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Abstrakt 

Zobrazování krevní perfuze vyšetřované oblasti prováděné pomocí laserové dopplerometrie 

(LDPI, Laser Doppler Perfusion Imaging) pro diagnostické účely je založena na dopplerovském 

posunu monochromatického laserového záření díky odrazu pohybujících se krevních elementů. 

Metodika měření je přínosná u objektivně obtížně diagnostikovatelných případů popálenin v raném 

období po poranění. Teoretická část práce seznamuje se základními znalostmi laserů a s blíže 

specifikovanou oblastí laserové dopplerometrie. V praktické části se zkoumá vliv úhlu dopadu na 

perfuzi, který se následně pokoušíme eliminovat. 

Abstract 

Blood perfusion imaging of examined area performed by a laser Doppler (LDPI, Laser Doppler 

Perfusion Imaging) for diagnostic purposes is based on the Doppler shift of monochromatic laser 

radiation by the reflection of the moving blood elements. Measurement methodology is helpful in 

objectively difficult diagnostic cases of burns in early period after injury. The theoretical part 

introduces the basic knowledge of lasers with closely more specified field of LDI. The practical part 

examines the influence of the angle of on incidence perfusion which is labor subject to eliminate. 
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souřadnicový kartézský systém, normálový vektor 
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Seznam použitých symbolů: 

Symbol  Jednotka Význam 

AE2E1  s−1
  Einsteinův koeficient spontánní emise 

BE2E1 , BE1E2 m·kg−1
  Einsteinovy koeficienty stimulované absorpce a emise 

Dx,Dy  mm  vzorkovací perioda fotografie 

E   J  energie 

E1, E2  eV  energetická hladina podle Boltzmanova rozdělení 

I   W·m−2
  intenzita svazku 

N  –  počet atomů 

Nx,Ny  –  Počet uzlů mřížky ve směru x, y 

R   m  poloměr křivosti vlnoplochy 

T   K  termodynamická teplota 

c    m·s−1  rychlost světla ve vakuu 

du , dv  mm  vzorkovací mřížková konstanta 

e   –  Eulerovo číslo 

h,  J·s  Planckova konstanta 

i,j  –  indexy kartézského souřadnicového systému 

k   J·K−1  
Boltzmannova konstanta 

rs   mm  vzdálenost hlavice od objektu 

u(v)  J·m−3·Hz−1 spektrální hustota energie 

v   m·s−1
  rychlost 

w   m  poloměr laserového svazku 

x,y,z  m  souřadnice kartézského souřadnicového systému 

µ   m−1
  součinitel absorpce 

1   m  vzdálenost 

ν,f  Hz  frekvence 

λ  m  vlnová délka 

π  –  Ludolfovo číslo 

θ  rad,◦  úhel, rozbíhavosti svazku 

τ   s   střední doba života 



 

Seznam použitých zkratek: 

ATP   adenosine thriphosphate (adenosintrifosfát) 

DNA   deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina)  

DPSS    Diode-Pumped Solid-State laser  

(diodou čerpaný pevnolátkový laser) 

DSPTA    Digital Subtraction Perfusion Topography Analysis 

(digitální subtrakční analýza topografie perfuze) 

FNO    Fakultní nemocnice Ostrava 

HLLT    High-reactive Level Laser Treatment 

LASER    Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

(zesilování světla stimulovanou emisí záření) 

LDI    Laser Doppler Imaging (zobrazování laserovou dopplerometrií) 

LDPI    Laser Doppler Perfusion Imaging (zobrazování perfuze 

laserovou dopplerometrií) 

LDC   Laser Doppler Camera 

LLLT    Low-reactive Level Laser Treatment 

MASER    Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

(zesilování mikrovln stimulovanou emisí záření) 

OEM    Original Equipment Manufacturer 

PIM    Perfusion Imager (zobrazovač perfuze) 

PIPPA    Perfusion Image Progression and Prognosis Assessment 

(odhad progrese perfuzního obrazu a prognózy [popáleniny]) 

PTD    Posttraumatic Day (posttraumatický den) 

PU    Perfusion Unit (perfuzní jednotka) 

ROI    Region Of Interest (oblast zájmu) 

UV    Ultraviolet (ultrafialová oblast) 

YAG    yttrium aluminium granát 

YALO   yttrium-orthoaluminát krystal 
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1 Úvod 

Pokrok dnešních moderních vědních oborů můžeme právem přisuzovat rozvoji počítačové 

techniky a informačních technologií. Pro diagnostické a terapeutické obory byla zkonstruována řada 

sofistikovaných přístrojů a systémů, které se převážně opírají o poznatky z oborů fyziky, matematiky, 

lékařských oborů, chemického a technicko-konstrukčního průmyslu. 

Nové možnosti zpracování přinášejí nový rozvoj přístrojové techniky. Tato diplomová práce je 

zaměřena právě na jednu z těchto nových myšlenek, týkající se využití laserové dopplerometrie 

v mikrovaskulární diagnostice při léčbě popálenin. Cíl práce navazuje na dosavadní výsledky 

předešlých prací a na řešení vzniklých problémů. Jedním z nich je právě ,,Korekce laserdopplerových 

skenů krevní perfuze na zakřivených plochách“. Krevní perfuze je zobrazována diagnostickou 

metodou laserové dopplerometrie (LDPI, Laser Doppler Perfusion Imaging), založené na principu 

odrazu laserového paprsku od pohybujících se krevních elementů (erytrocytů). Vyšetřované oblasti 

jsou zobrazeny podle zvolené metodiky měření daného přístroje jako plošné 2D mapy krevní perfuze 

zachycené v „daném“ čase, nebo jako diskrétní měření hodnot určitého časového intervalu jednoho 

bodu. Cílem praktické části bude jednak ověřit zda má změna úhlu měřicího laseru přímý vliv na 

výsledné hodnoty krevní perfuze, případně potvrdit tuto skutečnost a navrhnout korekci vytvořením 

křivky závislosti z těchto dat.  

Předřazená teoretická část tvoří úvod vystihující počátky vzniku laserů a poté následuje 

struktura znalostí, které jsou důležité pro aplikaci v biomedicíně. 
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Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělená na teoretickou část a praktickou část. V první kapitole 

nahlížíme do historického vývoje laseru seřazené do postupné časové linie, ve které je vysvětlen 

fyzikální princip laserového záření, klasifikace laserů a jejich medicínské rozdělení. V závěrečné fázi 

se zaměřujeme na samotný princip laserové dopplerometrie. Druhá kapitola je specializována na 

interakci laserového záření s tkání, které předchází stručný výklad o vlastnostech kožní tkáně 

a v poslední části kapitoly je zdůvodněno použití  LDPI metodiky na Popáleninovém centru ve 

Fakultní nemocnici v Ostravě a popsáno využívání LDPI se současnými výsledky. 

V další kapitole je konstrukčně a metodicky probrán samotný přístroj PeriScan PIM 3, kterým 

bylo provedeno klíčové měření pro tuto diplomovou práci. Jsou zde probrány měřicí režimy 

a rozepsány technické aspekty přístroje. V poslední kapitole jsou interpretovány výsledky měření, 

které přináší základní údaje pro následné teoretické zpracování, které tvoří poslední bod této práce. 

Práce je ukončena závěrečnou kapitolou, která shrnuje a zhodnocuje výsledky práce a podává možná 

doporučení dalšího vývoje studií. 
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2 Laser 

Slovo ,,LASER“ je zkratkou anglického sousloví Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation, což v překladu znamená ,,zesilování světla stimulovanou emisí záření“. Strukturálně se 

skládá z generátoru a zesilovače koherentního záření. Princip činnosti zasahuje do kvantové fyziky.  

2.1 Vlastnosti laseru: 

1. Vysoká koherence (sfázování svazku fotonů). 

2. Extrémní monochromatičnost (vlnové délky či frekvence svazku fotonů jsou s vysokou 

přesností shodné). 

3. Fotony mají při výstupu z rezonátoru malou rozbíhavost (pohyb fotonů stejným směrem). 

4. Vysoká hustota fotonů. 

2.2 Historie laseru 

Na přelomu 19. a 20. století byly učiněny významné kroky v kvantové fyzice. Průkopníkem 

a zároveň „otcem“ kvantové fyziky byl Max Planck
1
, který pracoval na problematice spektra černého 

tělesa. Planckova představa světla měla dvojí povahu. Většinou se projevuje vlněním typu 

interference, polarizace, ohybu nebo odrazu, ale za jistých podmínek vykazuje světlo částicový či 

kvantový charakter. Z jeho teoretického modelu vzešla „křivka záření černého tělesa“ (viz obr. 2), 

která vyjadřuje emisi záření žhavého tělesa o různých vlnových délkách a reflektuje tak 

experimentální skutečnost.  

Obrázek 1: Max Planck (1858 – 1947) Obrázek 2: Vyzařování černého tělesa v závislosti na teplotě 

 

 

 

 

 

Zdroj: [11]    Zdroj: [11] 

Tato křivka dané teploty černého tělesa dosahuje vrcholu intenzity „peak“ na určité vlnové 

délce a po obou stranách křivky (kratších a delších vlnových délek) dochází k jejímu poklesu. Při 

                                                      
1
 Max Planck – (1858-1947) narozen v Kielu studoval do roku 1885 v Mnichově a Berlíně. Působil jako profesor v Kielu 

a následně na berlínské univerzitě. Při své práci na problému černého tělesa spolupracoval s Einsteinem. 
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zvyšujících se teplotách černého tělesa dochází k posunu vrcholu křivky ke kratším vlnovým délkám 

a naopak se snižující se teplotou přechází k delším vlnovým délkám. Klasická fyzika neumí tento jev 

vysvětlit. Teorie tohoto modelu je založena na myšlence uvolňování energie pomocí vibrací 

jednotlivých atomů vycházející ze zahřívání černého tělesa, stejně jako u houslové struny, která má 

specifické harmonické „módy“. Při změně oscilačního módu se proto uvolňuje záření charakteristické 

vlnové délky. [1] 

Energie elektromagnetického kvanta, která je dána přechodem energetických hladin v atomu, 

zapisujeme vztahem 

E hv ,           (2.1) 

 

 – Planckova konstanta = 6,626 x 10
-34 

 – frekvence daného kvanta 

 

Spektrum hustoty energie u(v) elektromagnetického záření je v tepelné rovnováze s absolutně 

černým tělesem o termodynamické teplotě T a vyjadřuje vyzařování černého tělesa jako celku,  

  
3

3

8

1
hv

kT

h v
u v

c
e






,         (2.2) 

kde v  označuje frekvenci, c rychlost světla (c = 2,9979 x 10
8
m·s

-1
), k = 1,38 x 10

-23
J·K

-1
 

Boltzmannova konstanta. [2] 

Roku 1905 navázal na práci Maxe Plancka Albert Einstein, který světu předložil čtyři světové 

články publikované v časopise Annalen der Physik.  

 První článek se týkal fotoelektrického jevu a posunul tak Planckovu teorii o krok dopředu. 

Rozdíl v těchto dvou pracích spočíval ve faktu, že Planck zahrnul emisi světla 

(elektromagnetického záření) při zahřívání černého tělesa (elektrickou energií), kdežto 

Einstein zkoumal emisi elektronu při dopadu světla na nabitý povrch. Výsledkem Einsteinovy 

teorie byl fakt, že emise elektrického proudu nezávisí ani tak na intenzitě záření, jako na 

frekvenci či vlnové délce zdroje záření. Elektromagnetické spektrum pak nemá spojitě 

vyzařovanou energii, nýbrž je dávkováno v kvantech – fotonech, které mají svou vlastní 

vlnovou délku a energii.  

 Druhý článek se týká Brownova pohybu, který byl náhodně objeven roku 1827 skotským 

biologem Robertem Brownem, který zpozoroval neustálý a neuspořádaný pohyb pylových 

zrnek ve vodě. Nedokázal jej však vysvětlit. Albert Einstein jev objasňuje jako srážky molekul 

vody s pylovými zrny (v jiném případě tukovými či prachovými částicemi). Rychlost 
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chaotického pohybu malých částic roste se zvyšující se teplotou vody. Zatímco teplota 

ovlivňuje četnost srážek malých částic, zvyšující se objem částice obecně rychlost pohybu 

zpomaluje. Hranice vymizení tohoto jevu závisí na těchto dvou parametrech. Brownův pohyb 

je pro účely laserdopplerometrie využit ke kalibraci přístroje, kde předem daný počet částic 

určuje výslednou intenzitu a perfuzi kalibrace. Částice použité ke kalibraci nastiňují praktické 

měření na krevních buňkách. 

 Třetí se věnuje speciální teorii relativity a čtvrtý zásadní vypovídá o provázanosti vlastností 

hmoty a energie vepsán do slavné rovnice E=mc
2
. [1] 

Další vývoj 

1917  Albert Einstein formuloval novou hypotézu stimulované emise (pozdější princip maseru 

a laseru). 

1924  Richard C. Tolman vysvětluje koherenčnost a „negativní absorpci“ jinými slovy zesílení 

1928  R. Ladenburg a H. Kopfermann poprvé sledovali stimulovanou emisi v plynném prostředí 

1940  Sovětský fyzik V. A. Fabrikant navrhnul zesilovat světlo využitím stimulované emise 

v plynném prostředí 

1947  Vypracovaná teorie holografie britsko-maďarským vědcem D. Gaborem. Stejný rok V. E. 

Lamb a R. C. Retherford pozorovali spektrum stimulované emise vodíku.  

1951  Teoretický objev principu optické excitace A. Kastlerem, který byl v roce 1952 

experimentálně prokázán Brosselem, Kastlerem a Winterem  

1953  Sestrojen předchůdce LASERu, první MASER (Microwave Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, v překladu zesilování mikrovln stimulovanou emisí záření). Pracuje na 

stejném principu stimulované emise, ale generuje mikrovlnné záření.  

Charles H. Townes (který v roce 1951 vynalezl maser), James P. Gordon a Herbert J. Zeiger 

sestrojili na Columbijské univerzitě první maser na světě. Nefungoval však v kontinuálním 

režimu.  

1954  Sovětští vědci Nikolaj G. Basov a Alexandr M. Prochov se na předešlý problém zaměřili 

a s využitím více než dvou energetických hladin upravili kvantový oscilátor. V roce 1964 za 

tento objev získali Nobelovu cenu společně s Charlesem Townesem. 

1958  Američtí vědci A. L. Schawlow a švagr Ch. H. Townes, pracující v Bell laboratories, 

publikovali v odborném časopise Physical Rewiew článek „Infračervený a optický maser“, 

kde navrhli konstrukci optického kvantového generátoru, později nazvaného „laser“. 

1959  Gordon Gould poprvé zavádí termín „laser“ ve článku „The LASER: Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation“. 

1960  Americký fyzik Theodor Maiman, C. K. Asawa a I. J. D’Haenens sestrojují v Research 

laboratories první laser, kde jako médium použil krystal rubínu – název odvozen od tohoto 
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média – rubínový laser. Dále byl v tomto roce vyvinut první čtyřúrovňový pevnolátkový laser 

v IBM. Tvůrci byli Sorokin a Stevenson. A první plynový He-Ne laser v Bell laboratories, 

tvůrci Ali Javan, William Bennett a Donald Herriott (použité médium bylo směs helia 

a neonu). 

1961  Charles Campbell a Charles Koester poprvé používají laser ve zdravotnictví při odstranění 

nádoru sítnice rubínovým laserem. P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peters a G. Weinreich 

předvádí první nelineární chování optiky změnou červeného světla rubínového laseru na 

zelené. 

