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Streszczenie

W pracy analizowano możliwość oceny aktywności mięśni
na podstawie pomiaru zmian temperatury bezpośrednio
nad powierzchnią pracujących mięśni. Przedstawiono wy-
niki pomiaru zmian temperatury na powierzchni skóry nad
grupą mięśni zginających przedramię  po ćwiczeniach
czynnych z oporem, wykonywanych asymetrycznie. Okre-
ślono optymalne warunki rejestracji termograficznej zmian
temperatury skóry nad mięśniem dwugłowym ramienia
oraz zależność tych zmian od intensywności ćwiczeń. 

Słowa kluczowe: termografia, aktywność mięśni 

Abstract

The aim of this work was to analyse the possibility of eva-
luating muscular activity on the basis of temperature chan-
ges measured directly over the surface of working muscles.
Temperature changes on the skin surface over the group of
muscles responsible for flexing the forearm after active
exercises with resistance carried out asymmetrically, were
measured. The following parameters were determined:
optimal conditions for thermal recording of the temperatu-
re changes of the skin's surface over the biceps muscle of
forearm and the influence of the exercises intensity on
temperature distribution. 

Key words: thermography, muscular activity

Wprowadzenie

Termografia kliniczna, należąca do medycznych technik ob-
razowania, łączy w sobie zarówno cechy obrazowania morfo-
logicznego, jak i czynnościowego [1]. Technika termowizyj-
nego pomiaru temperatury powierzchni ciała może być wyko-
rzystywana do oceny stopnia zaangażowania wybranych grup
mięśni w czasie ćwiczeń leczniczych, w procesie usprawniania
upośledzonych funkcji organizmu [4].  Przykładem może być
ilościowa analiza różnic temperatur okolicy przykręgosłupo-
wej, podczas wykonywania ćwiczeń symetrycznych i asyme-
trycznych, mająca na celu ocenę zaangażowania mięśni
grzbietu w skoliozach idiopatycznych [3]. Monitorowanie ak-
tywności mięśni za pomocą termowizji jest możliwe, gdyż ist-
niej korelacja pomiędzy procesami metabolicznymi a wyko-
naną pracą mechaniczną, przy pewnej stracie energii w posta-
ci ciepła. Podczas wykonywania cyklicznego ruchu zginania
przedramienia w stawie łokciowym (przedramię w odwróce-
niu), przy zastosowaniu dodatkowego oporu w postaci hantli,
następuje zmiana długości mięśnia dwugłowego ramienia
(zmiana odległości między jego przyczepami), co pociąga za
sobą znaczny wydatek energetyczny. 

Celem pracy jest ilościowa ocena zależności między wyko-
naną pracą mechaniczną a wzrostem temperatury na po-

wierzchni ciała, bezpośrednio nad grupą mięśni zaangażowa-
ną w ćwiczenia (skurcz koncentryczny mięśni) oraz budowa
modelu matematycznego zmiany temperatury średniej i mak-
symalnej regionu zainteresowania w funkcji czasu restytucji. 

Materiał i metody badań

Badania przeprowadzono w grupie 8 kobiet, w wieku od 19 do
40 lat, które wykonywały ćwiczenia czynne z oporem dla mię-
śnia dwugłowego ramienia, polegające na zginaniu przedra-
mienia w stawie łokciowym, w pozycji odwrócenia przedra-
mienia, w pełnym zakresie ruchu, z obciążeniem (masa ob-
ciążnika: 4 kg, liczba powtórzeń: 10 i 20)  fot. 1. 

