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Streszczenie

Niedokrwienie kończyn dolnych jest chorobą spowodo-
waną zmianami w tętnicach. Postęp w motoryzacji, nie-
prawidłowe odżywianie, stres, palenie papierosów i inne 
nałogi sprzyjają rozwojowi miażdżycy kończyn dolnych.
Celem pracy było przedstawienie wstępnych wyników 
badań wpływu przewlekłego niedokrwienia kończyn dol-
nych na dynamikę zmian temperatury w obrębie wybra-
nych obszarów ciała. Dynamika i progresja zmian miaż-
dżycowych oraz spadek temperatury w obrębie kończyn 
dolnych, są różne w zależności od stopnia niedokrwienia. 
W pracy przedstawiono porównanie badań termowizyj-
nych przeprowadzonych wśród osób chorych i zdrowych. 

Słowa kluczowe: termowizja, niedokrwienie kończyn dol-
nych, wysiłek fizyczny, ból 

Abstract

The ischaemia of lower limbs is a disease caused by arte-
ries lesions. The motorization, incorrect nutrition, stress, 
smoking and other addictions are factors that thay may 
lead to the progress of the arteriosclerosis of lower limbs.
The aim of the paper was to present preliminary results 
of the studies on the influence of chronic ischaemia of 
lower limbs on the temperature distribution within the 
selected body areas. The dynamics and the progression of 
atherosclerotic changes, as well as the decrease of tempe-
rature of the lower limbs skin, depend upon the progress 
of ischaemia. The comparison of thermovision examina-
tions performed on ill and healthy people, is presented.

Key words: thermal imaging, lower limbs ischaemia, exer-
cises, pain

Wstęp

Przewlekłe niedokrwienie powszechnie nazywane jest 
miażdżycą zarostową i dotyczy nie tylko tętnic kończyn 
dolnych, ale również wieńcowych, tętnic trzewnych 
i nerkowych oraz mózgowych. Samoistne występowanie 
miażdżycy jest niezwykle rzadkie. W wielu wypadkach 
towarzyszy mu cukrzyca, nadciśnienie tętnicze lub hiper-
cholesterolemia. Najczęściej wymienianymi czynnikami 
ryzyka są: palenie papierosów, niewłaściwe odżywianie, 
stres oraz współistnienie wspomnianych wyżej chorób. 

Objawy ischemii zlokalizowanej w obrębie kończyn 
dolnych to najczęściej drętwienie, zmiany kolorytu skóry, 
oziębienie, ból wysiłkowy, a w miarę rozwoju choroby ból 
spoczynkowy i zmiany troficzne. Klasyfikacja wg Fonta-
ine’a w sposób przejrzysty i obrazowy opisuje stopnie za-
awansowania choroby – od okresu zwiastunów po trudno 
gojące się rany ze wskazaniem do amputacji [1].

Mimo wielu symptomów w początkowym okresie cho-
roby, najbardziej dokuczliwa dla chorego jest niemożność 
przebycia odległości, która wcześniej pokonywana była 
bez problemu oraz oziębienie kończyn dolnych – szczegól-
nie dokuczliwe w okresie zimowym. Aby zminimalizować 
uciążliwe objawy, pacjenci radzą sobie na różne sposoby. 
W przypadku bólu wysiłkowego pojawiającego się podczas 
chodzenia, chory zwiększa liczbę przystanków, zatrzymu-
jąc się lub siadając. Gdy objawy chromania miną, pacjent 
jest w stanie nadal dalej się poruszać. Oziębienie kończyn 
dolnych staje się szczególnie dokuczliwe w porze jesien-
no-zimowej. Chorzy często skarżą się, że nie są w stanie 
w żaden sposób ogrzać kończyn dotkniętych niedokrwie-
niem. Wszelkie próby rozgrzania ich nie przynoszą żad-
nego efektu lub jest on krótkotrwały [1, 2]. Wielokrotnie 
większość dnia i nocy chorzy spędzają w pozycji siedzącej, 
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żeby wywołać większe przekrwienie kończyn dolnych, 
a tym samym zmniejszyć wymienione dolegliwości.

