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Summary

Thermographv is a technique which facilitates the detection and visualization of infrared radiation emitted
by objects. lt is a diagnostic method used globally in industry, armv, medicine terinary m ine. The
discóvćry o,f'infraredlradiation łiy Herschel in 1800 initiated subsequent,re n,hich res d in the
creation ofinfrared detectors. Thćir function is hased on radiation being ahsorbed by the surface ofdetector,
following which, its temPerature and physical properties change; radiation firSt transforms into electrical
impulśes then into to visible rays which finally form a picture called a thermogram; Therm,ography,was used
in veterinary medicine for the first time in l965 by Delahantv and Georgi and it was then that proper thermo-
grams of particular areas of horse's bodies were defined. Thermography also proved very useful in enabling
the dingnoses of many diseases before they could be clinically detected. Despite the many limitations of this
method, it is highly sensitivity and non-invasive, thus making it very useful in veterinary medicine: " ,

Kep16.6., equine, thermography principles, research

Termo grafi a (term owizj a), to dz i e d zina te chniki zaj -
mująca się detekcją i wizualizacją promieniowania
podczerwonego (lub mikrofalowego) emitowanego
pTzęz obiekty. Jest metodą diagnostyczną wykorzys§-
waną szeroko na świecie w przemyśle i wojsku, a tak-
że w medycynie i weterynarii, jednak te jej zastoso-
wania sąw naszym kraju wciąz mało znanę, aprzezto
niedoceniane.

Z histotiitemogtafii
Za ojca termografii można uznać Friedricha Wil-

helma Herschela - angielskiego astronoma, który
w 1800 r. dowiodł istnienia niewidzialnego dla czło-
wieka promieniowania, należąc e go do widma promi e -
niowania słonecznego, od strony promieniowania
o barwie czerwonej, które nazwał ,,światłem niewi-
dzialnym" , a jego następcy zmienili tę nazwę na ,,pro-
mieniowanie podczerwone". Odkrycie Herschela do-
czękało sięzastosowaniapraktycznęgo w 1833 r., kie-
dy oprac owano techno l o gi ę wytw arzanla p i erwszych
detektorów podczerwieni, radiometrii łączności i wy-
krywania obiektów w podczerwieni (10).

Ptomieniowanie Giep!ne

Każde ciało, które go temperatura j e st wyższ a o d zer a
b ezw zględne go, emi tuj e promi en i owanie ci epln e. Pro -

mieniowanie cieplne, w podczerwonym zakresie wid-
mą obejmuje (umownie) fale o długości 0,7-100 pm.

Istnieją trzy mechanizmy transportu ciepła: przewo-
dzenie, konwekcja i promieniowanie. Pomiary terno-
graftczne zwtązane są ściśle z radtacyjną wymianą
ciepła (10). Zasadniczy udziaŁw tym mechanizmie od-
grywa cz ęś c widma fal e lektro magnety cznych, leżąca
w podczerwieni w przedziale do 100 pm.

W praktyce, do celów pomiarowych wykorzystuje
się zakresy 3-5 I7-I4 pm (6).

Elementami umozliwiaj ącymi odbior promieniowa-
nia podczerwonego są specjalnie zbudowane detekto-
ry (7, 10).

Detektory

Mozna je podzielic na dwie podstawowe grupy:
detektory fotonowe (połprzewodnikowe) i detektory
termiczne (bolometryczne, piroelektryczne) (I0). Za-
sada dziaŁania detektorów termicznych polega na tym,
ze promieniowanie padające na powierzchnię detek-
tora jest przez tę powierzchnię absorbowane, wyvvo-
łuje zmianę temperatury detektora, ktory z kolei wy-
w o łuj e zmiany wł aś c iwo ś c i ftzy c zny ch detektora.