1962  Vznikají první polovodičové lasery, využívající P-N přechod chlazený kapalným dusíkem na 

teplotu -196 °C. 

1964  C. Kumar Patel použil jako aktivní látku oxid uhličitý k sestrojení prvního výkonného laseru 

o vlnové délce 1060 nm. V témž roce J. F. Geusic a R. G. Smith uvádí do provozu první 

neodymový laser (Nd:YAG). 

1965  První chemický laser, kde dochází pomocí chemických reakcí k buzení energií. Ve stejném 

roce D. Gabor a další vytváří první hologramy. 

1971  I. Hayashi a M. Panish zkonstruovali první polovodičový laser, pracující při pokojové teplotě. 

1975  První excimerový laser s excitovanými molekulami Xenonu. 

1983 První excimerový laser pracující v ultrafialové oblasti vyvinutý v USA (vlnová délka 193nm). 

           [2, 17] 

Dále jsou uvedeni pouze další nositele nobelových cen: 

1981 Američan N. Bloembergen , Arthur Schawlow za rozvoj laserové spektroskopie.  

1997 Francouzský vědec C. Cohen-Tannoudji spolu s Američany S. Chu a W. Phillips za rozvoj 

metod chlazení a záchyt atomů laserovým zářením. 

1999 A. Zewail z CalTech cenu za využití laserové techniky pro zviditelnění pohybu atomů 

v molekule během chemické reakce. 

2000 Rus Z. Alferov a Američan Herbert Kroemer za kontinuální polovodičové diodové lasery.  

2001 Američané E. Cornell, W. Ketterle, and C. E. Wieman za dosažené výsledky Bose-

Einsteinovy kondenzace ve zředěných parách alkalických atomů.  

2005 Němec T. Hansch a Američan J. Hall za rozvoj laserové přesné spektroskopie zahrnující 

techniku optických frekvenčních hřebenů. 

           [13] 

Do dnešní doby se sestrojilo mnoho dalších konstrukčně a účelově vyspělejších laserů 

pracujících v rozsahu vlnových délek elektromagnetického záření od infračervené oblasti přes 

viditelné světlo až po rentgenové paprsky. Praktické využití laseru dnes zasahuje do komerční oblasti, 

oblasti vědy, zdravotnictví, průmyslu a vojenství. Helium-neonové lasery, polovodičové diodové 

lasery, či vodou chlazené iontové lasery patří k tzv. Original Equipment Manufacturer – OEM, které 
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se uplatnily v rozsáhlé míře oborů, kde v poslední době spadá využití diodami pumpovaných 

pevnolátkových laserů (DPSS).  

Pro dopplerovský frekvenční posun je nezbytné používat laserového záření využívajícího 

monochromatické záření, neboť použití nelaserových zdrojů by znemožňovalo detekci a následné 

měření.  

2.3 Technické řešení a fyzikální princip laseru 

Laser jako generátor stimulované emise se konstrukčně skládá: 

 Z aktivní látky prostředí (plyn, krystal, polovodič, plasma), 

 z optického rezonátoru (hlavním principem je kladná zpětná vazba zdroje energie v aktivním 

prostředí), 

 z excitačního zařízení (elektrický výboj, elektronový svazek atd.). 

 

Obrázek 3: Blokové schéma sestavy laseru 

 

Zdroj: [4] 

Aktivní látka excitována čerpacím zařízením je umístěna v rezonátoru. Přesně nastavená sestava 

zrcadel je základem optického rezonátoru. Stojaté vlnění vytvářející stimulovanou emisi se tvoří mezi 

plně odrážejícím a částečně odrážejícím zrcadlem položené do společné optické osy. [4] 

2.3.1 Modely atomu 

Pro rychlou rekapitulaci historických představ struktury atomu uvádíme: 

 Thomsonův „pudingový“ model atomu z roku 1904 – tehdejší představa připouštěla existenci 

záporně nabitých statických elektronů náhodně rozmístěných v atomu bez vlastního jádra. 

 Rutherfordův model z roku 1911 – v tomto modelu se již objevuje jádro atomu s kladným 

nábojem, kolem kterého obíhají záporně nabité elektrony. 
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 Bohrův model z roku 1913 – mění myšlenku Rutherfordova modelu pouze, co se týče oběhu 

elektronů, které soustřeďuje do oběžných drah vázaných na atomové slupky, jinak řečeno 

hladiny. Každá hladina může nabývat specifického počtu elektronů. 

[1] 

Obrázek 4: Model atomů  

 

Zdroj: [26] 

S rozvíjejícími technologiemi se objevují nové informace o struktuře atomu a dotváří tak 

současnou představu modelu. Bohrův model dánského fyzika Nielse Bohra (1885–1962) z roku 1913 

je pro naši demonstraci dostačující. Pochody popisující výměnu energie mezi makrosvětem 

a mikrosvětem odehrávající se v atomech spadají do kvantové elektrodynamiky. Interakce pole 

s látkou popisuje časově nezávislá Schrödingerova rovnice, respektive popisuje hladiny tohoto 

modelu. Hladiny mohou být spojité v případě vlnové částice, diskrétní u atomu a v některých 

případech pevných látek i hustě uspořádané diskrétní pásy.  

Spektrum elektromagnetického vlnění je tvořeno fotony a jejich vlastnosti popisuje částicově-

vlnový dualismus [10]. Energie fotonu je specifická a výpočet již byl vyjádřen vztahem (2.1). Přes 

frekvence ν a vlnovou délku λ, které spolu úzce souvisí vztahem, 

 

c            (2.3) 

kde c = 299.79 x10
3
km.s

-1
, přepíšeme vztah energie na tvar. 

hc
E


            (2.4) 

2.3.2 Princip spontánní a stimulované emise 

Princip spontánní emise si můžeme vysvětlit na dvou diskrétních hladinách, podle Bohrova 

modelu atomu. Energetické hladiny si označíme  E1 a E2, kde platí že E2 > E1. Elektron, který se 

dostane z hladiny E1 na hladinu E2 absorbuje foton o přesně dané frekvenci, 

2 1E E

h



           (2.5) 
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či o vlnové délce podle rovnice (2.3) 

2 1

hc

E E
 


         (2.6) 

Tato absorpce probíhá s určitou pravděpodobností, která je úměrná spektrální hustotě energie 

u(ν) a je popsána Einsteinovým termodynamickým přístupem. Pro jednoduchost v souladu 

s Einsteinem budeme popisovat takto  

 
1 2 1 2E E E EP B u            (2.7) 

Takto excitovaný elektron podléhá samovolnému přechodu - „spontánní emisi“ - elektronu zpět 

z energetické hladiny E2 na základní hladinu E1 s pravděpodobností AE2E1, při kterém dojde k emisi 

fotonu o frekvenci ν s náhodnou fází vyzářeném v náhodném směru. Za jisté pravděpodobnosti však 

může dojít i ke stavu, kdy elektron ve vybuzeném stavu E2 přijme foton právě o frekvenci ν 

a k následné deexcitaci elektronu na základní úroveň E1. Dojde k uvolnění dvou fotonů stejné 

frekvence ve fázi a shodném směru se směrem fotonu, který emisi způsobil. Tento princip se nazývá 

stimulovaná emise záření a vystihuje ji součin pravděpodobnosti BE2E1 a spektrální hustoty energie 

u(ν). Za předpokladu nezávislosti těchto jevů je celková pravděpodobnost za jednotku času. 

 
2 1 1 2 1 2E E E E E EP A B u            (2.8) 

AE2E1,BE2E1 a BE1E2 použité v textu nazýváme Einsteinovými koeficienty Všechny procesy 

absorpce, spontánní emise a stimulovaná emise jsou patrné z obr. 5 nebo z animace 

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/laser/k22.htm 

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/laser/k22.htm
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Obrázek 5: Vlevo - princip absorpce, spontánní a stimulované emise podle modelu Nielse Bohra, Vpravo -  

Ukázka aktivace procesů v laseru 

Zdroj: [18]      Zdroj: [15] 

Obrázek 6: Boltzmanovo rozdělení podle vztahu (2.11) určující pravděpodobnost obsazení energetických 

hladin při rovnováze s termodynamickou teplotou T 

Zdroj: [2] 

V přechozí části jsme se věnovali procesům odehrávajících se v atomu s jedním elektronem. 

Nyní budeme uvažovat o skupině atomů NE1 v základním stavu E1 a skupině atomů NE2 ve vybuzeném 

stavu E2. Tyto atomy považujme v tepelné rovnováze s elektromagnetickým zářením o frekvenci ν 

a spektrální hustotě energie u(ν) při teplotě T. Tepelná rovnováha je důležitý kritériem, neboť nám 

zajišťuje rovnovážný poměr výše zmíněných stavů atomů za jednotku času. Přechod elektronů, ať už 

ze stavu energeticky nižšího E1 do stavu nabuzeného E2 (absorpcí) nebo naopak (spontánně či 

stimulovanou emisí) pak nastává se stejnou pravděpodobností. 

1 1 2 2 2 1E E E E E EN P N P          (2.9) 
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Ze vzorců (2.7) a (2.8) upravíme vztah pro spektrální hustotu do vztahu 

 

2 1

2 1

1 1 2

2 2 1

1

E E

E E

E E E

E E E

A

B
u

N B

N B

 



          (2.10) 

Poměr atomů v základním a ve vybuzeném stavu při absolutní teplotě T je zahrnut jako Boltzmannův 

faktor 

2 1

1

2

E EE E h
E kT kT

E

N
e e

N



           (2.11) 

k – Boltzmannova konstanta 

Dosazením Boltzmannova faktoru (2.10) do rovnice (2.11) získáme hustotu energie fotonů s frekvencí 

ν a termodynamickou teplotou T v rovnováze s atomy o energiích E1 a E2 

 

2 1

2 1

1 1 2

2 2 1

1

E E

E E

h
E E E kT

E E E

A

B
u

N B
e

N B


 



        (2.12) 

Pro splnění Planckova vyzařovacího zákona (2.2), musí Einsteinovy koeficienty vyjadřovat 

2 1

1 2 2 1

2 1

3

3

8
,

E E

E E E E

E E

A h
B B

B c

 
           (2.13) 

Počet atomů NE1 o nižší energii je ve skutečnosti daleko větší než atomy s vyšší energií NE2 podle 

Boltzmannova faktoru (2.11), protože EE2 – EE1 > 0 a NE1 / NE2 > 1. Tento děj si vysvětlujeme jako 

převládající účinky spontánní emise, kdy po absorpci atomů na hladiny E2, které představují minoritní 

populaci, dochází k samovolným přechodům na nižší hladiny E1 se zpětným vyzářením fotonů 

s energetickým rozdílem mezi hladinami hν a o absorpční frekvenci ν.  

Zatímco se ukázalo, že koeficient pravděpodobnosti absorpce a stimulované emise je shodný, 

poměr koeficientů spontánní a stimulované emise je úměrný ν
3
, takže relativní pravděpodobnost 

stimulované emise podstatně klesá s energetickým rozdílem mezi výše zmíněnými stavy.  

Úskalím celého výše uvedeného popisu je časová stálost elektronu vydržet ve stimulovaném 

stavu dvouhladinového modelu, než dojde ke stimulované emisi a hustota atomů nacházejících se 

kolem dráhy prolétávajícího fotonu. Předpokládejme však, že by tomu tak bylo. Časová konstanta, 



12 

 

která udává dobu přetrvání elektronu v excitovaném stavu je velmi vysoká a pravděpodobnost 

stimulované emise je 1. Foton, který by způsobil prvotní stimulovanou emisi, odstartuje řetězovou 

reakci koherentních fotonů pohybujících se stejným směrem a stejnou fází. Tzn., že původní foton by 

byl zesílen faktorem rovnajícím se počtu vystupujících fotonů ze systému. Pro vybuzení atomů do 

stimulovaného stavu je zapotřebí zdroj, který dodává celému systému energii. Tato fáze se nazývá 

„čerpání“ (pumping). [1,2,18] 

2.3.3 Populační hladiny 

U výše zmíněného dvouhladinového systému je obtížné vyvolat stimulovanou emisi, která 

závisí na dostatečné zásobě atomových systémů ve vybuzeném stavu. Naopak případy tříhladinových, 

či čtyřhladinových systémů vychází z praxe, a dosáhnout stimulované emise je zde snadnější. 

Energetické stavy hladin kvantových systémů ve skutečnosti zaujímají širší problematiku. Systémy 

většího počtu hladin mají specifickou časovou konstantu τ určující střední dobu, kdy dojde 

ke spontánní emisi. Na obr. 7 vidíme znázorněn případ čtyřhladinového laseru.  

Obrázek 7: Čerpání čtyřhladinového laseru. Laserový efekt a inverze populace hladin nastává mezi 

hladinami 2 a 3 

 

 Zdroj [18] 

Abychom dosáhli excitace (čerpání) co největší populace elektronů na nejvyšší hladiny E4, 

dotuje se již prostředí látkami, jimiž foton prolétá, které způsobují lepší vlastnosti, především absorpce 

frekvence ν´ = (E4 – E1) / h. V takovémto stavu zůstávají elektrony jen velmi krátkou dobu, neboť se 

principem spontánní emise, např. v podobě tepelné energie, kdy atom ztrácí část své energie, dostanou 
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na hladinu E3. Této hladině se také říká metastabilní. Je pozoruhodná tím, že zde elektrony přetrvávají 

dostatečně dlouho na to, aby mohlo dojít ke stimulované emisi.  

Další přechod pokračuje na hladinu E2, která se nazývá terminální a nakonec spontánní emisí na 

hladinu E1. Pokud je však časová konstanta spontánní emise dostatečně dlouhá, stačí nám dalším 

čerpáním dostat elektrony na hladinu E3, čímž hlavně zkracujeme čas pro dosáhnutí metastabilní 

hladiny. Systém se ocitá v nerovnovážném stavu, který lze popsat pomocí záporné absolutní teploty 

součástí Boltzmana faktoru (2.11). Frekvence tohoto „přečerpání“ musí být ν = (E3 – E2) / h. Tento 

proces, kdy dochází k převýšenému obsazení metastabilní hladiny než terminální hladiny, nazýváme 

inverzí populace energetických hladin E2, E3 a množství vystupujícího záření tak přesáhne množství 

přiváděného záření. Tento proces nazýváme laser nebo maser.  

Přinucením ke stimulované emisi však dochází právě na frekvencí 3 2E E

h



 . Vhodnou 

konstrukcí pro tento účel je rezonátor. 

2.3.4 Rezonátor  

Pokud by byla konstrukce laseru tvořena samotným materiálem, který sám o sobě aktivně 

zesiluje a přispívá ke koherentnímu záření, bylo by zesílení velmi malé a v dominanci záření atomu by 

převažovala spontánní excitace fotonů. Tento problém řeší Fabryho-Perotův rezonátor, který je 

v nejjednodušší formě tvořen dvěma zrcadly, mezi kterými dochází ke kladné zpětné vazbě pomocí 

interference stojaté vlny a velkou měrou přispívá ke zvýšení populace koherentního záření. Jedno ze 

zrcadel tvoří totálně odrazivou plochou a druhé zrcadlo tvoří polopropustná vrstva. Další funkci plní 

rezonátor v usměrnění fotonů přispívajících ke koherentnímu záření a odrazu nežádoucích fotonů, 

které nejsou v těsné blízkosti dráhy směru šíření svazku. 