Leczenie przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych 
jest procesem długotrwałym, często dożywotnim, wykorzy-
stującym metody zachowawcze, farmakologiczne, a nawet 
operacyjne. Wskaźnikiem potwierdzającym sukces podjętego 
działania leczniczego jest bardzo często ocieplenie kończyn 
dolnych, związane z poprawą krążenia, co bezpośrednio 
ma swoje przełożenie na wydłużenie przebytego dystansu 
bez dolegliwości bólowych. Ponadto pojawia się możliwość 
znalezienia tętna dystalnie od miejsca niedrożności, a także 
wyeliminowania uczucia drętwienia. Aby można było mówić 
o sukcesie terapeutycznym, niezbędna jest czynna współpra-
ca pacjenta w eliminacji czynników ryzyka oraz podporząd-
kowanie się wszelkim zaleceniom medycznym [2, 3].

Przeprowadzenie badań

Cel, materiał i metody
Celem pracy było określenie wpływu niedokrwienia koń-
czyn dolnych na zmiany temperatury wybranych obsza-
rów powierzchni ciała. Badania przeprowadzono za po-
mocą kamery termowizyjnej. 

Charakterystyka badanych osób
Grupa badawcza składała się z 99 osób, z czego 50 bada-
nych cierpiało na niedokrwienie kończyn dolnych w II 
okresie wg Fontaine’a, z objawami chromania przestanko-
wego pojawiającymi się na dystansie do 200 metrów (gru-
pa I), oraz 49 osób bez stwierdzonej miażdżycy kończyn 
dolnych (grupa II), z chorobami współistniejącymi, cha-
rakterystycznymi dla grupy wiekowej. 

Charakterystyka podstawowych cech biologicznych 
osób biorących udział w badaniu: średnia wieku mężczyzn 
w grupie I wynosiła 64,4 i kobiet 62,7, w grupie II średnia 
wieku mężczyzn to 68,2 i 65,8 lat kobiet. Odchylenie standar-
dowe wieku wynosiło 6,0-6,9 w grupie I i 5,6-5,4 w grupie 
II. Średnia wartość BMI (Body Mass Index) w grupie I u męż-
czyzn 28,4 ± 4,1 kg/m², u kobiet 27,3± 2,7 kg/m², w grupie II 
u mężczyzn: 27,6 ± 4,0 kg/m², u kobiet 27,0±2,9 kg/m² . Naj-
liczniejszą grupę stanowili badani chorujący dłużej niż 6 lat 
– 40%, a najmniej liczną chorujący od roku – 14% (tabela 1).

Głównym kryterium badań w grupie I było wyrażenie 
dobrowolnej zgody na udział w badaniach, kwalifikacja 
do okresu II B wg Fontaine’a oraz typ zamknięcia udowo- 
-podkolanowy. Kryterium badań w grupie II było niezdia-
gnozowanie miażdżycy kończyn dolnych oraz możliwość 
swobodnej lokomocji.

Termowizyjny pomiar temperatury kończyn dolnych
Pomiary temperatury zostały przeprowadzone techniką ter-
mowizyjną. Warunki badania ustalono zgodnie z wytycznymi 
European Association of Thermology uwzględniającymi standar-
dy wykonywania zdjęć oraz przygotowania badanych osób [4]. 

Rejestrację wykonano za pomocą kamery IC60 firmy 
Trotec GMBH o rozdzielczości geometrycznej 2,2 mrad 
oraz rozdzielczości temperaturowej 0,1°C dla 30°C i zakre-
sie pomiaru -20°C do 250°C, w pomieszczeniu o tempera-
turze 23-25°C, przy wilgotności względnej 42-48%. 