Detektory fotonowe wykorzystuj ą oddziaływanie
fotonów zpołprzewodnikami padające promienio-
wanie jest absorbow,ane na skutek oddziaływania fo-
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badania termograficznęgo. Daje ono bowiem możli-
wość konkretnej lokalizacji procesu. Badanie termo-
graftczne wykonano u koni, które choć nte wykazy-
waĘ objawów kulawizny, nie osiągaĘ pełni możli-
wości na torze, podejrzewano je więc o problemy ze
stawami. Wykryto obszary o podwyzszonej ciepłocie
w obrębie stawów stępu, po stronie grzbietowej sta-
wu, pomiędzy kością stępu III i kością środstopia III.
Na tej podstawie wstępnie zdiagnozowano subklinicz-
nąfazęo ste o c hon dr o zy, manif estuj ąc ą s i ę j e dyni e p o d-
wyższonąciepłotą. Rozpoznanie to dało się potwier-
dzić radiologicznie jedynie u koni wykazujących ewi-
dentną kulawiznę, u ktorych choroba była w bardziej
zaawansowanym stadium, gdzie doszło juz do zmian
wstecznych w obrębie chrząstki stawowej i leżącej pod
nią kości. Termografia umozliwia wczesne wykrycie
tego procesu i podjęcie leczenia,które najczęściej ogra-
nicza się jedynie do vryłączenia konia zpracy, co wy-
starczy, aby zapobiec nieodwracalnym zmianom (11,
20). Podobne efekty uzyskano stosując badanie termo-
gr aftc zne w przyp a dku o s tryc h, a s epty c zny ch zap aleń
ścięgien, spowodowanych uszkodzeniami ich we-
wnętrznej struktury. W obrazie termograficznym ob-
senrrrrje się wyraźnie odgraniczony, cieplejszy obszar
ponad zmienionym ścięgnem, tak zwany ,,gorący
punkt", którego wielkość ikształt odwzorowuj e Toz-
ległość procesu. Termografia umożliwia wykrycie cho-
roby na dwa tygodnie przed wystąpieniem objawów
klinicznych, kiedy, tak jak w przypadku schorzeń sta-
wów, samo wycofanie konia z pracy i odpoczynek
w boksie wystarczy, aby końpowrócił do zdrowia (8).
Jednakze w przypadku przewlekłego zapalenia ścię-
gien wraz z długością trwania procesu chorobowego
spada efektywność termografii jako metody diagno-
stycznej. Tkanka łącznabliznowata, która jako wynik
gojenia wytwarzana jest w miejscu ubytku ścięgna,
w obrazi e termo grafic znym b ędzi e zobr azow ana j ako
region o obnizonej ciepłocie. Kiedy w dalszym etapie
docho dzi do neowaskulary zacji, p onowni e ob s erwuj e
się obszar o podwyzszonej ciepłocie, ale w tym przy-
padku, będzie on rozlany (18). Wykorzystanie termo-
grafii w diagnozowaniu procesów patologicznych
w obrębie kości jest ograniczone, ze wzg7ędu na gru-

osobnik ma swój niepowtarzal-
ny obr az tetmiczny, który zale-
Ą odunaczynienia i metaboliz-
mu tak, że dany osobnik możę
być po nim zidentylrkowany
(I2).

Termografia umozliwia wy-
krycie procesu chorobowego
zanimbędzie on widoczny kli-
nicznie. Dlatego też znalazła
tak wiele zastosowań w wete-
rynarii, Lekki dyskomfort u ko-
nia, objawiający się spadkiem
formy sportowej i wyników,
może być jń wskazaniem do
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Ryc. 1. Schemat funkcjonowania kamery termowizyjnej z pojedynczym detektorem i me-
chanicznym układem przeszukiwania obrazu (łvg 9)

tonów z elektronami. Sygnał detektora jest wywoĘ-
wany zmianąrozkładu energii nośników. Przy zasto-
sowaniu wymienionych detektorów istnieje mozliwość
prakĘcznego pomiaru natęzenia promieniowania. Od-
powiednia budowa układów optycznych umozliwia po-
zyskanie kilkunastu pełnych obtazów w ciągu sekun-
dy(ryc.1).

Drugi typurządzeń termowizyjnych, to te posiada-
jące wieloelementowe detektory podczerwieni - de-
tektory matrycowe (macierzowe) FPA (Focal Plane
Array).

Nie wymagaj ą one mechaniczno-optycznych zespo-
Łow przeszakiwania obrazu. Obraz analizowany jest
na drodze elektronicznej, najczęściej poprzez szere-
gową analizęwierszy i kolumn matrycy (7, 10).

powstawanie obtazu

Termogramy to odwzorowanie graftczne powierzch-
niowego rozkładu temperatury badanych ciał. Powstają
p oprzęz przekształcanie promieniowania podczerwo-
nego detekowanego przęz detektory na impulsy elek-
tryczne, które z kolei zamieniane są na promienie
światła widzialnego, które tworzą obraz zwykle
w umownej skali kolorów, gdzierożne barwy odwzo-
rowuj ą odpowiednie przedziaĘ temperatury.

Temografia w wete]ynaili
Ta metoda diagnostycznaw weterynarii została po

raz pierwszy użyta w 1965 r. przez Delahanty'ego
i Georgi w połączeniu z aparatem rentgenowskim
w czterech różnych przypadkach klinicznych: raka
płasko i nadgarstka III,
szpatu szyi. Owcześnie
stosowany sprzęt wymagał 6 minut, aby stworzyć ter-
mogram (2).