První lasery byly tvořeny plynem plněnou trubici, či pevnolátkovým válečkem obklopeným 

zdrojem energie a v přímém směru opatřen polopropustným a plně odrazným zrcadlem. Příkladem 

pevnolátkového laseru uvedeme čtyřhladinový rubínový laser tvořený Al2O3 krystalem s příměsí iontů 

Cr
3+

. Krystal je tak schopen absorbovat světelné záření modré škály, čímž se elektrony v atomech 

vybudí na valenční energetické hladiny E4 nebo zelené škály 550 nm, čímž se elektrony v atomech 

vybudí na energetickou hladinu E3, která je oproti základní energetické hladině E1 vyšší o 2,3 eV. 

V vzápětí pro oba případy, řádově asi po 10
-7

s, přechází na metastabilní hladinu E2, kde setrvává ve 

vybuzeném stavu. Většina elektronů je pak vzbuzena na nižší hladinu, nejčastěji xenonovou výbojkou 

dotovanou z kondenzátorové baterie za vzniku intenzivního monochromatického, koherentního 

záblesku infrazáření o délce záblesku 1 ms. Tento záblesk je nosičem energie, která dále přechází přes 

optickou soustavu, která koncentruje svazky do co největší hustoty energie na cm
2
. 
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2.3.5 Optická soustava 

Při usměrňování energetického svazku používáme různých optických soustav užívaných pro 

konkrétní případy. 

Rozdělení optických otevřených rezonátorů 

Planparalelní 

Koncentrický 

Konfokální 

Hemisférické 

Konkávní – konvexní 

2.3.6 Rozptyl paprsku 

Intenzitní příčný průběh laserového svazku se popisuje transverzálním módem. Označení módu 

je zapisováno ve tvaru TEMmn, kde indexy m a n určují počet uzlů na osách x, y v celé délce 

laserového svazku osy z. Nerovnoběžnosti či kontaminaci optické soustavy znázorňují Hermitovy-

Gaussovy módy nízkého řádu a osově symetrické rezonátorové módy zobrazené na obrázku 7. Tento 

jev způsobuje difrakce (ohyb vlnění za štěrbinou) jejíž šířka je srovnatelná s vlnovou délkou světla, 

čímž v našem případě způsobuje rozostřený obraz.  

Obrázek 8: Hermitovy-Gaussovy křivky (nahoře) a osově symetrické rezonátorové módy (dole).  

Zdroj: Podle [18] 

V reálných případech se proto pouze přibližujeme ideálu kolimovaného laserového paprsku. 
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Mód TEM00 je popsán poloměrem křivosti vlnoplochy R(z) a w(z) s poloměrem 1/e
2
-obrysu 

(kde intenzita klesá na 
2

1

e
z hodnoty intenzity v ose, viz obrázek 9) 

   
22

2

0
0 2

0

1 , 1
w z

R z z w z w
z w

 

 

    
       
     

     (2.14) 

Kde „z“ vyjadřuje výše zmíněnou prostorovou osu z, která postupuje ve směru paprsku, λ je označení 

vlnové délky a w0 je poloměr 
2

1

e
-obrysu v rovině z = 0, kde se vlnoplocha stává rovinnou (tzv. 

opasek, waist). 

Obrázek 9: Závislost 
2

1

e
- poloměru svazku na vzdálenosti od opasku. Obrys se asymptoticky 

přibližuje ke kuželi s poloměrem wo 

 

Zdroj[18] 

2.4 Konstrukce laseru 

2.4.1 Pevnolátkové lasery 

Pevnolátkové lasery nazýváme všechny lasery s aktivním prostředím v pevném stavu. Aktivní 

prostředí je tvořeno matricí, která musí být průzračná, opticky homogenní s možností obohacení 

o specifické ionty (záleží, jakou vlnovou délku požadujeme). Matrici tvoří: 

 Krystaly  

Skupinu krystalických materiálů tvoří oxidy (safír Al
2
O

3
, rubín Al

2
O

3
 + Cr

+3
) tvrdé krystaly 

s vysokou termální vodivostí; fluoridy (fluorid barnatý BaF2) relativně měkké krystaly; 

granáty (YAG – yttrium aluminium granát) tvrdý izotropní krystal dobré kvality s možností 

umělé výroby; oxysulfidy (lanthan, gadolinium, yttrium a lutecium); alumináty (krystal 

yttrium – orthoaluminát YAlO3, nazývaný YALO, YAP nebo Perovskit); fosfáty a silikáty 

(fluorofosfát, silikátový oxyapatit); tungstáty, molybdáty, vanadáty a beryláty. 
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 Sklo  

Patří do skupiny amorfních materiálů (neodym) s vlastnostmi menší tepelné vodivosti 

a tvrdosti než krystal, ale snadné výroby s výbornou homogenitou. 

 Keramika  

Výhodou matrice je nízká cena ve srovnání s krystaly nebo sklem a vyšší tepelná vodivost než 

sklo. Lasery lze klasifikovat také podle báze aktivního prostředí. K čerpání se používají převážně 

optické zdroje. K typickým představitelům pevnolátkového laseru patří rubínové lasery s aktivním 

prostředím Cr
3+

. 

Mezi obecné požadavky patří: 

 Nejtenčí spekrální čáry kvantového přechodu, 

 silné absorpční pásy zvyšující účinnost buzení, 

 rychlé uvolnění základní hladiny, 

 vysoký kvantový výtěžek luminescence. 

Mezi výhody spadá: 

 Nenáročný provoz a údržba, 

 konstrukční robustnost, jednoduchost a stabilita, 

 flexibilnost (možnost použití ve všech režimech). 

2.4.2 Plynové lasery 

U plynových laserů je vybuzení dosáhnuto převážně elektronovými srážkami ve 

vysokonapěťovém výboji světelného záření, průchodem rychlých elektronů, elektrickým proudem 

o malém napětí (argonový laser), chemickou reakcí nebo expanzí stlačeného plynu (CO2 laser). 

Elektrický proud probíhající tělem pyrexové nebo křemíkové trubice naplněným plynem s poměrně 

nízkým tlakem (nutnost pro vznik výboje) se pohybuje v rozmezí několika mA (u helium-neonového 

laseru He-Ne) až po stovky A (argonového laseru). Jejich pracovní režim je převážně kontinuální, ale 

může být také pulsní. Rozptyl energie je malý. 

Jako klasického představitele plynových laserů s aktivním prostředím plynového laseru uvádíme 

He-Ne laser, kde helium tvoří zhruba 90% směsi. Záření vzniká na atomech neonu, ze kterého se zesílí 

jen červené záření vlnové délky λ = 632,8 nm.  
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K přednostem He-Ne laseru patří: 

 Malá rozbíhavost svazku energie a zároveň malá ztráta energie při vzdalování ozařovaného 

objektu, 

 úzké spektrum vlnové délky λ = 632,8 ± 0,01 nm, 

 spektrální čistota svazku zaručuje i při nízkých intenzitách paprsku vysokou účinnost, 

 ideální pro přenos informace, protože je zbaven nedefinovaného šumu. 

2.4.3 Plazmatické lasery 

Inverze populace hladin je vytvářená uvnitř chladnoucího plazmatu. K funkci laseru se 

používají ionty argonu s vlnovou délkou 747 nm, ionty rtuti s vlnovou délkou 567 nm a ionty kadmia 

s vlnovou délkou 537,8 nm. Jsou cestou k vytvoření rentgenového laseru, tedy k vytvoření 

koherentního zdroje rentgenového záření. V případě rentgenových laserů se však objevují konstrukční 

problémy např. s potřebou zrcadel s vysokou odrazivostí oblasti vlnových délek 10 nm, které 

prakticky neexistují. 

2.4.4 Kapalinové lasery  

Roztoky iontů organických barviv nebo ionty dopované speciálními kapalinami vzácných zemin 

jsou příklady aktivních prostředí kapalinových laserů. Rozpouštědly aktivních prostředí 

s ionty organických barviv jsou např. voda, etylalkohol, toluen, aceton, benzen, glycerin, 

metylalkohol, cyklohexan atd. Nejpoužívanějšími příklady těchto aktivních prostředí jsou Rhodamin 

6G, Rhodamin B, Alizarin, Fluorescein a jiné xanthenové barviva. Barvivové lasery mají 

charakteristiku v šířce absorpční a luminiscenční čáry začínající okolo 0,3 µm, jako u pevnolátkových 

laserů, až po 10
-4

 µm. Vlnovou délku generovanou lasery lze spojitě měnit mezi hranicemi 

luminiscenčních čar pomocí vhodného výběru barviva. Takovéto lasery, kde lze plynule vytvořit 

spojité spektrum vlnových délek nazýváme přeladitelnými. Homogenita aktivního prostředí a možnost 

generace velmi krátkých impulsů doplňují výhody těchto laserů. Naopak mezi nevýhody patří toxicita 

a krátká životnost barviva, které se rozkládá při účincích světla a tepla. 

Pro buzení barvivových laserů je užito optického záření. Optické buzení může být koherentní 

nebo nekoherentní, pulsní nebo kontinuální a příčné či podélné. Rozdíl mezi koherentním 

a nekoherentním buzením spočívá v použití pomocného laseru vlnové délky s absorpčním pásmem 

barviva v případě koherentního buzení, v případě nekoherentního buzení lze použít podobnosti 

principu pevnolátkového laseru. Účinnost v případě koherentního buzení je v desítkách procent, 

zatímco u nekoherentního buzení maximálně 10%. 

Uplatnění barvivových laserů využíváme ve spektroskopii (pro své vlastnosti spektrálního 

rozsahu). Umístěním difrakční mřížky do rezonátoru lze měnit barvu výsledného světla. Dále ve 
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fotodynamické terapii, kdy působením přesné vlnové délky na organické barvivo předem aplikované 

do nádoru vzniká volný kyslík ničící rakovinové buňky. 

2.4.5 Polovodičové lasery 

Základem funkčnosti polovodičových laserů je vznik stimulované emise záření v aktivním 

polovodičovém materiálu při kvantových přechodech elektronů z vodivostního do valenčního pásu. 

V tomto polovodičovém materiálu dominují elektrony nebo díry, které patří pod nosiče náboje, 

s kterými se tvoří inverze populace hladin v aktivním prostředí přes P-N přechod. Tento princip jako 

jediný vede k emitaci koherentního záření. V polovodičovém aktivním prostředí lze dosáhnout 

velkého optického zesílení a to až 10
4
 cm

-1
. Není proto důvod mít velký rezonátor, který pro 

polovodiče představuje délku pouhých 50 µm až 1 mm. Buzení polovodičových laserů tvoří optický, 

elektronový svazek nebo elektrický proud. 

Mezi přednosti polovodičových laserů spadá kompaktnost, velká účinnost (až 50%), spektrální 

laditelnost v širokém spektrálním pásmu a generace záření vlnových délek od λ = 0,3 µm po λ = 30 

µm. Mezi nevýhody patří – pro polovodičové lasery charakteristická – rozbíhavost, vějířovitý svazek. 

Velkým problémem některých konstrukcí polovodičových laserů je závislost na teplotě.  

2.5 Rozdělení laseru podle různých hledisek  

Lasery můžeme různě rozdělit podle zvoleného parametru, kterým nejčastěji bývá typ čerpání 

(buzení), aktivní prostředí, vlnová délka (frekvence), délky působení generovaného impulsu, časového 

režimu a typu kvantového přechodu. 
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Obrázek 10: Diagram rozdělení laserů 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Lasery 

Podle aktivního prostředí 

Podle vlnových délek optického zařízení 

Podle typu kvantových přechodů 

pevnolátkové lasery 

polovodičové lasery 

plynové lasery 

kapalinové lasery 

plazmatické lasery 

infračervené lasery 

lasery viditelného pásma 

ultrafialové lasery 

rentgenové lasery 

molekulární (rotační, rotačně-

vybrační, vibrační) 
elektronové 

jaderné 

Podle typu buzení – lasery buzené 

opticky 

elektronovým svazkem 

tepelnými změnami 

chemicky 

rekombinací 

injekcí nosičů náboje 

Podle délky generovaného impulsu 

lasery s 
dlouhými impulsy 

krátkými impulsy 

velmi krátkými impulsy 

(pikosekundové, femtosekundové) 
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Tabulka 1: Klasifikace laseru 

Zdroj: [2] 
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2.5.1 Kategorizace medicínských a biomedicínských laserů 

V medicínských oborech se prakticky uznávají 2 kategorie rozdělení: 

I. Kategorie rozděluje účinky laserového záření na tkáň do dvou skupin a to podle výkonové 

hustoty nikoliv podle výkonu. 

 Operační lasery (laser surgery) HLLT High-reactive Level Laser Treatment využívající 

irreverzibilní změny na kůži (viz kapitola 3.3.1 obr. 18 a kapitola 3.3.4 obr. 21), (karbonizace, 

vaporizace, koagulace). 

 Terapeutické (laser therapy) LLLT Low-reactive Level Laser Therapy. 

II. Kategorie rozlišuje: 

 Soft laser nízkovýkonný neinvazivní laser o výkonu do 50mW vyvolávají převážně 

biostimulační, analgetické a protizánětlivé účinky. Terapeutické (soft) lasery o nízké 

výkonové hustotě jsou využívány převážně ve fyzioterapii. Lasery s výkonem 100W se 

využívají v estetické chirurgii. 

 Power lasery (hard laser) výkonné lasery s jednotkami energie ve Wattech 

Účinky (soft) laseru využíváme především kvůli třem efektům: 

- Biostimulační, 

- analgetický, 

- protizánětlivý. 

 

Biostimulační efekt 

O aktivaci efektu ozářené plochy svědčí větší počet buněk v mitóze, která je současně výrazně 

zkrácena. Replikace mitochondriální DNA v organelách a syntéza DNA se zvyšuje. „Další 

účinky jsou: 

- Stimulace kolagenů, 

- zvýšená vaskularizace tkáně, 

- urychlení regenerace cév, lymfatických cest, dozrávání epitelu, 

- zvýšení pevnosti tkáně v tahu, 

- vyšší utilizace kyslíku a glukózy, 

- při dávkách 4J/cm
2 
stimulace granulopoézy, 

- zřetelný efekt na mastocity, které se zmenšují a degranulují“ [3, str. 134 - 135]. 
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Analgetický efekt 

Analgetický efekt je podpořen následujícími faktory: 

- Stimulací metabolismu sliznice, mikrocirkulace a odtokem lymfy, 

- v místě působení laseru pozorujeme zvýšení parciálního tlaku O2, 

- radiace laserem reguluje biotonus tkáně jednak změnou aktivity elektrického potenciálu na 

nervosvalové ploténce, tak změnou polarizace iontů na membránách nervosvalových vláken. 

Výsledným efektem je svalová relaxace a analgetické působení na „gate control systém“. 

Příznivým projevem je stimulace Schwannových buněk poškozeného nervu,  

- je popisována stimulace tvorby beta-endorfinů, 

- mění se přenosové aktivity na cholinergních synapsích, objevuje se zvýšené vylučování 

kyseliny 5-hydroxyindoloctové v moči po stimulaci u nemocných s chronickou bolestí, takže 

lze předpokládat, že analgezie je navozena uvolněním serotoninu a endogenních opiátů“[3, str. 

135]. 