Tabela 1. Charakterystyka badanych grup
Cecha Cecha Grupa badawcza

I II

średnia SD średnia SD

wiek
kobiety 62,7 6,0 65,8 5,6

mężczyźni 64,4 6,9 68,2 5,4

BMI kobiety 27,3 2,7 27,0 2,9

mężczyźni 28,4 4,1 27,6 4,0

% %

płeć kobiety 24 63

mężczyźni 76 37

wykształ-
cenie

podstawowe 26 4

zawodowe 32 24

średnie 40 49

wyższe 2 22

czas trwania
choroby

1 rok 14 -

3 lata 24 -

5 lat 22 -

6 i więcej 40 -

choroby  
towarzyszące

cukrzyca 42 8

nadciśnienie tętnicze 60 12

przebyty udar 10 17

przebyty zawał 16 65

hipercholesterolemia 2 50

Termogramy rejestrowano w projekcji A-P (przednio- 
-tylnej) w następujących okolicach ciała:
– obręcz biodrowa,
– obszar udowo-podkolanowy,
– goleń.

Ponadto w badaniach wykonano test określający chro-
manie przestankowe (Treadmill Stress Test), gdzie bieżnia 
poruszała się ze stałą prędkością 3,2 km/h, a kąt nachyle-
nia podłoża wynosił 10 stopni. Celem było wyodrębnienie 
osób z grupy I z dolegliwościami bólowymi, wynikający-
mi z niedokrwienia. Wskazanie do zakończenia próby sta-
nowiły dolegliwości kończyn dolnych uniemożliwiające 
dalsze poruszanie się. W przypadku grupy II czas próby 
wynosił 6 minut. U wszystkich osób w obu grupach prze-
prowadzono badanie EKG. 

Metody statystyczne
W badaniach określano współczynnik korelacji rang upo-
rządkowania ρ-Spearmana, opierający się na rangach (nu-
meracji danych od wartości najmniejszej do największej), 
i wykorzystano go w celu opisu siły korelacji dwóch cech. 

Ocenę istotności statystycznej przeprowadzano na 
krytycznym poziomie istotności α = 0,05. Oznacza to, że 
istotność orzekano, gdy poziom istotności p, wyznaczany 
z dystrybuanty rozkładu odpowiedniej funkcji testowej, 
spełniał nierówność p < α (p < 0,05).

Obliczenia wykonano przy użyciu pakietu Statistica 8.0.

Wyniki

Na podstawie analizy termogramów oceniano wartości 
temperatur w zależności od trwającego procesu choro-
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bowego i przebytego dystansu na bieżni ruchomej. Wy-
znaczono średnią najniższą wartość temperatur dla całej 
kończyny dolnej w grupie I, jednocześnie na tym samym 
poziomie odczytano wartości temperatur w grupie II. Naj-
częstszym miejscem spadku wartości temperatur był ob-
szar udowo-podkolanowy. Ponadto oznaczono odchylenie 
standardowe oraz współczynnik p-Spearmana w każdej 
z badanych grup.

Można zauważyć, że w grupie I średnia temperatura 
kończyny prawej wynosiła 35,1°C (SD = 1,4), podczas gdy 
w grupie II 36,5°C (SD = 1,0); w przypadku kończyny lewej 
w grupie pierwszej zanotowano temperaturę 35,1°C (SD = 
1,4), w drugiej 36,3°C (SD = 1,1). Różnice uzyskanych wy-
ników mogą sugerować, iż pojawienie się procesu choro-
bowego związane jest z obniżeniem temperatury kończyn 
dolnych w badanej populacji (tabela 2).

Tabela 2. Porównanie temperatur kończyny prawej i lewej w gru-
pach chorych w obszarze udowo-podkolanowym

Grupa

Kończyna prawa Kończyna lewa Test Studenta

Średnia 
ºC SD Średnia 

ºC SD t p

I 35,1 1,4 35,1 1,4 0,029 0,977

II 36,5 1,0 36,3 1,1 0,938 0,353

Analiza średnich temperatur obu kończyn dolnych po-
twierdza istnienie istotnych różnic między grupami (wy-
nik porównania testem post hoc). Na tej podstawie należy 
wywnioskować, iż pojawienie się i progresja choroby istot-
nie wpłynęły na zmianę temperatury w porównaniu do 
wartości temperatur osób, u których nie zdiagnozowano 
niedokrwienia kończyn dolnych (tabela 3), (fot. 1, 2).

