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Abstrakt 

Laserová terapie pro léčbu všech kožních lézí cévního původu v posledních letech zaznamenala 

značný pokrok a vývoj v technické oblasti přístrojů. Cévní lasery, konkrétně přístroj 

CANDELA Vbeam Perfecta, jež je součástí této diplomové práce, byl vybaven patentovaným 

systémem dynamického chlazení zvané DCD, což vede k většímu komfortu pro pacienta při 

zákroku. U většiny cévních laserů bylo umožněno nastavení délky pulzu až po 40 ms, čímž se 

sníží vznik hematomů po léčbě, ve většině případů vzniká pouze zčervenání kůže. Z důvodu 

složitosti a rozmanitosti nastavení laseru CANDELA Vbeam Perfecta, bylo na žádost lékařů 

Popáleninového centra Fakultní nemocnice v Ostravě (PC FNO) vyvinuto uživatelské prostředí 

pro automatizovaný výpočet parametrů laserové terapie a možnosti alternativních nastavení pro 

stejnou energii laseru. V teoretické části práce naleznete fyzikální princip laseru a technologii 

laserového zařízení, klinické zaměření PC FNO v oblasti laserové terapie, zejména typy lézí, 

které se zde přístrojem CANDELA Vbeam Perfecta ošetřují. V poslední části je popis 

samotného terapeutického laseru. V praktické části je návrh a realizace algoritmu 

pro automatizovaný výpočet a řešení uživatelského prostředí, jež bylo tvořeno v MATLABu. 

Program byl testován v klinické praxi PC FNO a může sloužit pro další vývoj. 

Klíčová slova 

Laser, kožní léze, CANDELA Vbeam Perfecta, algoritmus, program 

Abstract 

Laser therapy for the treatment of all skin lesions of vascular origin in recent years has seen 

considerable progress and development in the field of technical devices. A vascular laser, 

namely the device CANDELA Vbeam Perfecta, which is a part of this thesis, was equipped with 

the patented system of dynamic cooling called DCD that leads to more comfort for the patient 

during the surgery. In most vascular lasers it was possible to adjust pulse duration up to 40 ms, 

which minimizes bruising after treatment, in most cases there is only skin redness. Because of 

the complexity and diversity of setting the laser CANDELA Vbeam Perfecta, this diploma 

theses was created at the request of doctors from burn centre of FNO. Its goal is to create a user 

interface for automated calculation of parameters of laser therapy and alternative options for 

setting the same laser energy. In the theoretical part of the thesis you can find the physical 

principle of laser technology and laser equipment. Further, it deals with operating of the burn 

centre in FNO, especially the types of lesions treated there with CANDELA device Vbeam 

Perfecta. The theoretical part concludes with a description of the therapeutic laser. The practical 

part deals with the design, implementation of algorithm for automated calculation and with 

resolution of user interface, which was created in MATLAB. The program was tested in clinical 

practice of FNO and can serve for further development. 
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1  Úvod 

Léčba kožních lézí pomocí cévních laserů je velmi pokrokovou metodou, která 

umožňuje úspěšně redukovat tato kožní onemocnění. V posledních letech laserové přístroje byly 

vyvinuty na špičkovou úroveň, kdy jsou kvalitní výsledky léčby dosaženy v krátkém časovém 

období spolu s minimálními vedlejšími účinky. Pacienti nejsou během ošetřování zatěžováni, 

jako tomu bývalo v minulých letech a to vede k jejich většímu psychickému i fyzickému 

pohodlí. 

 V diplomové práci je popsána teorie laserového záření spolu s technologií přístrojů, 

jejichž součástí je laser, konkrétně Vbeam Perfecta od firmy CANDELA, který využívá 

Popáleninové centrum Fakultní nemocnice v Ostravě (PC FNO). Tento přístroj je vybaven 

patentovaným systémem dynamického chlazení DCD, další výhodou je možnost nastavení 

délky pulzu až po hranici 40 ms. Za těchto podmínek je riziko vzniku hematomů sníženo na 

minimum. Velmi rozsáhlé možnosti nastavení tohoto přístroje vedly k myšlence vytvoření 

uživatelského prostředí, které by umožňovalo automatizovaný výpočet parametrů laserové 

terapie a jejich všech shodných alternativních nastavení s ohledem na velikost zvoleného spotu. 

Návrh realizace této myšlenky je spolu s řešením a testováním obsahem této diplomové práce. 

 Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou, ve které lze nalézt výše zmíněnou teorii 

laserového záření a technologii přístrojů (konkrétně laseru Vbeam Perfecta), a praktickou 

zabývající se návrhem a realizací uživatelského prostředí dle požadavků a zadání lékařů PC 

FNO. 
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Cíl práce 

Předmětem této diplomové práce „Optimalizace parametrů laserové terapie v závislosti 

na velikosti použitého spotu“ je návrh uživatelského prostředí pro automatizovaný výpočet 

parametrů laserové terapie. Konkrétně se jedná o cévní laser Vbeam Perfecta firmy CANDELA, 

který slouží k léčení kožních lézí cévního typu. Tento typ laseru využívá PC FNO a lékařům by 

vytvořené uživatelské prostředí mělo usnadnit a zefektivnit jejich práci s ním. Navržený 

program by měl obsluze po zadání parametrů umožnit zobrazení alternativních možností 

nastavení přístroje se stejným účinkem laseru (jeho energií). Všechna data programu budou 

uložena do textového souboru, ke kterému bude moci být přidělen komentář. Sekundárním 

cílem je také vytvoření databáze pacientů s detailním záznamem ošetření a průběhem celé 

terapie. V budoucnu by toto řešení – po klinickém testování – mohlo vést k efektivnější léčbě 

a k minimalizaci vedlejších účinků. 
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Teoretická část 

První tři kapitoly této práce mají seznamovací a rešeršní charakter. Zahrnuje fyziku 

laserového záření, technologie laserových zařízení, klasifikace laserů a interakce s kůží (byla 

inspirována výborným zpracováním diplomové práce Ing. Ivety Bryjové). Navazuje kapitola 

věnována klinickému zaměření PC FNO v oblasti laserové terapie kožních lézí, jejich popisem 

a názornou ukázkou. Poslední kapitola teoretické části popisuje konkrétní typ cévního laseru 

CANDELA Vbeam Perfecta používaný na PC FNO, pro který je v praktické části navrhnut 

algoritmus a vytvořeno uživatelské prostředí pro automatizovaný výpočet nastavovacích 

parametrů přístroje. 
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2  Laser 

Slovo „laser“ bylo odvozeno z prvních písmen zkratky anglického názvu Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation, česky tedy zesilování světla pomocí 

stimulované emise záření. Po fyzikální stránce lze laser chápat jako kvantový generátor 

a zesilovač koherentního optického záření.  

Základními a unikátními vlastnostmi laserového resp. optického záření generovaného 

laserem jsou  

 monochromatičnost, kdy fotony záření mají s vysokou přesností stejnou vlnovou 

délku resp. frekvenci, 

 koherentnost, kdy jsou fotony svazku sfázovány, 

 směrovost, kdy se všechny fotony s vysokou přesností pohybují stejným směrem 

(kolimovaný svazek),
1
 

 vysoká hustota výkonu (velký jas) [2]. 

2.1  Historie laseru 

Na přelomu 19. a 20. století vyřešil Max Planck rozpor v teoretickém odvození spektra 

absolutně černého tělesa zavedením kvantování světelné energie. Elektromagnetické záření 

nemá spojitou energii. Energie 𝐸 světelného kvanta a frekvence záření 𝑣 jsou spojeny vztahem 

 

𝐸 = ℎ𝑣,      (2.1)   

 

kde ℎ je Planckova konstanta a má hodnotu ℎ =  6.626 ·  10−34 J . s. Vyzařovací zákon 

popisuje správný tvar spektrální hustoty energie 𝑢 (𝑣) s jednotkou J . m−3 Hz−1 

elektromagnetického záření v tepelné rovnováze s černým tělesem o termodynamické teplotě 𝑇,  

 

𝑢 (𝑣) =  
8𝜋ℎ

𝑐3

𝑣3

𝑒
ℎ𝑣
𝑘𝑇−1

,     (2.2) 

 

kde 𝑣 je frekvence, 𝑐 označuje rychlost světla s hodnotou 𝑐 = 2. 9979 ·  108 m. s−1, 

𝑘 označuje Boltzmannovu konstantu s hodnotou 𝑘 = 1.38 ·  10−23 J. K−1.  

V roce 1905 na Plancka navázal Albert Einstein, který popsal princip fyzikálního laseru 

a využil pojem elementárního kvanta k vysvětlení jevů souvisejících se zářením  

                                                 
1
 V závislosti na rezonátoru laseru lze tak dosáhnout nízké divergence tedy rozbíhavosti svazku, čímž se 

vysvětluje směrovost laserového záření. 
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(např. fotoelektrický jev, ionizace plynů a Stokesova pravidla).
2
 Na přelomu dvacátých let se 

kvantová teorie nadále velmi rychle vyvíjela a to díky dalším významným vědcům jako např. 

Bohrovi, Sommerfeldovi, Comptonovi, Debyeovi, de Brogliemu, Paulimu a mnoha dalším. 

Dnes je kvantová fyzika základním nástrojem, podílejícím se na soudobém technologickém 

pokroku a jež si dále podmaňuje další hierarchicky „vyšší“ oblasti jako jsou chemie, biologie 

a informatika.  

1917 A. Einstein popsal stimulovanou emisi, jež se stala teoretickým základem pro objev 

maserů a laserů.
3
 

1924 Richard C. Tolman diskutoval „negativní absorpci“ tzn. zesílení a vysvětlil, 

že výstupní záření je koherentní se vstupním zářením. 

1928 Rudolph W. Landenburgh a H. Kopfermann potvrdili existenci stimulované emise. 

1940 Ruský fyzik V. A. Fabrikant navrhl ve své disertační práci metodu pro produkci 

populační inverze. Poukázal na možnost použití stimulované emise k zesílení 

elektromagnetického záření procházejícího prostředím.  

1947 V. E. Lamb a R. C. Retherford pozorovali stimulovanou emisi ve spektrech vodíku. 

1950 A. Kastler teoreticky objevil princip optické excitace, v roce 1952 byl tento princip 

popsán Brosselem, Kastlerem a Winterem experimentálně prokázán. 

1951 Charles H. Townes objevil čpavkový maser. K popisu stavu inverzní populace 

zavedli Edward Purcell a Robert Pound pojem negativní teplota. 

1953 Townes, James P. Gordon a Herbert J. Zeiger sestrojili na Columbijské Univerzitě 

první maser, který ovšem neumožňoval kontinuální režim. Maser s kontinuálním režimem byl 

realizován v tomtéž období v SSSR Nikolajem G. Basovem a Alexandrem M. Prochorovem.
4
  

1954 sestrojení prvního molekulárního generátoru. 

1955 N. G. Basov a A. M. Prochorov navrhli optické buzení a prostředek pro dosažení 

inverze populace. 

1956 Nicolaas Bloemberger sestavil vysoce účinný třístupňový krystalový maser, 

pracující v kontinuálním režimu.  

1957 – 1958 Townes a Arthur L. Schawlow v Bell Laboratories studovali možnost 

realizace „optických maserů“ v infračervené a viditelné oblasti spektra, dále pak popsali 

koncept laseru. 

1959 Gordon Gould zavedl jako první termín „laser“ v článku „THE LASER: Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation.“
5
 

 

 

                                                 
2
 Albert Einstein ukázal, že kromě jevů jako jsou spontánní emise a absorpce, musí také existovat další 

jev známý jako stimulovaná emise. Zajímavostí je, že v roce 1921 získal za kvantové objasnění 

fotoelektrického jevu (1905) Nobelovu cenu. 
3
 Stimulovaná emise záření byla historicky nejdříve realizovaná v podobě maseru (odvozeno ze slova 

Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, česky tedy zesilování mikrovln 

stimulovanou emisí záření), jež pracuje na stejném principu jako laser, avšak ve frekvenčním rozsahu 

mikrovlnného záření. 
4
 Townes, Basov a Prochov obdrželi v roce 1964 Nobelovu cenu za objev principu zesilování světla 

stimulovanou emisí záření. 
5
 G. Gould je na základě notářsky ověřeného zápisu z roku 1947 pokládán za vynálezce pevnolátkového a 

posléze plynového laseru. 
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16. května 1960 Theodore H Maiman, C. K. Asawa a I. J. D´Haenens z Hughes Research 

Laboratories experimentálně demonstrovali v kalifornském Malibu první úspěšně pracující laser 

na principu rubínového krystalu. V témže roce byl vyvíjen také první čtyřúrovňový 

pevnolátkový laser v IBM pány Sorokinem a Stevensonem. Ali Javan, William Bennett a Donald 

Herriott v Bellových laboratořích vyvinuli první plynový (He – Ne) laser. 

1961 Charles Campbell a Charles Koester jako první použili laser ve zdravotnictví 

k odstranění nádoru sítnice prostřednictvím rubínového laseru. Zároveň popsal Elias Snitzer 

první operace s neodymovým laserem. P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peters a G. Weinreich 

transformovali červené světlo rubínového laseru na zelené světlo a to průchodem skrz krystal 

křemene (první ukázka nelineární optiky). 

1962 V Bell Laboratories byl vyvinut první YAG laser, který má stěžejní význam při 

zpracování materiálu. Další významné skupiny v GE, IBM a MIT Lincolnových laboratořích 

zároveň pracovali na galium arsenovém laseru, který převádí elektrickou energii přímo 

na infračervené světlo. V témže období vyvinuli pánové F. J. McClung a R. W. Hellwarth Q –

přepínač, který umožňuje generovat krátké pulsy laseru o velmi vysoké energii. Čtyři skupiny 

vědců nezávisle na sobě sestavily polovodičové lasery, pracující při nízkých teplotách. 

1963 C. Kumar N. Patel vyvinul v Bellových laboratořích plynový CO2 laser. 

L. E. Hargrove, R. L. Fork a M. A. Pollack demonstrovali lasery s aktivní módovou 

synchronizací s délkou generovaných pulsů řádově 100 ps. Herbert Kroemer a tým Rudolfa 

Kazarinova a Zhorese Alferova na sobě nezávisle navrhli vybudovat heterostrukturní 

polovodičový laser. 

Od té doby bylo vyvinuto nepřeberné množství různých realizací laserů pracujících 

i v jiných spektrálních oblastech elektromagnetického záření než je optická. Vlnové délky 

laserového záření spadají od mikrovlnné oblasti přes infračervené tepelné záření, viditelné 

světlo až po rentgenové paprsky.  

Nelaserové tedy přirozené zdroje světla vyzařují světelné vlny, jež nemají přesně stejnou 

frekvenci a fázi. Zatímco laserové zdroje mají důležitou vlastnost, že jimi produkované světlo je 

koherentní tzn., že vlny vyzařované jednotlivými atomy mají díky uplatnění principu 

stimulované emise stejnou frekvenci a jsou ve fázi [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
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2.2  Fyzikální princip laseru 

V dnešní době existuje nepřeberné množství typů laserových generátorů. Každý z nich je 

však tvořen třemi principiálními částmi, jejichž rozložení je znázorněno na principiálním 

blokovém schématu obecné sestavy laseru (Obr. 2.1 Obr. 2.1 ).
6
 

 laserové aktivní prostředí (krystal, plyn, barvivo, polovodič, plazma) – zde probíhá 

zesilování záření, 

 zdroj energie (čerpací zdroj jako např. záblesk světla, elektrický výboj, elektronová 

svazek apod.) – slouží pro excitaci aktivního prostředí, 

 optický rezonátor – vytváří kladnou zpětnou vazbu mezi zářením a aktivním prostředím. 

 

Aktivní látka resp. aktivní prostředí je určena typem laseru. Základem optického 

rezonátoru je sestava přesně nastavených zrcadel, přičemž společná optická osa zrcadel 

umožňuje vytvoření stojatého vlnění v prostoru mezi zrcadly – záření je poté označováno jako 

Fabryův–Perotův rezonátor. Jedno ze zrcadel je plně odrazné, zatímco druhé polopropustné, 

což znamená, že slouží jako optická vazba pro výstup kolimovaného optického svazku. 