 

Protizánětlivý efekt 

Pro protizánětlivý efekt svědčí tyto okolnosti: 

- Aktivace monocytů a makrofágů, 

- zvýšená fagocytóza a urychlená proliferace lymfocytů, u kterých bylo rovněž zjištěno zvýšení 

obsahu mitochondriální ATP a aktivace RNA a DNA, 

- přímé působení laseru na fibroblasty podmiňuje jejich transformaci do myofibroblastů 

a urychluje tak hojivý proces, 

- v zanícené tkáni dochází po ozáření ke snížení koncentrace prostaglandinu E2, 

- po radiační dávce 0,2 J/cm
2
 byla snížena životnost mikroflóry ústní dutiny, na záření jsou 

zvláště citlivé G
+
 bakterie“ [3, str. 135]. 

 

Rozdělení terapeutických laserů: 

Podle výkonu: 

 do 1mW třída 2, 

 do 5mW a výkonové hustoty 25 W/m
2
 třída 3A, 

 do 500mW třída 3B. 

Podle vlnové délky záření: 

 modrá cca 450 - 500 nm, 

 zelená cca 500 - 550 nm, 

 červená cca 600 - 700 nm, 

 infračervená cca 700 - 950 nm. 

Podle druhu provozu zářiče laseru: 

 s kontinuálním provozem, 

 s pulzním provozem. 
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Podle tvaru paprsku: 

 paralelní, kolimovaný, 

 rozbíhavý bez ohniska, 

 rozbíhavý s ohniskem. 

Podle počtu paprsků: 

 jednopaprskové, 

 vícepaprskové. 

Podle ovládání paprsku: 

 ruční, 

 strojní, rastrování řádkové, 

 bodové. 

[3,12] 

2.6 Laserová dopplerometrie 

2.6.1 Dopplerův jev 

Dopplerův jev (nazývaný také Dopplerův, dopplerovský posun) se vyznačuje posunem 

frekvence vysílaného zdrojem, který je v relativním pohybu vzhledem k pozorovateli, detektoru, 

příjemci či posluchači. Uveďme si příklad vědce – astronoma, který dlouhodobě sleduje 

spektrometrem na noční obloze oběh hvězdy kolem pomyslného těžiště. Při přibližování 

k pozorovateli se frekvence zvyšuje, dochází k tzv. modrému posuvu (blue shift) a při vzdalování se 

frekvence snižuje. Tento princip nazýváme červený posuv (red shift). Tento jev je znázorněn níže na 

obrázku 11 vpravo. Dopplerův jev se pozoruje také v akustice. 

Obrázek 11: Dopplerův jev v optice 

Zdroj: [16] 

Rychlost zvuku (ať už v případě akustického nebo ultrazvukového vlnění) je zde závislá na 

termodynamickém stavu plynů, kapalin, či plynných látek.  
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Rozhodující veličinou je poměr vzájemné rychlosti zdroje a pozorovatele v k rychlosti šíření 

daného druhu vlnění. Obecný vzorec má tvar 

1 2p v

v
f f

c

 
  

 
, 

kde pf  je frekvence pozorované vlny, vf  je frekvence vysílaná zdrojem, v je relativní rychlost 

pohybu zdroje  a c je rychlost šíření vlny. 

 Znaménko   určuje směr šíření generované vlny. Pokud se bude zdroj vysílané frekvence 

přibližovat například k přijímači (posluchači atd.) použijeme znaménko   a pokud se budou 

navzájem vzdalovat, použijeme znaménko .  

2.6.2 Měření rychlosti 

V našem případě se zaměříme přímo na Dopplerův jev, popisující měření rychlosti či průtoku 

krve cévami pomocí světelného laserového záření za přítomnosti odražečů proudících ve tkáni, jimiž 

jsou krevní elementy. Princip znázorňuje obrázek č. 12, kde je vyslán vysílacím měničem foton 

o frekvenci fv (vysílací frekvence), která svírá mezi osou cévy a vysílacím detektorem úhel α.  

Obrázek 12: Princip měření u ultrazvuku 

 

Zdroj [4] 

Po dopadu na pohybující se erytrocyt rychlostí tekoucí krve v dochází k odrazu fotonu pod 

úhlem β, který svírá úhel s přijímačem a stejným počátkem v ose cévy, jako úhel α. Frekvence 

přijímaného signálu fp se liší od frekvence vysílaného signálu fv o Dopplerův zdvih fd, vyjádřen rovnicí 

fp = fv + fd. Tento Dopplerův frekvenční zdvih je dán rychlostí tekoucí krve v, průměrnou rychlostí 

šíření fotonu ve tkáni c, dané vlnové délky λ, a úhly α a β. Zapisuje se ve tvaru 
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1
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.        (2.15) 
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Konstrukčně bývá vysílač a detektor signálu v poměrně těsné blízkosti, a proto je rozdíl úhlu α a β 

nepatrný. Rovnici proto zapisujeme rovnici ve tvaru (2.16), kde ponecháme pouze lineární členy 

cos
1

cos
1

p v

v

cf f
v

c











.        (2.16) 

Jelikož je rychlost fotonu daleko větší než rychlosti krevních erytrocytů, můžeme rovnici 2.16 

rozvinout do řady 

1 2 cosp v

v
f f

c


 
  

 
.        (2.17) 

Tento předpoklad je v praxi splněn neboť nejvyšší dosahované rychlosti protékající krve v cévách je 

180 (300) cm/s u ultrazvukových metod. Dopplerův frekvenční zdvih fd pak máme vyjádřen ve tvaru 

2 cosd v

v
f f

c
  .        (2.18) 

Je-li α  mezi 0° a 90°, jedná se o vzdalování (fd < 0), pro α mezi 90° a 180° se jedná o přibližování (fd 

>0), viz obrázek 12. Posuv frekvence závisí na úhlu dopadu α. [4] 

2.6.3 Laserová dopplerometrie 

V našem případě nás však nezajímá jen hodnota rychlosti, ale míra zvaná perfuze, která je 

z rychlosti odvozená jejím součinem s množstvím tekutiny (erytrocytů) proudící do tkáně zájmové 

oblasti a odsud zpět. Část fotonů ve vyšetřované oblasti bude podléhat dopplerovskému posuvu 

způsobeným pohyblivými elementy a další část fotonů nebude mít frekvenci změněnu. Další posun 

individuálního fotonu závisí na rychlosti v i na úhlu θ. Za předpokladu stacionárního proudění se úhel 

θ efektivně vystřeďuje. Výsledkem je deformace spektra původního monochromatického záření. Pro 

vysvětlení detekce LDPI odkazuji na kapitolu 4.3 této práce. [2] 
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2.7 Metoda LDI 

Historický postup k metodě LDI začíná v roce 1973, kdy je znám tzv. princip LDF (laser 

doppler flowmetry) vyžadující přímý kontakt bodové sondy s pokožkou. Další vývojový krok vznikl 

metodou LDI (laser doppler imager), který je od pokožky vzdálen cca 10-20 cm, čímž odpadá riziko 

infikování tkáně. Nejnovější vynalezenou metodou LDC (laser doppler camera) lze vyšetřit také 

nejmenší pacienty se zkrácenou dobou vyšetření na sekundy. 

K analýze aktivity tkáně v kožní pleteni (tzv. v koriálních plexech) se schopností léčby, využívá 

metoda laseru, jehož paprsek je po průchodu tkání absorbován, změní směr nebo vlnovou délku, která 

přináší informaci k detektoru o rychlosti pohybu erytrocytů v tkáni. Součin koncentrace krevních 

elementů s dopplerovským posuvem frekvence a rychlosti pohybu erytrocytů vyjadřuje tzv. počet PU 

(Perfusion Units). 

Obrázek 13: Princip LDPI 

 

Zdroj [24] 

Výše zmíněné kapitoly byly zpracovány kompilačním způsobem podle použité literatury [1-4,11-18] 
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3 Kůže a její vlivy na LDI 

Kůže je plošný orgán, který tvoří zevní povrch organizmu. Ukázka struktury kůže je znázorněna 

na obrázku 10. Vývojově pochází z ektodermu a mezodermu. Skládá se ze dvou základních vrstev – 

epitelové části (epidermis) a vazivové části (dermis), které naše tělo chrání před působením 

fyzikálních, chemických a biologických nox. Plocha kůže na těle dospělého člověka pokrývá 

průměrně 1,5–1,8 m
2 

(hlava a krk 11%, trup 30%, horní končetiny 23% a dolní končetiny 36%) 

s hmotností přibližně 3–4 kg a u dětí je ploch cca 10x menší. S přihlédnutím na velikost tukového 

polštáře se může celková běžná hmotnost zvýšit až na 20 kg. Podle místa na těle se její tloušťka 

pohybuje od 0,5 mm do 5 mm. Nejtenčí kůže se nachází na očních víčkách (0.1 mm) a na penisu, 

nejsilnější naopak na zádech, dlaních a chodidlech (3.6 mm). Kůži ještě doplňuje třetí vrstva, kterou je 

podkožní tuk. Kůže má dále funkci ochrany vůči vnějším vlivům, termoregulační funkci, tvoří 

ochranou bariéru lidského těla vůči okolí, účastní se látkové výměny a dýchání, je také exkrečním 

orgánem a také se podílí na funkcích imunitního systému organizmu.    

            [2, 9] 

3.1 Struktura kůže 

Epidermis – pokožka 

Dermis – škára 

Tela subcutanea – podkožní tuk 

Obrázek 14: Průřez hlavními vrstvami kůže s detailním popisem 

Zdroj [26] 
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3.1.1 Epidermis – pokožka  

Dělí se na dvě vrstvy, zárodečnou vrstvu – stratum germinativum (2 vrstvy) a rohovou vrstvu – 

stratum corneum (3 vrstvy). Zobrazené epidermální vrstvy jsou zobrazené na obr. 14. 

Stratum basale – bazální vrstva, která odděluje epidermis od vysokých cylindrických buněk 

coria, ve kterých se odehrává mitotické dělení. Buňky stratum basale obsahují ve své cytoplazmě 

granule pigmentu melaninu (barva kůže, ochranný filtr před UV-A a UV-B zářením). 

Stratum spinosum – ostnitá vrstva, 2–5 vrstev oploštělých polyedrických (mnohostranných) 

buněk. 

Stratum granulosum – zrnitá vrstva, 1–3 vrstvy velmi oploštělých buněk, v cytoplasmě obsahují 

keratohyalin, což je prekurzor (předchůdce) eleidinu. 

Stratum lucidum – lesklá vrstva, silně zploštělé buňky bez jádra, tyto buňky obsahují eleidin, 

prekurzor keratinu. 

Stratum corneum proprium – rohová vrstva, plně zrohovatělé buňky, bezjaderné keratinocyty 

jsou vyplněny keratinem, tloušťka 1.4–6.2µm. 

3.1.2 Dermis – škára 

Tato vrstva obsahuje fibroelastické vazivo, ze kterého je škára složena. Dělí se do dvou vrstev: 

 Stratum papillare corii (povrchová vrstva) – přiléhá k epidermis. 

 Stratum reticulare corii (hlubší, hustší vrstva) – dává kůži mechanickou pevnost. 

Součástí dermis jsou kolagenová a elastinová vlákna. Kolagenová vlákna jsou pevná, pružná, 

odolná tahu. Elastinová vlákna jsou elastická a na rozdíl od kolagenu odolná vůči varu, navracejí 

pokožce zpět její tvar. Součástí dermis jsou také senzorické nervové zakončení (volná nervová 

zakončení, Meissnerova, Ruffiniho, Vaterovo-Paciniho tělíska a Merkelova hmatová tělíska), vlasy, 

chlupy, mazové a potní žlázy, vzpřimovače, nehty a cévy. 

Elastická vlákna v kůži jsou orientována určitými směry, které se na určitých partiích těla kříží 

podle obr. 15. Povědomí o této směrovosti určuje tzv. štěpitelnost kůže, která se využívá v chirurgii při 

volbě kožních řezů a při plastické úpravě řezných ran.  
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Obrázek 15: Směry růstu (štěpitelnosti) kůže (rozhraní různých směrů jsou označena trojúhelníky) 

 

    

 

 

 

 

 

Zdroj: [9] 

3.1.3 Tela subcutanea – podkožní tuk  

Působí jako zásobárna energie, vody a solí, nárazník, zajišťuje další tepelnou izolaci proti 

extrémnímu teplu a chladu. 

3.1.4 Tepny a žíly kůže 

Tepny přivádějí krev do kůže přes vazivový obal svalů (povrchová fascie), jen v lokalitě 

obličeje a měkké pokrývce lebeční leží tepenné větve přímo pod dermis. Rete arteriosum cutaneum – 

hluboká kožní síť přívodních tepen tvořící hranici mezi tela subcutanea a dermis. Směrem k povrchu, 

na hranici stratum papillare a stratum reticulare se nachází rete arteriosum subpapillare – jemnější 

povrchová kožní síť. Obě zmiňované sítě jsou navzájem propojeny spojovacími větvemi kolmými 

k povrchu kůže. Přes škáru stoupají drobné větévky, které zásobující mikrocirkulační systém kůže. Zde 

probíhají metabolické přeměny na úrovni jednotlivých tkání. Mikrocirkulační systém se skládá 

z arteriol, prekapilár a kapilár, které vrací krev paralelně s tepennými sítěmi přes žilní systém venul, 

prevenul, odtokových žil až po hlubokou žilní síť, viz obrázek 14. 

 [2,7,9,22,23] 
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3.2 Interakce laserového svazku s kůží 

Působení laserového záření s tkání je ovlivněno několika faktory. Druh tkáně, optické vlastnosti 

tkáně, vlnová délka, výkon, hustota výkonu, doba vystavení a v případě pulzních laserů také délka 

a frekvence pulsu. Rozdílné indexy lomu v jednotlivých kožních vrstvách a míra absorpce (pohlcení 

záření), způsobují rozdílnou transmitanci (průchod záření), rozptyl a reflexi (odraz) závislé na vlnové 

délce laseru. Konstrukčně volené lasery pro daný účel schopné vyhodnocovat naměřené výsledky se 

volí právě pomocí těchto nepostradatelných parametrů, neboť vychází přímo z absorpčního laserového 

spektra, viz obr. 16. 

Obrázek 16: Absorpce laserového záření v závislosti na vlnové délce.   

 

Zdroj [5] 

Pokud je dané prostředí ozařováno paprskem světla o intenzitě I0, relativní úbytek intenzity – 

dI/I je roven prošlému elementu dráhy dráze dx s koeficientem úměrnosti µ:  

dI
dx

I
  . 

Výsledná intenzita je matematicky vyjádřena integrací předešlého vztahu ve formě Lambertova-

Beerova zákona pro monochromatické záření,  

0

xI I e  ,         (3.1) 

kde I určuje intenzitu záření po průchodu paprsku prostředím tloušťky x, µ udává absorpční koeficient 

tkáně. V případě výpočtu absorbance využíváme vzorec 

0log
I

A
I

 ,         (3.2) 

kde I0 je intenzita před průchodem prostředím, I je intenzita po průchodu celou tloušťkou prostředí. 
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Při průchodu laserového svazku tkání se se na rozdílné absorpci významně podílejí tři složky 

 voda, 

 hemoglobin,  

 melanin. 

Obrázek 17: Vlevo: Efektivní hloubka průniku monochromatického záření dané vlnové délky, 

vpravo: Lambert-Beerův zákon  

 

Zdroj[3]      Zdroj[2] 

Naopak transmitance určuje množství světla prošlého daným prostředím.  

