
Физикална терапија 1 
ТЕРМИЧКИ АГЕНСИ

Криотерапија 



Историјски осврт

Hippocrates је увидео да се локално
примењена хладноћа може користити за
смањиванје отока, крварења и бола

Dominique Jean Layer који је открио да
примена локалне хладноће пре хирушког
захвата (ампутације) може да смањи бол и
крваренје за време и након операције

James Arnott започеo јe кoриштeње
лоkалнoг хлађењa у циљу постизањa 

aнaлгезијe у лечењу неуралгије, 
реуматизма

ЈАПАН - Toshimo Yamauchi, први пут
кориштен уређај (криокомора) за треман
пацијената са запаљенским реуматизмом

Европа: Reinhard Fricke; Zdzislaw Zagrobelny; 
Zbigniew Raczkowski – криокомора 



Хладноћа??? 

Помоћу чула, човек може да разликује
тело са вишом од тела са нижом
температуром. Уколико два тела са
различитим температурама остваре
контакт, тело које има вишу
температуру се хлади (температура му
опада) док се тело са нижом
температуром загрева (температура му
се повећава).



Хладноћа у терапијске 
сврхе - КРИОТЕРАПИЈА

Хлађење регије се постиже одузимањем
(абстраховањем) топлоте из тела. Када се
примењује хладни модалитет на тело, 
температура коже и ткива (које се налази
испод зоне хлађења) опада абстраховањем
топлоте из тела. 
За терапеутско хлађење користи се неколико
модела преноса енергије укључујући
кондукцију, конвекцију и евапорацију



Размена  топлоте

спровођењем (кондукција), 
струјањем (конвекција), 
претварањем (конверзија), 
зрачењем (радијација) и
испаравањем (евапорација)



Сензација 
хладноће

• ВРЛО ХЛАДНО1–13°С

• ХЛАДНО 13–18°С

• ПРОХЛАДНО 18–27°С



Четири стадијума
сензација на хладноћу

БОЛ/НЕЛАГОДА

ХЛАДНО

БОЛ/ ЖАРЕЊЕ

УТРНУЛОСТ

1 – 3 
минута

3 – 5
Око 7 

минута

5 – 15 
минута



Хладни агенси у ФТ

Вода
Гел

Ваздух
Неке материје које 

хладе (уља еукалиптуса, 
бора, каранфилића, 

лимуна, екстракт
арнике, екстракт коре
врбе, ментол, камфор)



Подела криотерапије

Влажна
Сува

Према заступљености 
воде у агенсу

Према начину преноса 
топлоте

Према начину 
апликације

Кондукција, конвекција, 
радијација, конверзија, 

евапорација

Локална
Општа

С обзиром на то да се површна

ткива брже хладе од дубинских, 
криотерапија се не може поделити
на површинску и дубинску примену

хладноће



Кримасажа, ледене компресе, 
брзо хлађење,криостречинг 

КОНДУКЦИЈА

ВЛАЖНА

СУВА

ЛОКАЛНА 

Хладна и ледена 
паковања,ледене компресе, RICE
метод, фластери, криоултразвук

Трајков & Шимпрага



Трајков & Шимпрага

КОНВЕКЦИЈА
ЛОКАЛНА 

ОПШТА

ВЛАЖНА

СУВА

Хладне купке

СУВА

ВЛАЖНА

Криофен 

Опште хладне купке 

Криосауна 



Биофизиолошко дејство
хладноће

је супротно од дејства топлоте, а
примарни ефекат започиње локалним

падом температуре. Дубина продирања
хладноће може да достигне 5 cm, а

величина промене температуре зависи
од:

врсте физичког агенса за хлађење (на
пример лед у односу на воду)
температурне разлика између хладног
агенса и ткива
дебљине субкутаног масног ткива
топлотне проводљивости подручја које се
хлади
обима екстремитета
трајања примене



Механизам деловањa 
криотерапије

Реакција на крвне судове услед примене хладноће генерално је
тренутна, а подразумева сужење лумена крвног суда
(вазоконстрикција) и смањење протока крви. Дијаметар крвног суда
је најзначајнији фактор који је важан за проток крви. Било какав
утицај који доводи до контракције глатког мишића крвног суда
смањиће његов пречник и изазвати вазоконстрикцију
Хлађење ткива сманјује продукцију и ослобађање активних супстанци
(медијатора) што доводи до вазоконстрикције
У случају када се хладноћа примени у дужем временском периоду
или када температура ткива падне испод одређеног прага велика је
могућност да наступи вазодилатaцијa

ХЕМОДИНАМСКИ

НЕУРОМИШИЋНИ

МЕТАБОЛИЧКИ

Промене у проводљивости нервног ткива, подизање прага бола, утиче
на генерисање мишићне снаге, обара мишићну напетост и фацилитира
мишићну контракцију. Услед пада температуре ткива, смањује се
активност моторних и сензорних нерава
Реверзибилан прекид у нервној проводљивости може се изазвати
применом леда на нерв који се налази при површини коже.
Применом хладноће може се остварити утицај на проприоцепцију
тако што ће се мењати улаз соматосензорних инпута који су непоходни
за рефлексну интеграцију неуромишићне контроле

Смањења активности ензима који регулишу метаболичке
процесе



Терапијски ефекат 

КОНТРОЛА БОЛА

КОНТРОЛА ЗАПАЉЕЊА

КОНТРОЛА ОТОКА

МОДИФИКАЦИЈА МИШ 
ТОНУСА

Успоравање брзине хемијских реакција
Вазоконстрикција, повећање вискозности крви, смањење капиларне
пропустљивости
Спречавање микроваскуларног оштећења
Смањење метаболичких процеса

Снижавање надражљивости нервних
завршетака и нервних влакана, смањење
брзине нервне проводљивости
Повећање прага бола
Гате контрол механизам
Смањено лучење алгогених супстанци

Снижавање интраваскуларног притиска
Смањен доток крви у подручје
Вазоконстрикција крвних судова
Локално смањење хидростатичког

притиска
Повећање вискозности крви
Контрола пермабилности капилара услед
ослобађања вазоактивних супстанци

Активност гама моторног система
Смањење клонуса, снижавање отпора при пасивном истезању

Контрола отока
Контрола запаљенске
реакције
Прекидање циклуса бол-
спазам-бол

Смањење осетљивости мишићног вретена на истезање
КОНТРОЛА СИМПТОМА 

Мултипле склерозе



Питања 

Хемодинаска реакција на хладноћу
Неуромишићна реакција организма на хладноћу
Метаболичка реакција на хладноћу
Наброј биофизиолошке реакције на дејство хладноће које доводе
до контроле запаљенске реакције
Наброј биофизиолошке реакције на дејство хладноће које доводе
до контроле отока
Наброј биофизиолошке реакције на дејство хладноће које доводе
до контроле бола
Наброј биофизиолошке реакције на дејство хладноће које доводе
до модификације мишићнг тонуса



Корисни линкови

https://www.youtube.com/watch?v=zl9KXyS0LIc
https://www.youtube.com/watch?v=MnawjwpQDxM

https://www.youtube.com/watch?v=JFXNGbIIeMU
https://www.youtube.com/watch?v=N4Aho2Z4fKA
https://www.youtube.com/watch?v=hlxRjhkOvko

https://www.youtube.com/watch?v=zl9KXyS0LIc
https://www.youtube.com/watch?v=MnawjwpQDxM
https://www.youtube.com/watch?v=JFXNGbIIeMU
https://www.youtube.com/watch?v=N4Aho2Z4fKA
https://www.youtube.com/watch?v=hlxRjhkOvko


ХнП


