypadku zimnej hydroterapii.  Ale  już

intensywne leczenie zimnem polega na stosowaniu temperatur w przedziale 0°C

do minus 130°C. Jest to temperatura parowania ciekłego azotu.

Obniżenie temperatury tkanek powoduje:
•  zmniejszenie lub uśmierzenie bólu, 

•  zahamowanie stanu zapalnego, 

•  zwolnienie procesów przemiany materii, 

•  zmniejszenie lub ustąpienie obrzęków, 

•  zwolnienie odruchów i zmniejszenie pobudliwości włókien nerwowych, 
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• zwężenie naczyń oraz ich okresowe rozszerzenie, przekrwienie czynne, 

• zwiększenie  napięcia  mięśniowego (przy  krótkim  czasie  działania  bodźca

zimna)  oraz  obniżenie  napięcia  mięśniowego  (przy  dłuższym  działaniu

bodźca).  

Wskazania:
Bodziec  zimna,  ze  względu  na  swe działanie  przeciwzapalne,  przeciwbólowe  

i przeciwobrzękowe, obejmuje szeroki wachlarz wskazań do stosowania w zabie-

gach miejscowych:

• choroby  narządu  ruchu  (stłuczenia,  krwiaki  i  urazy  tkanek  miękkich

bezpośrednio po urazie do 4-5 dni; obrzęki po złamaniach i zwichnięciach

we wczesnym okresie; ostre zapalenie ścięgien, torebek stawowych i mięśni;

przykurcze stawowe pourazowe), 

• choroby reumatyczne (ostre zapalenia stawów niezależnie od przyczyny ),

• choroby układu krążenia (początkowy okres zakrzepowego zapalenia żył), 

• choroby układu nerwowego (ostre stany zapalne splotów i nerwów obwo-

dowych, wzmożone napięcie mięśniowe powstające wskutek urazów oraz

niedowładów spastycznych), 

• inne  schorzenia  (obrzęk  limfatyczny,  krwawienie,  oparzenia,  zabiegi

chirurgiczne w obrębie jamy ustnej oraz szczęki górnej i żuchwy). 

Przeciwwskazania do leczenia zimnem
Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy na małym obszarze skóry

konia zbadać reakcję miejscową na zimno. 

Leczenie zimnem jest przeciwwskazane w:

• stanach zapalnych w przewlekłym okresie choroby, 

• nadwrażliwości na zimno, 

• zapaleniu pęcherza moczowego i nerek, 
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• zapaleniu naczyń, 

• ciężkich schorzeniach serca i naczyń, 

• stanach wyniszczenia i ogólnego osłabienia, 

• odmrożeniach.

Przyjmuje się, że najlepsze wyniki leczenia osiąga się przy krótkim czasie zabiegu 

(1-2 minuty) z jednoczesnym obniżeniem temperatury skóry o około 15-16°C. Tak

krótki czas zabiegu powoduje na drodze odruchowej zmniejszenie bólu, natomiast

dłuższy czas zabiegu (15-30 minut), wywiera przede wszystkim działanie przeciw-

zapalne. Ponieważ obniżenie temperatury w tkankach utrzymuje się przez około  

2-3 godziny po zabiegu, zabiegi te mogą być wykonywane kilka razy dziennie  

- przeciętnie 3 razy dziennie.

Zabiegi kriochirurgiczne
Zabiegi te polegają na celowym i kontrolowanym niszczeniu tkanek wskutek ich

zamrażania.  Ponieważ  zamrażanie  tkanek  powoduje  zablokowanie  zakończeń

nerwów  czuciowych,  zabiegi  te  są  bezbolesne.  Przeważnie  są  one  również

bezkrwawe,  jak  również  stosunkowo mało  agresywne. Najczęściej  stosujemy tą

metodą podczas  usuwania  nowotworów (sarkoidy),  brodawek,  innego  rodzaju

zmian skórnych. Zaletą tej metody jest  również możliwość kojarzenia jej  z innymi

metodami leczenia, np. chemioterapią.
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