
Uwaga: Ten materiał 

przeznaczony jest dla 

studentów do nauki przed 

egzaminem, natomiast nie 

powinien być wykorzystywany 

do pisania anonimowych 

donosów do prasy, jak to 

ostatnio miało miejsce. 



Termografia 

medyczna 



• Pojęcie termografia obejmuje zazwyczaj 

proces rejestracji i przetwarzania obrazów 

cyfrowych pozyskanych dla zakresu 

promieniowania podczerwonego – zwanych 

termogramami – w celu otrzymania 

informacji o rozkładzie temperatury na 

powierzchni badanego obiektu lub zbioru 

obiektów tworzących tak zwaną scenę. 

 

• W termografii medycznej scena obejmuje 

zawsze powierzchnię ciała badanego 

pacjenta. 





Już w starożytności 

zauważono, iż pojawienie się 

nietypowych rozkładów 

temperatury może być 

traktowane jako wskazówka 

diagnostyczna. 



Hipokrates 

twierdził:  

„jeżeli jedna część 

ciała ludzkiego 

jest cieplejsza lub 

zimniejsza niż 

reszta, to jest ona  

dotknięta 

chorobą” 



Starożytni Egipcjanie szkolili 

swoich medyków w dotykowym 

wykrywaniu podwyższonej 

temperatury w okolicy ran,  

w celu wykrywania  

stanu zapalnego. 



Kilka wieków przed naszą erą 

Grecy stosowali pokrywanie 

powierzchni ciała pacjenta 

wilgotną gliną, by ta zmieniając 

barwę w trakcie wysychania 

wskazywała obszary cieplejsze.  



Dzisiaj czasem robi się podobnie, tylko przy 

użyciu ciekłych kryształów. Poniżej - zdjęcie 

dłoni wykonane techniką ciekłokrystalicznej 

termografii kontaktowej 



Jak wiadomo ciało ludzkie, a także 
ciała zwierząt, są źródłem 

promieniowania podczerwonego 



  

Metoda badania termograficznego polega 

na odbiorze tego promieniowana i na 

ocenie rozkładu temperatury na 

powierzchni badanego ciała.  



Za prekursora termografii 

uznawany jest Sir Frederick 

William Herschel. 

 

To właśnie on w 1800 r. 

przeprowadził niezwykle ważne 

doświadczenie, w którym 

odkrył promieniowanie 

podczerwone. 



Na 

termografii 

widać 

objawy 

wielu 

różnych 

schorzeń, 

więc 

można 

diagnozy 

Spondylo- 

arthrosis 

Zapalenie  

stawów   

kręgosłupa 

Zdrowy 



Na 

termografii 

widać 

także 

efekty 

leczenia 



Termowizja pozwala zauważyć zapowiedź zmiany 

chorobowej gdy jeszcze gołym okiem nic nie widać 

Zapowiedź owrzodzenia goleni Stan owrzodzenia goleni po kilku dniach 



Podstawy teoretyczne 

termowizji 



Obrazowanie termograficzne 

wykorzystuje transmisję energii.  

• Transmisja energii światła widzialnego 

odbywa się wyłącznie na drodze 

promieniowania, tymczasem w przypadku 

energii cieplnej wymiana wykorzystuje 

(łącznie lub niezależnie) trzy odrębne 

zjawiska: 

- konwekcję (zwaną też unoszeniem), 

- termodyfuzję (czyli przewodzenie cieplne) 

oraz 

- promieniowanie. 



Max Planck określił zdolność emisyjną ε(λ,T) 

jako ilość energii emitowanej w postaci fali 

elektromagnetycznej o zadanej długości λ 

przez ciało o zadanej temperaturze T 
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Łatwo można wyliczyć, iż dla przedziału temperatur 

od 25oC do 42oC, maksimum promieniowania 

występuje dla długości fali z przedziału  

od 9,2μm do  9,7μm. 



Wykresy zależności według prawa Plancka dla 

wartości temperatur T: 304,68K, 209,68K oraz 

314,68K (czyli: 31,6oC, 36,6oC oraz 41,6oC). 



Kamera termowizyjna T335 firmy FLIR 



Kamera termowizyjna FLUKE Ti50FT 



Zasada działania 



Jako detektory promieniowania 

stosowane są matryce noszące nazwę 

Focal Plane Array (FPA), ponieważ 

rejestrują promieniowanie w ognisku 

układu optycznego kamery.  

 

Dla zastosowań w temperaturze 

pokojowej zwykłe detektory fotonowe, 

działające na zasadzie podobnej do 

matrycy CCD w zwykłym aparacie 

cyfrowym wymagają chłodzenia 

ciekłym azotem.  