Rezonátor je plně určen tvarem apertury obrysové křivky zrcadel, tvarem jejich plochy a jejich 

vzájemnou vzdáleností [1, 3, 8]. 

 

 

 

 

 

2.2.1  Fotony a energie 

Uvažujeme jednoduchý kvantový systém s diskrétními energetickými hladinami, tedy 

vodíkový atom a jeho Bohrův model (Obr. 2.2).  

                                                 
6
 Přechod svazku přes rozhraní dvou prostředí s rozdílnými indexy lomu musí respektovat Brewsterův 

úhel tedy úhel mezi normálou k rozhraní a směrem vlnového vektoru záření.  

Obr. 2.1 Principiální blokové schéma obecné sestavy laseru. 

Převzato z [3] 
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Světlo tvoří částice zvané fotony, jež vykazují částicové a také vlnové vlastnosti. Každý 

foton má intrinsickou energii danou následujícím vztahem (2.3). Pro vlnění je frekvence spojena 

s vlnovou délkou λ vztahem 

𝜆 𝑣 = 𝑐,     (2.3) 

 

kde 𝑣 označuje frekvenci a c rychlost světla s hodnotou 𝑐 = 2. 9979 ·  108 m. s−1, můžeme 

tedy vztah (2.4) přepsat do tvaru 

𝐸 =  
ℎ𝑐

𝜆
.     (2.4) 

2.2.2  Emise elektronu 

Uvažujeme dvě diskrétní energetické hladiny, hladinu 𝑖 s energií 𝐸𝑖a hladinu 𝑗 s energií 

𝐸𝑗 > 𝐸𝑖. Je-li elektron na začátku ve stavu i, může se dostat do vyššího stavu 𝑗 a to absorpcí 

fotonu světla o frekvenci  

 

𝑣 =  
𝐸𝑗 −𝐸𝑖

ℎ
     (2.5) 

 

nebo podle vztahu (číslo) o vlnové délce 

𝜆 =
ℎ𝑐

𝐸𝑗−𝐸𝑖
.     (2.6) 

K popisu stimulované emise použijeme Einsteinův termodynamický přístup. 

Pravděpodobnost, že skutečně dojde k takovému přechodu atomu na vyšší energetickou hladinu, 

je úměrná hustotě energie fotonů a o frekvenci 𝑣, tj. 𝑢 (𝑣). Vyjma toho tato pravděpodobnost 

závisí také na vlastnostech stavů 𝑖 a 𝑗, kterou pro danou dvojici stavů zahrneme do konstanty 

Obr. 2.2 Bohrův model atomu spolu s jeho energetickým diagramem. 

Aktuálně vyznačen základní stav (n = 1), první excitovaný stav ( n= 2) a 

ionizované kontinuum (pro energie nad 1 Rydberg = 13.6 eV). Převzato z [1] 
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𝐵𝑖𝑗. Vystavíme-li atom ve stavu i světlu o frekvenci 𝑣 a spektrální hustotě energie 𝑢 (𝑣), bude 

pravděpodobnost přechodu za jednotku času 𝑃𝑖→𝑗do stavu 𝑗 

 

𝑃𝑖→𝑗 =  𝐵𝑖𝑗𝑢(𝑣).     (2.7) 

 

Je-li atom ve stavu s vyšší energií 𝑗, má určitou pravděpodobnost 𝐴𝑗𝑖samovolného resp. 

spontánního přechodu stavu do stavu s nižší energií 𝑖 emisí fotonu o frekvenci 𝑣 v náhodném 

směru a s náhodnou fází. Pokud ovšem atom ve stavu 𝑗 ozařujeme světlem o frekvenci 𝑣, je 

určitá pravděpodobnost, že toto světlo indikuje přechod atomu do energeticky nižšího stavu 𝑖. 

Emitovaný foton bude mít přesně stejnou frekvenci a fázi a bude emitován ve stejném směru 

jako původní foton, který emisi indukoval. Pravděpodobnost této stimulované resp. indukované 

emise je úměrná součinu odpovídajícího koeficientu 𝐵𝑗𝑖a spektrální hustoty energie 𝑢 (𝑣). 

Považujeme-li tyto jevy za nezávislé, pak bude celková pravděpodobnost 𝑃𝑗→𝑖 přechodu 

za jednotku času ze stavu 𝑗 do stavu 𝑖 následující 

 

𝑃𝑗→𝑖 =  𝐴𝑗𝑖 +  𝐵𝑗𝑖𝑢(𝑣),    (2.8) 

 

kde 𝐴𝑗𝑖 , 𝐵𝑗𝑖a 𝐵𝑖𝑗jsou tzv. Einsteinovy koeficienty, jež závisí na detailních vlastnostech stavů 𝑖 

a 𝑗. Absorpce, spontánní emise a stimulovaná emise jsou schematicky znázorněny na obrázku 

níže (Obr. 2.3 ) [1, 8]. 

  

Obr. 2.3 K absorpci, spontánní emisi a stimulované emisi. Při stimulované emisi má 

emitovaný foton stejnou frekvenci a fázi, je emitován ve stejném směru jako stimulující foton. 

Převzato z [1] 
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Dále uvažujeme soubor 𝑁𝑖atomů ve stavu 𝑖 a 𝑁𝑗 atomů ve stavu 𝑗, jež se nacházejí 

v tepelné rovnováze se světlem o kmitočtu 𝑣 a spektrální hustotě energie 𝑢 (𝑣) při teplotě 𝑇. 

Tepelná rovnováha znamená, že počet atomů ve stavu 𝑖 absorbujících foton a přecházejících 

za jednotku času do energeticky vyššího stavu 𝑗 s pravděpodobností 𝑃𝑖→𝑗 je stejný jako počet 

atomů ve stavu 𝑗, které přecházejí do energeticky nižšího stavu 𝑖 buď spontánní 

nebo indukovanou emisí s pravděpodobností 𝑃𝑗→𝑖. 

 

𝑁𝑖𝑃𝑖→𝑗 = 𝑁𝑗𝑃𝑗→𝑖 .     (2.9) 

 

 

S přihlédnutím k (2.7) 

 a (2.8) vyjádříme z (2.9) spektrální hustotu energie ve tvaru 

 

 

𝑢 (𝑣) =  

𝐴𝑗𝑖

𝐵𝑗𝑖

𝑁𝑖
𝑁𝑗

𝐵𝑖𝑗

𝐵𝑗𝑖
−1

.     (2.10) 

 

Poměr obsazení stavů 𝑖 a 𝑗 při absolutní teplotě 𝑇 je dán Boltzmannovým faktorem 

známým ze statistické fyziky (viz Obr. 2.4). 

 

𝑁𝑖

𝑁𝑗
= 𝑒

𝐸𝑗−𝐸𝑖

𝑘𝑇 =  𝑒
ℎ𝑣

𝑘𝑇,     (2.11) 

 

kde 𝑘 je Boltzmannova konstanta. Spojením vztahů (2.10) a (2.11) dostaneme pro hustotu 

energie fotonů o frekvenci 𝑣 při teplotě 𝑇 v rovnováze s atomy, jejichž možné energie jsou 𝐸𝑖 

a 𝐸𝑗 

𝑢(𝑣) =  

𝐴𝑗𝑖

𝐵𝑗𝑖

𝐵𝑖𝑗

𝐵𝑗𝑖
𝑒

ℎ𝑣
𝑘𝑇−1

.     (2.12) 
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Aby byla tato formule v souladu s  Planckovým vyzařovacím zákonem (2.2), musí 

Einsteinovy koeficienty splňovat relace 

 

𝐵𝑖𝑗 =  𝐵𝑗𝑖 ,    
𝐴𝑗𝑖

𝐵𝑗𝑖
=

8𝜋ℎ𝑣3.

𝑐3     (2.13) 

 

V případě normální populace atomů je vždy větší počet atomů 𝑁𝑖 ve stavu 𝑖 s nižší 

energií než počet atomů 𝑁𝑗 ve stavu 𝑗 s vyšší energií, což plyne ihned z Boltzmannova faktoru 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., neboť 𝐸𝑗 − 𝐸𝑖 > 0, takže 
𝑁𝑖

𝑁𝑗
> 1. Ve skutečnosti platí 

𝑁𝑖 ≫ 𝑁𝑗, neboť ℎ𝑣 je pro záření atomů mnohem větší než 𝑘𝑇. Ozáříme-li světlem o frekvenci 

𝑣 systém, v němž energetický rozdíl mezi základním stavem a excitovaným stavem je ℎ𝑣, bude 

na horním stavu (z velké části neobsazeném) nevelká stimulovaní emise, a jako dominantní jev 

se bude vyskytovat absorpce fotonů atomy a následné zpětné vyzařování fotonů téže frekvence.  

Tímto rozborem se poprvé zabýval a také jej uvedl Albert Einstein v roce 1917. 

Ukazuje, že koeficient pravděpodobnosti pro absorpční přechod mezi dvěma stavy je týž jako 

koeficient pro stimulovanou emisi. Kromě toho také ukazuje, že poměr koeficientů spontánní 

a stimulované emise je úměrný 𝑣3, takže relativní pravděpodobnost stimulované emise rychle 

klesá s energetickým rozdílem mezi uvažovanými stavy. 

Obrázek číslo níže je čistě nerealistickým, demonstruje pouze představu idey 

stimulované emise. Všechny atomy na něm zobrazené začínají ve stejném excitovaném stavu, 

a většina z nich se nachází ve stimulačním dosahu procházejícího fotonu. Předpokládá také, 

že časová konstanta (tj. střední doba života v excitovaném stavu) je velmi velká 

a že pravděpodobnost stimulované emise je 1. stimulující foton interaguje s prvním fotonem 

a způsobuje tak stimulovanou emisi koherentního duplikátu. Tyto fotony interagují s dalšími 

dvěma excitovanými atomy, což má za následek čtyři koherentní fotony, a tak dále. Po ukončení 

procesu dostáváme jedenáct koherentních fotonů, všechny s identickými fázemi a všechny 

pohybující se ve stejném směru. Jinak řečeno, počáteční foton byl „zesílen“ faktorem 11. 

Energie pro excitaci atomů je poskytována externím zdrojem, což se obvykle označuje jako 

„čerpání“ tzv. pumping [1, 8]. 

Obr. 2.4 Boltzmannovo rozdělení dle vztahu (2.11) určující 

pravděpodobnost obsazení energetických hladin v termodynamické 

rovnováze při teplotě 𝑇. S rostoucí energií obsazenost klesá. Převzato z 

[7] 
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2.2.3  Inverze populace hladina 

Samotné energetické stavy kvantových systémů jsou ve skutečnosti mnohem složitější 

a komplikovanější než již bylo popsáno výše. Existuje v něm mnohem více energetických 

hladin, a každá z nich má svou vlastní časovou konstantu 𝜏 , což je střední doba, za kterou 

dochází ke spontánnímu přechodu.  

Elektrony jsou čerpány resp. excitovány na energeticky nejvyšší hladinu 𝐸4 určitým 

mechanismem, např. kolizí s jiným atomem nebo absorpcí záření s frekvencí 𝑣 ´ = (𝐸4 − 𝐸1)/ℎ. 

Systém pak přechází do stavu 3 na tzv. laserovou hladinu, následně do stavu 2 na tzv. 

terminální hladiny, a nakonec do základního stavu 1. je-li časová konstanta vzhledem ke 

spontánní emisi pro přechod 2 → 1 mnohem menší než časová konstanta pro přechod 3 → 2, 

můžeme dalším čerpáním dosáhnout vyššího obsazení laserové hladiny 3 než terminální hladiny 

2.
7
 Říkáme, že tak došlo k inverzi obsazení populace energetických hladin 2 a 3. Systém je tak 

v nerovnovážném stavu, formálně jej lze popsat pomocí záporné absolutní teploty 

v Boltzmannově faktoru (2.11). 

Vystavíme-li systém záření o frekvenci 𝑣 = (𝐸3 − 𝐸2)/ℎ, převýší stimulovaní emise 

fotonů s touto frekvencí jejich absorpci, neboť ve vyšším stavu je více atomů a čistý výsledek 

bude představovat množství vystupujícího záření o frekvenci 𝑣 převyšující množství 

přiváděného záření. Jedná se o princip záření zvaných laser nebo maser. 

Záření vyprodukované spontánní emisí je nekoherentní, s nahodilými fázovými vztahy 

v prostoru a čase, neboť mezi atomy systému neexistuje již žádná koordinace. Záření 

vyprodukované při stimulované emisi je však ve fázi s budícím zářením, díky čemuž laser 

či maser vytváří zcela koherentní svazek záření. Na Obr. 2.5 níže je schematicky znázorněn  

diagram koncepce laseru
8
 [8]. 

 

                                                 
7
 Stav 3 se mimo jiné také nazývá metastabilní, jeho časová konstanta může převyšovat časovou 

konstantu stavu 2 o mnoho řádů. 
8
 Aktivní prostředí (lasing medium) je kontinuálně čerpáno vhodným excitačním mechanismem tak, aby 

se dosáhlo inverze populace mezi hladinami, jejich energetický rozdíl odpovídá frekvenci laserového 

záření. Fotony pohybující se podél podélné osy laserového média mají díky zrcadlu a polopropustnému 

zrcadlu možnost mnohonásobně stimulovat atomy, s nimiž se setkávají. Stimulovaná emise převládne nad 

spontánní. [8] 

Obr. 2.5 Schématický diagram koncepce laseru. Převzato z [1] 
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2.2.4  Rezonátor 

Rezonátor plní funkci kladné zpětné vazby, která přiměje většinu atomů populace 

přispívat do koherentního výstupu. Jedná se o typický systém dvou zrcadel, které odráží 

nežádoucí (mimoosové) fotony pryč z aktivního prostředí a žádoucí (osové) fotony zpět 

do aktivního prostředí, kde přispívají k dalšímu zesilování. 

Typický laser si lze představit jako plynem plněnou trubici nebo váleček z pevné látky 

(aktivní prostředí) se zrcadly na obou koncích, z nichž jedno je částečně propustné, aby 

umožnilo výstup produkovaného záření (rezonátor). Systém se čerpá budícím zářením 

o frekvenci 𝑣 ´, jež se vpouští do aktivního prostředí stěnami trubice, zatímco podélné odražené 

záření o frekvenci 𝑣 podněcuje stimulovanou emisi [1]. 

 

 

2.3  Vlastnosti laserového záření 

Typické vlastnosti laserového svazku záření jsou následující: 

 záření je prostorově koherentní, což znamená, že vlny emitované z různých míst 

aktivního prostředí mají pevný fázový vztah, 

 záření se v prostoru nešíří všemi směry, ale ba naopak je fokusováno do úzkého svazku, 

a to díky rezonátoru,
9
 

 laser emituje postupné vlnění se zanedbatelnými fázovými nestabilitami, je časově 

koherentní. S čímž je svázaná vysoká přesnost frekvence (tedy monochromatičnost) 

laserového záření.
10

 

 laser umožnuje generovat extrémně krátké světelné pulsy
11

 [8,9]. 

 

2.3.1  Popis laserového svazku 

Průběh laserového svazku je rozlišován do několika módů, označujících se TEMmn, 

kde indexy m a n jsou korelovány s počtem uzlů ve směrech x, y (osu z klademe do osy svazku). 

Příčný průběh intenzity laserového svazku je popsán tzv. transverzálním módem. Obrázek Obr. 

2.6 níže ukazuje různé příklady rezonátorových módů nízkého řádu Hermitových–Gaussových a 

osově symetrických. Tyto módy převládají i reálných laserů a to především díky mírným 

odchylkám mezi v rovnoběžnosti zrcadel a kontaminaci optiky [8]. 