U tyw ano termo grafi i do wykryc i a zmian p ato lo gicz-
nych w ścięgnie mięśnia zginaczaukoni wyścigowych
(14-17). Wykazano także, że zapalenie powoduje wy-
r ażne zabur zenia w n orma ln y m obr azie termo grafi c z -
nym palca u koni (9). Kolejntbadaczę odkrywali ko-
lejne zastosowania termografii , atakże skupiali się na
określeniu prawidłowego obrazu p oszczegolnych oko-
lic ciała koni zdrowych (18). Dowiedziono, żekażdy



bość mięśni oddzielających kości od skory. Znajduje
j ednak zasto sowanie we wcze snej diagno sty ce złamań
zmęczeniowych kości nadgarstka. Dotyczą one naj-
częściej kości nadgarstka III. Mozna je wykryć w po-
staci ,,gorących punktów" ponad grzbietową stronątej
kości, kiedy w obrazie radiologicznym nie znajduje
się jeszcze żadnych zmian patologicznych i tak jak
w innych przypadkach, wyłączenie konia z pracy na
tym etapie zapobiegnie dalszemu rozwojowi choroby.
Ma to miejsce na dwa tygodnie przedpowstaniem wi-
do c znej radi o 1o g i c z nię szczeliny złamanta ( 3 ). Termo -
gr.afig może przyczynic się w przyszłości do odnale-
zienia pr zy czy ny p o dotro chl e o zy. Zaobs erwowano
bowiem, że u koni, u których w badaniu Rtg wykryto
p owi ększone otwory o dżyw cze w tr zeszczkach kopy-
towych, termogram wykonany po wysiłku znacznie
rózni się od termogramu koni zdrowych. U tych koni,
temp eratura obwo dowe go o dc ink a kończyny po !vy-
siłku nie wzrasta. Brak lub nieznaczny wzrost tempe-
rafury spowodowany jest niewielką perfuzją której
p r zy c zy ny up atruj ą aut or zy w zakr zep ach w t ętni c ach
końcowych trzeszczęk lub też w działaniu lokalnych
substancj i powoduj ących skurcz naczyh (I9).

Termografia to równiez świetna metoda badania
unerwienia współczulne go. Dowiedziono, że nadczyn-
ność tej części układu autonomicznego w okolicy bolu
jest przy czyną obniżenia temperatury. W tym przypad-
ku zablokowanie funkcji danego nerwu lub nerwóą
farmakologicznie lub poprzez sympatektomię, może
spowodować uśmierzenie bólu, a takżę rozszerzenie
naczyh krwionośnych i wzrost temperafury w obsza-
rzę przęz nie unerwianym. Dotyczy to również pora-
zenia nerwow, będącego następstwem procesów cho-
robowych, jak ma to miejsce w zespole Hornera,
Często nie jest on u koni rozpozl7awany ze względu
na fakt, ze objawy kliniczne są ledwie zauważalne,
a zatem trudne do uchwycenia w zwykĘm badaniu.
Rowniez w tym przypadku termografia okazała się
bardzo pomocna. W obrazie termtcznymgłowy iszyi,
obserurrrje siępodwyzszenie temperatury o około 2oC
po stronie objętej odnerwieniem (13), Z badaniem
unerwienia wtĘe się kolejne zastosowanie termogra-
fii. W dobie dĘenia do j ak naj lep szych wyników spor-
towych, z którymi wiąząs i ę korzyś c i materi alne, wie -
lu zawodnikow decyduje się użytkować konia często
kosztem j ego zdrowia, Dlatego też coraz częstszy pro-
blem stanowi podawanie środków przeciw zapalnych
i przeciwbólowych w okolicęnerwóą atakże chirur-
gicznepruęrywanle ich ciągłości. Czas, w jakim moż-
na wykryć zwiększona ciepłotę w danej okolicy, zale-
ży od metody blokady nerwów, jaką się posfuzono.
W przypadku uzycia anastetyków na długość trwania
te go stanu maj ą wpĘw właściwo ś c i farmakolo giczne
danej substancji, średnio jest to kilka dni. O dziwo,
w przypadku neurektomii termogram po krotkimcza-
sie również wraca do normy. Po ustaniu stanu zapal-
nego spowodowanego interwencj ą chirurgiczną pod-
wyższona ciepłota utrzymuje się bardzo krótko, w po-

równaniu z końmi z grupy kontrolnej, u których po
ustaniu p o op eracyj ne go pro c e su zap alne go termo gram
odrazuwraca do normy. Autorzy przyczyny tego sta-
nu dopatrują się w możliwości wytworzenia kompen-
sacji krążenia w tej okolicy i powrotu do normy po
krotkim czasie (5).