0

log
I

T
I

 ,         (3.3) 

kde I, I0 mají stejný význam jako u absorbance. 

Reflexe vyjadřuje odraz paprsků na rozhraní dvou prostředí, které mají rozdílné indexy lomu. 

Jak již bylo řečeno, optický rozptyl je způsoben nehomogenním indexem lomu daného prostředí. 

U pružného rozptylu nedochází ke ztrátě energie (foton vlnění má stejnou frekvenci a vlnovou délku). 

V případě nepružného rozptylu, kde mimochodem patří také absorpce, ke změnám energie dochází. 

Hlavním parametrem určujícím hloubku průniku laserového záření do tkáně, je absorpce tkáně 

pro danou vlnovou délku. V případě zájmu o povrchové tkáně volíme laser s kratší vlnovou délkou, 

kde pozorujeme vyšší absorpci s vysokou koncentrací energie. Pokud nás však zajímají hlubší 

struktury, volíme laser s vlnovou délkou spadající pod infračervenou oblast (630–750 nm). Míra 

absorpce laseru v oblasti UV a modrého spektra navodí excitaci v biomolekule, kde v extrémních 

případech dochází až k ionizaci a naopak světlo o větších vlnových délkách způsobuje oscilaci atomu, 

nebo rotaci molekul kolem jejich osy projevující se v podobě tepelných účinků. [3] 
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Tabulka 2: Rozdělení laserů podle vlnové délky, absorpce a polovrstvy 

Druh laseru Vlnová délka (nm) Druh absorpce Polovrstva 

CO2 10600 vysoká povrchová L = 0,3 mm 

Nd:YAG 1064 nízká subkutánní L = 8 mm 

Dioda 904 nízká subkutánní L = 8 mm 

Dioda 890 nízká subkutánní L = 10 mm 

Dioda 830 nízká subkutánní L = 14 mm 

Dioda 780 nízká subkutánní L = 12 mm 

Dioda 670 nízká kutánní L = 5 mm 

Dioda 650 nízká kutánní L = 5 mm 

Dioda 635 nízká kutánní L = 3 mm 

Dioda 633 nízká kutánní L = 3 mm 

Nd:YAG 532 značná povrchová L = 0,7 mm 
Zdroj: [3] 

Tabulka 2 uvádí jednotlivé lasery související s experimentálně naměřenou polovrstvou průniku, 

kdy původní intenzita zdroje daného záření poklesne na polovinu své hodnoty. Dalším pojmem 

spojeným s průnikem laserového paprsku je efektivní hloubka, kterou je však možno stanovit jen na 

základě málo prozkoumané interakce laserového záření s živou tkání. Nicméně se jedná o vzdálenost, 

ve které je přítomno takové množství koherentního záření, které postačuje k aktivaci biologické 

odezvy (viz obr. 17). Účinek záření souvisí se závislostí rovnováhy mezi transmisí fotonů a absorpcí 

v jednotlivých složkách tkáně. Abychom se vyhnuli nutnosti měřit jednotlivé skupiny koherentních 

fotonů, uvádí se pojem relativní hloubky průniku.  

Určujícími faktory pro měření jsou: 

 Optická citlivost tkáňové struktury – např. svaly, sítnice oka atd., 

 optické vlastnosti tkáňové struktury – např. hustota kostí, pigmentace kůže, 

 výkon laseru, 

 doba ozáření – pravděpodobnost ozáření zájmové buňky, 

 vlnová délka, rozptyl, absorpce, 

 geometrické uspořádání laseru. 
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Další prokázané vlivy laseru: 

 Ovlivnění aktivity cytochromoxiázy a flavindehydrogenázy v dýchacím řetězci, 

 ovlivnění elektrického potenciálu buněčné membrány a tím propustnost pro Na
+
 a K

+
, kde 

některé studie prokázaly intracelulárně zvýšenou koncentraci kaliových iontů, 

 příznivá zvýšená průchodnost Ca
2+

 kalciovými kanály, 

 zvyšuje aktivitu adenozintrifosfatázy(ATP) a energii záření v makroergních vazbách ATP, 

 lokální zvýšení teploty působením zdravotnických neinvazivních laserů není důvodem obav, 

neboť rozdíl teplot se ve výsledcích převážného počtu prací pohybuje v rozmezí do 0,51 °C. 

[2,3,5] 

3.3 Faktory popálení a diagnostické metody LDPI 

3.3.1 Účinek tepla na kůži 

Teploty do 43,5°C snáší kožní buňka bez poškození. Teplotu 44°C ještě můžeme považovat za 

hraniční, pokud však působení tepla přesáhne dobu šesti hodin, změny se stávají ireverzibilními. 

Pokud se tak stane, nastávají změny v celé epidermis a následně dojde k její ztrátě. Koagulační účinky 

nastávají, pokud teplota dosáhne 60°C, což vyvolá následnou smrt buňky. Popálení je stav, kterým 

kožní buňka reaguje na působení zevních teplot. Změny na kůži jsou lokální či celkové, které při 

velkém rozsahu ohrožují život pacienta. 

Obrázek 18: Závislost teploty kůže na délce expozice. Překročení linie způsobuje nereverzibilní změny na 

kůži 

 

Zdroj: [7] 
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3.3.2 Faktory závažnosti popálenin podle mezinárodního uspořádání 

Věk postiženého – nejrizikovější statistické kategorie jsou děti do 2 let, které nemají ještě 

obranyschopnost organismu dostatečně vyvinutý tak, aby mohl čelit traumatu stejně jako organismus 

dospělého člověka. Další kategorií jsou osoby nad 60 let, které mají různé přidružené choroby nebo 

onemocnění, která měla doposud latentní průběh. 

Osobní anamnéza – důležitý faktor jak pro akutní řešení, tak pro pozdější léčbu. Výrazným 

zhoršením prognózy prochází starší osoby s přidruženým onemocněním (cukrovka, kardiovaskulární 

onemocnění atd.). 

Mechanizmy úrazu mohou nastat průchodem elektrickým proudem, radiačním zářením, 

chemikáliemi, omrzlinami nebo tepelným poraněním: 

 Plamenem, 

 kontaktem s horkým tělesem, 

 horkou vodou, či párou, 

 třením, nadměrným sluněním. 

Lokalizace postižení, hloubka – zatímco závažné popálení obličeje, rukou a genitálií nabývají 

funkčního a estetického charakteru, nejzávažnější popáleniny dýchacích cest přímo ohrožují 

postiženého na životě. 

Rozsah postižení – rozdělujeme jej Lundovou-Browderovou tabulkou, další pomůckou je dlaň ruky, 

která představuje 1% plochy těla a také pomocí pravidla devíti, podle kterého rozsah postižení 

počítáme součtem jednotlivých rozdělených částí těla odpovídající 9% celkového povrchu těla. [7] 

3.3.3 Klasifikace popálenin podle stupně 

Popáleniny způsobené teplem 

I. stupeň – zčervenání pokožky, která bledne, bolest v postiženém místě, mírný otok, 

nepřítomnost puchýřů (obrázek 19). 

II. stupeň – dále členíme na kategorie: 

II.a: zasažení povrchové vrstvy dermis, pod puchýři se tvoří růžová, červená, tmavohnědá, 

bělavá spodina, bolest v místě postižení, kapilární návrat je však zachován a ke zhojení 

dochází do 10 až 12 dnů bez jizev s reverzibilními účinky epidermis (obrázek 19). 

II.b: zasažení hlubších vrstev dermis, puchýře jsou ve většině případů stržené a spodina je sytě 

červená s drobnými vybledlými místy, bolest ustává, postrádáme kapilární návrat, hojení 

z hlubších vrstev se protahuje na 24 týdny a pravděpodobný je i výskyt hypertrofických 

jizev, v některých případech se provádí chirurgická intervence (obrázek 19). 
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III. stupeň – zasažena je hlubší vrstva dermis, ztráta kůže v celém rozsahu vrstev, barva ploch se 

různí od voskově bílé až po černou, povrch kůže je suchý, tuhý a necitlivý – postižená místa 

nebolí, provádí se chirurgický zákrok – uvolňující nářezy podle obr.20, nekrektomie s krytím 

xenotransplantáty, umělou kůží „Integra“ (kryt z hovězího kolagenu) či autotransplantací 

kožním štěpem.  

Obrázek 19: Ukázky stupně popálenin (vlevo nahoře I. stupeň, vpravo nahoře II.a. stupeň, vlevo dole II.b. 

stupeň, vpravo dole III. stupeň) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [27] 

Obrázek 20: Uvolňující Zig-zag nářezy (pokud je to umožněno, začínají a končí ve zdravé tkáni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj:[7]
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Popáleniny způsobené chladem 

I.   stupeň – charakterizován zčervenáním.  

II. stupeň – vzniká parestezie a hyperémie, tvoří se puchýře. 

III. stupeň – vytváří se edém, vznikají nekrózy. 

[6,7,21] 

3.3.4 Klasifikace podle hloubky popálení 

 Povrchové popáleniny (I., IIa. stupeň). 

 Hluboké popáleniny (IIb. stupeň) deep dermal burn a (III. stupeň) full thickness burn. 

 Hluboké popáleniny s postižením podkožních tkání (IV. stupeň). 

Obrázek 21: Jacksonův model 

 

Zdroj [20] 

Jacksonův model podle obr. 21 rozlišuje tři zóny popálení: 

 Zóna koagulace – tkáň je odumřelá a postupem času dochází k jejímu odloučení, určuje místo 

primárního poškození. 

 Zóna stázy – tkáně jsou méně poškozené a tvoří hranici mezi koagulovanou tkání a erytémem, 

na povrchu časné stázy dochází k odumírání epitelových buněk a k nápravě škod dochází 

reepitalizací buněk z hlubších vrstev. Opožděná stáza je hlubší vrstva stázy, která dočasně 

zabraňuje vysychání a v pokročilé fázi tvoří podklad pro tvorbu nové vrstvy tkáně. 

 Zóna hyperémie – zóna se zvýšenou perfuzí a intenzivní vazodilatací. 

Přechody mezi jednotlivými zónami se budou po dobu hojení odvíjet od faktorů popáleniny 

podle kapitoly 3.3.2 a od prevence poskytnutí první pomoci. Za úspěšný průběh hojení můžeme 
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považovat stav statické centrální zóny (i přes sníženou perfuzi a rozsáhlý edém) a nahrazování zóny 

stázy, zónou hyperémie.[2] 

3.3.5 Klasifikace podle rozsahu 

Pro posouzení rozsahu popálenin u dospělých využíváme rozdělení tzv. pravidla devíti podle 

Wallace (obrázek 22 a tabulka 3) nebo tabulky modifikované podle Lunda a Browdera (tabulka 4) 

vhodnější při popáleninách u dětí.  

Pravidlo devíti  

Podle tohoto pravidla vyjadřuje povrch těla v procentech násobky či zlomky devíti. Součet 

celku vyjadřuje 99% povrchu lidského těla a zbylé 1% připadá na genitálie. U dětí je však poměry 

dolních končetin a hlavy s věkem rozchází. 

Tabulka 3: Odhad celkového tělesného postižení podle pravidla devíti Obrázek 22: Rozdělení podle 

pravidla devíti 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [6] 

        

         Zdroj: [6] 

  Dospělý Dítě 

Hlava 9% 18% 

Hrudník zpředu 18% 18% 

Hrudník zezadu 18% 18% 

Horní končetina pravá 9% 9% 

Horní končetina levá 9% 9% 

Genitálie 1%   

Dolní končetina pravá 18% 14% 

Dolní končetina levá 18% 14% 
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Modifikovaná metoda podle Lunda a Browdera 

Tato metoda umožňuje přesnější posouzení zasažené plochy, užitečná hlavně u dětí. 

Tabulka 4: Upřesňující procento popálení podle Lunda a Browdera (podle [4]) 

  do 1 roku 1-4 roky 5-9 let 10-14 let 15 let dospělý 

hlava 19% 17% 13% 11% 9% 7% 

krk 2% 2% 2% 2% 2% 3% 

trup vpředu 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

trup vzadu 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

pravá hýždě 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

levá hýždě 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

genitálie 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

pravá paže 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

levá paže 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

pravé předloktí 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

levé předloktí 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

pravá ruka 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

levá ruka 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

pravé stehno 5,5% 6,5% 8% 8,5% 9,5% 9,5% 

levé stehno 5,5% 6,5% 8% 8,5% 9,5% 9,5% 

pravý bérec 5% 5% 5,5% 6% 6,5% 7% 

levý bérec 5% 5% 5,5% 6% 6,5% 7% 

pravá noha 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

levá noha 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 
Zdroj: [6] 
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3.4 Využití LDPI pro diagnostické účely 

Metoda LDPI pomáhá monitorovat krevní perfuzi koriálního pletence. Hloubka popálení 

ovlivňuje krevní perfuzi, a tedy čas na vyléčení popálenin. Pro metodu měření na Popáleninovém 

centru Fakultní nemocnice Ostrava se používá systém PeriScan PIM3 (viz kapitola 4.2). Výstupem je 

2D barevná mapa, která umožňuje znázornění škály 6 nebo 256 barev pokrývající rozsah 1000 

arbitrárních (rozhodovacích) perfuzních jednotek (perfusion units, PU). Pokud hodnota perfuze roste, 

barevná škála přechází od tmavě modré (fialové) barvy přes modrou, zelenou, žlutou, oranžovou až po 

červenou. Zvyšující se krevní perfuze odpovídá zvyšující se úrovni metabolismu kůže. V případě 

nízké hodnoty perfuze dochází k pomalejšímu hojení než při vyšších hodnotách, kdy se hojení 

urychluje. 

Přirozený proces hojení popálenin II. stupně trvá do 3 týdnů a díky této metodě můžeme 

pozorovat zhruba lineárně rostoucí trend perfuze v prvních 9 poúrazových dnech. V případě popálenin, 

kdy nepozorujeme tak výrazný nárůst perfuze v rozhodovacím období 9 posttraumatických dnů je 

zřejmé, že postižená tkáň dosáhla takového rozsahu, kdy už není schopna pokrýt metabolické nároky 

tkáně. Jedná se tedy o popáleniny III. stupně, které vyžadují včasnou chirurgickou intervenci. Ke 

klíčovému a nejrizikovějšímu stanovení klinické diagnózy záleží převážně na zařazení pacienta do IIb. 

skupiny (deep dermal burn) a III. skupiny (full thickness burn), zde také dochází k nesprávným 

rozhodnutím až ve 40 % případů. Zde se dostáváme k nejpřínosnějším výhodám přístroje. Pomocí 

výsledků měření má lékař přehled o procesech, které se dějí v popálené oblasti tkáně a může tak lépe 

zařadit pacienta do skupiny konzervativně léčených II. stupně, nebo skupiny III. stupně vyžadující 

operativní zákrok.  

Klinické rozdělení pacientů, u kterých je prováděno laserdopplerometrické měření se také dělí 

podle doby zotavení tkáně, která je úzce spojena se stupněm popálení. Dělí se do tří skupin: 

1. Zahojení do 14 dnů (IIa. stupeň), 

2. zahojení do 21 dnů (IIb. stupeň), 

3. zahojení nad 21 dnů (III. stupeň). 

Ve sporných případech popálení pacienta ve IIb. a III. stupně, jak již bylo zmíněno, se u skupiny 

podstupující chirurgickou léčbu provádí histologické vyšetření pro ujištění hloubky popálení. 

