
Digitālā infrasarkanā termogrāfiskā skenēšana (DITS)

 DITS ir klīniski lietderīga un efektīva, riska brīva diagnostikas tehnoloģija, kas 
piedāvā tūlītēju rezultātu apskati. Tā var tikt pielietota veterinārijā dažādu, sevišķi 
neskaidru, fizioloģisku traucējumu gadījumos, kad nepieciešama problēmas papildus 
diagnostika un izvērtēšana, tādejādi nodrošinot precīzāku izmeklēšanu un efektīvāku 
ārstēšanu.
 Pretēji dažādiem citiem izmeklējumiem, DITS ir neinvazīva un ļoti precīza un 
uzticama grafiskās kartēšanas metode, kas atspoguļo ādas virsmas temperatūru. 
Šāda veida skenēšana dod iespēju konstatēt, izvērtēt, novērot un dokumentēt ļoti 
dažādas traumas un problēmas, ieskaitot mīksto audu ievainojumus un sensoro/
autonomo nervu šķiedru disfunkcijas.

Praktiskās DITS pielietošanas iespējas, problēmu konstatēšanā:
•mīkstie audi (balsta-kustību aparāta problēmas, saišu un stiegru pārrāvumi, 
iekaisīgi procesi krustu rajonā, muguras sāpes un vispārīgas muskulatūras 
problēmas),
• locītavas (artrītiski procesi, piemēram, reimatisms un osteoartrīts, 

deģeneratīvas locītavu slimības),
• nervu sistēma (nospiesti nervi, radikulārā disfunkcija, nervu saknīšu 

kairinājums),
• skelets (čipu atrašanās vieta, sprieguma lūzumi, „kissing spines” sindroms, 

iekaisīgas reakcijas no apkaulojumiem),
• vispārīgi (abscesi, metaboliskas reakcijas, postķirurģiskas infekcijas).

Izmantojot DITS, daudzas no augstākminētajām problēmām iespējams 
diagnosticēt agrīnās stadijās, kas būtiski atvieglo ārstēšanu.

DITS galvenie praktiskā pielietojuma gadījumi:
•klibuma izvērtēšana (nespecifiska un grūti diagnosticējama klibuma 
diagnostika ir viens no galvenajiem šīs metodes pielietošanas laukiem 
veterinārmedicīnā, jo iespējams izolēt primāro disfunkciju nespecifiskos vai 
vairāku kāju klibuma gadījumos. Noderīga gan hronisku, gan akūtu gadījumu 
izvērtēšana, jo iespējama arī sekundāru problēmu atrašana),
•preventīvā skenēšana (ar DITS var noteikt disfunkciju agrīnās stadijās, novērojot 
deģeneratīvas izmaiņas saitēs un stiegrās 2 – 4 nedēļas pirms notikušas 
strukturālas izmaiņas (bieži izmantots sporta zirgiem vai zirgiem ar saistaudu 
problēmām pagātnē.) Skenēšana dod iespēju diagnosticēt iekaisuma procesus 
un lokalizēt tos sākuma stadijā, kā rezultātā iespējams pielietot atbilstošu 
ārstēšanu pirms izveidojusies pati trauma, tādēļ sporta zirgiem noderīgi veikt 
skenēšanu regulāri, izvērtējot rezultātu korelāciju un līdz ar to problēmas 
esamību/neesamību),
•sāpju apmēra noteikšana (termogrāfija ir viena no retajām diagnostikas 
metodēm, kas ļauj kvantitatīvi noteikt zirga subjektīvo sāpju izjūtu, atspoguļojot 
fizioloģisko disfunkciju, kas var būt noderīgi izvērtējot sūdzības, kas saistītas ar 
uzvedību. Novērtējot sāpju apmēru iespējams arī lokalizēt ārstēšanu, kā arī 
apsvērt vai iespējams atstaroto sāpju gadījums un problēmas cēlonis atrodas 
citur),
•atveseļošanās monitorings (veic skenēšanu, lai novērtētu zirga reakciju uz 
ārstēšanu, tādejādi objektīvi nosakot iekaisuma un neiroloģisko procesu 
intensitāti noteiktā laika periodā. Būtiska arī sekundāro problēmu novērošana 
rehabilitācijas laikā, piemēram, klibuma gadījumā ar skenēšanu iespējams 
pārbaudīt ārstējamo zonu, vienlaicīgi „paturot acīs” problēmas, kas var būt 
attīstījušās nevienādas gaitas rezultātā. DITS var palīdzēt arī postķirurģiskās 
infekcijas novērošanā, ko svarīgi izvērtēt, atgriežot zirgu normālā  treniņu 
režīmā).



DITS termogrāfa tehnoloģiskā informācija
Meditherm VET2000TM termogrāfs ir īpaši radīts pielietošanai veterinārijā  -  pielāgots 
fizioloģisko procesu diagnostikai, jo ir kalibrēts optimālai darbībai šaurā 
temperatūras amplitūdā, lai atspoguļotu metabolisma rezultātā izdalīto siltumu.

Skaidrākam priekšstatam salīdzinājums ar industriālajām termogrāfijas 
tehnoloģijām:

Meditherm Vet2000TM termogrāfs Industriālais termogrāfs
Radīts un kalibrēts optimālai lietošanai 
šaurā temperatūras amplitūdā (10 – 55 
°C), kas piemērots siltuma nolasīšanai, 
kas radies organism metabolism 
rezultātā. Ar veterināro termogrāfu 
iespējams arī iestatīt specifiskas 
nolasāmās temperatūru amplitūdas 
precīzākai diagnostikai pirms vai pēc 
skenēšanas.