                                                 
9
 Například svazek některých typů helium – neonového laseru namířený na Měsíc pokryje po rozšíření 

teleskopem s aperturou 1 m plochu o průměru 240 m. Fokusací na malou plošku lze dosáhnout extrémně 

vysoké hustoty výkonu (až 10
14

 W.cm
-2

). 
10

 Frekvence viditelného světla je řádově 10
15

 Hz, typická frekvenční šířka laseru se pohybuje od 10
8
 Hz 

do 10
9
 Hz, tj. relativně 10

-6
 až 10

-7
. Stabilizací lze fluktuace frekvence redukovat o mnoho řádů, např. 

u He – Ne laseru byly naměřeny krátkodobé fluktuace menší než 10 Hz. 
11

 Při použití pulsního laseru lze v úzké oblasti vlnových délek uvolnit optický výkon mezi 10
10

 W, až 

10
13

 W. Vysoká intenzita elektrického pole v takto intenzivním laserovém svazku vedla k odhalení zcela 

nových fyzikálních efektů interakce světla a hmoty (nelineární optika). 
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Difrakce (tj. ohyb vlnění) způsobuje, že se vlny laserového svazku šíří i ve směru 

kolmém k ose svazku, a je fyzikálně nemožné dosáhnout absolutně kolimovaného svazku. 

Za určitých podmínek je však možné dosáhnout téměř neznatelného rozšiřování svazku.  

 

 

Pro TEM00 – mód jsou poloměr křivosti vlnoplochy 𝑅 (𝑧) a poloměr 1/e
2
 – obrysu

11
 

𝑤(𝑧) popsány vztahy 

𝑅(𝑧) = 𝑧 [1 + (
𝜋𝑤0

2

𝜆𝑧
)

2

] ,    𝑤(𝑧) =  𝑤0√1 +  (
𝜆𝑧

𝜋𝑤0
2)

2

,  (2.14) 

  

Obr. 2.6 Hermitovy–Gaussovy (nahoře) a osově symetrické rezonátorové módy 

(dole). Převzato z [1] 
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kde 𝑧 je souřadnice položená do osy svazku, 𝜆 je vlnová délka a w0 je poloměr 1/e
2
 – obrysu 

v rovině 𝑧 =  0, kde je vlnoplocha rovinná (tzv. opasek, waist). Poloměr křivosti 𝑅 (𝑧) je 

nekonečný na 𝑧 =  0, pak nabývá minima na nějakém konečném 𝑧, a s rostoucím 𝑧 monotónně  

roste (viz obrázek Obr. 2.7). 

 

 

 

 

 

  

Obr. 2.7 Lokalizace opasku v závislosti na geometrii 

zrcadel. Převzato z [1] 
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Rozdělení jasu v průřezu svazku je pro TEM00 – mód dáno Gaussovým rozdělením 

 

𝐼(𝑟) =  𝐼0𝑒
−

2𝑟2

𝜛2 =
2𝑃

𝜋𝜛2 𝑒
−

2𝑟2

𝜛2 ,    (2.15) 

kde 𝜔 = 𝜔(𝑧) a 𝑃 je celkový výkon svazku. Vztahy uvedené výše (2.14) přecházejí 

asymptoticky, pro 𝑧 ≫ 𝜋𝜔0
2/𝜆, na 

 

𝑅(𝑧) ≈ 𝑧,   𝜔(𝑧) ≈
𝜆𝑧

𝜋𝜔0
,    (2.16) 

 

takže 1/e
2
-obrys se asymptoticky přibližuje ke kuželi s úhlovým poloměrem (viz obrázek Obr. 

2.8). 

𝜃 ≡
𝜔(𝑧)

𝑧
=

𝜆

𝜋𝜛0
.    (2.17) 

 

 

2.4  Klasifikace laserů 

Laserové systémy mohou být klasifikovány do různých kategorií dle různých kritérií. 

Nejčastěji se třídí dle druhu aktivního prostředí, generované frekvence (vlnové délky), typu 

kvantových přechodů, typu čerpání (buzení), časového režimu provozu laseru a dle délky trvání 

generovaného impulsu. Níže je uvedené podrobnější dělení laserových systému dle 

již zmíněných stěžejních hledisek. 

Podle aktivního prostředí se lasery dělí na  

 pevnolátkové, 

 polovodičové
12

, 

 plynové, 

                                                 
12

  Polovodičové lasery spadají do kategorie laserů pevnolátkových. 

Obr. 2.8 Závislost 1/e
2
-poloměru svazku na vzdálenosti od opasku. Převzato 

z [8] 
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 kapalinové, 

 plazmatické. 

Podle vlnové délky generovaného záření se lasery dělí na 

 infračervené lasery, 

 lasery viditelného pásma, 

 ultrafialové lasery, 

 rentgenové lasery. 

Podle typu kvantových přechodů 
13

se lasery dělí na 

 elektronové lasery, 

 molekulární lasery (rotační, rotačně – vibrační, vibrační), 

 jaderné lasery (jaderná fúze, gaser). 

Podle typu čerpání (buzení) se lasery dělí na 

 opticky čerpané (výbojkou, laserem, sluneční záření), 

 čerpané elektrickým výbojem, 

 čerpané elektrickým proudem (laserové diody), 

 čerpané chemickou reakcí
14

, 

 čerpané elektronovým svazkem, 

 čerpané tepelnými změnami (termodynamicky, tedy ohřevem případně  ochlazením 

plynu), 

 čerpané rekombinací. 

Podle doby trvání generovaného impulsu se lasery dělí na 

 lasery s dlouhými impulsy, 

 lasery s krátkými impulsy, 

 lasery s velmi krátkými impulsy (pikosekundové až femtosekundové). 

Podle časového režimu provozu se lasery dělí na  

 impulsní lasery (100 fs až 100 ps), 

 pulsní lasery (5 ns až 500 ns), 

 kontinuální lasery [9]. 

2.5  Konstrukce laseru 

Základem každého laseru je rezonátor s aktivním médiem, jež určuje vlnovou délku 

záření. K dosažení metastabilního stavu atomů aktivního média se používá pumpovací energie. 

Zdrojem této pumpovací energie může být optický, chemický, termický nebo elektrický podnět. 

Výkon generátoru a konstrukci zrcadel určuje optický výkon laseru. Samotná zrcadla slouží 

k mnohočetným odrazům fotonů generovaných stimulovanou emisí, čímž dochází k lavinovité 

                                                 
13

 Tj. dělení podle typu energetických hladin zúčastněných při laserovém kvantovém přechodu. 
14

 Tj. čerpané prostřednictvím fotochemické disociace, výměnnou energie mezi atomy a molekulami. 
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generaci dalších fotonů. Překročením prahové výkonové hustoty polopropustného zrcadla dojde 

k jeho otevření a výstupu fotonů z rezonátoru [2, 8, 9]. 

2.5.1  Pevnolátkové lasery 

Mezi pevnolátkové lasery lze obecně zařadit všechny, jejichž aktivní prostředí se nachází 

v pevném stavu. Za pevnolátkové lasery jsou považovány opticky čerpané pevnolátkové iontové 

lasery. Můžeme je rozdělit dle vodivosti aktivního prostředí na polovodičové lasery a izolanty. 

Dále pak na pevnolátkové iontové lasery a na lasery s tzv. „barevnými“ lasery. 

Aktivní prostředí těchto laserů je tvořeno matricí a to krystalickou, nebo amorfní (sklo, 

keramika), která je dopovaná vhodnými ionty.  

Mezi krystalické materiály patří zejména oxidy (např. safír, rubín), granáty (např. 

YAG
15

), alumináty (např. YALO, YAP), fluoridy, oxysulfidy, fosfáty a silikáty. Amorfní 

materiály jako např. skla jsou homogenní a jejich výroba je poměrně snadná, nevýhodou je 

ovšem menší tepelná vodivost. 

Aktivátory pevnolátkových laserů jsou atomy nebo ionty umístěné v matrici a účastní se 

procesu generace optického záření. Jejich výběr je dán požadavky na materiály pevnolátkových 

laserů, které mají mít 

 nejmenší šířku spektrální čáry na kvantovém přechodu,  

 vysoký kvantový výtěžek luminiscence, 

 silné absorpční pásy, které zvyšují účinnost buzení, 

 spodní hladina by měla být rychle uvolňována. 

Tyto lasery mohou být použity a pracovat tak v různých režimech a za různých 

provozních podmínek, jsou flexibilní, stabilní a vyznačují se malými nároky na provoz 

a údržbu, což lze považovat za výhodu pevnolátkových laserů. Generované vlnové délky 

pokrývají viditelnou a infračervenou oblast.  

Nejznámějším představitelem je laser rubínový, jehož aktivním prostředním je krystal 

syntetického rubínu [2, 9, 10]. 

2.5.2  Polovodičové lasery 

Polovodičové lasery využívají aktivního prostředí vlastních polovodičů (vykazují vlastní 

vodivost, mají stejný počet vodivostních elektronů a děr) nebo příměsových polovodičů 

(polovodiče typu P a N). 

Funkce polovodičových laserů je založena na vzniku stimulované emise záření 

v aktivním polovodičovém materiálu při kvantových přechodech elektronů z vodivostního 

do valenčního energetického pásu
16

. V aktivním polovodičovém prostředí je možné dosáhnout 

velkého optického zesílení. Koherentní záření je možné dosáhnout pouze inverzní populace 

v aktivním prostředí a vzniku kladné zpětné vazby. Inverze populace se dosahuje injekcí nosičů 

                                                 
15

 YAG – yttrium aluminium granát 
16

 Při rekombinaci zaplní elektron místo v nenasycené vazbě. Elektron se přemístí do valenční sféry. 

Přebytečného množství energie se zbaví buď postupně po malých skocích za vzniku fotonů, které krystal 

zahřívají (proto se Si na polovodičové lasery nepoužívá), nebo najednou za vzniku zářivého přechodu. 

Počet takových rekombinací je přímo úměrný procházejícímu proudu (vznik laserového světla nastane 

až od určité proudové intenzity v PN přechodu). 



21 

 

nebo PN přechodem. Kladná zpětná vazba se obvykle vytvoří dvěma polopropustnými zrcadly 

rezonátoru
17

. Polovodičové lasery mohou být buzeny elektronovým svazkem nebo také 

elektrickým proudem. 

Mezi hlavní přednosti polovodičových laserů patří jejich kompaktnost, zisk až 70 %, 

možnost spektrálního přeladění v širokém spektrálním pásmu, výběr aktivního prostředí 

v rozsahu vlnových délek 0.3–30 µm. Naopak nevýhodou je pak široká rozbíhavost svazku, 

závislost parametrů generovaného záření na teplotě používaného polovodičového materiálu 

a problém chlazení laserů (přechod elektronů do vyšší energetické hadiny způsobí zvýšení 

teploty, čímž dojde ke snížení koncentrace elektronů v blízkosti valenčního pásu) [2, 8, 10]. 

2.5.3  Plynové lasery 

Aktivním prostředním plynových laserů může být tvořeno atomy, ionty 

nebo molekulami. Jedná se tedy o lasery s aktivním prostředním v plynné fázi. Inverze populace 

je tvořena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu (atomy – atomární lasery, 

ionty – iontové lasery, molekuly – molekulární lasery). Tyto lasery pracují převážně 

v kontinuálním režimu, mohou ale pracovat také v režimu impulsním.  

Při průchodu aktivním prostředním je optický svazek méně deformován. Rozbíhavost 

vystupujícího svazku je malá a blíží se tzv. difrakční mezi. Šíře spektrálních čar jsou menší, 

proto lze dosáhnout stabilní frekvence vystupujícího svazku.  

Plynové lasery lze budit např. vysokonapěťovým doutnavým elektrickým výbojem, 

elektrickým proudem a malém napětí (argonový laser), průchodem rychlých elektronů, expanzí 

stlačeného plynu (např. CO2 laser), nebo chemickou reakcí. Existuje také možnost optického 

buzení, tento typ buzení se používá ovšem velmi zřídka. 

Existuje mnoho druhů plynových laserů, např. argonový (modrý, zelený), laser s parami 

Cu (zelený), dusíkový laser (UV), jódový laser (viditelné, IR). 

Mezi nejznámější plynové lasery patří He – Ne laser, nejvíce používaným je pak laser 

CO2 [2, 8]. 

2.5.4  Kapalinové (barvivové) lasery 

Aktivní prostředí kapalinových laserů jsou převážně roztoky organických barviv, 

např. Rhodamin 6G, Rhodamin B, Fluorescein, Alizarin případně různé Coumariny. Organická 

barviva se vyznačují širokými absorpčními pásmy ve viditelné a blízké ultrafialové oblasti 

spektra. Xynthenová barviva absorbují a emitují záření ve viditelné oblasti spektra. 

Výběrem vhodného barviva a využitím metod nelineární optiky lze prakticky spojitě 

pokrýt pásmo vlnových délek od 0.3 µm až do 1.3 µm.  

K buzení barvivových laserů se využívá optického záření, jež může být následující 

 koherentní, nekoherentní, 

 pulsní, kontinuální 

 příčné, podélné. 

                                                 
17

 Rozdílem lomu na rozhraní krystal – vzduch je zajištěn dostatečný odraz těchto dvou polopropustných 

zrcadel. 
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Dále lze k buzení použít také světlo jiného laseru (např. dusíkového), případně světlo 

z výbojky. 

Výhodou těchto laserů je možnost generace vlnových délek širokého spektra barev, 

homogenita aktivního prostředí a možnost generace velmi krátkých impulsů (6 fs).  

Nevýhodou těchto laserů je toxicita a krátká životnost barviva, která se účinkem tepla 

a světla rozkládá. 

Pro široké fluorescenční spektrum se barvivových laserů využívá především 

ve spektroskopii a medicíně (např. fotodynamická terapie)
18

.  

Kapalinové lasery lze ladit umístěním difrakční mřížky do rezonátoru. Natočením této 

mřížky se mění barva výsledného světla [2, 8, 10]. 

2.5.5  Plazmatické lasery 

Plazmatické lasery jsou jednou z možností využívaných k vytvoření rentgenového laseru 

(zdroj koherentního rentgenového záření). Inverze populace je vytvářena uvnitř chladícího 

plazmatu. Při relaxaci plazmatu dochází k rychlejší depopulaci spodních energetických hladin 

[8, 10]. 

2.6  Interakce záření s kůží 

Optické vlastnosti kůže a jejich znalost je velice důležité k pochopení biologických 

účinků laserového záření na ni. Mohou být popsány ve standardních podmínkách, tj. v ne-

laserovém světle budeme uvažovat právě se světlem laseru kvůli jeho spektrálním vlastnostem. 

 Kožní vrstvy mají různé indexy lomu a rozdělení chromoforů (opticky aktivní barevná 

látka, jejíž je cílem záření podle jeho vlnové délky.), které způsobí rozdílnost odrazu, rozptýlení 

záření a přenosu. Je závislá na vlnové délce viz Obr. 2.9  

 

 

                                                 
18

 Rozpadem barviva na volný kyslík ničíme rakovinové buňky. 

Obr. 2.9 Absorpce laserového záření která závisí na vlnové délce. Převzato z 

[3] 
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Při dopadu záření dochází k zmíněným třem interakcím (odraz a lom, rozptyl a absorpce). 

Biologické účinky záření na tkáň jsou závislé na technických parametrech přístroje tj. vlnová 

délka a doba expozice, tak na fyzikálních vlastnostech tkáně. Při odrazu od tkáně se určité 

množství fotonů laseru vrací zpět na fázové rozhraní. V případě kdy na povrchu jsou nerovnosti, 

jejichž velikost je menší než vlnová délka záření, pak dochází k zrcadlovému odrazu. Toto lze 

postihnout splněním podmínky optické kvality [3, 8]. 