Podmínkou použití LDI diagnostiky je bezinfekčnost rány, podepsaný informovaný souhlas 

a spolupráce pacienta. 
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Klinické hodnocení výsledků 

 Z důvodu edému v popáleném místě, který utlačuje kapiláry ve škáře po dobu do 48 hodin po 

úrazu, jsou okamžité hodnoty perfuze zkreslující. Nicméně je důležité začít s měřením co nejdříve. 

V praxi se obvykle začíná s měřením následující den po úraze. Případy, kdy měření vykazuje ve 3.5. 

posttraumatickém dni (PTD) hodnoty vyšší než 147 PU, 6.7. PTD 191 PU, 8.–9. PTD 273 PU, jsou 

řazeni do 2. skupiny (tedy zahojení do 3 týdnů). Pacienti s hodnotou perfuze nepřesahující 150 PU ani 

po 9. sledovaném dni podstupují chirurgickou léčbu.  

Obrázek 23: Výsledky dosavadního zkoumání popáleninového centra ve FN v Ostravě 

Zdroj: [25]        
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4 Měření LDPI pomocí přístroje PeriScan PIM 3 

Z dosavadních výsledků zákrokových studií vyplývá podstatné riziko ve správné diagnostice 

hloubky a rozsahu opálení. Zda podrobit pacienta chirurgickému výkonu či nikoliv je pak obtížné. 

Jedna z možností je použití metody LDI pomocí přístroje PeriScan PIM 3 firmy Perimed AB. 

S náležitými úpravami postprocesingového zpracování či přímo po začlenění těchto úprav do procesu 

zpracování výsledků přístroje by se zmiňovaná metoda mohla stát rozhodovacím prvkem běžné praxe 

a to s vysokou pravděpodobností správnosti zobrazovaných výsledků ve zmiňovaných sporných 

případech léčby.  

4.1 Cíle měření 

Z dosavadních výsledků předchozích výsledků a experimentálního používání v praxi vyplývají 

problémy spojené s postupem procesu měření a zpracování. Některé postupy je zapotřebí upravit a 

korigovat, což tvoří hlavní náplň a cíl této práce. Dále jsou zde vlivy vstupující do měření (světelné 

podmínky), které však nejsou tématem této diplomové práce. K řešení problematiky použijeme 

hardware a software, který byl do této chvíle vytvořen. Nevynecháme ani metody, které byly 

vytvořeny v roce 2012. Jedná se o projekt PIPPA (Perfusion Image Progression and Prognosis 

Assessment) a jeho metodu DSPTA (Digital Subtraction Perfusion Topography Analysis).  

Standardní software LDPIwin 3.1.3 přístroje PeriScan PIM 3 již v sobě nese chybu celkového 

výstupu dat z těchto měření. Určité lokality zájmové oblasti totiž mohou falešně působit jako zdravá či 

postižená oblast a mylně tak působit na výsledné rozhodování lékařů. Faktorem problému je postup při 

měření měřicí hlavice v režimu „Single mode“.  

Veškeré softwarové úpravy a měření opomíjí skutečnost „trojrozměrného, trojdimenzionálního“ 

3D prostoru. Výsledky skenů ve „dvourozměrném, dvoudimenzionálním“ 2D prostorovém zachycení 

nepočítají s vlivy, které se do měření vnášejí. Systém počítá se vzdáleností hlavice od 2D objektu 

vypočítané zprůměrováním pěti bodů položené do krajních bodů čtvercové plochy a do spojnice 

uhlopříček této plochy. 

Pro odpovídající výsledek je zapotřebí vytvořit 3D mapu měřeného objektu pomocí změření 

vzdálenosti každého bodu navolené velikosti matice v příslušném režimu Low, Medium a Very High a 

poté dopočítat úhly sklonu měřené plochy k ose paprsku, jinak řečeno úhel dopadu laserového paprsku 

na skenovaný povrch.  
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4.2 Popis systému PeriScan PIM 3 

PeriScan PIM 3 firmy Perimed AB je systémové laser dopplerovské zařízení využívající 

nízkoenergetického paprsku k vytvoření barevně kódovaných obrazových map. Barevné mapy se 

vytváří pomocí měření mikrocirkulační aktivity prokrvení v malých cévách, ať už zdravé či poškozené 

tkáně. Výhoda přístroje spočívá ve snímání větší plochy studované oblasti mikrocirkulace s počtem až 

256x256 měřených diskrétních bodů. Měření je neinvazivní, takže se vyvarujeme jakéhokoliv 

fyzického kontaktu s tkání, který by mohl mít za následek infikaci tkáně. Jelikož není zapotřebí použití 

metodiky využívající barvení krve, vliv na prokrvení je minimální.  

Obrázek 24: Vyšetřovací hlavice PeriScan PIM3 na polohovatelném rameni 

Zdroj:[24] 

PeriScan PIM 3 nachází mnohé aplikační využití jak u lidí, tak u zvířat. Využíván je převážně 

pro hodnocení popálených částí, špatně se hojících ran, v oblasti cévní a plastické chirurgie. 

Konstrukce je uzpůsobena tak, aby bylo možno přístroj umístit na jakýkoliv stabilní povrch 

vyšetřovací místnosti, nebo na mobilní vozík. [24] 

4.2.1 Přístroj PeriScan PIM 3 

Systém PeriScan PIM 3 se skládá z těchto komponent: 

- Skenovací hlavice PeriScan PIM 3 Imager obsahuje hlavní funkční části  fotoaparát, diodový 

laser, detektor laserového zařízení (slouží k měření a detekci výsledků). 

- PeriScan System Software LDPIwin. Software sloužící k ovládání a vyhodnocení výsledků. 
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4.2.2 Skenování 

Koncepce malé, lehké hlavice (2 kg) přístroje používané za běžných světelných podmínek je 

tvořena barevným fotoaparátem, který usnadňuje identifikaci místa oblasti zájmu (rozlišení čipu je 

1280x1024 pixelů); červeným laserem, rozmítaný sekvenčně posouvaným zrcátkem pro vyměření 

oblasti zájmu; pevnolátkovým generátorem laserového záření, pro lidské oko neviditelným 

monochromatickým svazkem a fotodetektorem odraženého záření. Všechny komponenty jsou 

zobrazené na obr 25. Velikost skenované plochy může být do 50x50 cm s počtem 256x256 měřicích 

bodů. Systém nabízí rozlišovací režimy (viz tabulka 6). Vlnová délka laserového referenčního 

paprsku je 658 nm s průměrem paprsku 1 mm. Dosahuje hloubky průniku v rozmezí 0,5 až 1 mm, 

závislé na dané struktuře tkáně, kterou paprsek prostupuje a odráží se zpět k fotodetektoru. Rozsah 

vlnových délek detektoru se pohybuje v rozsahu 650–690 nm. Výkon laseru však nepřesahuje 

1mW. Hlavice je svými parametry zařazena do 2. třídy (dle IEC 60825-1:2001) takže žádné 

dodatečné bezpečnostní opatření nejsou nutná. [24] 

Obrázek 25: Vlevo průřez vyšetřovací hlavicí PeriCam PSI. Vpravo průřez vyšetřovací hlavicí 

PeriScan PIM 3.  

 

Zdroj[24] 

Skenovací doba se odvíjí nejen od rozlišení skenované plochy (viz tabulka 5), ale také od 

použitého software LDPIwin a hardwarové výbavě celého systému. 

Tabulka 5: Doby skenů podle daného rozlišení 

rozlišení skenu [pixel] doba skenování [s] 

10x10 4 

20x20 15 

50x50 90 

100x100 370 (6 min 10 s) 

Zdroj [24] 
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Velikost skenované oblasti a vzdálenost mezi měřenými body (kroky posunu viz obr. 26 vlevo) 

záleží na vybraném rozlišovacím režimu (módu), vzdálenosti a úhlu skenovací hlavice.  

Tabulka 6: Orientační rozměry skenované oblasti podle zvoleného módu při vzdálenosti 25 cm a 

rozlišení skenu 50 x 50 pixel 

Rozlišovací režim 
(mód) 

Skenovaná oblast     
[cmxcm] 

Krok skenu               
[mm] 

Low  14.8×16.0 3 

Medium 9.7×10.5 2 

High  4.8×5.2 1 

Very High 2.4×2.6 0.5 

Zdroj [24] 

4.3 Měření hodnot pomocí LDPI  

Monochromatický laserový paprsek je posunován pomocí rozmítacího zrcátka, které zajišťuje 

krokovou změnu pozice laserového paprsku (obrázek 26). Před každým měřením se paprsek na 15 ms 

zastaví – zabraňuje tak pohybovým artefaktům. Paprsek dopadající na tkáň je částečně absorbován 

a rozptýlen. Nejefektivnější skenovací krok je roven průměru skenovacího svazku (viz tabulka 6). 

Podle Dopplerova jevu se odráží od krevních elementů (erytrocytů) část rozptýleného světla, které má 

však pozměněnou původní frekvenci o frekvenční zdvih (viz kapitola 2.5.1), která se vrací zpět 

k fotodetektoru. U statických elementů k posuvu frekvencí rozptýleného paprsku nedochází.  

Obrázek 26: Vlevo: Rozmítaný laserový paprsek Vpravo: Princip laserdopplerometrického 

perfuzního zobrazení LDPI 

Zdroj [24] 

 

Ze zachycených superponovaných svazků světla detektorem dokážeme přímo analyzovat 

informace, které jsou obsaženy v modulovaných svazcích. Velikost rychlosti erytrocytů pohybujících 

se směrem, nebo proti směru měřicího paprsku má přímý vliv na frekvenci rozptýleného 
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monochromatického svazku. Vyšší pohyb erytrocytů způsobí vyšší frekvenční zdvih a následně vyšší 

frekvenci proudu v detektoru. Amplituda fluktuující složky proudu v detektoru závisí na počtu 

krevních elementů v uvažovaných směrech. Perfuze je tedy úměrná rychlosti pohybu a počtu krevních 

elementů. [24] 

Signál je následně filtrován a přepočten na okamžitý výkon, který má lineární vztah k perfusi 

tkáně. Šířka pásma procesoru pro zpracování laserdopplerového modulovaného signálu detektoru je 

50Hz až 15 kHz. Ze vztahu pro Dopplerův posun bude maximální detekovaná rychlost vypočtena 

podle rovnice 

10 max
max [ ]

2

f
v mm s

 
  ,        (4.1) 

kde maxv  je maximální měřitelnou rychlostí krevních elementů, 0 je vlnová délka 

monochromatického laserového paprsku. V případě přístroje PeriScan PIM 3 je maxv  rovna 

1

max 5v mm s           (4.2) 

4.4 Software LDPIwin 

LDPIwin 3.1.3 je dedikovaný software pro PeriScan systémy za účelem ovládání a analýzy dat. 

V případě ovládání přístroje PeriScan PIM 3 je zapotřebí instalace příslušných ovladačů dodávaných 

výrobcem, Pro účely zpracování získaných skenů lze nainstalovat software bez přístupu k PeriScan 

PIM 3. Ovládání a orientace je intuitivní a logicky uspořádané. Prostředí nabízí čtyři módy popsané 

v kapitole 4.4.2 

LDPIwin 3.1.3. ve svých intenzitních, perfuzních či barevných mapách nabízí přehledy 

vyšetřovaných míst. V těchto mapách lze označit vybrané oblasti zájmu tzv. ROI (Region Of Interest), 

které jsou v okamžiku podrobeny statistickému a numerickému vyhodnocení. Jakákoliv data těchto 

map mohou být exportována jako soubory Microsoft® Word, Microsoft® Excel a PDF. 
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4.4.1 Panel nástrojů 

Obrázek 27: Hlavní panel nástrojů LDPIwin 3.1.3 

Zdroj [24] 

Ikony nový, otevřít, uložit a uložit jako zastávají stejnou funkci jako v prostředí programů 

Windows. 

Start/Zrušení nahrávání spouští a ukončuje nahrávání dat konkrétního měření. 

Komentář umožňuje zápis poznámek ke konkrétnímu měření. 

Připojit PIM umožňuje navázání komunikace mezi počítačem a skenovací hlavicí po spuštění 

programu LDPIwin. Nutností je však i zapnutí spínače napájení pro skenovací hlavici umístěného 

v zadní části hlavice. 

Zapnutí/Vypnutí laseru aktivuje viditelný laser pro vyznačení vyšetřované oblasti. 

Označit oblast – toto tlačítko vymezuje vyšetřovanou oblast laserovým paprskem kopírovaným 

po jejím obvodu. 

Dialogové okno měření přejde do nastavení skenovacího módu a nastavení parametrů měření. 

ROI výpočetní nástroje slouží k analýze perfuzních snímků označené oblasti zájmu vyznačené 

uživatelem. 

Úroveň přiblížení je defaultně nastaven na 4. úroveň velikosti okna, kterou můžeme zvětšit, či 

zmenšit. 

Přiblížení fotografie ovládá velikost barevné fotografie. 



47 

 

4.4.2 Volba a nastavení módu skenování 

Tato kapitola navazuje na popis softwaru LDPIwin a po aktivaci systému nabízí tyto skenovací 

módy: 

 Single mode 

 Repeated mode 

 Sequential mode 

 Duplex mode 

Obrázek 28: Volba a nastavení Single módu  

 

Dialogové okno nabízí výběr pracovního režimu s nastavením rozlišení, formátu obrazu a intenzity. 

Zdroj [24] 

Repeated mode a Sequential mode představují funkční rozšíření Single mode, ale nemá význam 

pro tuto práci. 

Repeated mode – mód nachází uplatnění při sledování změn perfuse v čase. Provede 

záznamy předdefinovaného počtu obrazů s časovými rozestupy mezi jednotlivými skeny. Skenování 

se spouští automaticky, nebo po spuštění samotným uživatelem. 

Sequential mode – dokáže sloučit 4, 16 nebo 64 zaznamenaných perfuzních map různých 

rozlišení řazených za sebou do jedné perfuzní mapy. 

Single mode – tvoří statický záznam obrazu (snímku), kde uživatel nastavuje rozlišení 

skenu, rozlišovací režim a práh intenzity (obrázek 28). Po procesu měření vyšetřovací hlavice nám 

software nabízí intenzitní a perfusní sken společně s barevnou fotografií. Intenzitní sken udává 
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intenzitu fotonů odražených zpět do fotodetektoru bez ohledu na vliv Dopplerova jevu. Rozlišení 

intenzitního a perfuzního skenu je naprosto shodné. Pro odstranění okolního prostředí od 

vyšetřovaného objektu ve skenu se používá zelenomodrá podložka, která dobře pohlcuje červené 

spektrum laserového záření. Intenzitní sken je užitečný při digitálním zpracování masky, kterou 

použijeme pro přesné usazení perfuzní mapy. 

Nalevo od doposud popisovaných map se nachází panel statistických údajů skenů a ovládací 

prvky pro postprocesingové zpracování. Můžeme zde měnit škálu barev perfuze, počet použitých 

barev (od 6 až po 256) a hodnotu intenzity snímku. Barvy přiřazené hodnotám perfuse odpovídají 

jednotkám PU v daném místě. Nejnižší perfuzi reprezentuje modrá a nejvyšší červená barva. Hodnoty 

v ROI intenzitního či perfusního skenu může být statisticky kvantifikováno s přesností ±10% udávané 

výrobcem.  