p r z1l uży ciu termo grafi i mo żna równi eż wykryć fakt
podania środkow przeciwbólowych w mięśnie lędź-
wiowe, co jest dość częstąpraktykąna Zachodzielko-
ni skoczków. Jest to szczególnie istotne w przypadku
substancji, których metaboliĘ są niemozliwe do wy-
krycia we krwi i moczu. W obszarzę dziaŁanta poda-
nego środka obserwuje się czasowy wzrost ciepłoty.
Długość trwania tego stanu, a tym samym mozliwość
jego wykrycia, zależy od czasu działania zastosowa-
nej substancji (5)

Termografia okazała się nieoceniona w diagnozo-
waniu schorzeń kręgosłupa, takich jak: radikulopatie,
mikrozłamania w obrębie kręgów, zwyrodnienia sta-
wów międzykręgowych. Często objawiają się one je-
dynie problemami w treningu, zmianami behawioral-
nymi lub kulawiznami, ktorych przyczyna tkwi poza
obrębem kończyn.

Wskazane jest wykonanie termogramu i lokalizacji
obszaru o ciepłocie różnej od ciepłoty otaczających
tkanek, zanimprzystąpi się do wykonania badańprzy
uzyciu innych metod - Rtg czy USG. W przypadku
stanów osĘch obszary skóry unerwiane przęznerwy
objęte procesem patologicznym w termogramie pre-
zentująsię w postaci ,,gorących punktów", co wynika
z charakteru zapalnego §ch zmian.W przypadku sta-
nów przewlekĘch, które stanowią największy odse-
tek poddawanych badaniu koni, czy to z powodu pro-
blemów diagnosĘcznych, czy też ignorancji tego pro-
blemu we wczesnych fazach, obraz był całkowicie
odmienny. Przewlekłe dysfunkcje w obrębie kręgosłu-
pa często powodują stałe, wzmozone napięcie układu
współczulego powoduj ące hypotermię, wynikaj ącąze
s kurc zu nac zy h krwi ono śnyc h. W zw iązku z niezap al-
nym charakterem tych zmiannie obserwuje siępopra-
lvypo zastosowaniu środków przeciwzapalnych, a koń
manifestuj e go j edynie zmianamt w zachowaniu i kom-
pensacyjnymi zaburzeniami ruchu (4). Termo grafta
dała również możliwość lokalizacji grup mięśni do-
tknię§ch miopatiami, które doty czą głównie tylnych
p artii ciała. Mi ej sc a b o le sne pr zy omacywaniu pokry-
wająsię zobszarami o podwyzszonej ciepłocie. Dzię-
ki temu mozliwa jest ocena postępów w rekonwa-
lescencji i określenie, kiedy koń może wrócić do pra-
cy (3).

Termografia daje równiez wielu koniom szansę unik-
nięcia trwałego kalectwa, a nawet śmierci, poprzez
mozliwość bardzo wczęsnego wykrycia ochwafu, Jest
to szczególnie ważne u pacjentów z grupy podwyz-
szonego ryzyka, np. u koni z kolką po porodach, za-
truciach, pracy na twardym podłozu. Ochwat w obra-
zie termiczny m pr zej awi a si ę j ako w zr o st r óżnicy tem-
peratur pomiędzy koronką a ścianą kopyta (3). Bada-



ni e termo gr aftczne okazało s i ę b ardzo p omo cne w zna-
lezieniu powodu kulawizny u konia, ktory poprzed-
niego dnia uczestniczył w krosie, j e dnej z konkurencj i
WKKW. Przyczyny upatrywano w jednej zkończyn
miednicznych, ale nie zlokalizowano źródŁa proble-
mu. B adanie termo grafi c zne wykazało znac znęg o s top -
nia podwyzszenie ciepłoĘ moszny po stronie kohczy-
I:ry, na którą koń kulał. Wykonano badanie ultrasono-
gr aftczne, pr zy ktor e go p om o cy s twi erdz on o znac zny
obrzęk, będący prawdop odobnie następ stwe m LLr azLL.

Kilkudniowa terapia miejscowa i ogólna środkami
przeciwzapalnymivłystarczyła,abyprrywrócićkonio-
wi pełną sprawność (21).