 

 

∆<
𝝀

10
,      (2.18) 

 

kde ∆ je amplituda nerovností tkáně, λ je vlnová délka záření. V opačném případě nastává tzv. 

difuzní odraz a to když jsou nerovnosti tkáně větší než vlnová délka laseru 

 

∆∼ 𝜆,      (2.19) 

 

Při procházení fotonů tkání dochází k rozptylu záření (jen částečně) a absorpci. Dochází 

k dvěma typům rozptylu, při pružném se energie laserového svazku nemění, kdežto 

u nepružného dochází ke ztrátám energie. O absorpci můžeme uvažovat jako o krajním případu 

nepružného rozptylu. Míru absorpce označujeme absorpčním koeficientem. Na míru absorpce 

nemá vliv pouze onen koeficient ale také rozptyl, který závisí na hustotě cévní stěny obsahu 

pevných látek a jiné. Voda, hemoglobin, a melanin jsou tři hlavní části, které se podílejí na 

rozdílné absorpci. 

 Primárním parametrem, jež určuje hloubku vniku záření do tkáně, je absorpce tkáně pro 

určitou vlnovou délku. Podle toho jakou zvolíme vlnovou délku, podle toho se laser dostane 

do hloubky, kde bude absorpční tkáň. Obecně vzato platí, že kratší vlnová délka = větší 

absorpce. Proto kratší vlnová délka = menší hloubka vniku, ale vetší koncentrace energie 

v místě působení. Z toho důvodu platí, že v klinické praxi, pokud chceme absorpci záření 

v povrchových vrstvách tkáně, volíme kratší vlnové délky a naopak [3, 8]. 
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Pokles intenzity světla je popsán Lambertovým–Beerovým zákonem Obr. 2.10 

a odvozenou rovnicí (2.20): 

 

𝐼(𝑥) = 𝐼𝑜𝑒−𝛽𝑥,     (2.20) 

 

kde I(x) = intenzita světla, které prošlo tkání o tloušťce vrstvy x, Io intenzita dopadajícího světla 

a β = β(x) součinitel absorpce závislý na materiálu. 

 

 
 

 V intervalu vlnových délek 350 nm–1.06 µm klesá intenzita záření po průchodu tkání 

o přibližně tloušťce asi o 1 %. V závislosti množství absorpce záření dochází v tkáni k různým 

efektům. Laser s vlnovými délky delšími má především tepelné účinky, naopak kratší vlnové 

délky mají fotochemický účinek. Kromě těchto může docházet i k jiným účinkům, 

ať už mechanickým nebo ionizačním [3, 8]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.10 Lambertův–Beerův zákon. Převzato z [8] 



25 

 

3  Popáleninové centrum FNO 

Fakultní nemocnice Ostrava disponuje špičkově vybaveným popáleninovým centrem, 

které zajišťuje ošetřování a péči s vysokou specializací s různými typy termických úrazů. 

Specializuje se na úrazy tepelné, ale také chladové a to v jakémkoliv stupni diferencované péče 

a v každé věkové skupině. Popáleninové centrum provádí také dispenzarizaci, což je pravidelné 

léčení a sledování pacientů s určitou chorobou či rizikovým faktorem po celou dobu trvání 

nemoci až do vyléčení a také realizuje rekonstrukční výkony. 

3.1  Činnost centra 

Popáleninové centrum Fakultní nemocnice v Ostravě zajišťuje lékařská ošetření a péči 

pro pacienty z celého Moravskoslezského kraje, dále pro části kraje Olomouckého a Zlínského 

a podle nutnosti a potřeb rovněž pro další části republiky. Činnost centra se specializuje kromě 

zmíněných ještě úrazy elektrickým proudem, poúrazovými kožními defekty, poleptáním, 

chronickými kožními defekty (proleženinami, bércovými vředy apod.), některými typy kožních 

tumorů a také alergickou exfoliativní dermatitidou.  

3.2  Typy lézí 

3.2.1  Naevus flammeus 

Naevus flammeus neboli oheň je cévní malformace kapilár, která je vrozená a dále se 

rozvíjí během života člověka. Vyskytuje se dle statistik až u 0,3 % novorozenců. Jedná se 

o ložisko, které je vzhledově ploché či lehce vystouplé, velikosti od pár milimetrů 

až po rozsáhlé plochy a zbarvené od světle růžové, červené až po tmavší fialovou barvu. Tato 

cévní porucha se většinou nachází na zádech, krku a na hlavě. Rozšiřování a zvětšování 

postupuje s růstem dítěte, samovolně se neztratí, naopak se zvyšujícím se věkem ložisko tmavne 

a hrubne, což může vést ke zvýšení možnosti poranění a možnému spontánnímu krvácení, 

pokud se ložisko nachází např. v blízkosti nosu, úst nebo očí. V tomto případě se může jednat 

o potíže se základními potřebami jako je dýchání, příjem potravy a vidění.  

 

 

Obr. 3.1 Neavus flammeus neboli „oheň“. Převzato z [11] 
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3.2.1.1 Léčba 

V současnosti jedinou léčbou kožní malformace typu neavus flammeus je laserové 

záření. Tato metoda má uspokojující kosmetické výsledky naopak tomu bylo v dřívější době, 

kdy se tyto ložiska odstraňovaly komplikovanými chirurgickými a plastickými metodami, 

destrukcí tekutým dusíkem či ozařováním RTG zářením. Tyto metody nebyly moc účinné 

a neměly moc dobré výsledky.  

Léčba prostřednictvím laseru závisí především na lokalizaci ložiska, na jeho velikosti, 

na množství pigmentu v kůži a zejména na jeho zbarvení. Nejlepší projevy po aplikaci mají 

ložiska, které jsou umístěná na čele či v obličejové části a pak na trupu, dále také významnou 

roli hraje plocha, čím menší, tím lépe reaguje na terapii. Mezi třetí faktor patří zmíněná barva. 

Pokud se jedná o formu s červeným zbarvením, pak má léčba dobrou předpověď naopak je 

tomu u barev fialových až modrých. Při zákrocích není nutná žádná anestezie až na výjimky, 

kdy se používá lokální anestezie, a to je u zásahů především v citlivých oblastech či u malých 

dětí [11, 23]. 

3.2.2  Cherry angioma 

Cherry angiomy neboli také senilní angiomy či Campbell de Morgan jsou obyčejné 

výrůstky, které se tvoří na kůži na kterémkoliv místě. Jejich tvorba je obvyklá u populace 

ve věku 30 a více let. Vzhledově má ložisko jasně červenou barvu, je kruhového či oválného 

tvaru a může být buď ploché, nebo mírně vystouplé nad povrch okolní kůže, což může 

způsobovat při poranění mírné krvácení. Pokud ale krvácí samovolně nebo se výrazně mění 

jejich tvar, může se jednat o prekancerózu. Příčina vzniku cherry angiomy není zatím známá, 

ale může se jednat o genetický faktor nebo jiné možnosti vzniku.  

 

 
Obr. 3.2 Cherry angioma. Převzato z [12] 
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3.2.2.1 Léčba 

Cherry angiomu není potřeba léčit, pokud nevykazuje nějaké výrazné změny v jejím 

tvaru a nekrvácí. V opačném případě je příčinou léčby pouze kosmetický důvod. 

Pro kosmetické odstranění ložiska existuje několik možností. Jednou z mnoha metod je 

elektrokauterizace (chirurgické ošetření elektrickým proudem, který je dodáván do místa malou 

sondou). Při této metodě je nutná také zemnící elektroda, která se umisťuje pod pacienta, 

aby ochránila zbytek těla před účinky elektrického proudu. Mezi další metody léčby cherry 

angiom je kryochirurgie, pomocí které dojde k zmrazení léze pomocí kapalného dusíku. 

Extrémní chlad způsobí destrukci angiomu. Tato metoda patří mezi šetrné a rychlé, stačí pouze 

jedno ošetření a ve srovnání s jinými ošetřeními nevyžaduje přílišnou pooperační léčbu. 

V neposlední řadě je možná také léčba prostřednictvím laserového záření. Využívá se 

speciálního barvivového laseru, který funguje na principu průchodu kůží a reakcí s červeným 

krevním barvivem. Ložisko se zataví, následně se vazivově přemění a vstřebá [12, 23].  

3.2.3  Spider angioma 

Spider angioma neboli pavoučkový névus je označení pro rozšířené malé žilky, které se 

nacházejí v podkoží např. na krku, horních končetinách a horní části trupu. Jedná se o malou 

červenou skvrnu, od které se rozbíhají paprsčitě do všech stran drobné viditelné cévy. 

Na povrchu kůže nevytváří žádné defekty ani žádné zbarvení. Tato léze může být buď to 

vrozená, nebo u dospělých bývá způsobena zvýšeným tlakem v žíle, jejíž příčinou jsou 

hepatální choroby např. cirhóza jater, a to nejen alkoholická, ale také posthepatitická, léková 

apod. Vznikat může také při zvýšení tlaku v cévách v graviditě, ale po porodu mizí. 

 

 
Obr. 3.3 Spider angioma. Převzato z [13] 
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3.2.3.1 Léčba 

Pokud se vyskytne pavoučkový névus u zdravého jedince obvykle sám od sebe vymizí, 

v graviditě většinou začne zanikat až po porodu, kdy dochází ke snížení tlaku v žilkách. Pokud 

se jedná o nemocné pacienty, kteří trpí cirhózou jater, tak v jejich případě se jim na těle nachází 

velké množství těchto lézí, ale léčba se nijak neřeší, jelikož v jejich stavu jsou skvrny na kůži 

zanedbatelné. Léčba je ale možná a to prostřednictvím laseru, jehož paprsek reaguje s červeným 

krevním barvivem. Prostřednictvím tepla dojde ke koagulaci, která svaří vzniklé žilky 

a po určitém čase cca 4 až 6 týdnů dojde ke vstřebání zbytků žilek [13, 23]. 

3.2.4  Hemangiom 

Hemangiom je benigní neboli nezhoubný nádor, který vychází z krevních cév. Většinou 

se vytváří pod kůží či na jejím povrchu, ale může se tvořit i ve vnitřních orgánech, kde jejich 

vznik v podstatě nelze zjistit. Jedná se o velmi běžné onemocnění, které je ale neškodné a může 

jím trpět kdokoliv z nás a nemusí o tom ani vědět. Většina typů hemangiomů je vrozených, 

ale mohou se vytvořit také během života. Prevence proti vzniku zatím v dnešní době není 

známá, ale s určitou pravděpodobností souvisí s genetickou informací a významnou roli hraje 

také věk. Nejčastěji se projevuje u dětí. 

 

 
Obr. 3.4 Hemangiom. Převzato z [14] 

3.2.4.1 Léčba 

U hemangiomů není léčba většinou potřebná, proto se většinou při odstranění jedná 

pouze o kosmetický zákrok. Naopak pokud dochází k výrazným změnám nebo způsobuje 

ložisko problém, je nutné jej odstranit. Pro odstranění ložiska existuje mnoho možností. Jednou 

z mnoha metod je podávání steroidů či betablokátorů, díky kterým dochází ke zmenšení 

velikostí lézí. Mezi další metody patří kryoterapie, chirurgické odstranění ložiska nebo také 

laserová terapie. Chirurgické odstranění se většinou nedoporučuje, kvůli pooperačním jizvám. 

Nejrychlejší a nejjednodušší léčbou je naproti tomu laserové záření, pomocí kterého dojde 

k poškození tkáně hemangiomu a dojde k jeho zániku [14, 24]. 
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3.2.5  Růžovka 

Rosacea neboli růžovka je běžně vyskytující se choroba kůže, která se podobá akné. 

Jedná se v podstatě o zánětlivé onemocnění pokožky, u kterého není známá příčina jejího 

vzniku. Výskyt je u obou pohlaví podobný, u žen je ale častější. Onemocnění se objevuje 

většinou až po 30. roku života, nejvíce postižené populace je detekováno v rozmezí od 40 do 60 

let. Projevem růžovky je zčervenání kůže, dochází k tvorbě pupínků a v nejhorších případech se 

objevuje i zbytnění kůže např. na nose. Lokalizace je především v obličeji. 

Příčina této nemoci známa, ale existují určité rizikové faktory, které ji mohou 

způsobovat. Mezi nejvýznamnější patří genetická predispozice, která může způsobovat i labilní 

vazomotoriku obličeje neboli špatné ovládání průsvitu cév. Mezi další rizikové faktory patří 

hypertenze a přítomnost speciálního roztoče tzv. trudníka tukového, který se vyskytuje pouze 

u lidí a nachází se v mazových žlázách na čele, nose a v určitých částech obličeje [15, 25]. 

 

 
Obr. 3.5 Různé druhy růžovky. Převzato z [15] 

3.2.5.1 Léčba 

Léčba růžovky je různá. K lokální léčbě se používají buďto prostředky, které se skládají 

z metronidazolu a erytromycinu nebo se používají různé pasty s obsahem retinoidů a síry. 

Naopak na celkovou léčbu je nutné aplikovat antibiotika. U některých typů je nutný chirurgický 

zákrok. 

3.2.6  Jizvy 

Jizva je reparační proces, kterým tkáně reagují na poškození své kontinuity. Patří 

do skupiny útvarů, které se nacházejí na kůži. Při regeneračním procesu zacelení rány dochází 

k vytvoření nové vrstvy kůže, která je většinou výrazně světlejší než okolí nebo naopak 

červenější. Pokud je rána rozsáhlá, je nutné pro její zacelení ji zašít. Po zhojení má jizva tvar 

viditelné čáry, kolem které jsou stopy po sutuře. 

 
Obr. 3.6 Jizva. Převzato z [16] 
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3.2.6.1 Léčba 

Vzniklou jizvu není možné zcela odstranit. Dochází pouze ke snížení kontrastu 

s okolím. Pro zlepšení regenerace zjizvené tkáně můžeme využívat buďto neinvazivní metody 

léčby, nebo pokud nezabírají, tak může lékař doporučit individuálně některou z invazivních 

metod. Péče o jizvu nastává ihned při jejím vzniku. Podstatou pro dobré hojení je především 

časté promašťování postiženého místa. Mezi invazivní metody léčby jizev se řadí opakovaná 

biostimulace tkáně prostřednictvím LED terapie nebo také stimulačním laserem, pomocí 

kterého dochází k nahrazení buněk v postiženém místě, což vede k lepšímu hojení. Mezi další 

invazivní metody se řadí použití frakčního laseru, prostřednictvím kterého dojde k obroušení 

vystouplých hran jizvy, což vede k jejímu zarovnání a splynutí s okolím. A v neposlední řadě je 

možné použít pro léčbu jizev také karboxoterapii, což je metoda, kdy se tenkou jehlou aplikuje 

do místa jizvy CO2, což způsobuje prokrvení tkáně, tvorbu kolagenu a zvýšení regenerace 

[16, 23]. 

3.2.7  Strie 

Strie představují kožní defekty, které vznikají popraskáním pružných vláken pod 

povrchem kůže. Jedná se o malé jizvičky, které mají podobu různých trhlinek např. modrých, 

stříbrných či červených. K vytváření strií dochází především v době, kdy tělo prochází 

nespecifickou, ale velmi výraznou proměnou. Tyto radikální změny může způsobovat např. 

těhotenství, rychlé zvýšení váhy nebo také při náhlé zvýšení svalové hmoty při posilování. 

Podstatou vzniku je roztažení pokožky v poměrně krátkém čase, kdy se kůže nestačí přizpůsobit 

novým rozměrům a popraská. Strie se vyskytují u obou pohlaví a nejčastěji se jedná o oblasti 

břicha, boků, hýždí a ňader [26].  

 

 
Obr. 3.7 Břišní strie. Převzato z [17] 

3.2.7.1 Léčba 

Nejlepší léčbou je samotná prevence proti vzniku. Striím můžeme předejít hydratací 

pokožky použitím různých krémů či olejů, pomocí kterých dochází ke zlepšení pružnosti 

pokožky. Po objevení strií na těle existuje mnoho metod, kterými se dají vyléčit, 

ale nejúčinnější metodou je použití frakčního CO2 laseru, kdy po aplikaci dochází k remodelaci 

podkožního vaziva. Po výkonu vznikají na kůži maličké krusty, které po několika dnech zcela 

vymizí. Aplikaci laseru pro lepší výsledky je doporučeno opakovat cca po 1 měsíci po zákroku.  