Obrázek 29: Ukázka intenzitního a perfusního skenu s fotografickým snímkem v režimu Single 

mode 

 

Krom výsledných skenů je zde vyobrazen výběr oblasti zájmu se statistickým zpracováním ROI.  

Zdroj [24] 

Duplex mode – se od předchozích módů liší způsobem snímání. Předchozí módy 

prováděly měření sekvencí diskrétních bodů dokončených v čase zvoleného rozlišení skenu. Tento 

mód provádí kontinuální měření krevní perfuze v jednom bodě se vzorkovací frekvencí 100 Hz (krok 

po 10 ms). Po zvolení tohoto režimu můžeme kontrolovat vzdálenost vyšetřovací hlavice od tkáně, 

vzorkovací frekvenci, a změnit Treshold Intenzity. 

Nastavením zobrazovaného okna měřených hodnot PU můžeme v ideálním případě pozorovat 

průběh pletysmografické křivky znázorňující změnu rychlosti toku krve v cévách. 
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V průběhu vykreslování měřené PU můžeme využít funkce „RECORD“, která od tohoto 

okamžiku ukládá měřené hodnoty do souboru, který lze později vyhodnotit. Využít lze také funkce 

„MARK“, která v daném okamžiku proloží hodnotu vertikální značkou, která většinou ukazuje na 

události vzniklé při měření. Záznam lze také restartovat funkcí „RESTART“, která smaže předešlé 

měření a začne zobrazovat nová měřená data.  

Obrázek 30: Volba a nastavení Duplex módu 

 

Volba Duplex módu umožňuje pouze nastavení intenzity.  

Zdroj [24] 

Obrázek 31: Pracovní prostředí Duplex módu 

 

Křivka znázorňuje změnu perfuze a intenzity v čase s vybranou oblastí zájmu ROI.  

Zdroj [24]  
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PeriScan PIM 3 dokáže pomocí softwarové implementace kompenzovat signálové rušení 

okolních světelných zdrojů napájených ze sítě 50/60 Hz. Ačkoliv je PeriScan PIM 3 navržen pro práci 

na denním světle, příliš vysoká intenzita světla (například slunečního) může ovlivnit měřené hodnoty 

perfuze. Proto je přístroj vybaven funkcí kontroly ambientního osvětlení, hlídající hladinu osvětlení 

pod přípustnou mezí.  
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5 Experimentální část 

Následující kapitola bude věnována účelu této práce. Do procesu měření vstupují dva faktory, 

které jsou rozděleny na ovlivnitelné a neovlivnitelné. Každý z těchto faktorů můžeme dále rozlišovat 

jako příklady: 

 Rozsáhlých ploch popálenin 

 Lokálních ploch popálenin 

U rozsáhlých popálenin rovných ploch (např. zad, břicha) – v tomto případě střední vzdálenosti 

– vzniká pouze ovlivnitelný faktor měření. Dodržením pomyslné rovnoběžnosti roviny měřicí hlavice 

s plochou skenovaných rovných ploch vnášíme nejmenší možnou chybu metody do postupu měření 

a naměřené hodnoty se jen nepatrně liší od skutečných (hodnoty jsou závislé na vzdálenosti 

a zvoleném režimu Low, Medium, High a Very High). Není zapotřebí provádět korekci skenu. Pokud 

však měníme polohu měřicí hlavice, kdy laserový paprsek nebude přibližně kolmý k rovině (a se 

stejnou vzdáleností všech měřených bodů v Single módu), vnášíme do měření chybu, která ve 

výsledku zapříčiní nedůvěryhodné hodnoty perfuze – toto lze však ovlivnit.  

Případ rozsáhlých popálenin zakřivených ploch dlouhých kostí (končetin) patří mezi částečně 

ovlivnitelný případ, jen pokud je popálenina vedena v podélném směru s kostí a nezajímají nás pravé 

hodnoty v okolí zakřivených ploch. Tento příklad je zde uveden jako speciální případ neovlivnitelného 

faktoru popálenin zakřivených ploch.  Mezi neovlivnitelné případy zakřivených ploch řadíme 

všechny oblasti popálení, kde nemůžeme docílit situace, kdy všechny měřené body popáleného místa 

budou kolmé k měřicí hlavici. 

U lokálních ploch popálenin předpokládáme, že výše zmíněné situace mají stejné rozdělení, ale 

jsou vztaženy na menší měřítko. 

Tato diplomová práce vznikla převážně pro účely neovlivnitelných měření, ale řeší i nedodržení 

hlavní podmínky rovnoběžnosti měřicí hlavice v případě ovlivnitelného měření.  
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5.1 Získání dat 

Každé měření potřebuje svou metodiku, která zaručuje opakování celého procesu.  

5.1.1 Řešení stabilizace úhlu před měřením 

Dříve než jsme přistoupili k měření, bylo zapotřebí vymyslet způsob jak stabilizovat úhel 

měřeného místa. K tomuto účelu posloužilo rameno na fotografii (obrázek 32), umožňující změnu 

úhlu ve dvou osách, pro které byla zapotřebí vyrobit stupnice úhlování, v našem případě pomocí 

programu ArchiCad. V jednom případě se jednalo o úhel vedený podél okraje kloubu (viz obr. 33 

dole) s poloměrem 20 mm (tzn. vzdálenost 90°90° je 62.8 mm ). Ve dvou případech pak o úhly 

v kružnici (viz obr.33 nahoře) s vnitřním poloměrem 15,5 mm a vnějším poloměrem 34.5 mm. 

Obrázek 32: Na fotografii vpravo je zobrazen detailní pohled na stabilizační rameno s úhly měření. 

Vlevo je fotografie celého ramene 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 33: Použité typy nákresu úhlu pro dané poloměry. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Jelikož některé části těla nemají zcela rovnou plochu pro měření, bylo zapotřebí vymyslet způsob, jak 

položit měřené místo do roviny. Posloužil nám k tomu úhloměr pro měření sklonu.  

Máme-li všechny komponenty potřebné k měření hotové, můžeme přistoupit ke kalibraci 

přístroje, která je popsána v manuálu přístroje. Ke kalibraci je použito referenčního etalonu 

využívajícího principu Brownova pohybu (viz strany 4 a 5 kapitoly 1.2.). Nyní již můžeme přejít k 

samotnému měření. Pro naše účely je zapotřebí zajistit počítač s operačním systémem 

WINDOWS\system32, měřicí hlavici PeriScan PIM 3 a program LDPIwin, ve kterém je důležité 

(v prvním kroku) navázat komunikaci mezi PC a měřicí hlavicí jak softwarovým připojením, tak 

mechanickým spínačem. Pak si zvolíme příslušný režim Single mód kapitoly 4.1.2, nebo Duplex mód 

kapitoly 4.1.3, ze kterých dostaneme zdrojové hodnoty pro zpracování výsledků popsané v kapitole 

4.2.1 v případě Single módu nebo pro 4.2.2 pro duplexní mód. 

5.1.2 Export dat z LDI souborů Single mode 

Po předchozí neúspěšné spolupráci z minulých let s firmou Perimed AB, která nevyhověla 

v žádosti o poskytnutí detailního popisu binárního LDI souboru, byl postup práce použit pomocí 

alternativní metody exportu dat LDPIwin 3.1.3 dodávané s přístrojem PeriScan PIM 3. Alternativní 

metoda je zpracována podle [2]. Každý sken je spojen s těmito šesti soubory: 

Oblast<DD>.ldi    originální LDI binární soubor  

Oblast<DD>-0.jpg   originální fotografie 

Oblast<DD>.head   exportovaný hlavičkový textový soubor 

Oblast<DD>.perf    exportovaný textový soubor s hodnotami perfuze 

Oblast<DD>.inty    exportovaný textový soubor s hodnotami intenzit 

Oblast<DD>.png exportovaná zmenšenina fotografie (rozměrově do 

640x480 pixelů) se záměrným křížem 

Formát souborů s příponou *.head: 

ImageSize[pixel]  34 34  šířka výška skenu [pixely] 

Resolution  Very High rozlišení skenu; Low, Medium Very High 

Distance [cm]  15,1  vzdálenost hlavice [cm] 

StepLenght [mm] 0,3  délka skenovacího kroku [mm] 

Area[cm]   1,1 1,2  šířka výška skenu [cm] 

Date    2013/1/3 datum skenu YYYY/MM/DD 

Time    18:09:41 čas skenu hh:mm:ss 

RelativeTime   00:00:00 jen pro Repeated/Sequential 
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Textové soubory *.perf (*.inty) obsahují pouze hodnoty perfuze (intenzity) oddělené bílými 

znaky bez hlavičky souboru či dalších znaků. Ke správnému zobrazení je zapotřebí první číslo v poli 

ImageSize [pixel]. Druhé číslo v tomto poli slouží pouze pro kontrolu součinu šířky a výšky, kdy 

dostáváme počet shodný s počtem dat naměřených v souboru *.perf nebo *.inty. 

5.1.3 Export dat z LDI souborů Duplex mode 

Ke zpracování dat je zapotřebí software LDPIwin 3.1.3, Excel (příp. jiný tabulkový editor). 

1. Otevřeme všechny skeny *.ldi daného případu v LDPIwin 3.1.3. V případě, že sken má 

nastavenou oblast nebo oblasti zájmu, zrušíme ji (je) pomocí tlačítka Clear All v dialogovém 

okně, které se automaticky otevře se skenem. Dialogové okno poté zavřeme tlačítkem Close.  

2. Je výhodné uspořádat všechna okna se skeny pomocí Window – Cascade. 

3. V Control Panelu vlevo nastavíme v sekci Threshold hodnotu Intensity na 0.00 (nutné jen pro 

případy, kdy intenzita klesá pod tuto úroveň). 

4. Zvolíme si celkový záznam či jen jeho část, která nás zajímá. Automaticky se otevře okno se 

statistickými údaji (pokud se okno neotevře, použijeme tlačítko Analysis v horní liště 

a následně vybereme Calculation…) 

Min Perf:  minimální hodnota perfuze 

Max Perf:  maximální hodnota perfuze 

Std Dev:  směrodatná odchylka 

Mean Perf:  střední hodnota perfuze 

Median medián   (prostřední hodnota ze všech uspořádaných čísel) 

Samples  počet vybraných vzorků 

Time   čas 

Tlačítko Export ukrývá zdrojovou transformaci hodnot či grafu do Windows souborů  

 Area Calculations to Clipboard    (výpočet plochy do schránky) 

 Trace and Area Calculations to Excel   (graf a výpočet plochy do Excelu) 

  Trace and Area Calculations to Word  (graf a výpočet plochy do Wordu) 

 Areas Detailed Data to Clipboard   (oblasti podrobných dat do schránky)  

zde je možné volit výběr soustavu měřených bodů  Perfuze, Intenzity, nebo Perfuze 

a  Intenzity zároveň 

Účel použití tohoto módu spočívá ve vytvoření kalibrační křivky, kterou použijeme ke korekci 

úhlu pravých hodnot perfuse (viz kapitola 4.3). 



55 

 

5.2 Výstupy měření 

5.2.1 Výstup zpracování Single mode 

Hodnoty byly naměřeny za těchto podmínek: 

Atmosférický tlak: 101.2 kPa 

Světelné podmínky: 57 lx 

Teplota okolí:  24.5 °C 

Teplota tkáně:  36.2 °C 

Vlhkost:   32.2 % 

Výstupní hodnoty pomocí metody měření Single mode využijeme k porovnání oblastí, které 

jsou měřeny pod náklonem 50° a v druhém případě pod 60°. V příloze č.2 je uveden příklad 

zpracovaný metodou DSPTA, kde sice není příliš zřetelně vidět, že se hodnoty zdravé tkáně mohou 

jevit jako zkreslené, ale níže uvedený mód je toho důkazem. Proto je třeba přistoupit ke korekci tohoto 

vlivu.  

5.2.2 Výstup zpracování Duplex mode 

Hodnoty byly změřeny za těchto podmínek: 

Atmosférický tlak: 101.4 kPa 

Délka záznamu:   9 s 

Světelné podmínky: 95.5 lx (průměrná hodnota 10-ti bodů) 

Teplota okolí:  28.5 °C 

Teplota tkáně:  36.4 °C 

Vlhkost:   22.6 % 

Pro zpracování výsledků použijeme hodnot perfuse a intensity duplexního módu. Měřené 

hodnoty jsou vztaženy na jeden bod pokožky (hřbetu ruky), mají sklony úhlu 0° až 70° od rovnoběžné 

plochy měřicí hlavice (graf 1). Ke grafickému a statistickému zpracování používáme program 

Mathematica. Grafické znázornění korekční křivky změny perfuse v závislosti na změně úhlu 

zachycuje graf č.2. Ze statistických hodnot (uvedených v příloze č.4) pro kvadratický model 

kvadratické rovnice 
2PU a b c     vychází pro neznámou θ2

 Confidence Interval {-0.0136312, 

0.036515}, obsahující bod {0} a hodnotu P-Value 0.293605, která je větší než 0.05. Z těchto výsledků 

je v tomto případě neznámá θ
2
  vůči zbylým hodnotám členů zanedbatelná. Po přepočtu statistických 

hodnot pro lineární rovnici PU a b   získáváme lineární graf č.3. Výsledná linární rovnice má po 

dosazení hodnot tvar  

348.74 3.31619PU   , 
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který tvoří klíčový článek koncového přepočtu perfuze 
measuredPU  na 

truePU viz kapitola 5.3 

strana 65. Bílá linie vedená středem korekčního grafu určuje lineární korekční křivku. Tmavě šedý pás 

kolem korekční křivky tvoří 95% pravděpodobnost, vztaženou na všechny hodnoty a světle šedý pás 

tvoří 95% pravděpodobnost výskytu hodnot v měřeném bodě.  

Graf 1: 9-ti sekundové záznamy perfuze v závislosti na úhlu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 2: Změna perfuse při změně úhlu pro kvadratický model 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s odbornou podporou Ing. Ivety Bryjové a technickou podporou 

programu Mathematica 
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Graf 3: Změna perfuse při změně úhlu pro lineární model 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s odbornou podporou Ing. Ivety Bryjové a technickou podporou 

programu Mathematica 

Stejně jako zobrazení kvadratického a lineárního modelu perfuse se postupuje u intensitního 

kvadratického (graf č. 4) a lineárního (graf č.5) modelu 

Graf 4: Změna intenzity při změně úhlu pro kvadratický model 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s odbornou podporou Ing. Ivety Bryjové a technickou podporou 

programu Mathematica 
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Graf 5: Změna intenzity při daném úhlu pro lineární model 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s odbornou podporou Ing. Ivety Bryjové a technickou podporou 

programu Mathematica 

Posledním vlivem měřených parametrů byla závislost změny PU na vzdálenosti. Vybraná 

lokalita měření byla zaměřena na oblast 1. článku prostředníku (digitus medius) měřeného ze strany 

hřbetu ruky (v příloze je uveden jako „MF“ middle finger), což znázorňuje graf č.6. Dále se 

zaměřujeme na předloktí (v příloze je uveden jako „Fa“ forearm), znázorněné v grafu č.7. Ze 

získaných statistických hodnot lineárního modelu grafu 6 pro „MF“ a grafu 7 pro „Fa“ lze vyčíst, že 

ve vzdálenosti 10.5 až 35.5 cm je vliv změny vzdálenosti statisticky zanedbatelný. Musíme 

podotknout, že hodnoty tohoto grafu byly naměřené na osobě s Raynaudovým syndromem. 
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Graf 6: Změna perfuse se změnou vzdálenosti pro lineární model „MF“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s odbornou podporou Ing. Ivety Bryjové a technickou podporou 

programu Mathematica 

Graf 7: Změna perfuse se změnou vzdálenosti pro lineární model „Fa“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s odbornou podporou Ing. Ivety Bryjové a technickou podporou 

programu Mathematica 
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Graf 8: Změna intenzity se změnou vzdálenosti pro lineární model „MF“ a jeho inverzní kvadrát 

Zdroj: Vlastní zpracování s odbornou podporou Ing. Ivety Bryjové a technickou podporou 

programu Mathematica 

Graf 9: Změna intenzity se změnou vzdálenosti pro lineární model „Fa“ a jeho inverzní kvadrát 

Zdroj: Vlastní zpracování s odbornou podporou Ing. Ivety Bryjové a technickou podporou 

programu Mathematica 
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5.3 Teoretický návrh (koncepce) korekce vlivu zakřivení 

Referenční rovina je umístěna kolmo k ose měřící hlavice ve vzdálenosti r0 od referenčního 

bodu hlavice H. Konkrétně pro PeriScan PIM3 je r0 = 25 m. Laserový svazek však vychází z hlubšího 

místa hlavice – bodu S, jehož vzdálenost od referenční roviny je rs > r0. To plyne z kalibrační křivky 

(či spíše kalibrační přímky) uvedené v DP viz [2] – pro rozlišení High a Very High by situace byla 

podobná. 