Dla typowych zastosowań 

medycznych nie jest konieczne 

stosowanie obrazów 

o wielkiej rozdzielczości.  

 

Za wystarczające uznaje się 

termogramy o rozmiarach ok. 

240 * 320 (ok. 77 tys. pikseli). 



Dla uzyskania czytelnego obrazu termowizyjnego 

wykorzystuje się promieniowanie podczerwone zarówno 

wytwarzane wewnątrz ciała, jak i pochodzące od 

zewnętrznych źródeł i odbite od obiektów wewnątrz ciała  



Schematyczna ilustracja ukazująca związek pomiędzy 

polem widzenia (tu: 18ox24o) oraz punktami (pikselami) 

termogramu, rejestrowanymi za pomocą matrycy FPA 



Składowe promieniowania 

docierającego do kamery termowizyjnej 



Kamerę termowizyjną 

dodatkowo charakteryzują: 

•rozdzielczości obrazu (typowo 240x320) 

 

• NETD (ang. Noise Equivalent Temperature 

Difference) - NETD jest w uproszczeniu nazywany 

czułością lub rozdzielczością temperaturową kamery 

 

•MRTD – (ang. Minimum Resolvable Temperature 

Difference) minimalna rozróżnialna różnica temperatur 

 

•MDTD – (ang. Minimum Detectable Temperature 

Difference) minimalna wykrywalna różnica temperatur 



Podział detektorów podczerwieni 



Budowa pojedynczego detektora matrycy bolometrycznej 



Przykładowe detektory matrycowe FPA 



Zwykle matryce zabudowane są 

od kilkunastu 

do kilkudziesięciu tysięcy 

pojedynczych detektorów,  

np. mikrobolometryczna 

matryca kamery termowizyjnej 

FLIR T335 składa się  

z 340 x 240 pikseli, co daje 

łączną liczbę 76800 pikseli 



Jest pewien problem  

z układem optycznym  

kamery termowizyjnej.  



Szkło traci swoje właściwości przepuszczalności 

dla promieniowania elektromagnetycznego dla fal 

o długości większej niż ok. 4μm, czyli w termowizji 

jest nieprzezroczyste! 



Podobnie czysta woda jest w 

świetle widzialnym praktycznie 

całkowicie przezroczysta. 

 

Przezroczystość ta maleje wraz 

ze wzrostem długości fal, tak że 

dla fal 9μm jest ok. milion razy 

mniejsza niż dla światła 

widzialnego!  



Powszechnie stosowany w elektronice 

jako materiał półprzewodnikowy krzem 

(Si) posiada bardzo dobrą 

przepuszczalność dla fal 

elektromagnetycznych w paśmie od 

1,5μm do 8μm, a german (Ge) dla fal 

od 2μm do12μm. Dlatego też 

nieprzezroczyste dla naszego oka 

german i krzem zastępują szkło w 

układach optycznych kamer 

termograficznych. 



Układ optyczny kamery 

termowizyjnej wykonany jest  

z germanu, 

nieprzezroczystego dla 

światła widzialnego,  

a dobrze pracującego w 

świetle podczerwonym 



Ważny jest wpływ doboru skali barwnej na 

uwidocznienie wybranych elementów termogramu.  

 Na obrazach poniżej zastosowano czerwono-żółtą 

skalę barw w dwóch wariantach: termo-1 – skala 

barw obejmuje zakres od 24 oC do 34 oC, termo-2 

– skala odpowiada zakresowi od 21,5oC do 25 oC,    

  



Pokazuje to możliwość termograficznego wykrycia 

ciepłych obiektów pod warstwą nieprzepuszczalną dla 

promieniowania ale przewodzącą ciepło (na trzecim 

obrazie widoczne są cieplejsze plamki wynikające  

z dotykania szyby przez opuszki palców i przewodzenia 

ciepła przez szkło). 

 



Trójwymiarowy wykres rozkładu temperatury 

według termogramu z rysunku obok  



Trójwymiarowy wykres uwidacznia także fakt 

istnienia szumu w zarejestrowanym termogramie.   

Nie ma bowiem 

uzasadnienia, by 

rzeczywista 

temperatura na 

powierzchni szyby  

w wybranym jej 

fragmencie zmieniała 

się z piksela na piksel 

w sposób pokazany na 

wykresie.  

 

Jest to wynik szumu 

detektora. 