31 

 

3.2.8  Vrásky 

Vrásky jsou záhyby v kůži, které vznikají při stahování pokožky. Nejčastějším 

výskytem na těle jsou části obličeje a krku. Vrásky se objevují jako náznaky stárnutí pokožky, 

kdy dochází ke ztrátě její elasticity. Zvyšující věk je také doprovázen sníženou tvorbou 

a neschopnosti kůže vyrábět dostačující množství kvalitního kolagenu, který zajišťuje 

vyrovnávání vzniklých rýh v pokožce. Existují dva druhy vrásek, a to statické a dynamické. 

Statické vrásky vznikají kvůli ochabnutí nižší výstelkové vrstvy pokožky a nedostačující tvorbě 

kolagenu. Naopak dynamické vrásky způsobují stahy svalů, jedná se o mimické svaly. Na vznik 

vrásek se podílí mnoho faktorů, především kouření, UV záření, stres, alkoholizmus a nedostatek 

spánku.  

 

 
Obr. 3.8 Vrásky. Převzato z [18] 

3.2.8.1 Léčba 

Nejúčinnější léčbou je prevence zdravým životním stylem. Jednotlivé metody ošetření 

vrásek můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na invazivní a neinvazivní metody. 

Mezi neinvazivní postupy patří používání různých krémů a kosmetických přípravků pro 

hydrataci a regeneraci pokožky. Naopak invazivní způsob léčby spočívá v určitém zákroku 

do pokožky. Jedná se o zákroky plastické chirurgie, injekčně vedené aplikace výplně vrásek 

nebo také použití frakčního CO2 laseru [23]. 

3.2.9  Stařecké skvrny 

Lentigo senilis neboli stařecké skvrny se řadí stejně jako mateřská znaménka a pihy 

do kategorie k pigmentovým skvrnám vzniklých na kůži. Vyskytují se především na pokožce, 

která byla vystavena po velmi dlouhou dobu působení UV záření. Díky tomu dochází ke 

kumulaci hnědého voskovitého pigmentu neboli pigmentu stáří. Mezi další rizikové faktory se 

řadí alkoholismus, konzumace tabáku, přebytek nitrátů v potravě a užívání některých léků. 

Výskyt stařeckých skvrn je v oblasti rukou, předloktí, v dekoltu a na obličeji.  

 
Obr. 3.9 Stařecké skvrny. Převzato z [19] 
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3.2.9.1 Léčba 

Mezi neinvazivní metody nebo také pro zpomalení vzniku stařeckých skvrn patří 

vyvarování se rizikových faktorů, které tyto léze způsobují a také zdravá strava. Naproti tomu 

invazivní léčbou, která skýtá různé metody, jako jsou chemický peeling, mechanické 

obrušování, kryochirurgie nebo také odstranění pomocí laserového paprsku, dochází 

k odstranění vrstvy pokožky, kde se nacházejí léze. Pod touto vrstvou vzniká nová kůže, která 

ale musí být chráněna proti UV záření až do doby úplné regenerace [19, 23]. 

3.2.10  Pigmentové léze 

Pigmentové léze jsou dvojího druhu, benigní a maligní. Maligní variantou 

pigmentových lézí je melanom. Naproti tomu benigní nesou název pigmentové névy. Jedná se 

o kožní útvary, které mají zpravidla různou velikost a vznikají lokální kumulací melanocytů 

a odlišují se tak od okolní barvy kůže. Jednotlivé rozdíly nejsou dány rozložením, ale činností 

melanocytů. Kumulací vznikají shluky tzv. hnízda. Pigmentové névy mohou být buďto vrozené 

nebo získané. Vrozené vznikají již před narozením a známe je pod názvem mateřská znaménka. 

Velikostně mohou narůstat velikostí od jednoho do dvou centimetrů ale také až po rozsáhlé 

mnohacentimetrové plochy. Naopak vrozené névy jsou ojedinělé a vznikají až po určité době 

života zhruba do 20 let věku. Velikostně nedosahují ani rozlohy 2 centimetrů.  

 

  
Obr. 3.10 Pigmentový névus (vlevo), melanom (vpravo). Převzato z [11] 

3.2.10.1 Léčba 

Odstranění pigmentových lézí probíhá buď chirurgickou cestou, kdy dochází k vyříznutí 

ložiska nebo prostřednictvím laseru. Může se použít např. Nd:YAG laser, který je vyroben 

pro odstraňování benigních pigmentových lézí, kde je cílem pigmentové barvivo melanin. 

Při destrukci je melanin fotoablatován a vzniklé fragmenty jsou odstraněny přirozenou cestou 

prostřednictvím imunitního systému. Mezi hlavní výhody tohoto laseru patří značně malá doba 

pulsu. Krátký puls v kombinaci s delší dobou relaxace zajišťuje zvýšení teploty a zvětšení 

objemu v ohnisku, což má za následek fragmentaci [11, 23]. 

3.3  Používané přístroje 

Mezi přístroje, které využívá PC FNO k léčbě popálenin nebo také k ošetření jizev 

vzniklých popálením či úrazy nebo také k péči o akné atd., se řadí především vysoce výkonný 

cévní laser CANDELA Vbeam Perfecta a erbiový laser. Mezi další přístroje, které se používají 
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pro léčbu popálenin nebo jiných lézí patří např. frakční CO2 laser nebo laser CANDELA 

Vbeam. 

3.3.1  Erbiový laser 

Princip léčby probíhá pomocí odstranění zvoleného úseku tkáně prostřednictvím 

vaporisace neboli v podstatě odpařením tkáně. Erbiový laser má označení Er: YAG a pracuje 

na vlnových délkách 2940 nm. Při zákroku dochází k přeměně vysokofrekvenční světelné 

energie na energii tepelnou a díky vysoké absorpci tohoto typu laseru ve vodě se používá pro 

odstranění svrchní vrstvy kůže neboli epidermis. Zákrok probíhá s maximální citlivostí 

a s přesností až na jeden mikrometr. 

Po aplikaci laseru na zvolené ložisko dochází k vyzáření mnoha paprsků záření na 

poškozenou tkáň. Dopad laserového paprsku je doprovázen přeměnou světelné energie na 

energii tepelnou, prostřednictvím které dojde k odstranění horní vrstvy kůže v místě léze 

a k hlubokému zahřátí pokožky v jejím okolí. Vzniklá volná místa po vaporisaci se regenerují 

přibližně 3 až 6 měsíců a během tohoto období dochází k tvorbě nového vaziva a kožních 

buněk.  

Použití tohoto typu laseru je možné na jakémkoliv místě na lidském těle a používá se 

především na léčbu jizev, popálenin, strií, pigmentových lézí, stařeckých skvrn, benigních 

kožních výrůstků, ale je možné tento typ laseru použít také pro omlazení kůže, její napnutí nebo 

také pro odstranění tetování [27].  

3.3.2  Frakční CO2 laser 

Frakční CO2 laser pracuje na podobném principu ohřátí pokožky vlivem laserového 

záření přímo v místě léze, ale s rozdílem techniky. Přístroj na rozdíl od normálního laseru, který 

provádí plošnou destrukci, využívá bodového zásahu. Laserový paprsek zasahuje pouze 

do určitého bodu nebo do mřížky s volitelným počtem bodů. V místech, kde není tkáň zasažená, 

dochází k procesu hojení a tvorbě nové tkáně a pokožky.  

Laserové záření tohoto typu laseru se používá pro ošetření horních a středních vrstev 

pokožky a používá se především pro tzv. lifting, zjemnění vrásek a omlazení kůže, odstranění 

pigmentových lézí, mateřských znamének a různých benigních výrůstků apod. [27]. 

 

 

3.3.3  CANDELA Vbeam 

Principem laseru CANDELA Vbeam je reakce laserového paprsku s cévním krevním 

barvivem neboli hemoglobinem. Při aplikaci dochází k reakci paprsku s barvivem a tím k jeho 

rozkladu. Laser je tedy při zákroku cíleně zaostřen na ložiska benigních krevních lézí na kůži.  

Laser Vbeam produkuje žluté světlo, které je absorbováno červenou barvou. Záření 

probíhá v pulsním režimu s dynamickým chlazením, což má za následek selektivní destrukci 

ložisek a okolní tkáň není nijak porušená. Po aplikaci laseru může být tkáň růžová nebo lehce 

opuchlá, mohou se v místech lézí tvořit také malé puchýřky, které ale mizí v průběhu 

regeneračního procesu trvajícího několik týdnů. Použití tohoto typu laseru se zaměřuje na různé 

druhy lézí, jako jsou např. jizvy, křečové žíly, oheň, růžovka, bradavice, strie nebo nějaké 

podobné typy ložisek [23].  
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4  CANDELA Vbeam Perfecta 

Laser CANDELA Vbeam Perfecta patří zatím mezi nejnovější a nelepší cévní lasery. 

Jedná se o barvivový pulzní laser, který využívá ke své činnosti proměnnou délku pulsu 

a používá se pro ošetření a léčbu jakýchkoliv cévních lézí. Jeho činnost je využita nejen při 

léčbě jizev a benigních krevních lézí na pokožce, ale také především pro kosmetické účely, 

jako např. ošetření akné, stařeckých skvrn, vrásek či pigmentových lézí a pro omlazení pleti. 

4.1  Pulzní systém přístroje 

Tento typ laseru pracuje v pulzním režimu s krátkou dobou trvání impulzu. Některé starší 

lasery fungují na principu méně impulzů za krátký časový interval např. 1,5 ms, ale tento typ 

přístroje pracuje nastavitelnou délkou impulzového trvání a to 0,45 ms, 1,5 ms, 3 ms, 6 ms, 

10 ms, 20 ms a 40 ms. Čím kratší doba trvání pulzu tím má vyšší destruktivní účinky, naopak 

čím delší délka trvání pulzu, tím je metoda šetrnější pro okolní tkáň. Na obrázku níže můžeme 

vidět dřívější pulzní režimy laserů až do dnešního nejmodernějšího laseru CANDELA Vbeam 

Perfecta.  

 

 
Obr. 4.1 Impulzní režimy u starších laserů – časový interval pulzů 1,5 ms a 40 ms. Převzato 

z [20] 
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Obr. 4.2 Impulzní režimy u laseru CANDELA Vbeam Perfecta. Převzato z [21] 

Maximální počet impulzů, které jsou aplikovány během celé doby aplikace, je 8. 

Při zákroku dochází k rovnoměrnému rozložení energie během celého impulzu a tím je 

umožněno použití vyšší energie na jeden puls, aniž by došlo k poškození tkáně.  

 
Obr. 4.3 Aplikace laseru CANDELA Vbeam Perfecta na poškozenou tkáň. Převzato 

z [21] 

 
U jednotlivých laserů je důležitým faktorem také vlnová délka, na které dochází 

k interakci s pokožkou v ložisku a chlazení. CANDELA Vbeam Perfecta používá 

pro laserový paprsek vlnou délku 595 nm a při interakci s ložiskem i při velmi krátké době 

trvání pulzu 0,45 ms jsou okolní tkáně neporušeny díky dynamickému chlazení DCD (Dynamic 

Cooling Device). Chlazení při zákroku minimalizuje citlivost a zrychluje aktivaci regenerace 

pokožky. Mezi další parametry, které se nastavují před samotným zákrokem je také maximální 

energie v jednotkách J/cm
2
 jejíž hodnota záleží na rozloze léze. Čím menší ložisko, tím vyšší 

energie, pro rychlejší zákrok. Pro rozsáhlá ložiska se používá nižší energie, aby nedošlo 

k velkému poškození pokožky pacienta při zákroku [21, 23]. 
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4.2  Princip přístroje 

Při aplikaci laseru Vbeam Perfecta na postižené místo dochází k interakci laserového 

paprsku o vlnových délkách 595 nm s tkání. Na místě léze dochází k fototermolýze 

neboli k přeměně světelné energie na tepelnou. Při zákroku dochází k procesu interakce záření 

s červeným krevním barvivem – hemoglobinem. Proto je při zákroku cíleně zaostřen na ložiska 

benigních krevních lézí, které jsou vysokou teplotou slepeny a dochází k jejich destrukci. Záření 

probíhá v pulzním režimu s dynamickým chlazením, což má za následek selektivní destrukci 

ložisek a okolní tkáň není nijak porušená. Po zákroku nedochází k žádným problémům ani 

reakcím, které by byly provázeny opucháním či jinými průvodními reakcemi. Kůže může být 

pouze lehce načervenalá [23].  

 

Obr. 4.4 Aplikace laseru CANDELA Vbeam Perfecta na poškozenou tkáň – růžovka. Převzato 

z[22] 

 

Obr. 4.5 Aplikace laseru CANDELA Vbeam Perfecta na poškozenou tkáň – jizvy.   

Převzato z [22] 
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Praktická Část 

  Praktická čas práce je koncipovaná do 4 kapitol a zabývá se popisem vývoje algoritmu 

programu pro automatizovaný výpočet alternativ v závislosti na velikosti použitého spotu. 

Výsledkem aplikovatelným v klinické praxi je uživatelské rozhraní (GUI) s implementovaným 

programem VBeam Perfecta Manager 1.2. V této části diplomové práce je blokově popsán 

program VBeam Perfecta Manager 1.2. s rozborem programu, jeho popisem a ukázkou 

vybraných částí kódu. Popis je však stručný a věcný, v práci není možné popsat každý řádek 

kódu a osvětlovat programování v MATLABu (výpis kódu je přiložen jako samostatná příloha 

v zadní části desek této diplomové práce). Další kapitola shrnuje a popisuje testování programu 

v klinické praxi na PC FNO s ukázkou několika konkrétních výsledků. V poslední kapitole je 

zhodnocení dosažených výsledku diplomové práce. 
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5  Návrh algoritmu 

Tato kapitola se zaměřuje především na návrh algoritmu, který umožní automatizovaný 

vypočet parametrů laserové terapie vzhledem k použitému spotu. Následně jeho popis 

s vývojovým diagramem a také blokové schéma programu s popisem jednotlivých bloků 

a vizuální ukázkou. 

 Funkčním výstupem programu měla být tabulka, ve které obsluha přehledně nalezne 

alternativní možnosti nastavení přístroje tak, aby bylo dosaženo stejných hodnot, jako výchozí 

hodnota, podle které algoritmus bude počítat alternativy. Po konzultacích s lékaři PC FNO, byla 

zvolena energie laserového svazku dodána přístrojem do pacienta. Energie je dána vztahem            

(5.1): 

 

 

                                𝐸 = 𝐹𝑙 ∗ 𝑆,                    (5.1) 

 

 

kde Fl [J/cm
2
] je hodnota fluence (nastavuje lékař) a S [cm

2
] je průměr velikosti použitého spotu 

(dále jen spotu). Testováním v klinické praxi bylo zjištěno, že bude vhodnější namísto výpočtu 

energie užití polygonu (5.2), který vypočítá konstantu pro všechny alternativní spoty, jíž je 

vynásobena zadaná fluence. Tabulka (Tabulka 5.1) přímo vychází z polygonu (5.2) stanoveného 

lékařem MUDr. Jiřím Štětinským na základě jeho osobních zkušeností vycházejících z testování 

přístroje a rovněž na základě maximálních rozsahů fluence pro jednotlivé spoty (Tabulka 5.2 ). 

Dále program vypočítá pro všechny možné alternativní spoty, které jsou přímo závislé 

na vybraném typu léze, alternativní hodnoty fluence, jejichž energie pokud možno přesně 

odpovídají hodnotě energie laserového svazku pro obsluhou zadanou fluenci. Poté, jak je 

zmíněno výše, bylo nutno v algoritmu zahrnout typy léčených lézí, které vymezovaly možnosti 

použití velikosti spotů. 

  

Spot [x] 3 5 7 10 12 

Konstanta [y] 4 3 2 1 0,7 

Tabulka 5.1 Tabulka konstant pro jednotlivé spoty. 

 

 

 

𝑦 = 0, 0262𝑥2 − 0,7669𝑥 + 6,1035,   (5.2) 

 

 

 

kde x je velikost spotu a y výsledná konstanta. 
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Graf 5.1 Polygon se závislostí konstanty na spotech. 