Wszystkie badane osoby ćwiczyły w pozycji siedzącej, wykonu-
jąc zgięcia przedramienia tylko jedną kończyną górną, przy dru-
giej kończynie swobodnie zwisającej wzdłuż tułowia. Każda 
z osób wykonywała 4 serie ćwiczeń. W pierwszej serii badane oso-
by wykonywały 10 powtórzeń ćwiczenia lewą kończyną górną, 
w drugiej serii, po upływie 3 godzin, wykonywały tę samą ilość
powtórzeń drugą kończyną górną. Kolejne pomiary wykonywa-
no następnego dnia, zwiększając ilość powtórzeń ćwiczenia w se-
rii do 20 (3 seria  lewa kończyna górna, 4 seria  prawa kończy-
na górna). Również w tych pomiarach, między ćwiczeniami lewą
i prawą kończyną, zachowano odstęp czasowy 3 godzin. Kamerą
termowizyjną Thermovision®550 (AGEMA Infrared Systems) 
o czułości 0,1 K rejestrowano rozkład temperatury na powierzch-
niach obu ramion (kończyny górnej ćwiczącej i swobodnej) w wi-
doku z przodu i z tyłu. Obrazy termiczne ramion rejestrowano 
w dwóch pozycjach (fot. 2): kończyna górna opuszczona swobod-
nie wzdłuż ciała  widok z przodu przedniej powierzchni ramie-
nia (b), ramię odwiedzione pod kątem 90° w stosunku do ciała,
przedramię zgięte w stawie łokciowym pod kątem 90°  zarys po-
wierzchni wewnętrznej mięśni ramienia zawarty w obrazie  wi-
dok z przodu (a) oraz widok z tyłu powierzchni zewnętrznej ra-
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Evaluation of activity of a chosen group of muscles 
on the basis of temperature changes on the skin's surface
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Fot. 1 Dwie fazy jednego powtórzenia ćwiczenia, z hantlami 
o masie 4 kg.
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mienia w tej samej pozycji wyjściowej (c). Termogra-
my obu ramion wykonano we wszystkich pozycjach,
bezpośrednio przed serią ćwiczeń, tuż po ich zakoń-
czeniu oraz w okresie restytucji, w odstępach dwumi-
nutowych  przez 20 minut. Badania prowadzono 
w pomieszczeniu o temperaturze powietrza 20-22 °C 
i wilgotności względnej ϕ = 50-55%.

Pole dokonywanej analizy, tzw. obszar zaintere-
sowania (ROI) na termogramach wyznaczał trape-
zoid o wierzchołkach w punktach: zgięcia stawu
łokciowego, okolicy przyczepu końcowego mięśnia
naramiennego, dołu pachowego i wierzchołka wy-
rostka łokciowego (fot. 3) [5].

Ponadto każdej uczestniczce badań zmierzono
długość ramienia l [cm] oraz czas trwania poszcze-
gólnych serii ćwiczeń t [min], w celu oszacowania
momentu siły M. Wartości te posłużyły do okre-
ślenia pracy zewnętrznej L [J], wykonanej przez
mięśnie zginacze stawu łokciowego w każdej serii
ćwiczeń [1].

Wyniki badań

W analizie statystycznej uwzględnione zostały na-
stępujące parametry temperatury, odczytane z każ-
dego termogramu:

� temperatura maksymalna w obszarze zainteresowania
(ROI): Tmax [°C];

� temperatura minimalna w ROI: Tmin [°C];
� przedział temperatur w ROI: R = Tmax - Tmin [°C];
� średnia temperatura ROI: T [°C];
� odchylenie standardowe temperatury w ROI: sT [°C]

oraz moment rejestracji, który posłużył do obliczania czasu
trwania restytucji t [min].

Z uwagi na istotną statystycznie asymetrię temperatury koń-
czyn górnych lewych i prawych, stwierdzoną w badanej grupie
kobiet przed podjęciem ćwiczeń, w dalszej analizie zmian tem-
peratur w kolejnych momentach restytucji, posłużono się przy-
rostami bezwzględnymi wartości średnich w porównywanych
obszarach zainteresowania (ROI), mierzonych na powierzch-
niach wewnętrznych ramion, w widoku przednim kończyny
górnej pracującej i swobodnej. Przebieg zmian przyrostów tem-
peratur ∆T dla kończyny górnej ćwiczącej, która wykonała pra-
cę L = 250 J - ∆Tp oraz kończyny górnej nieobciążonej  ∆Ts,
ilustruje rys. 1. Największy przyrost średniej temperatury ROI
względem temperatury przed ćwiczeniami obserwowano w 12. 
i 14. minucie restytucji (tabela 1). Różnica między przyrostami
temperatury w obu kończynach górnych wynosiła przeciętnie

Fot. 2 Pozycje w czasie pomiarów temperatury ramion: a) powierzchnia wew-
nętrzna, b) powierzchnia przednia, c) powierzchnia zewnętrzna

a) b) c)

Fot. 3 Obszary zainteresowania: temperatury punktów wewnątrz trapezoidów
poddawane analizie statystycznej

Rys. 1 Zmiany temperatury powierzchni w ROI nad mięśniami kończyny górnej pracującej ∆Tp i swobodnej ∆Tp względem temperatury
wyjściowej (przed ćwiczeniami) w kolejnych minutach restytucji

Rys. 2 Porównanie zmian temperatury powierzchni w ROI nad mię-
śniami kończyny górnej, która wykonała pracę L = 250 J ∆Tp i koń-
czyny górnej swobodnej ∆Tp w 12 minucie restytucji organizmu
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0,35°C i była istotna na poziomie p < 0,001 od 6 do 20 min re-
stytucji, co weryfikowano testem t-Studenta dla zmiennych za-
leżnych (rys. 2).

