
Inżynier i Fizyk Medyczny         4/2016          vol. 5 223

technologie / technologiesartykuł naukowy / scientific paper

STRESZCZENIE

Pod koniec XX wieku w  diagnostyce lekarsko-

-stomatologicznej zaobserwowano wzrost za-

interesowania metodami termograficznymi. O  ile 

piśmiennictwo obejmujące przydatność tej metody 

w  diagnostyce guzów nowotworowych, stanów za-

palnych zatok obocznych nosa czy gruczołów ślino-

wych jest dość obszerne, o tyle publikacje dotyczące 

zębopochodnych ognisk infekcji nie są zbyt liczne. 

W pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u któ-

rej za pomocą kamery termowizyjnej wykryto wzrost 

temperatury w  okolicy trzonowcowej lewej. Wyko-

nane badanie CBCT potwierdziło obecność zębopo-

chodnego przewlekłego procesu zapalnego.

Słowa kluczowe: termografia, diagnostyka, zębo-

pochodny proces zapalny

ABSTRACT

At the end of the XX century, in dental diagno-

sis, the increase of interest in thermographic 

methods was observed. While the literature in-

cludes the usefulness of this method in the tumors 

diagnosis, inflammations of the paranasal sinuses 

or salivary glands is quite extensive, publications 

concerning the odontogenic inflammations are not 

too numerous. This paper presents the case of a pa-

tient in whom the infrared camera detected tem-

perature rise in the left molars area. CBCT study 

confirmed the presence of chronic odontogenic 

inflammatory process.
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WSTĘP

Pod koniec XX wieku w  diagnostyce lekarsko-sto-

matologicznej zaobserwowano wzrost zaintereso-

wania metodami termograficznymi. Przy użyciu ka-

mery termowizyjnej podejmowano próby detekcji 

procesów zapalnych oraz zmian nowotworowych 

w  obrębie części twarzowej czaszki i  jamy ustnej  

 

 

[1-5]. O  ile piśmiennictwo obejmujące przydatność 

tej metody w diagnostyce guzów nowotworowych, 

stanów zapalnych zatok obocznych nosa czy gru-

czołów ślinowych jest dość obszerne, o  tyle publi-

kacje dotyczące zębopochodnych ognisk infekcji 

nie są zbyt liczne.
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Zjawiska termiczne na powierzchni skóry są skutkiem prze-

mian metabolicznych w  tkankach głębiej położonych oraz ich 

ukrwienia, przewodnictwa cieplnego mięśniówki i tkanki tłusz-

czowej, jak również wymiany ciepła przez skórę z  otoczeniem 

[1, 4, 6]. Procesy zapalne zmieniają obraz przepływu strumie-

nia ciepła, którego skutkiem jest duży gradient temperatury 

między obszarem patologicznie zmienionym a  bezpośrednim 

jego otoczeniem [1, 4, 5]. Wartości temperatury na powierzchni 

skóry oraz szybkość ich zmian, które dzięki kamerze termowizyj-

nej można rejestrować i archiwizować z rozdzielczością poniżej 

0,1°C, mogą stanowić cenną wskazówkę diagnostyczną.

Należy podkreślić, że jest to metoda całkowicie nieinwazyj-

na oraz bezpieczna zarówno dla osoby wykonującej badanie, 

jak i samego pacjenta. Po pokonaniu bariery związanej z wyso-

kim kosztem zakupu sprzętu metoda ta być może znajdzie po-

wszechne zastosowanie w diagnostyce różnych schorzeń części 

twarzowej czaszki [1, 7].

W pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u  której za po-

mocą kamery termowizyjnej wykryto wzrost temperatury w oko-

licy trzonowcowej lewej. Wykonane badanie CBCT potwierdziło 

obecność zębopochodnego przewlekłego procesu zapalnego. 

OPIS PACJENTA

Pacjentka (l. 31) zgłosiła się do Specjalistycznej Praktyki I.P. Ko-

sior Stomatologia we Wrocławiu. Chora uskarżała się na okreso-

wo nasilające się dolegliwości bólowe zlokalizowane w obrębie 

lewej okolicy podoczodołowej, tuż poniżej łuku jarzmowego, 

a także w obrębie lewego po-

liczka. Badanie kliniczne uzę-

bienia wykazało ujemną reak-

cję na opuk pionowy i poziomy 

w  zakresie zębów bocznych 

szczęki strony lewej. Z  kolei 

badanie żywotności miazgi 

wykazało osłabioną reakcję 

zęba 26 na zastosowany bo-

dziec termiczny w  postaci 

chloru etylu w odniesieniu do 

zęba jednoimiennego strony 

przeciwnej. W  związku z  nie-

zbyt czytelną reakcją zęba na 

test z  chlorkiem etylu wyko-

nano również badanie prądem 

faradycznym – urządzenie 

Elements Diagnostic Unit (Sy-

bronEndo). Badanie to także 

nie dało jednoznacznych od-

czytów, zatem diagnostykę 

rozszerzono o badanie termo-

wizyjne, wykonane po uprzed-

niej aklimatyzacji pacjentki. 