 

 Dalšími důležitými parametry byly velikost spotu a délka pulzu přesně omezující 

možnost nastavení hodnoty fluence na přístroji. Toto bylo realizováno tabulkou, určující horní 

a dolní mez pro každý spot a tři kategorie délky pulzů viz Tabulka 5.2 : 

 

 

Tyto tři kategorie měly pro každý ze spotů horní a dolní mez fluence. Velikosti spotů: 

 

 3 mm 
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Spot 

[mm] 

Intervaly pro 0.45 ms 

[J/cm
2
] 

Intervaly pro 1.5 ms 

[J/cm
2
] 

Intervaly pro 3 ms a více 

[J/cm
2
] 

 od do od do od do 

3 11 40 11 40 21 40 

5 6 29 6 30 7.5 30 

7 4 19 4 20 7 20 

10 3 9 3 10 4 10 

12 2 6.5 2 7 2.75 7 

3x10 10 25 10 25 10 25 

7PL 4 15 4 15 7 15 

10PL 3 9 3 10 4 10 

Tabulka 5.2 Intervalový rozsah fluencí v závislosti velikosti spotu na zvolené délce pulzu. 

 

Algoritmus také musel zahrnovat doporučené hodnoty pro léze, které doporučuje výrobce 

laseru CANDELA Vbeam Perfecta. Tyto rozsahy byly zahrnuty, ale neomezují nijak nastavení 

a výpočet programu. Jsou pouze informativní. V posledním kroku byl požadavek, 

aby algoritmus umožňoval uložit jak nastavené hodnoty, tak tabulku s alternativy do textového 

formátu *.txt.  

Pro lepší orientaci a možnosti vytvoření databáze výsledků, která by mohla ovlivňovat 

výběr nastavení hodnot lékaři, byla přidána možnost zadání jména, příjmení a data narození 

pacienta, které se také ukládají. Po samotné volbě uložení je obsluha dotázaná na to, zda nechce 

k zákroku přidat komentář, což byl jeden z dalších požadavků lékařů PC FNO. Výsledek návrhu 

je možno vidět na Obr. 5.1. 
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Obr. 5.1 Výsledný návrh GUI. 

 

5.1  Popis algoritmu 

Po spuštění programu se zobrazí GUI ve středu obrazovky, načte se pozadí programu 

(viz Obr. 5.2 ) a definují globální stringy (Vyber typ léze atd.). Poté dojde k úvodnímu 

nastavení pop up menu, edit boxů, tabulky výsledků a coment listboxů na defaultní hodnoty. 

Vytvoří se struktura, která obsahuje jednotlivá nastavení pro každou lézi a to možnosti spotů, 

délky pulzů a doporučený rozsah. Všechny tyto části probíhají automaticky ihned. 

 Následně obsluha vybere typ léze, program se poté rozhoduje, zda je typ léze 

s upřesněním či nikoliv. Pokud ano následuje výběr upřesnění léze, jestliže ne, přejde ihned 

k výběru spotu, jenž program omezil na použitelné spoty dle léze a případného upřesnění. Dále 

pokračuje výběrem délky trvání pulzu, což upřesní volitelný rozsah fluence na přístroji (zobrazí 

se v instrukčním okně).  

Program vyhodnotí, zdali zadaná fluence je v rozsahu přístroje. Pokud ne, algoritmus se 

dotáže uživatele, jestli si je jistý a chce pokračovat se zadanou fluencí mimo rozsah. Pokud ano, 

program pracuje s touto hodnotou a přidá následně do tabulky výsledek označený jako OVER, 

jestliže uživatel zvolí možnost ne, program automaticky spočítá průměrnou fluenci 

dle maximální a minimální hodnoty pro vybraný spot podle rovnice: 

 

 

 

𝐹𝑙 =
(𝑚𝑎𝑥+min )

2
 ,                  (5.3) 



42 

 

 

 

 

kde Fl je nově spočítaná zadaná fluence [J/cm
2
], max je maximální rozsah pro daný spot a min, 

což je minimální hodnota rozsahu. Nová průměrná fluence je dosazena do editovacího pole, se 

kterou následně algoritmus počítá.  

Dalším rozhodováním pro algoritmus, než vypočte alternativní hodnoty, je zda check 

box s názvem “Alt. fluence jsou omezeny rozsahem přístroje“. Volba zatrhnutí umožní 

vypočítat alternativní tabulku s hodnotami, které odpovídají mezím přístroje. V případě 

prázdného políčka umožní spočítat tabulku s hodnotami neodpovídajícími rozsahu přístroje. 

Jako poslední je možnost všechna tato data uložit do textového souboru. Po stisknutí 

tlačítka uložit zákrok do souboru se dialogové okno dotáže, zda má být k zákroku také přidělen 

nějaký komentář. Výběrem “Ano“ se otevře okno s možností vepsání komentáře dle potřeby 

obsluhy. Následuje pouze zvolení cesty uložení a pojmenování souboru. Poté se celý cyklus 

může opakovat, jak lze vidět na Obr. 5.3 níže. 

 

 

 

Obr. 5.2 Návrh GUI rozdělen dle bloků (popis jednotlivých bloků 

v kapitolách dále). 
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Obr. 5.3 Vývojový diagram algoritmu 
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5.2  Blokové schéma 

Schéma programu VBeam Perfecta Manager 1.2, je zobrazeno na Obr. 5.4 níže. Program 

se skládá z těla (VBeam Perfecta Manager 1.2) a pěti bloků, se kterými tělo komunikuje, 

přijímáním nebo odesíláním dat. 

 

 
 

5.2.1  Pacientská data 

Tento blok slouží především lékaři pro zadání základních informací o pacientovi jako je 

jméno, příjmení pacienta a datum narození. Tělo programu s těmito daty nijak nepracuje 

až do samotného závěru, kdy jako výstup programu je textový soubor, který obsahuje 

hlavičku s těmito údaji. 

 

 

 

  

Obr. 5.4 Blokové schéma programu  

VBeam Perfecta Manager 1.2 

Obr. 5.5 Ukázka pacientských dat v programu VBeam Perfecta Manager 1.2 
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5.2.2  Nastavení přístroje 

Nastavení přístroje je jeden z absolutně nejdůležitějších bloků pro smysl programu. 

Zde lékař nastavuje parametry přístroje dle zákroku, kterému se bude pacient podrobovat. 

VBeam Perfecta Manager 1.2 umožňuje vybrat a nastavit tyto parametry: 

 

 Typ léze – možnost všech patnácti druhů lézí, jenž přístroj CANDELA Vbeam Perfecta 

umožňuje léčit. Na podnět a žádost lékařů z PC FNO byla vytvořena jedna „Univerzální 

léze“ umožňující použití všech velikostí spotů a jakéhokoli omezení rozsahu fluence. 

 Upřesnění léze – při výběru několika určitých lézí se aktivuje možnost upřesnění dané 

léze a to její umístění nebo speciální typ. 

  Spot – po předchozích výběrech typu a upřesnění léze je umožněn dle předešlého 

nastavení výběr velikostí spotů, využitelných pro dané léze. 

 Délka pulzu – lékař dle svého úsudku a znalostí vybere patřičnou délku pulzu. Přístroj 

umožňuje nastavit hodnoty 0.45 ms, 1.5 ms, 3 ms, 6 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms a 40 ms. 

Tato hodnota také určuje spolu s velikostí spotů, jaký bude maximální možný interval 

fluence, se kterým obsluha pracuje. 

 Fluence – editovací pole, v němž je možno zadat vybranou fluenci. Obsluha je pomocí 

instrukcí upozorněna na doporučený rozsah pro danou lézi a rozsah, který umožňuje 

přístroj nastavit. Pokud je rozsah přístroje překročen, objeví se dotazovací okno, 

zda chce lékař s hodnotami mimo rozsah pokračovat. 

 

 

5.2.3  Instrukce uživateli 

Část programu (Instrukce uživateli), jejíž úkolem je zobrazovat, pokyny obsluze tak, jak 

by měla postupně pracovat s programem. Ve finální části, kdy lékaři zbývá zadat samotnou 

fluenci určenou pro daného pacienta, vypíše hodnoty: 

 

 Doporučený rozsah přístroje – minimální a maximální hodnota fluence v J/cm
2
, 

kterou je možno na přístroji nastavit. 

 Doporučený rozsah pro lézi – minimální a maximální hodnota fluence v J/cm
2
, kterou 

doporučuje výrobce přístroje. 

  

Obr. 5.6 Ukázka nastavení přístroje v programu  

VBeam Perfecta Manager 1.2 
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Jednotlivé kroky: 

 

  

Obr. 5.7 Kroky instrukčního pole VBeam Perfecta Manager 1.2 
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5.2.4  Výpočet alternativní tabulky 

Stěžejní častí programu a důvod kvůli jeho realizaci je tabulka alternativních nastavení. Je 

hlavním výstupem programu VBeam Perfecta Manager 1.2. Tato tabulka umožňuje obsluze 

přístroje CANDELA Vbeam Perfecta ihned vidět a poté použít alternativní nastavení přístroje 

při stejné nebo nejbližší možné hodnotě energie, kterou pacient obdrží během zákroku. Je 

složena z počtů řádků, odpovídajících možnostem využití spotu dle vybrané léze a z pěti 

sloupců zobrazujících parametry (Spot size, Alt. Fluence, Duration, Energy, dEnergy). 

 

 Spot size – vypsání možností alternativních spotů pro danou lézi v milimetrech [mm]. 

 Alt. Fluence – vypočtené hodnoty fluence pro alternativní spoty na základě shody 

energií v joulech na centimetr čtvereční [J/cm
2
]. 

 Duration – nastavená hodnota délky pulzu v milisekundách [ms]. 

 Energy – příslušná energie, kterou pacient obdrží dle Spot size a Alt. Fluence v joulech 

[J]. 

 dEnergy – absolutní rozdíl energií mezi zadanou a alternativami v joulech 

a procentech[J/%]. 

 

Check box “Alt. Fluence jsou omezeny rozsahem přístroje“ umožňuje volbu výpočtů 

alternativy v nastavitelných mezích přístroje pro daný zákrok. 

 

 
 

 

 

  

Obr. 5.8 Ukázka tabulky alternativních nastavení v programu VBeam Perfecta Manager 1.2 
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5.2.5  Ukládání záznamu do textového souboru 

Slouží především pro zpětné posouzení reakce pacienta na použitou léčbu a možnosti 

viz kapitola Návrh algoritmu, které obsluha může využít pro shodnou dávku, obdrženou 

pacientem a zároveň jiné nastavení přístroje CANDELA Vbeam Perfecta. Je to další výstup 

programu, ve kterém se nachází: 

 

 Jméno a příjmení pacienta 

 Datum narození 

 Datum provedení zákroku 

 Typ zákroku 

 Tabulka alternativních hodnot (stejná co zobrazuje program) 

 Komentář, který obsluha může, ale nemusí vložit. 

 

Po stisku tlačítka “Uložit zákrok do souboru“ viz Obr. 5.8  vyběhne dialogové okno, které 

se dotáže na to, zda má být do textového souboru vložen komentář (viz Obr. 5.9 ). Pokud je 

zvoleno “Ano“ vyběhne okno s textovým polem, kde lze vložit komentář (Obr. 5.10 ). Po stisku 

“OK“ je soubor i s komentářem uložen do textového souboru, dle vybraného umístění a názvu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.9 Ukázka dialogového okna na přidání komentáře v programu  

VBeam Perfecta Manager 1.2 
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Obr. 5.10 Ukázka textového pole pro vložení komentáře v programu  

VBeam Perfecta Manager 1.2 
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6  Návrh a řešení uživatelského prostředí 

Pro návrh a realizaci programu bylo zvoleno interaktivní programovací prostředí 

MATLAB s vlastním programovacím jazykem čtvrté generace. Byl zvolen z důvodů 

jednoduchosti tvorby GUI a znalosti programu z užívání během celé doby studia. Tato část 

práce je věnována zejména GUI a to jeho řešením s osvětlením hlavních částí kódu a názornou 

ukázkou. 

 

6.1  Grafický návrh 

Grafický návrh (Obr. 6.1) GUI byl vytvořen, z důvodu nepodporování alfa-kanálů 

programem MATLAB, grafickém editorem. Do hlavičky grafického návrhu jsem 

zakomponoval tři důležitá loga, jež jsou s programem spjata. Logo FNO jakožto hlavního 

uživatele programu, na jehož popud byla diplomová práce vytvořena. Nesmí chybět logo 

CANDELA, jakožto výrobce cévního laseru. Třetí z nich je Vbeam Perfecta, což je označení 

konkrétního laseru firmy CANDELA. 

 Rovněž jsou vloženy hlavičky jednotlivých pop up menu, edit boxů, comment listu, 

check boxu a tabulky. Právě z důvodu nepodporování alfa-kanálů. V neposlední řadě nechybí 

v pravém dolním rohu logo oboru BME. 

 

 

 

  

Obr. 6.1 Srovnání GUI s pozadím a bez – VBeam Perfecta Manager 1.2 



51 

 

 Část programu, která načítá pozadí GUI a po spuštění programu jej otevře uprostřed 

obrazovky, je součástí Opening funkce programu. Na Obr. 6.1 výše můžeme vidět rozdíl 

mezi GUI s pozadím a bez (při zakomentování řádku imshow…). 

 

 

% GUI se otevře v centru obrazovky 

movegui(handles.figure1,'center'); 

% Background 

imshow('back_cz.jpg','Parent', handles.background); 

 

6.2  Inicializace 

Po každém spuštění programu proběhne zcela automaticky tzv. OpeningFcn, ve které se 

provede načtení obrázku pozadí a vycentrování GUI jak bylo zmíněno v předchozí kapitole 6.1  

. 

 Vytvoření a definice globálních stringů: 

 

% Strings 

global str1_list_cz str2_list_cz str3_list_cz str4_list_cz 

str5_list_cz;  

str1_list_cz = 'Vyberte typ léze.';       %definice stringu 1 

str2_list_cz = 'Vyberte upřesnění léze.';   %definice stringu 2  

str3_list_cz = 'Vyberte velikost nástroje.';%definice stringu 3 

str4_list_cz = 'Vyberte trvání pulzů.';     %definice stringu 4 

str5_list_cz = vertcat('Zadejte hodnotu fluence.       ',... 

       '                               ');  %definice stringu 5 

 

 

 Níže je uveden kód nastavení všech polí, která jsou zakázaná (pomocí parametru Enable 

a hodnoty off), kromě výběru typu léze, vymazání tabulky (typu cell) a vypsání stringu jedna 

do comment listboxu. 

 

 

% Starting initialization of all components 

set(handles.comment_listbox,'String',str1_list_cz);                         

%zobrzení stringu 1 v koment listboxu 

set(handles.lesion_spot_popup,'Enable','off','String',' 

','Value',1);        

%zakazání pop up menu 

set(handles.spot_size_popup,'Enable','off','String',' 

','Value',1);          

%zakazání pop up menu 

set(handles.pulse_duration_popup,'Enable','off','String',' 

','Value',1);     

%zakazání pop up menu 

set(handles.fluence_edit,'Enable','off','String',' ');                      

%zakazání edit boxu 
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set(handles.table_results,'Data',cell(0,8));                                

%vynlování tabulky 

 Následující kód: 

vytvoření globální struktury, která definuje na každém řádku index, velikosti spotů, délky pulzů 

a doporučený rozsah fluence pro každou lézi a její upřesnění. Taktéž jsou vytvořeny tabulky 

spotTabMin a spotTabMax definující minimální a maximální hodnoty fluence, která je zadána. 