Tabela 3. Temperatura kończyn dolnych (średnia z obu kończyn) 
w dwóch porównywanych grupach w obszarze udowo-podkolanowym.

Grupa Średnia
 ºC SD

ANOVA

F Fishera p

I 35,4 0,8
37,53 < 0,0001

grupa kontrolna 36,5 0,7

Pokonywanie dystansu podczas próby wysiłkowej na 
bieżni różniło się w zależności od płci. Mężczyźni poko-
nywali większe odległości aż do pojawienia się objawów 
niedokrwienia, średnia ICD (Intermittent Claudication Index) 

wynosiła 83,54 m, natomiast ukończenie próby następowało 
po kolejnych 30 metrach. W grupie kobiet wartości średnie 
ICD to 69,21 m, a po około następnych 20 m odnotowywa-
no zakończenie próby. Niższe wartości u płci żeńskiej mogą 
świadczyć o bardziej zaawansowanym procesie chorobo-
wym, ale też o większej wrażliwości na ból (tabela 4).

Tabela 4. Przebyta odległość w zależności od płci w grupie II

Płeć

ICD (Intermittent  
Claudication Index) m

ACD (Absolute  
Claudication Index) m

Średnia SD Średnia SD

mężczyźni 83,54 43,79 114,93 58,18

kobiety 69,21 30,14  89,46 34,30

Badana grupa została poddana próbie wysiłkowej. Ba-
dania korelacji pomiędzy przebytą odległością a średnią 
temperaturą w obrębie kończyn wykazały, że zależność ta 
jest słaba i statystycznie nieistotna (tabela 5).

Tabela 5. Korelacja temperatury kończyn i przebytego dystansu 
(chromanie względne ICD – Intermitent Claudication Index i bez-
względne ACD – Absolute Claudication Index)

Cechy korelujące ρ-Spearmana

temperatura kończyny prawej ICD 0,004

temperatura kończyny prawej ACD 0,005

temperatura kończyny lewej ICD 0,142

temperatura kończyny lewej ACD 0,090

średnia temperatura kończyn ICD 0,089

średnia temperatura kończyn ACD 0,056

Tabela 6 Średnia temperatura kończyn w różnych okresach choro-
bowych

Czas trwania choroby N
Temperatura kończyn

Średnia SD

rok 7 35,80 0,69

3 lata 12 35,59 0,62

5 lat 11 35,45 0,72

więcej niż 6 lat 20 35,10 0,89

W grupie I średnie wartości temperatur malały wraz 
z upływem czasu choroby (35,8-35,1°C). Obniżenie tempe-
ratury o 0,5°C może świadczyć o rozwijającym się procesie 
patologicznym w badanym obszarze. Ponadto dostarcza 
informacji o przewlekłości niedokrwienia kończyn dol-

Fot. 1 Niedokrwienie lewej kończyny dolnej w obrazie termowi-
zyjnym

Fot. 2 Termogram pacjenta z niedokrwieniem kończyn dolnych 
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nych i powinno być cenną wskazówką dla pacjentów ba-
gatelizujących pierwsze objawy choroby. Średnie zmiany 
temperatur są niewielkie i znacznie mniejsze od odchyleń 
standardowych, jednakże czas trwania choroby jest czyn-
nikiem rokowniczo niekorzystnym (tabela 6).

Dyskusja

Miażdżyca jest procesem patologicznym. Choroby układu 
krążenia o podłożu miażdżycowym są głównym proble-
mem zdrowotnym dorosłej populacji w wysoko rozwinię-
tych społeczeństwach, również w Polsce. 

W codziennej pracy fizjoterapeuty duże znaczenie ma 
zarówno ocena funkcjonalna pacjentów z niedokrwieniem 
kończyn dolnych, jak i orientacyjne prognozy co do po-
wrotu utraconych cech motorycznych. Aby móc rzetelnie 
ocenić możliwości postępowania terapeutycznego w po-
staci rehabilitacji ruchowej, w pierwszej kolejności należy 
zdać sobie sprawę z destrukcyjnego wpływu miażdżycy 
tętnic kończyn dolnych na wiele sfer życia chorego.