Souřadnicový kartézský systém proložíme osou z do osy hlavice, přičemž orientace osy z je 

shodná se směrem vycházejícího laserového svazku. Osy x, y pak orientujeme rovnoběžně s čarami 

spojujícími průsečíky laserového svazku s referenční rovinou (ve skenovacích polohách). Počátek 

souřadnicového systému označíme 0, průsečík osy hlavice (a tedy osy z) s měřenou plochou označíme 

Q. 

Laserový svazek vycházející z (virtuálního) bodu S je rozmítán tak, že v okamžiku měření 

prochází v referenční rovině body, jejichž souřadnice jsou (u, v, 0) – v obrázku je jeden takový bod 

označen R. Tyto body tvoří pravidelnou mřížku o stranách du a dv. Souřadnice u, v průsečíku svazku 

s referenční rovinou jsou proto diskrétní a rovny 

, , 1
2 2

, , 1
2 2

x x
u

y y

v

N N
u id i i

N N
v jd i j

     

     

 

(tj. Nx, Ny je počet uzlů mřížky ve směrech x, y). Mřížkové konstanty du, dv závisejí na použitém 

rozlišení a mohou (ale nemusejí) si být rovny – v DP viz [2] je ukázáno, že se cca o 10% liší. Pro 

konkrétní rozlišení jsou uvedeny v manuálu a v DP viz [2]. 
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Obrázek 34: Navrhovaná situace korekce měření 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Uvažujeme laserový svazek procházející nějakým bodem R v referenční rovině (v obrázku 

zakreslený bod má i = 2, j = 1). Tento svazek dopadne na měřenou plochu v bodě P o souřadnicích (x, 

y, z), jehož průmět na osu z je bod P´ o souřadnicích (0, 0. z). 

Z podobnosti trojúhelníků SOR a SP´P (viz výřez vlevo dole) plyne, že délka úsečky P´P je  

´ 1s

s s

r z z
P P OR OR

r r

 
   

 
       (5.1) 

Stejný vztah pak platí i mezi odpovídajícími si průměty úsečky P´P do os x, y (tj. mezi x-ovou 

a y-ovou souřadnicí bodu P) a průměty úsečky OR do os x, y (tj. mezi x-ovou a y-ovou souřadnicí 

bodu R, tedy u, v): 

1 , 1
s s

z z
x u y v

r r

   
      
   

        (5.2) 

Pokud by přístroj dokázal změřit pro zadaný bod R (tj. pro zadané u, v, resp. i, j) vzdálenost 

│SP│mezi zdrojem a místem dopadu P (např. na echolokačním principu), lze snadno z trojúhelníka 

SP´P určit vzdálenost │SP´│a tedy- rs. Budeme proto předpokládat, že přístroj umí určit z-ovou 

souřadnici bodu P z, tj. vlastně závislost 

 ,z z u v           (5.3) 

Na referenčním bodě R = (u, v, 0). Z rovnic (5.2) dostaneme parametrickou rovnici měřeného 

povrchu 

 , ( , )
1 , 1 , ( , )

s s

z u v z u v
x u y v z z u v

r r

   
       

  
     (5.4) 

Resp. ve vektorovém tvaru pro průvodič  , ,r x y z   

 , ( , )
1 , 1 , ( , )

s s

z u v z u v
r u v z u v

r r

    
       

   

      (5.5) 

Je dobré si uvědomit, že podstatou je určení z-ové souřadnice průsečíku laserového svazku 

(místa dopadu) s měřenou plochou P. V závislosti na poloze referenčního bodu R = (u, v, 0). 

Technickou realizaci necháváme zcela stranou, předpokládáme, že to lze realizovat. 

Ze vztahu (5.5) určíme v bodě P jednotkovou normálu n . Stačí vypočítat tečné vektory k ploše 

ut  , vt  (pozor, nemusejí být obecně jednotkové) 

* 

 

 

,
1 , ,

,
,1 ,

u

s s s

v

s s s

z u vr u z v z z
t

u r r u r u u

z u vr u z v z z
t

v r v r r v v

    
    
    

    
    
    

      (5.6) 

*Podle věty o derivaci součinu  
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A tyto tečné vektory vektorově vynásobíme a následně normalizujeme na jednotkový vektor  

,u vt t    n



          (5.7) 

 Jednotkový vektor ve směru dopadajícího svazku k  je rovnoběžný s vektorem 

( , , )sSR u v r  

A určíme jej normalizací vektoru SR  na 1: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2
, , s

s s s

rSR u v
k

SR u v r u v r u v r

 
  
       

     (5.8) 

Poznámka: pro malé výchylky svazku, kdy , su v r ,(např. pro du = dv = 1mm, , 10i j   je 

, 10 250 su v mm mm r  ) můžeme přibližně položit 

2 2 2 2 2 2
0, 0

s ss s

u u v v

r ru v r u v r
   

   
, 

2 2 2
1s s

ss

r r

ru v r
 

 
, tj.  0,0,1k  (5.9) 

Úhel dopadu   je úhel mezi vektory n a k , a určíme jej pomocí skalárního součinu 

cos x x y y z zn k n k n k n k              (5.10) 

Nebo v aproximaci rovnoběžných svazků jako 

cos zn k n              (5.11) 

Pro diskrétní krok svazku pak odhadneme parciální derivace v (5.6) pomocí příslušných formulací pro 

numerický výpočet derivací. Vhodné jsou tříbodové formule symetrické (ve vnitřních bodech mřížky) 

a asymetrické v x, y nebo v obou směrech (v okrajových bodech nebo v rozích mřížky).  

Jsme-li v „pixelu“ (i, j), tj. (u, v) = (idu, jdv):  

a) Přístroj určí    , ,u vz id jd z i j  (pro všechna i, j musí znát celý sken). 

b) Spočte numerický ,
z z

u v

 

 
 Podle tříbodových symetrických či asymetrických 

formulí.  

c) Dosazením do (5.6) vypočteme tečné vektory pro „pixel“    ( , ) : , ; ,u vi j t i j t i j . 

d) Dosazením    , ; ,u vt i j t i j vypočte normálový vektor pro „pixel“  ( , ) : ,i j n i j . 

e) Spočte jednotkový vektor ve směru svazku k  pro „pixel“ (i, j) podle (5.8) :  ,k i j , 

případně jej použije ve zjednodušeném tvaru (5.9). 

f) Pomocí (5.10) nebo (5.11) spočte kosinus úhlu dopadu pro „pixel“ (i, j): 

            cos , , , , arccos , ,i j n i j k i j i j n i j k i j       
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Tím získáme (kromě perfusní mapy  ,PU i j ) také mapu dopadových úhlů nebo 

jejich  cos ,i j . 

g) Je-li k dispozici kalibrační křivka perfuse pro korekci úhlu dopadu, viz (graf č. 3), 

pak platí 

 true measuredPU PU f    

Resp. přímo pro kosinus       (5.12) 

 costrue measuredPU PU g    

Můžeme ze znalosti změřené perfusní mapy  ,measuredPU i j  A mapy úhlů dopadu 

 ,i j (resp.  cos ,i j ) Určit mapu perfuse korigovanou na úhel dopadu 

 ,truePU i j pomocí vztahu (5.12). 
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6 Závěr 

První část diplomové práce byla technicky zaměřena na souhrn vědomostí od vzniku laserového 

záření přes rozdělení laseru až po vysvětlení principu diagnostické metody LDPI. Společně 

s medicínskou částí ucelují znalosti tak, aby měly postupnou návaznost a dostatečnou hloubku pro 

pochopení této problematiky.  

Před praktickým měřením bylo ke konstrukci stabilizačního ramene přidáno značení 

orientačních úhlů. Rameno stabilizuje pouze zájmové části končetin. Před každým samostatným 

měřením proběhl záznam okolních podmínek experimentu, za kterých se může měření zopakovat.  

Výsledky měřené v Single mode, ukazují na rozdíly zobrazených oblastí. Ve skutečnosti má 

zobrazovaná tkáň ve vrstvě dermis stejnou mikrocirkulaci krevních elementů, ale měření pod 

rozdílným úhlem sklonu vyšetřovací hlavice k pokožce ukázalo, že je přístroj zatížen personálně 

neovlivnitelnými vlivy, které zkreslují výsledky měření PU. Ke grafickému znázornění bylo použito 

prostředků z projektu PIPPA (konkrétně metody DSPTA), dodané v příloze. Důsledky této změny 

úhlu snímání jsme pozorovali v režimu Duplex mode, kde jsme se zaměřili na jediný měřicí bod. Pod 

kolmým úhlem laserového paprsku ke tkáni prochází laserový svazek nejtenčí tloušťkou vrstvy 

epidermis a směr pohybu majoritního počtu krevních elementů je převážně dopředný a zpětný. 

Jakékoliv snímání pokožky pod jiným úhlem než kolmým způsobuje větší absorpci laserového 

paprsku, protože se tím prodlužuje dráha průniku laserového svazku. Navíc snímá pohyb krevních 

elementů pod určitým úhlem α. Korekční křivka, vytvořená v Duplexním módu ukazuje konkrétní 

závislost změny PU na změně úhlu. V této práci byla využita k realizaci teoretické korekce perfuzních 

skenů. Pro použití korekční křivky (lineární charakteristiky) na jakoukoliv měřenou oblast bylo 

zapotřebí dát měřené hodnoty křivky do poměru ke konstantnímu členu lineární charakteristiky.  

V průběhu vytváření teoretického postupu měření byla zjištěna skutečnost, že přístroj PeriScan 

PIM3 společně se softwarem nedisponují dostatečnou výbavou schopnou měřit vzdálenosti každého 

diskrétního bodu měřené perfusní matice. Existují tři důvody, proč nebylo možné s přístrojem 

experimentovat. Jedná se o jediný přístroj využívaný při akutních popáleninových stavech, ke 

stanovení správné diagnózy lékařů využívá neinvazivní diagnostickou metodu, a jelikož nepatří ke 

standardně používaným přístrojům pracoviště, musel být pořízen z vlastních finančních zdrojů 

nemocnice. Nicméně, koncepce teoretického modelu je na této vlastnosti závislá. Všechny další 

získané údaje jsou dostačující ke korekci převodu diskrétně naměřených dat measuredPU  na skutečnou 

hodnotu truePU . V teoretickém návrhu je vysvětlen celý realizovatelný korekční proces, za 

předpokladu konstrukční úpravy přístroje PeriScan PIM3.  
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Věřím, že tato práce bude tvořit pádný důvod ke konstrukčním úpravám přístroje po případném 

oslovení výrobce a následně pro široké rozvíjení algoritmů softwarového zpracování teoretického 

postupu, např. pro téma další diplomové práce. Otevírá se zde prostor i pro vytvoření korekčních 

křivek tloušťky kůže pro dané oblasti lidského těla (např. ultrazvukovou metodou).  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Kalibrace přístroje PeriScan PIM 3 

Kalibraci přístroje bychom měli provádět kvůli provozní stálosti. Minimální doba zapnutého 

přístroje pro umožnění kalibrace je 5 minut. Provádí se pomocí fantomu a postup je následný: 

1. Sejmeme víčko z fantomu a třepeme s ním po dobu několika sekund, abychom 

rozvířili sedimentované částice 

2. Necháme víčko asi půl minuty v klidu, aby se zabránilo bublinkám, které mohou 

způsobit chybné výsledky 

3. Víčko nasadíme zpět na fantom CalBox 

4. Skenovací hlavu otočíme o 180°, aby směřovala kolmo vzhůru 

5.  Nasadíme fantom na skenovací hlavu 

Obr. nasazený fantom CalBox na vyšetřovací hlavici PeriScan PIM 3 

 

Zdroj [24] 

6. Nyní  nastavíme: Single mode, vysoké rozlišení, 96 x 96 pixel 

7. Klepneme na tlačítko start a uděláme záznam 

8. Po dokončení nahrávání zvýšíme Intensity Threshold (např na 0.50) 

Pozorujeme dvě oblasti, jedna z oblastí s vysokou perfuzí se nazývá Motility Standard 

(ROI 2), druhá oblast vykazuje nulovou perfuzní oblast a nazývá se pole Zero 

Perfusion (ROI 1) 

9. Označení oblasti zájmu (ROI) Zero Perfusion provedeme výběrem maximální plochy, 

ale pro výběr Motility Standard vybereme střední část tohoto pole  
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10. Statistická hodnota střední hodnoty perfuze mean perfusion pro dvě oblasti zájmu 

oblast                                 
region 

střední hodnota perfuze 
mean perfusion 

ROI 1 (Zero Perfusion Area) - 5 až 10 PU 

ROI 2 (Motility Standard) 125 - 175 PU 

 

11. Pokud jsou hodnoty v rozsahu, PeriScan PIM 3 Systém pracuje správně. Pokud jsou 

hodnoty mimo rozsah, kontaktujte Perimed 
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Příloha č. 2: Překrytí perfusních skenů při úhlu 50° a 60° v Single mode 

 

ht 6 představuje úhel 50° a hd 7 představuje 60° náklon tkáně 

 

zpracování Ing. Ivety Bryjové s technickou podporou programu Mathematica 
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Příloha č. 3: Závislost perfuse na změně vzdálenosti a sklonu skenované 

pokožky zpracované v excelu 

Níže získaná lineární rovnice má tvar y = -3.316x + 348.74 a vykazuje 98% regresi 

Graf B: Změna perfuze při daném úhlu 

 

Pro každou hodnotu byla vypočtena střední hodnota a směrodatná odchylka z 9-ti sekundového 

záznamu.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vybraná měřená oblast hodnot se vztahuje pouze na vzdálenost 10.5 až 35.5 cm. Mimo tento 

rozsah hodnot vykazují naměřená data velký rozptyl perfuse. Z grafu lze vyčíst, že hodnoty 

perfuse nejsou ovlivňovány změnou vzdálenosti 

Graf A: Ovlivnění hodnoty krevní perfuze se změnou vzdálenosti 

 

Laserový paprsek svíral s rovinou pokožky kolmý úhel.  

Zdroj: Vlastní zpracování  