 

global structTab type spotTabMin spotTabMax; 

type = 0; 

structTab = 

struct('Index',{},'Spotsize',{},'Duration',{},'Fluence',{}); 

  

loadStruct(1,1.1,{'- none -' '5' '7' '10' '3x10'},{['- none -';'    

0.45';'1.5';'3.0';'6.0';'10.0';'20.0';'30.0';'40.0']},{7.5 12;7 

12;5.5 7.5;11 14});   %teleaktazie oblicej  

loadStruct(2,1.2,{'- none -' '5' '7' '10' '3x10'},{['- none -

';'0.45';'1.5';'3.0';'6.0';'10.0';'20.0';'30.0';'40.0']},{8 12;8 

12;6.5 7.5;10 12});     %teleaktazie nos 

loadStruct(3,1.3,{'- none -' '3x10'},{['- none -';'0.45';'1.5'; 

'3.0';'6.0';'10.0';'20.0';'30.0';'40.0']},{11 18});                       

%teleaktazie dolní končetiny 

loadStruct(4,1.4,{'- none -' '7' '10'},{['- none -';'0.45';     

'1.5';'3.0';'6.0';'10.0';'20.0';'30.0';'40.0']},{11 15;6 7});                   

%teleaktazie matting 

loadStruct(5,1.5,{'- none -' '7' '10' '12'},{['- none -';       

'0.45';'1.5';'3.0';'6.0';'10.0';'20.0';'30.0';'40.0']},{8 11;5 

7;5 7});    %teleaktazie rosacea 

 

 Vysvětlení struktury “struct“ výše. Jako příklad poslouží první řádek příslušející 

Teleangiektazi obličeje. Jednotlivé sloupce v tabulce jsou mezi sebou odděleny čárkou. První 

číslo, v našem případě jedna, označuje řádek struktury, následuje index 1.1, poté ve složených 

závorkách jsou jednotlivé možnosti spotů, které pro Teleangiektazii obličeje může obsluha 

použít (5, 7, 10,3x10). Každý spot je v uvozovkách, rovněž “–none–“, což není velikost spotu, 

ale je zde umístěn z důvodu první možnosti volby v pop up menu. Následují délky pulzů 

v rozmezí 0.45 ms až po 40 ms. V posledním sloupci jsou intervaly fluence odděleny 

středníkem pro každý možný spot. 

 Následuje vytvoření tabulky minimálních hodnot fluencí, které jsou závislé jak 

na velikosti spotu, tak na zvolené délce pulzu neboli durationu. Jelikož máme k výběru 7 

různých spotů, tabulka má 7 sloupečků. Fluence jsou rozděleny dle durationu do 3 skupin 

a to 0.45 ms, 1.5 ms a 3 ms a více, proto 3 řádky v tabulce. 

 

%tabulka minim fluenci dle spotu a durationu 

spotTabMin(1,1) = 11; spotTabMin(2,1) = 6; spotTabMin(3,1) = 4; 

spotTabMin(4,1) = 3; spotTabMin(5,1) = 2; spotTabMin(6,1) = 10; 

spotTabMin(7,1) = 4; spotTabMin(8,1) = 3; 

spotTabMin(1,2) = 11; spotTabMin(2,2) = 6; spotTabMin(3,2) = 4; 

spotTabMin(4,2) = 3; spotTabMin(5,2) = 2; spotTabMin(6,2) = 10; 

spotTabMin(7,2) = 4; spotTabMin(8,2) = 3; 
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spotTabMin(1,3) = 21; spotTabMin(2,3) = 7.5; spotTabMin(3,3) = 

7; spotTabMin(4,3) = 4; spotTabMin(5,3) = 2.75; spotTabMin(6,3) 

= 10; spotTabMin(7,3) = 7; spotTabMin(8,3) = 4; 

 

 V ukázce tabulky minimálních hodnot můžeme vidět, že nejprve je vypsán název 

tabulky a poté v závorce dvě čísla. První číslo určuje sloupec neboli velikost spotu, druhé 

pak řádek, který přísluší durationu. Takže například spotTabMin(1,1) = 11; definuje minimální 

hodnotu rozsahu fluence spotu 3 s nastaveným durationem 0.45 ms, která je 11 J/cm
2
. Tímto 

principem je tvořena celá tabulka i pro hodnoty maximální. Spoty jsou řazeny postupně 

od nejmenšího (3) po největší (12), následují 3x10, 7 PL a 10 PL, viz. kapitola 5  Tabulka 5.2  

 Následuje funkce nazvaná loadStruct, jejíž úkol je naplnit dříve vytvořenou strukturu 

structTab příslušnými hodnotami. 

 

function loadStruct(n,index, spot, duration, fluence) 

global structTab;  %zavolání globální proměnné structTab 

structTab(n).Index=index;  %naplnění structTab indexy 

structTab(n).Spotsize=spot;%naplnění structTab velikostmi spotu 

structTab(n).Duration=duration;%naplnění structTab hodnotami 

délky pulzu 

structTab(n).Fluence=fluence;%naplnění structTab rozsahy fluencí 

 

 

6.3  Pacientská data 

Pacientská data jsou tvořena třemi edit boxy (jméno, příjmení, datum narození), 

do kterých je možno napsat libovolný text, bez jakéhokoliv omezení (viz Obr. 5.). Tato část není 

samostatnou funkcí, slouží pouze jako zdroj hlavičky pro uložení textového souboru 

(viz kapitola 6.6  ). 

6.4  Nastavení přístroje 

Obsahem této podkapitoly je popis funkcí jednotlivých prvků, které se týkají nastavení 

přístroje: Typ léze, Upřesnění léze, Spot, Délka pulzu, Fluence. 

6.4.1  Typ léze 

Výběr možného typu léze z pop up menu obsluhuje funkce, jejíž část je možné vidět 

v kódu níže. Funkce začíná tím, že si zavolá globální proměnné, které potřebuje. Následuje 

vymazání tabulky jako v každé funkci, kromě té části, kde se počítají a vypisují výsledky 

do tabulky alternativ. Toto se děje z důvodu potřeby změny jakýchkoliv parametrů 

v již vyplněné tabulce. Tato zůstává prázdná až do posledního kroku, čímž je zadání fluence 

a potvrzení klávesou enter. Výběr léze je řešen pomocí switch, kde jednotlivé case jsou 

možností lézí z pop up menu - Typ léze. 

 

 

function lesion_type_popup_Callback(hObject, ~, handles) 

%#ok<DEFNU> 
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global str1_list_cz str2_list_cz str3_list_cz; 

global structTab type;  

set(handles.table_results,'Data',cell(0,8)); 

switch(get(hObject,'Value')) 

        case 2 

     set(handles.lesion_spot_popup,'String',{'- none -' 

'obličej' 'nos' 'dolní končetiny' 'matting' 

'rosacea'},'Enable','on','Value',1); 

     set(handles.spot_size_popup,'Enable','off','String',' 

','Value',1); 

                  

set(handles.pulse_duration_popup,'Enable','off','String',' 

','Value',1); 

     set(handles.fluence_edit,'Enable','off','String',' '); 

     set(handles.comment_listbox,'String',str2_list_cz); 

    case 3        

set(handles.lesion_spot_popup,'Enable','off','String',' 

','Value',1);        

set(handles.pulse_duration_popup,'Enable','off','String',' 

','Value',1); 

set(handles.fluence_edit,'Enable','off','String',' ');       

set(handles.spot_size_popup,'String',structTab(6).Spotsize,

'Enable','on','Value',1); 

      type = structTab(6).Index; 

      set(handles.comment_listbox,'String',str3_list_cz); 

 

 

 Jako příklad poslouží case 2 a case 3, které přísluší prvnímu a druhému typu léze z pop 

up menu (case 1 je pro volbu “–none–“, tudíž ostatní pop up menu, edit box a tabulka zůstávají 

vypnuty a prázdné). Jak je možno vidět z kódu výše, case 2 je pro lézi Teleangiektazie, která má 

upřesnění, a tudíž zapne a nahraje do pop up menu možné upřesnění. Ostatní části jsou vypnuté 

a do comment listboxu se vypíše string 2 (Vyberte upřesnění léze.). Case 3, jak je možno vidět 

v kódu výše, je léze bez upřesnění (Vrásky), proto upřesnění pop up menu je vypnuté, ale pop 

up menu spot size se povolí a podle struktury se do něj nahrají možnosti, které odpovídají řádku 

6 tabulky a sloupci Spotsize. Do comment listboxu se uloží string 3 (Vyberte velikost nástroje). 

Do proměnné “type“ se vloží index stejného řádku struktury. 

 

6.4.1.1 Upřesnění léze 

To je realizováno stejně jako výběr spotu, pouze před switch je if a elseif. Ten se 

dotazuje, zda byla vybrána léze s upřesněním. Pokud ano, pokračuje funkce upřesnění léze, 

pokud ne, je přeskočena. Ukázka jednoho elseif: 

 

elseif(get(handles.lesion_type_popup,'Value') == 9) 

    switch(get(hObject,'Value')) 

      case 1 

      set(handles.spot_size_popup,'Enable','off','String',' 

','Value',1); 

      set(handles.pulse_duration_popup,'Enable','off','String',' 

','Value',1); 
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      set(handles.fluence_edit,'Enable','off','String',' '); 

            type = 0; 

      set(handles.comment_listbox,'String',str2_list_cz); 

case 2          

set(handles.spot_size_popup,'String',structTab(15).Spotsize

,'Enable','on','Value',1);           

set(handles.pulse_duration_popup,'Enable','off','String',' 

','Value',1); 

     set(handles.fluence_edit,'Enable','off','String',' '); 

            type = structTab(15).Index; 

     set(handles.comment_listbox,'String',str3_list_cz); 

case 3         

set(handles.spot_size_popup,'String',structTab(16).Spotsize

,'Enable','on','Value',1);         

set(handles.pulse_duration_popup,'Enable','off','String',' 

','Value',1); 

     set(handles.fluence_edit,'Enable','off','String',' '); 

     type = structTab(16).Index; 

     set(handles.comment_listbox,'String',str3_list_cz); 

 

  

 Elseif porovnává hodnoty “lession_type_popup“ s hodnotou 9, jež je devátou lézí z pop 

up menu a tou je bradavice (má upřesnění léze). Jestliže je vybraná, následují 3 case. První case 

umožňuje volbu “–none–“ (stejný případ jako u výběru spotu “–none–“), další case je 

pro umístění v obličeji, podle něhož se do pop up menu nahrají hodnoty velikosti spotu 

příslušného řádku (15) a sloupce Spotsize stuktury . Do proměnné “type“ se uloží příslušný 

index. Naprosto shodně pracuje další case, jen s řádkem 16 struktury. 

 

6.4.2  Spot size 

Funkce “spot_size_popup“ porovnává vybrané hodnoty velikosti spotu se všemi 

možnými a podle toho umožní do dalšího pop up menu nahrát příslušné délky pulzů a vypsat 

danou instrukci do comment listboxu. Realizováno je to pomocí if a strcmp (zkratka 

z anglického string compare = porovnání stringů). Podle shody spotu je do proměnné spot 

uložená hodnota, která je podstatná pro další funkce (viz další kapitoly). 

 

function spot_size_popup_Callback(hObject, ~, handles) 

%#ok<DEFNU> 

global str3_list_cz str4_list_cz;  

global structTab type spot; 

set(handles.table_results,'Data',cell(0,8)); 

n     = [structTab.Index] == type; 

str = get(hObject,'String'); 

spo = str(get(hObject,'Value'),:);          %vybrání pouze 

hodnoty ze stringu str pro možnost porovnání 

  

if(strcmp(spo,'3'))    

set(handles.pulse_duration_popup,'String',structTab(n).Duration(

1),'Enable','on','Value',1); 

    set(handles.fluence_edit,'Enable','on','String',''); 
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    set(handles.comment_listbox,'String',str4_list_cz); 

    spot = 1; 

6.4.3  Délka pulzu 

Princip funkce je shodný s výběrem léze a to switch starající se o výběr dané délky 

pulzu. Podle tohoto výběru se uloží do proměnné “duration“ hodnoty 1, 2 nebo 3, dle kategorií 

hodnot (viz Tabulka 5.2 2). Case 1 je opět pro hodnotu “–none–“ a case 2 pro 0.45 ms. 

 

 

function pulse_duration_popup_Callback(hObject, ~, handles) 

%#ok<DEFNU> 

global str4_list_cz str5_list_cz spotTabMin spotTabMax;  

global spot duration structTab type; 

  

set(handles.table_results,'Data',cell(0,8)); 

switch(get(hObject,'Value')) 

    case 1 

        set(handles.fluence_edit,'Enable','off','String',' '); 

        set(handles.comment_listbox,'String',str4_list_cz); 

    case 2 

        set(handles.fluence_edit,'Enable','on','String',''); 

        set(handles.comment_listbox,'String',str5_list_cz); 

        duration = 1; 

 

6.4.4  Fluence 

V první řadě proběhne ve funkci “fluence_edit“, která má za úkol kontrolu rozsahu 

zadané fluence, výpočet alternativ a převod nestandardních spotů na hodnoty, se kterými je 

možné alternativy počítat. To se týká spotů 3x10, 7 PL a 10 PL. V první části je uvedena 

definice proměnných, které funkce používá. Informace o kódu níže, viz komentáře (označeny 

procentem). 

 

global results spotTabMin spotTabMax spot duration; 

  

allSpots  = get(handles.spot_size_popup,'String');%vsechny spoty 

pro danou lezi                    

allDurat  = get(handles.pulse_duration_popup,'String');%vsechny 

durationy pro danou lezi 

  

indexSpot  = get(handles.spot_size_popup,'Value');%index 

vybraneho spotu v spotPopupu 

indexDurat = get(handles.pulse_duration_popup,'Value');%index 

vybraneho durationu  

fluence    = str2double(get(hObject,'String'));%zadana fluence 

ciselne 

actDurat   = str2double(allDurat(indexDurat,:));%vybrany 

duration ciselne 

spotsTab   = allSpots(2:length(allSpots));%mozne alternativni 

spoty 
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 Následuje if kontrolující zadanou fluenci, zda se nachází v rozsahu tabulek 

“spotTabMin“ a “spotTabMax“ a to pomocí proměnných “spot“ a “duration“. Pokud je fluence 

mimo rozsah, program vyvolá dialogové okno funkcí questdlg. Další if kontroluje, jestli bylo 

zadáno ano nebo ne, pokud ne, spočítá se průměrná fluence dle vzorce (5.3). V opačném 

případě je ponechána hodnota a změní se hodnota proměnné “alt“. 

 

alt = 0; % fluence v rozsahu 

if((fluence < spotTabMin(spot,duration))||(fluence > 

spotTabMax(spot,duration)))     

    choice = questdlg('Zadaná fluence je mimo doporučený rozsah! 

Chcete i přesto pokračovat se zadanou fluencí?',... 

        'Hodnota mimo rozsah','Ano','Ne','Ne'); 

    if (strcmp(choice,'Ne')) 

  fluence = (spotTabMin(spot,duration) + 

spotTabMax(spot,duration))/2; 

        set(hObject,'String',fluence); 

    end 

    alt = 1; %fluence mimo rozsah 

end 

 

 Ukázka funkce for níže, která se stará o zmiňovanou úpravu formátu spotu pro další 

výpočty. Spot 3x10 je nahrazen hodnotou průměru odpovídající stejnému obsahu kruhu, 7 PL 

a 10 PL jsou nahrazeny pouze čísly. 

 

% uprava formatu nestandardnich spotu pro dalsi vypocty 

for i = 2:(length(allSpots)) 

    if (strcmp(allSpots{i},'3x10')) 

        allSpots{i} = '5.477'; 

    elseif (strcmp(allSpots{i},'7PL')) 

        allSpots{i} = '7'; 

    elseif (strcmp(allSpots{i},'10PL')) 

        allSpots{i} = '10'; 

    end 

end 

 

 Definice proměnných pro výpočty alternativ a výpočet energie (dle vzorce             (5.1) 

výše) pro hodnotu se zadanou fluencí do edit boxu. 