Należy w tym miejscu wspomnieć, iż granica wieku 
rozpoznania zmian niedokrwiennych ulega obniżeniu, już 
coraz młodsze osoby zapadają na to schorzenie. Przyczyn 
można upatrywać w niewłaściwym odżywianiu się, bra-
ku aktywności fizycznej oraz stresującej pracy zawodowej, 
często nieograniczonej ramami czasowymi.

Około 2/3 grupy chorujących na niedokrwienie kończyn 
dolnych stanowili mężczyźni, podobnie jak to zauważono 
w pracach innych autorów [5]. 

W innych badaniach wykazano, że mężczyźni częściej 
zapadają na choroby niedokrwienne serca w młodym wie-
ku. U kobiet incydenty w postaci zawału pojawiały się 
średnio 20 lat później niż u mężczyzn. Około 50 roku życia 
u kobiet wraz z pojawieniem się menopauzy dochodzi do 
wzrostu cholesterolu LDL, co z kolei przyspiesza powsta-
wanie zmian miażdżycowych [6].

Praca Muraczyńskiej i Litkowskiej [2] również wykaza-
ła, że w badanej grupie 2/3 stanowili mężczyźni, a średnia 
wieku respondentów wynosiła 61,9 lat [2].

Obserwacjom poddano poziom wykształcenia badanych 
(tabela 1). W grupie osób chorych 26% badanych posiadało 
wykształcenie podstawowe, 40% wykształcenie średnie, 
a 2% wyższe. Osoby w grupie kontrolnej prezentowały 
przeciętnie wyższy poziom wykształcenia w porównaniu 
z grupą chorych. Przewaga wykształcenia zdrowej popu-
lacji nad grupą eksperymentalną (chorych) była statystycz-
nie istotna (χ2(df = 6) = 23,65; p = 0,0006). 

Zmiany miażdżycowe występują najczęściej w tętnicach 
zaopatrujących kończyny dolne. Ostatnie lata pokazały, 
iż jest to ważny czynnik rokowniczy u osób z chorobami 
układu krążenia. Ponadto znany jest związek pomiędzy 
cukrzycą a chorobami tętnic obwodowych. Stwierdzono, 
że u chorych na cukrzycę ryzyko AO (Atherosclerosis obli-
terans) jest 2-4-krotnie większe w porównaniu z populacją 
ogólną. Częstość występowania choroby niedokrwiennej 
tętnic obwodowych wzrasta wraz z wiekiem i czasem 
trwania cukrzycy, która jest istotnym czynnikiem zwięk-
szającym progresję choroby podstawowej. U osób z niepra-
widłową tolerancją glukozy ryzyko chromania przestan-

kowego jest 2-4-krotnie większe. W badaniu Framingham 
[3] obecność cukrzycy zwiększyło ryzyko chromania prze-
stankowego 3,5-krotnie u mężczyzn i 8,6-krotnie u kobiet. 
Osoby takie 5-krotnie częściej mają zmiany w tętnicach 
kończyn dolnych, 2,5-krotnie częściej dochodzi w tej gru-
pie do zgonu z powodu powikłań miażdżycowych. Szacuje 
się, że aż 50% chorych poddawanych amputacjom nieura-
zowym choruje na cukrzycę. Silna korelacja w tej grupie 
występuje z chorobą niedokrwienną serca. Czas trwania 
cukrzycy i wyrównanie metaboliczne mają silny związek 
z zapadalnością na PAD (Peripheral Arterial Disease) (choro-
ba obwodowych tętnic kończyn dolnych) [1, 3].