Termo grafi a znalazła równi eż zasto s owani e w der-
matologii. Umoztriwia ona wykrycte przed sezonem
letnim zwierząt wrażliwych na ukąszenia owada z ro-
dzaju Culicoides, kuczmana - Culicoides imicola,
p owoduj ące go letni e, s ezonowe, nawr ac aj ąc e zap ale -
nie skóry. W okresie zimowym, kiedy aktywność tego
owada ulega znacznęmll obniżeniu, w przypadku koni
wrazliwych nawet kilka ukąszeń wystarczy, aby vury-

wołać chorobę w formie podklinicznej, uchwytnej ter-
mograftcznie w postaci ,,gorących punktów" (1).

Termo grafi a to m eto da di agno s tyc zna, któt a do s tar-
cza tnformacji o stanie ftzjologtcznym dostępnych
badaniem narządów, Rtg czy USG, najczęściej i naj-
p ow s z e chni ej sto s ow ane nar zędzia diagnostyczne,
obr anlj ą strŃturę anatomic zną b adany ch nar ządów
czy lk<ładów. Chociaż termografia ma więle ograni-
czeń, w wielu przypadkach przewllższa Rtg i USG,
Wynika to z jej głównej zaleĘ,jaką jest wysoka czu-
łośc. Aby otrzymać pełniejszy obraz danego procesu,
należy połączyć termografię z Rtg czy USG, techni-
kami charakteryzującymi się wysoką swoistością. Do
największychzalęttęrmograf,rinależą:bezinwazy jnośc

- brak narażanta na ekspozycję promieniowania, skąd
wynika szerokie spektrum zastosowań w systemaĘcz-
nych badaniach profilakĘcznych, a także, jeśli dojdzie
do choroby, monitorowania postępów w leczeniu (5).
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HE|{EY D. R., LEVY J. K., NEWELL S. M.,
GRAHAM J. P., GORMAN S. P.: Wykorzystanie
mineralizacji szkieletu płodu do określenia daty
porodu u kotów. (Use of fetal skeletal mineraliza-
tion for prediction of parturition date in cats).
J. Amer. Vet. Med. Ass.223, 1614-1616,2003 (11)

Zbadano radiografi cznie l 7 kotek w odstąlach 2-3 -dniowych począwszy od
1 tygodnia ciąży stwierdzonej badaniem palpacyjnym w celu ustalenia pojawie-
nia się pier-wszych ognisk mineralizacji w 16 kościach i w zębach Uzyskane
wyniki wzbogacono w wyniki jednorazowego badania radiograficzne 32 kotek
ciężamych Pierwsze ogniska mineralizacji pojawiły się na 25-29 dni przed po-
rodem Mineralizację rdzenia kręgowego stwierdzono na 2ż-27 dni, czaszki
21-27 dni, żeber 20-25 dni, łopatki 17-24 d,ni, kości promieniowej I5-22
dni, kości piszczelowej 15-21 dni, kości łokciowej 5-2] dni, kości ramiennej

20-ż4 dni, kości udowej l9-23 dni, miednicy 8-20 dni, kości strzałkowej
0-17 dni, kości ogonowej 8-16 dni, kości śródstopia i śródręcza 3-14 dni,
kości palców 0-11 dni, kości piętowej 0-10 dni i zębów 1-6 dni przed
porodem U 75% kotów można było określić datę porodu w przedziale 3 dni. 
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SHELDON I. M., RYCROFT A. N., ZHOU X.z
Zależność pomiędzy gorączką poporodową a bak-
teryjnym zakażeniem macicy u bydła mlecznego.
(Association between po§tpartum pyrexia and
uterine bacterial infection in dairy cattle). Vet. Rec.
I54,289-293,2004 (10)

W oparciu o ponliary temperatury ciała w okresie pierwszych 1 0 dni po wy-
cieleniu, 90 krów podzielono na dwie grupy Do jednej grupy należały 23 krowy.
u których temperatura wewnętrzna ciała wynosiła 39,7"C lub więcej, w drugiej
grupie było 67 krów, u których te],nperatura nie przekraczała 39,7"C Wymazy
do badań bakterio'logicznych w kierunku beztlenowców pobrano ze światła ma-

cicy 7, 14, 2r j 28. dnia po wycieleniu. Poziom białek ostrej fazy oznaczono
we krwi pobranej trzykrotnie w odstępach tygodniowych. Pomimo że występo-
wała gorączka, często nie stwierdzano istnienia zależności pomiędzy występo-
waniem gorączki a liczbą bakterii w jamie rnacicy. Występowanie gorączki b14o

natomiasL skorclowane z zakażenlęm jamy macicy przez spccyficzne dla niej
patogeny. zwłaszcza przez bakterie zroclzajl Prevriella We krwi gorączkują-
cych krów poziom a,-kwaśnej glikoproteiny był podwyzszony. 
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