Typowa aparatura używana  

w badaniach – schemat 



Typowa aparatura używana  

w badaniach – wygląd 



Schemat wykonywania 

pomiarów termowizyjnych 

Kamera 
termowizyjna 
AGEMA 470 

Pacjent 
rozebrany 
i ochłodzony 

Pomieszczenie  

o temperaturze 

powietrza 21 st. 

ok. 2m 

Aparat 
cyfrowy 
QV 400 



Obraz na ekranie kontrolnym termowizora  



Termogram i skala temperatur 



Termogram w różnych paletach barw 



Termogramy uzyskane w wyniku 

badania porównawczego obu kończyn 

górnych pacjenta hemodializowanego 

Wyraźnie uwidacznia się tętniczo-żylna przetoka naczyniowa 

wytworzona w prawym przedramieniu w celu przeprowadzania 

zabiegu hemodializy oraz słabsze ukrwienie poniżej przetoki. 



Zdjęcie termograficzne. Widoczny naderwany 

mięsień udowy prawej nogi (gorący region 

zaznaczony na różowo) 



Obraz  termowizyjny w chorobie kręgosłupa 



Można też zobaczyć obszary 

źle ukrwione (a przez to zimne) 



Często patologiczny rozkład temperatur ujawnia się 

dopiero po schłodzeniu części ciała 

(przewlekła infekcja bakteryjna na lewej dłoni)  



 niewydolność żyły odpiszczelowej lewego uda 



Możliwe jest 

tworzenie 

termicznych map 

całego ciała,  

ale na ogół jest 

to niepraktyczne 



Wykaz możliwych współcześnie 

zastosowań termografii w medycynie:   

a) oko podczas operacji zaćmy, 

b) stan jamy ustnej podczas zabiegów 

 dentystycznych, 

c) skórny przepływ krwi w obszarze głowy  

w warunkach niedotlenienia wysokościowego, 

d) zapalenie płuc, 

e) leczenie astmy oskrzelowej, 

f) zmiany zapalne zatok przynosowych, 

g) skórne odczyny alergiczne 



Ciąg dalszy wykazu możliwych współcześnie 

zastosowań termografii w medycynie:   

h) naczynia żylne kończyn dolnych  

 w badaniach przesiewowych, 

i) zakrzepowe zapalenia żyły udowej, 

j) krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych  

 z obliteracyjnym zapaleniu tętnic, 

k) zespół stopy cukrzycowej, 

l) deformacje  naczyń krwionośnych u chorych 

 z zespołem Klippel-Trenaunay , 

m) zmiany w obrębie gruczołu tarczowego, 

 

 



Ciąg dalszy wykazu możliwych współcześnie 

zastosowań termografii w medycynie:   

n) stan przed- i pooperacyjny żylaków 

powrózka nasiennego, 

o) efektywności ćwiczeń fizycznych u dzieci  

z ortostatycznymi zaburzeniami układu 

sercowo-naczyniowego, 

p) zespoły uciskowe nerwów obwodowych, 

r) zapalne zmiany okołostawowe tkanek 

miękkich u chorych z przewlekłym zapaleniem 

stawów 

 



Do tego zestawu doszły ostatnio 

• s) przebieg pooperacyjny po leczeniu 

choroby Pageta (nowotworu kości), 

• t) ocena głębokości ran oparzeniowych 



Przykładowe termogramy wykorzystywane  

przy wykrywania raka sutka:  

1 obraz w ustawieniu na wprost kamery 

obejmujący obie piersi, oraz obrazy piersi lewej  

w ustawieniach:  

2 - na wprost oraz 3 – bokiem do kamery.  

 
Po stronie lewej stan prawidłowy: symetria, brak izoterm ogniskowych, 

po stronie prawej pacjentka z rakiem lewej piersi: asymetria, gorąca 

izoterma odpowiadająca zmianie nowotworowej.  

 



Pozyskiwanie obrazów termowizyjnych twarzy jest 

ważnym działem obrazowania medycznego 



Twarz człowieka w podczerwieni 

ma dosyć niezwykły wygląd 



Wykrywanie nowotworów  

za pomocą termowizji 



Termogram w przypadku raka 

podstawnokomórkowego 



Charakterystyczne punkty termowizyjnego 

obrazu twarzy oraz regiony badane 

w celach diagnostycznych 



Wstępnie przetwarzanie obrazu 

termowizyjnego twarzy 



Automatyczne wyznaczanie 

kąta pochylenia głowy 



Automatyczne wyznaczanie 

kąta obrotu głowy 



Ale są i inne zastosowania termogramów twarzy, 

na przykład wykrywanie emocji 



Analiza oddechu  



Wykorzystanie obrazowania termowizyjnego do kontroli 

terapii wykonywanej przy użyciu głowicy lasera CO2RE  



Interpretacja obrazów termowizyjnych może być ułatwiona poprzez 

wprowadzenie sztucznych barw: 

Przykłady zastosowania trzech 

skal barwnych dla dwóch 

termogramów, których 

obiektami były fragmenty rąk 

hemodializowanych 

pacjentów, zawierające 

przetoki tętniczo-żylne.  