W badaniach w naszej pracy najczęściej zgłaszanymi 
jednostkami chorobowymi przez ankietowanych z nie-
dokrwieniem kończyn dolnych była cukrzyca – 42% oraz 
nadciśnienie tętnicze – 60% odpowiedzi. Brak innych do-
minujących schorzeń potwierdziła zdobyta do tej pory 
wiedza o współistnieniu tych chorób, tym samym zwra-
cając uwagę na powikłania, które mogły być groźne dla 
organizmu. W grupie kontrolnej (tabela 1) najczęściej zgła-
szanymi chorobami były: zawał serca – 65% i hiperchole-
sterolemia – 50%. Przebyty zawał serca mógł świadczyć 
o toczącym się w organizmie procesie miażdżycowym, 
jednak dotyczącym naczyń wieńcowych. Niewiele osób 
z grupy kontrolnej chorowało na cukrzycę i nadciśnienie 
tętnicze: 8% i 12% odpowiedzi.

Często stosowaną metodą diagnostyczną jest badanie 
temperatury ciała za pomocą kamery termowizyjnej. Ter-
mografia jest całkowicie nieinwazyjną, bezbolesną oraz 
bezpieczną dla badanego metodą diagnostyczną, umożli-
wiającą określenie stanu fizjologicznego badanych tkanek 
czy narządów na podstawie emitowanego promieniowa-
nia podczerwonego. Zaletą jest również możliwość archi-
wizacji danych, co pozwalało na ocenę skuteczności lecze-
nia i postępu choroby [7, 8].

Pierwsze próby zastosowania tej metody podjęli Mar-
kiewicz i Bednarzewski [9], którzy mierzyli temperaturę 
skóry klatki piersiowej u pacjentów ze świeżym zawałem 
serca. Obniżenie temperatury w pierwszym dniu doty-
czyło 60% osób, w drugim 54%, a w trzecim 36%, średnio  
o 0,1-2,2°C [9, 10].

Pietruszka [11] oceniał stan ukrwienia kończyn dolnych 
u pilotów wojskowych oraz chorych z niedokrwieniem 
kończyn dolnych, zarówno przed, jak i po leczeniu zacho-
wawczym. Porównując obie grupy, różnica temperatur na 
przedniej stronie goleni była istotna statystycznie i wyno-
siła 1,29°C na prawej nodze i 1,16°C na lewej na korzyść 
grupy pilotów. Analiza termogramów ujawniła, że średnie 
wartości temperatur były istotne statystycznie i świadczą 
o niedokrwieniu kończyn dolnych. Po zastosowanym le-
czeniu ujawnił się wyraźny wzrost średniej temperatury 
zarówno prawej, jak i lewej strony w stosunku do gru-
py osób zdrowych, różnica w zakresie średniej wartości 
utrzymywała się na poziomie 0,66-0,3°C. W obrazie syme-
trycznym różnica temperatur wyższa niż 0,5°C oznaczała 
proces patologiczny [11-13].

Wykazano, że w ciągu sześciu lat doszło do obniżenia 
temperatury o 0,7°C, co świadczyło o szybkości rozwija-
jącego się procesu patologicznego w badanym obszarze. 
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Była to niepokojąca informacja, szczególnie dla pacjentów 
bagatelizujących pierwsze objawy choroby. Ponadto stano-
wiło to pewien wskaźnik rokowniczy w stosunku do osób 
z niedokrwieniem kończyn dolnych (tabela 6). 

Najczęściej wymienianym objawem niedokrwienia koń-
czyn dolnych było ich oziębienie oraz niemożność pokony-
wania długich dystansów. Potwierdziły to wyniki badań, 
w których wykazano, że wyższa temperatura pozwalała 
na osiągnięcie dłuższego dystansu (tabela 4). 

Wnioski

1. Badanie temperatury kończyn dolnych u osób z miaż-
dżycą zarostową okazało się być trafnym narzędziem 
w ocenie anomalii wynikających z niedokrwienia.

2. Długość trwania procesu chorobowego ma wpływ na 
wyniki odległe badań termowizyjnych.

3. Badani z wyjściowo wyższą temperaturą kończyn dol-
nych przechodzili dłuższe odcinki drogi. Prawidłowe 
ukrwienie kończyn dolnych spowodowało, iż badani 
później zgłaszali objawy niedokrwienia bądź w ogóle 
ich nie mieli – grupa kontrolna. n
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