W wyniku przeprowadzonego 

Fot. 1 Termogram pacjentki – projekcja en face. Zauważalna niewielka asymetria 

w rozkładzie temperatur w rejonie zatok szczękowych pacjentki

Źródło: Własne.

Fot. 2 Termogram pacjentki – lewy oraz prawy profil

Źródło: Własne.

Fot. 3 Zdjęcie pacjentki wykonane techniką tomografii stożkowej (CBCT), na którym uwidoczniono zębopochodny proces zapal-

ny oraz ząb przyczynowy 26

Źródło: Własne.
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badania z  użyciem kamery termowizyjnej (ThermaCAM P640 

(FLIR)), której obiektyw oddalono od badanego miejsca na od-

ległość 40 cm, otrzymano termogramy (projekcja en face oraz 

dwie projekcje boczne). Wykazano niewielką asymetrię w  roz-

kładzie temperatur mogącą wskazywać na toczący się proces 

zapalny w  obrębie lewej okolicy trzonowcowej (Fot. 1 i  2), co 

ostatecznie potwierdziło wykonane badanie tomograficzne 

(CBCT) (Fot. 3). 

OMÓWIENIE

Standardowym postępowaniem w  wykluczeniu zębopochod-

nych procesów zapalnych jest badanie pacjenta w ustalonej se-

kwencji diagnostycznej. Pierwszym etapem jest potwierdzenie 

obecności żywej miazgi w grupie badanych zębów. Badanie to 

przeprowadzane jest przy użyciu testów termicznych z  udzia-

łem bodźca zimnego (chlorek etylu) lub ciepłego (rozgrzana 

gutaperka), jak również przy pomocy testów określających prze-

pływ prądu faradycznego. Przy braku jednoznacznej reakcji na 

wyżej wymienione testy wykonywane jest zdjęcie RTG. 

W opisywanym przypadku w  związku z  nieprecyzyjnie zlo-

kalizowanymi dolegliwościami obejmującymi znaczny obszar 

zadecydowano o  wykonaniu badania termograficznego, jako 

nieinwazyjnego badania diagnostycznego. Badanie to wykazało 

obecność procesu zapalnego w  projekcji lewej zatoki szczęko-

wej. W związku z tym zdecydowano się na uzupełniające i jedno-

znacznie rozstrzygające badanie tomograficzne. W  obrazie TK 

potwierdzono obecność zębopochodnej zmiany wychodzącej 

od zęba 26. 

Przebieg powyższego procesu diagnostycznego potwierdza 

przydatność termowizji w poszukiwaniu ognisk zapalnych w re-

jonie jamy ustnej. Pewnym ograniczeniem jest zakres czułości ka-

mery termowizyjnej w stosunku do niewielkich zmian zapalnych. 

Na podstawie wcześniejszych doświadczeń własnych przyjęto, 

że za stan patologiczny uważa się różnicę temperatur wynoszącą 

przynajmniej 0,5°C [1], jednak według innych autorów [8], w przy-

padku zapalenia zatok obocznych nosa różnica temperatur lewej 

i prawej strony twarzy może wynosić zaledwie 0,25±0,1°C. Z kolei 

aby czułość i swoistość tej metody w obrębie twarzoczaszki były 

zadowalające, na podstawie dużej grupy kontrolnej (minimum 

100 osób) należy stworzyć mapę rozkładu normalnej tempera-

tury twarzy oraz rejestrować stany patologiczne potwierdzone 

klasycznymi metodami diagnostycznymi [4]. 

Istotną kwestią jest odpowiednia aklimatyzacja pacjenta 

przed wykonaniem badania termowizyjnego. Polega ona na 

przebywaniu pacjenta przez przynajmniej 30 minut przed ba-

daniem w pomieszczeniu o stałej temperaturze powietrza wy-

noszącej 20-22oC oraz wilgotności względnej na poziomie 50%, 

bez przewiewu, z dala od innych źródeł ciepła (tj. słońce, grzejni-

ki) [1, 4]. W dniu badania nie zaleca się pacjentowi przyjmowania 

leków krążeniowych oraz posiłków w okresie do 3 godzin, który 

poprzedza badanie [7].

Pilotażowe badania Niedzielskiej i wsp. wykazały zwiększone 

ocieplenie w przypadku niemych klinicznie procesów chorobo-

wych w obrębie części twarzowej czaszki [7]. Według powyższych 

autorów tylko odpowiednia interpretacja wyników badań na 

dużym materiale klinicznym połączona z dodatkowymi badania-

mi pozwoli w przyszłości interpretować tego rodzaju wyniki bez 

konieczności odnoszenia się do radiogramów. W takim wypadku 

termografia jako metoda szybka oraz całkowicie nieinwazyjna 

mogłaby być przydatna w badaniach screaningowych pacjentów 

leczonych nefrologicznie bądź kardiologicznie w celu poszukiwa-

nia oraz eliminacji zębopochodnych ognisk zapalnych.
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