 

energ   = 

fluence*((((str2double(allSpots{indexSpot})/2)^2)*pi)/100); 

%výpočet energie 

allFluence1 = zeros(length(allSpots)-1,1); 

allFluence2 = zeros(length(allSpots)-1,1); 

allEnergs2  = zeros(length(allSpots)-1,1); 
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6.5  Výpočet alternativ 

O výpočet alternativ se stará cyklus for, který se provede tolikrát, kolik je možností v pop 

up menu spot, vyjímaje prvního (“–none–“), proto mínus 1. Jako první v cyklu je vypočtena 

alternativní fluence (dle polygonu (5.2)), následuje if, jehož cílem je zjistit, zda je zatrhnutý 

check box, který hlídá alternativní rozsahy v mezích přístroje. Pokud je check box zatrhnut, 

provede se if , v něm je obsazen další, který se táže, zda je vypočtena fluence (“allFluence1“) 

menší než spotTabMin. Pokud ano, uloží se do proměnné “allFluence2“ minimální hodnota 

z tabulky, pokud ne, pokračuje elseif. Následně je-li “allFluence1“ větší než hodnota z tabulky 

spotTabMax, uloží se maximální hodnota z tabulky do “allFluence2“, v opačných případech se 

uloží aktuální “allFluence1“ do “allFluence2“. Poté je vypočtena energie pro “allFluecne2“. 

 

for i = 1:(length(allSpots)-1)    

  

    if(strcmp(allSpots{i+1},allSpots{indexSpot}) == 0) 

        allFluence1(i) = 

(round((0.0262*(str2double(allSpots{i+1})^2))-

(0.7669*(str2double(allSpots{i+1})))+6.1035))*fluence; 

    else 

        allFluence1(i) = fluence; 

    end 

        spots = get(handles.spot_size_popup,'String'); 

    if(get(handles.fluence_checkbox,'Value') == 1) 

        ind = decodeSpot(spots(i+1)); 

        if (allFluence1(i) < spotTabMin(ind,duration)) 

            allFluence2(i) = spotTabMin(ind,duration); 

        elseif (allFluence1(i) > spotTabMax(ind,duration)) 

            allFluence2(i) = spotTabMax(ind,duration); 

        else 

            allFluence2(i) = allFluence1(i); 

        end 

    else 

        allFluence2(:) = allFluence1(:); 

    end     

    allEnergs2(i) = 

allFluence2(i)*((((str2double(allSpots{i+1})/20)^2)*pi)); 

   

end 

 

6.5.1  Vyplnění tabulky alternativami 

Byl vytvořen tzv. cell, pro uložení alternativních hodnot, kde počet řádků je počet všech 

spotů v proměnné “allSpots“ kromě “–none–“ (proto −1) a sloupců je 5. Dále následovalo 

definování proměnné “posun“ (funkce viz komentář) a for, který cyklicky plní cell “results“ 

(nejprve první řádek všech 5 sloupců, viz řádky results{posun,1,2….}= ). Poté se provede 

výpočet rozdílu energií s převedením na procenta. V posledním kroku se zvýší proměnná 

“posun“ o 1, tím se při ukládání do “results“ posune na druhý řádek. 
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results = cell(length(allSpots)-1,5);% vytvoření cell pro 

výsledky 

posun = 1; % nastavení proměnné pro posun po řádcích 

for k = 1:(length(allSpots)-1) 

        results{posun,1}=char(spotsTab(k)); 

        results{posun,2}=num2str(allFluence2(k)); 

        results{posun,3}=num2str((round((actDurat)*100))/100); 

        results{posun,4}=um2str((round(allEnergs2(k)*100))/100); 

        deltaE = (round((energ-allEnergs2(k))*100))/100; 

        proc1E = energ/100; 

        procDE = round(deltaE/proc1E); 

        results{posun,5} = 

horzcat(num2str(deltaE),'/',num2str(procDE));    

        

    posun = posun + 1; % proměnné posun se přičte 1 

end 

 

 Druhý if v případě, že fluence je mimo rozsah přístroje, přidá řádek označovaný 

jako “(over)“. 

 

if (alt == 1) 

    altRes = cell(1,5); 

    altRes{1,1} = horzcat(char(allSpots(indexSpot)),'(over)'); 

    altRes{1,2} = num2str(fluence); 

    altRes{1,3} = num2str(actDurat); 

    altRes{1,4} = num2str((round(energ*100))/100); 

    altRes{1,5} = '0/0'; 

  

    results = [altRes;results]; %spojední resultr a alt results 

end 

  
 Poslední krok je nahrání dat do tabulky GUI. 

 

set(handles.table_results,'Data',results(:,1:5)); % naplnění 

tabulky gui daty 

 

6.6  Ukládání záznamu do textového souboru 

 
Uložení dat, jež program zobrazuje uživateli, ať už údaje o pacientovi nebo nastavení 

přístroje spolu s tabulkou alternativ, je pro obsluhu přístroje důležité. Proto jako výstup 

z programu je možnost vytvořit textový soubor se všemi těmito údaji. Ukládání používá funkci 

jménem “save_button“, ve které jsou hodnoty z pop up menu a edit boxů vloženy 

do proměnných. 

 

function save_button_Callback(~, ~, handles) %#ok<DEFNU> 

global results; %volání proměnné results 

name = get(handles.pacient_name_edit,'String'); 

lastname = get(handles.pacient_lastname_edit,'String'); 

birth = get(handles.birth_edit,'String'); 
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c = clock; 

date = horzcat(num2str(c(3)), '.', num2str(c(2)), '. ', 

num2str(c(1))); 

 

if (c(5) < 10) 

    time = horzcat(num2str(c(4)), ':0', num2str(c(5))); 

else 

    time = horzcat(num2str(c(4)), ':', num2str(c(5))); 

end 

zakrok = char(get(handles.lesion_type_popup,'String')); 

if(strcmp(get(handles.lesion_spot_popup,'Enable'),'off'))   

    zakrok = 

deblank(zakrok(get(handles.lesion_type_popup,'Value'),:)); 

else 

    typ = char(get(handles.lesion_spot_popup,'String')); 

    zakrok = 

horzcat(deblank(zakrok(get(handles.lesion_type_popup,'Value'),:)

),... 

        ' 

(',deblank(typ(get(handles.lesion_spot_popup,'Value'),:)),')'); 

end 

 

 
 V prvních řádcích (kódu výše) je možné vidět ono uložení stringů do proměnných 

name, lastname a birth. Do “c“ je pomocí funkce clock vloženo aktuální datum a čas. Poté se 

string rozdělí a převede na hodnoty, ty jsou uloženy v proměnných “date“ and “time“. U času je 

použit if pro přehlednější zobrazení, jenž v případě, že minuty jsou v rozmezí 0 až 9, přidá 0, 

např. 13:05 namísto 13:5. Proměnná “zakrok“ obsahuje další if a to z důvodu možnosti 

upřesnění léze. Pokud je pop up menu vypnuté, znamená to, že typ léze je bez upřesnění, 

do proměnné se přímo uloží typ léze z pop up menu. V opačném případě se do proměnné 

“zakrok“ pomocí horzcat uloží horizontálně, tedy za sebou, oba stringy z pop up menu. 

 Vytvoření hlavičky textového souboru opět za pomocí funkce horzcat, kde se spojí 

předem definovaný text s příslušnou proměnnou. 

 

stringName = horzcat('Jmeno pacienta:    ', name);%vyvoření 

havičky textového souboru 

stringLast = horzcat('Prijmeni pacienta: ', lastname);%vyvoření 

havičky textového souboru 

stringBirth= horzcat('Datum narozeni:    ', birth);%vyvoření 

havičky textového souboru 

stringDate = horzcat('Datum zakroku:     ', date, ', ', 

time);%vyvoření havičky textového souboru 

stringZakr = (horzcat('Typ zakroku:       ', zakrok));%vyvoření 

havičky textového souboru 

 

 Po stisku tlačítka na uložení dat vyskočí dialogové okno (funkce questdlg), které se 

dotazuje s možnostmi ano a ne, zda má být do textového souboru přiložen komentář. If porovná 

pomocí strcmp, zda bylo zvoleno ano nebo ne. Volbou ano umožní vložit komentář, za pomocí 

funkce inputdlg vytvoří editovací pole o velikosti 20x80 znaků a následně jej uloží do proměnné 
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comment. Pokud obsluha zvolí ne, je do proměnné vložen prázdný string a přikročí se 

k ukládání souboru. 

 

 

addcomment = questdlg('Chcete k souboru přidat 

komentář?','Komentář','Ano','Ne','Ne'); 

if(strcmp(addcomment,'Ano') == 1) 

    comment = inputdlg('Vložte komentář zákroku:','Přidání 

komentáře',[20 80]); 

    if (isempty(comment)) 

        comment = {''}; 

    end 

else 

    comment = {''}; 

end 

 

 Samotné pojmenování a zvolení cesty uložení souboru je realizováno takto: 

 

% Otevření nabídky pro uložení souboru 

[fileName,pathName] = uiputfile(... 

{'*.txt','Text Files (*.txt)';},'Uložení zákroku'); 

% Pokud není cesta vybraného souboru prázdný řetězec 

if isequal(pathName,0) == 0 

    % Pokud není název vybraného souboru prázdný řetězec 

    if isequal(fileName,0) == 1 

        % Pokud nebyl zvolen název, přiřadí se název "zákrok" 

        fileName = 'zakrok'; 

    end 

    % Vytvoření a otevření nového textového souboru  

    id = fopen([pathName fileName], 'w'); 

    % Zápis do souboru po řádcích 

    for n = 1:size(stringName,1) 

        % Vypíše jmeno pacienta 

        fprintf(id,'%s\r\n',stringName(n,:)); 

    end 

 

První řádek v kódu výše otevře standardní dialogové okno pro uložení soboru, 

ve složených závorkách je předem definovaný název souboru, formátu uložení (v tomto případě 

pouze textový soubor) a název dialogového okna. První if definuje případ, když není zadaná 

cesta uložení, například stisk tlačítka storno, ukládání se ukončí. Pokud však cílová cesta nemá 

parametr nula, tzn. cílová cesta byla zadaná, program pokračuje druhým if. Ten v případě 

nezadání názvu souboru jej automaticky pojmenuje “zákrok“. Další řádek programu vytvoří 

a otevře textový soubor a následují cykly for, které pro všechny stringy uloží do vytvořeného 

souboru písmeno po písmenu a to pro “stringName“ (řetězec s hlavičkou a uloženým jménem), 

“stringLast“ atd. 

 Jako poslední krok se do textového souboru vypíše hlavička tabulky, která má určité 

formátování pro přehlednost a následují for ve for, jež ukládají tabulku alternativ (jednotlivé 

řádky a sloupce). Na stejném principu funguje ukládání komentáře do souboru. Po skončení se 

soubor uzavře. 
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fprintf(id,'\r\n \r\n'); 

    fprintf(id,'%s %s %s %s %s %s %s\n',... 

    'Spot size[mm]     ','Alt.Fluence[J/cm2]',... 

    'Energy[J]         ','Duration[ms]      ',... 

    'Power[W]          '); 

    fprintf(id,'%s\r\n','  '); 

    tab = size(results); 

    for i = 1:tab(1) 

        for j = 1:(tab(2)) 

            fprintf(id,'%-19s',num2str(results{i,j})); 

        end 

        fprintf(id,'\r\n'); 

    end    

    fprintf(id,'\r\n\r\nKomentář:\r\n\r\n'); 

    com = size(comment{1}); 

    com1 = comment{1}; 

    for i = 1:com(1) 

        for j = 1:(com(2)) 

            fprintf(id,'%s',com1(i,j)); 

        end 

        fprintf(id,'\r\n'); 

    end 

    % Ukončení práce se souborem 

    fclose(id); 

 

 

 
Kompletní zdrojový text naleznete v tištěné formě jako Přílohu č.1 najdete na zadní desce 

diplomové práce. 
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Ukázka výstupu programu: 

 
 

Obr. 6.2 Ukázka textového souboru jako výstup z programu VBeam Perfecta Manager 1.2 
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7  Testování v klinické praxi 

Předposlední krok a část této DP je testování navrženého programu v klinické praxi 

na PC FNO. Samotnému testování předcházel vývoj programu podle požadavků MUDr. Jiřího 

Štětinského, se kterým byl program vyvíjen a uzpůsoben přesně dle zadaných požadavků. 

Výstupem práce je program VBeam Perfecta Manager 1.2. Výsledky testování programu 

v klinické praxi nemohou být na žádost PC FNO zveřejněny, jelikož na nastavení a účinky 

léčby přístrojem CANDELA Vbeam Perfecta má PC FNO své know how. 

Jako výsledek testování bych rád citoval MUDr. Jiřího Štětinského, který zhodnotil 

výsledky mé práce takto: 

 

 

„Během laserové terapie je nutné měnit velikost spotů, vzhledem k různé morfologii kožních 

lezí. K této situaci dochází velmi často v rámci jedné léze. Typickou klinickou jednotkou jsou 

jizvy po popálení, ale také naevus flammeus, plošný kapilární hemangiom nepravidelných 

okrajů rozličných lokalizací. Pro zachování rovnoměrné distribuce dodané energie 

do jednotlivých oblastí hemangiomu  při použití různých spotů, využíváme nyní Program VBeam 

Perfecta Manager. Tento program nabízí alternativní použití různých spotů při zachování stejné 

dávky energie laserového záření. S jeho asistencí tak tak eliminujeme „poddávkování“ 

okrajových či nerovných oblast. V nabídce program je také předvolba ošetřované léze 

s odpovídajícími doporučovanými a maximálními hodnotami pro ošetření či informace 

o celkové energii dodané jedním pulsem. Průběh ošetření pacienta lze nakonec uložit v textovém 

souboru, který je automaticky generován a zahrnuje jak demografické údaje, tak použité 

parametry laseru. Program VBeam Perfecta Manager nám nyní umožňuje lépe plánovat 

a následně dokumentovat laserterapii cévním laserem“. 

 

MUDr. Jiří Štětinský, Popáleninové centrum FNO, v. r.  
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8  Závěr 

Laserová terapie má v dnešní době neodmyslitelné místo v moderní medicíně a je 

nedílnou součástí popáleninového centra Fakultní nemocnice v Ostravě. Její pokrok 

v posledních letech zaznamenal mnoho úspěchů, což vyústilo ve velký vývoj složitých přístrojů 

s množstvím rozmanitých aplikací. Uživatelské prostředí navržené a popsané spolu 

s algoritmem v této diplomové práci usnadňuje práci s přístrojem CANDELA Vbeam Perfecta, 

kdy lékaři nemusí zadávat, vypočítávat a kombinovat jednotlivá možná nastavení přístroje, 

ale ihned po zadání parametrů jim program okamžitě zobrazí všechny možné alternativy 

nastavení a navrhne zvolit nejlepší možnost. 

Program během své realizace prošel mnoha vývoji, ať už od banálních, jako je změna 

názvu pop up menu, přes složitější, jako např. přidání komentáře k uloženému souboru nebo 

přidání check boxu hlídajícího nastavované parametry. Velmi složitou úpravou pak byla změna 

principu výpočtu alternativ, která se v první fázi dopočítávala pomocí energie dodané do 

pacienta, což bylo nahrazeno z důvodu nevyhovujících výsledků vytvořením polygonu 

sloužícího k výpočtu alternativ. 

 Přínosem toho software v praxi je ušetření a zkrácení času, jež lékař strávil 

odhadováním a přepočítáváním různých kombinací nastavení parametrů terapie. Tímto lékař je 

zbaven povinností týkajících se přístroje a může se plně soustředit na léčbu pacienta. Dalším 

přínosem je vytvoření databáze pacientů, která bude vždy dostupná k čerpání informací 

a porovnávání lékařských postupů a reakcí pacientů při léčbě obdobných onemocnění. 

Vyhodnocování výsledků různých postupů vyústí ve vytvoření maximálně efektivní léčby při 

dodržení nejkomfortnějších podmínek pro pacienta. Tyto výsledky by mohly být v budoucnu 

zdrojem informací pro možnost rozšíření programu, jenž je předmětem této diplomové práce, 

anebo vytvoření nového uživatelského prostředí nejen pro výpočet všech alternativ, ale také 

s doporučením nejefektivnější léčby. 
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