 

Od lewej: skala jednobarwna 

(monochromatyczna, w tym 

przypadku są to odcienie 

szarości), skala dwubarwna 

(czerwono-żółta) oraz skala 

wielobarwna.  



Poszczególne narządy mają swoje 

typowe wizerunki w podczerwieni 



Zdrowe narządy charakteryzuje 

symetryczny obraz termowizyjny 



Asymetria jest najłatwiej 

zauważalnym objawem choroby 



Cenna jest też możliwość „zobaczenia przez 

skórę” naczyń krwionośnych i zakresów 

ukrwienia na obrazie w podczerwieni 



Do celów medycznych wykorzystuje się kamery 
wrażliwe na promieniowanie podczerwone i dobrze 

różnicujące temperatury w okolicach 360C. 



Przykład badania termowizyjnego 

Ta kobieta ma dobry wynik badania 

(uwidoczniony na monitorze), 

natomiast obok pokazano obraz, który 

pojawia się w przypadku raka: 



Obraz o małej rozdzielczości 

temperaturowej wnosi niewiele informacji 



Jednak mapy termowizyjne mogą rejestrować różnice 

temperatury skóry na poziomie ułamka stopnia 



Wtedy odpowiednia analiza obrazów termowizyjnych pozwala ujawnić 

podskórny przebieg naczyń krwionośnych, których nienormalna 

wielkość lub kształt mogą ostrzegać o obecności nowotworu 



Przykładowe obrazy dotyczące 

badania piersi 



Dość nietypowe zastosowanie – badanie 

komfortu cieplnego noworodków 



Zdjęcie rejestracji termogramu 

porównawczego obu kończyn górnych 

pacjenta hemodializowanego 

   



Termogramy uzyskane w wyniku badania 

przedstawionego na poprzednim slajdzie 

  

Wyraźnie uwidacznia się przetoka wytworzona 

w prawym przedramieniu w celu 

przeprowadzania zabiegu hemodializy oraz 

słabsze ukrwienie poniżej przetoki. 



Dużo informacji dostarczają obserwacje zmian temperatury 

odpowiedniego obszaru ciała w odpowiedzi na pewne 

wymuszenie. Jest to tak zwana termografia dynamiczna. 

 

Przykład wymuszenia termicznego: zanurzenie 

przedramienia w chłodnej wodzie  



Sekwencja termogramów ilustrująca wzrost temperatury  

na powierzchni schłodzonego przedramienia 



Trójwymiarowe wykresy 

termogramów dynamicznych 



Sekwencja termogramów po komputerowym przetworzeniu 

mającym na celu wyeksponowanie przebiegu naczyń. 



Termograficzne diagnozowanie choroby Raynaud, polegającej na 

upośledzeniu krążenia w naczyniach włosowatych palców 

zimna 

woda 



Niewydolność żyły odpiszczelowej 



Starsze slajdy 



Z pomocą termowizji można rejestrować  

i analizować różne problemy medyczne 

Jak już wspomniano, najczęściej przy pomocy termowizji wykrywane są 

nowotwory piersi u kobiet – również w bardzo wczesnym stadium, jak u góry 



Metodami termowizyjnymi można śledzić 

zaburzenia w procesie wentylacji płuc 

podczas oddychania 



W postaci zmian termowizyjnie 

obserwowalnych ujawniają się 

zaburzenia trawienia 



Obraz termowizyjny doskonale 

obrazuje zaburzenia krążenia 



Przy pomocy termowizji można ujawniać wady 

funkcjonowania węzłów chłonnych i układu 

limfatycznego 



Z pomocą termowizji można śledzić 

skutki chorób neurologicznych 



Zmianami cieplnymi zauważalnymi na 

powierzchni skóry objawiają się także 

dysfunkcje gruczołów (na przykład tarczycy) 



Wyraźne zmiany termowizyjne 

towarzyszą wielu chorobom skóry 



Zmianami na obrazie termowizyjnym manifestują 

się też liczne choroby laryngologiczne 

(szczególnie w obszarze nosa i gardła) 



Ślady cieplne siedzącej osoby ujawnione dzięki 

zastosowaniu kamery termowizyjnej 

Na koniec ciekawostka: jak wykryć, 

że ktoś tu był, gdy już go nie ma? 