Visas industriālās sistēmas primāri radītas 
industriālam pielietojumam, ar 
temperatūras diapazonu no 0° līdz vairāk 
nekā 150°C, kas atspoguļojas arī 
nolasījuma krāsu paletē (aparāta jūtība 
ietver daudz lielāku temperatūru areālu, 
līdz ar to rezultāts ir daudz neprecīzāks). 
Lai gan nolasāmo temperatūru diapazonu 
iespējams regulēt, praktiski aparāts 
nolasa pilno diapazonu un rezultātos 
parāda izlīdzinātas vidējās temperatūras, 
kas attiecīgi rada ļoti neprecīzus 
rezultātus.

Termālā kartēšana ir precīzāka, jo katram 
pikselis ir individuāls temperatūras 
mērijums, ko iespējams salīdzināt ar 
jebkuru citu pikseli. Papildus tam, 
Meditherm Vet2000TM pielieto maksimāli 
iespējamo sistēmas krāsu un 
temperatūru diapazonu, ko nolasa tikai 
no zirga ķermeņa, līdz ar to nodrošinot 
augstu rezultātu specifiskumu.

Reālais attēls ir “krāsu karte” – tā kā 
uztveramo temperatūru diapazons ir 
plašāks, tiek nolasītas arī fona 
temperatūras, tādejādi samazinoties 
rezultātu precizitātei.

Sistēmas precizitāti un uzticamību 
papildus nodrošina aparāta detektora 
termoelektriskā dzesēšanas sistēma, 
palīdzot izvairīties on “termālā drifta” jeb 
rezultātiem ar nobīdi no reālās 
temperatūras.

Daudzas industrālās termogrāfijas ierīces 
nav nodrošinātas ar atbilstošu dzesēšanas 
sistēmu, kas izraisa rezultātu nobīdi no 
patiesās temperatūras.
Šīs ierīces arī izlīdzina “sliktos” pikseļus 
(noaapļo ekstermālās vērtības), kas arī 
samazina nolasījuma kvalitāti.

Meditherm Vet2000TM ierīcē netiek 
izmantotas optiskās, lēcas, kas ļauj 
fokusēt zonas no 7,5 cm līdz bezgalībai, 
joprojām uztverot visu izstaroto 
infrasarkano starojumu.

Izmantotās optiskās lēcas samazina 
industriālo iekārtu jūtību, jo stikla lēcas 
aptur 10 – 20% infrasarkanā starojuma.

Iekārtu iespējams tieši savienot ar 
datoru, kas nodrošina ērtu attēlu un 
statistisko datu saglabāšanu un tālāku 
manipulāciju veikšanu.

Izmantojot industriālu termogrāfa 
kameru, iegūtais attēls “jāsasaldē” un 
vēlāk jāielādē atmiņas kartē vai datorā, 
turklāt saglabāt iespējams lilitētu skaitu 
attēlu un datu.

DITS darbības zinātniskais pamatojums

Neirotermogrāfija (šajā gadījumā arī veterinārā termogrāfija) mēra 
simpātiskās nervu sistēmas somatisko komponenti, izvērtējot asinsriti zemādā 
(zemādas apasiņošana tiek regulēta caur simpātisko nervu sistēmu, līdz ar to tā tieši 
atspoguļojas ādas asinsritē un līdz ar to arī izdalītajā siltumā. Lai gan pastāv 
noteiktas normas robežas, katram zirgam izdalītais siltuma daudzums ir individuāls). 



Simpātiskā nervu sistēma, piemēram, traumu gadījumos, tiek stimulēta caur 
tās sensoro daļu, radot „somato-simpātisko” atbildes reakciju, kas atspoguļojas DITS 
lasījumā kā lokalizēts reģions ar dažādā veidā izmainītu temperatūru, kas atkarīga 
no bojājuma rakstura (piemēram, perifērā  nerva bojājuma gadījumā vidējais 
temperatūras samazinājums ir par 1,5°C).

Jāņem vērā, ka DITS ir fizioloģisko procesu diagnostikas metode, turpretī 
rentgens, ultraskaņas izmaklējumi, u.c. ir anatomiskas diagnostikas metodes, 
tādēļ, izmantojot termogrāfiju kā papildus izmeklējumu, iespējams precizēt 
klīnisko diagnozi.

Ar veterināro DITS iespējams:
• noteikt fizioloģiskas izmaiņas metaboliskos procesos,
• grafiski atainot zirga subjektīvo sāpju sajūtu, objektīvi parādot izmaiņas ādas 

virsmas temperatūrā, kas pavada dažādus sāpju stāvokļus,
• atspoguļot kombinētu autonomās nervu sistēmas un vaskulārās sistēmas 

mijiedarbību, līdz pat kapilārām disfunkcijām
• novērot dažādas termālas anomālijas, kas ir klātesošas pie dažādām 

slimībām un traumām.

Iegūtie rezultāti ar Meditherm VET2000TM ierīci ir pilnībā objektīvi un parāda 
lielisku korelāciju ar citiem diagnostikas veidiem.