Zaobserwowano silną dodatnią korelację między intensyw-
nością obciążenia a wartością różnicy między średnim przyro-
stem temperatury w ramieniu obciążonym ćwiczeniami i ra-
mieniem swobodnym (rys. 3).

Podsumowanie i wnioski

Uzyskane wyniki badań wskazują, że:
� Intensyfikacja przemian energetycznych obejmuje głów-

nie mięśnie pracujące (m. dwugłowy ramienia). W nich
przede wszystkim zachodzi wzrost uwalnianego ciepła
metabolicznego, które wraz z krwią rozprowadzane jest
po całym organizmie [5].

� Zmiany temperatury zależą od
intensywności obciążenia ćwicze-
niami badanej grupy mięśni. Dla
mięśnia dwugłowego ramienia ob-
ciążenie minimalne kończyny gór-
nej to praca zewnętrzna L = 125 J,
wykonana w czasie 10 s. Maksy-
malna różnica przyrostu tempera-
tury w ROI nad mięśniem przy ta-
kim obciążeniu jest istotnie więk-
sza od błędu pomiaru.
� Temperatura zewnętrzna ciała
bezpośrednio nad mięśniami pra-
cującymi (obciążenie L = 250 J) 
w trakcie ćwiczeń i bezpośrednio
po ćwiczeniach obniżała się o ok.
0,4 °C, następnie w okresie restytu-
cji podwyższała się o ok. 0,9-1,1 °C
w 12. minucie restytucji, a następ-
nie w ciągu 60 min wyrównywała
się do poziomu wyjściowego. 
� Statystycznie istotna różnica (na

poziomie p < 0,001) między przyrostami temperatur koń-
czyny górnej obciążanej ćwiczeniami i kończyny górnej
swobodnej występuje między 6. a 20. minutą restytucji.

� Do oceny aktywności mięśni zginaczy stawu łokciowego
techniką termowizyjną najlepiej nadają się termogramy
wewnętrznej powierzchni ramienia, wykonane w widoku
od przodu. 

� Z uwagi na łatwość wyznaczania punktów charakterystycz-
nych ROI, zapewniającą dużą powtarzalność porównywanych
obszarów na kolejnych termogramach, zaleca się analizowa-
nie temperatury w regionie zainteresowania, jak zostało to za-
proponowane przez Uniwersytet Glamorgan (fot. 3) [6].

� Niewielkie różnice bezwzględne temperatur, mierzonych
w kolejnych fazach badań termograficznych, wymagają
zapewnienia odpowiednich warunków pomiaru: stałej
temperatury otoczenia 18-22 °C, wilgotności na poziomie
45-55% i okresu aklimatyzacji badanej osoby w takim po-
mieszczeniu przez co najmniej 15 minut [2]. �
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∆∆Tp [K]  ręka pracująca ∆∆Ts [K]  ręka swobodna
∆∆T s∆∆T ∆∆Tmin ∆∆Tmax ∆∆T s∆∆T ∆∆Tmin ∆∆Tmax

0 -0,33 0,14 -0,5 -0,1 -0,20 0,04 -0,3 -0,1 p = 0,001
2 -0,08 0,04 -0,2 0,0 0,03 0,10 -0,2 0,2 p = 0,002
4 0,23 0,09 0,0 0,3 0,22 0,10 0,0 0,4 p = 0,856
6 0,51 0,07 0,4 0,6 0,31 0,05 0,2 0,4 p < 0,001
8 0,63 0,10 0,4 0,8 0,42 0,07 0,3 0,5 p < 0,001
10 0,69 0,05 0,6 0,8 0,50 0,08 0,4 0,6 p < 0,001
12 0,82 0,06 0,7 1,0 0,49 0,07 0,4 0,6 p < 0,001
14 0,81 0,07 0,7 0,9 0,47 0,11 0,2 0,6 p < 0,001
16 0,80 0,10 0,7 1,0 0,46 0,12 0,3 0,7 p < 0,001
18 0,72 0,09 0,5 0,8 0,39 0,13 0,2 0,6 p < 0,001
20 0,58 0,09 0,4 0,8 0,33 0,08 0,1 0,5 p < 0,001

Tabela 1 Podstawowe statystyki zmian temperatury w ROI względem temperatury wyjściowej
kończyny górnej pracującej (L = 435 J) i swobodnej w kolejnych momentach restytucji oraz wy-
nik testu t-Studenta

Poziom
istotnościt [min]

Rys. 3 Diagram korelacyjny i model zależności różnicy przyrostów
temperatury DT a pracą zewnętrzną wykonaną przez kończynę gór-
ną podczas ćwiczeń z hantlami
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