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Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí a následnou evaluací
planárního aplikátoru pro mikrovlnnou termoterapii ve tvaru Archimédovské dvojité
spirály. Dále prezentuje termoterapii jako vhodnou metodu pro podpůrnou léčbu
nejen v onkologii, ale i v jiných oblastech medicíny.

Klíčová slova: Hypertermie, Historie termoterapie, Planární aplikátor

Abstract This thesis deals with the design, construction and evaluation of planar
applicator for microwave thermotherapy in the shape of a double Archimedean spi-
ral. Furthermore, this thesis brings the basic concept of thermotherapy as a suitable
method for supportive treatment in oncology as well as in the medical thermothe-
rapy.
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KAPITOLA

PRVNÍ

Historie termoterapie

Dejte mi moc působit horečky a já uzdravím každou nemoc.

Parmenides1

1.1 Tradiční postupy (empirické poznatky)
Léčba pomocí prohřívání tkání je jedním z prvních známých [6] terapeutických pro-
středků vůbec. První písemné zmínky o této metodě máme již z předklasických dob
a již antičtí řečtí lékaři ji na základě empirických zkušeností ustanovili jako jeden
z uznávaných přístupů k léčbě rozličných chorob. Mezi nejstarší postupy, které se do-
chovaly v záznamech, které si vedli starověcí lékaři v Egyptě, patří pravidla o užívání
slunečních paprsků pro terapii. Užívalo se nejen samotných slunečních paprsků, ale
i vřelé vody, páry, písku nebo bláta. V dochovaných záznamech Oribasia z Konstan-
tinopole2 nacházíme citace, které na staré egyptské předpisy odkazují. Termoterapii
k léčbě svých pacientů využíval i „otec medicíny“ Hippokratés, který předepisoval
horké a parní koupele pro různé kožní problémy, pro křečové stavy, rovněž pro léčbu
bolestí končetin a dokonce i trupu. Následující dochovaný případ popisuje léčbu
člověka trpícího pruritem3:

1Vznešený aristokrat, patřící k elejským Úliadés, tedy k lékařům a ctitelům extatického Apollóna.
Žil v letech 510 př. n. l. - 450 př. n. l.

2Řecký spisovatel a osobní lékař císaře Julia Odpadlíka, který žil v letech 320-400 n. l.
3Česky zvaný svědivka. Obvykle se předpokládá, že ji vyvolává podprahové dráždění receptorů pro
bolest. Intenzivní svědivka pak bývá pro pacienta mnohem více sužující než samotná bolest,
jelikož se léčí jen s obtížemi. Trvalé svědění narušuje spánek, koncentraci na běžnou denní
činnost, neustále pacienta vyčerpává a někdy vede až k narušení sociálních vazeb nemocného.
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Hippokratés přĳal muže z Atén postiženého generalizovaným pruri-
tem. Kůže byla natolik postižená, že nemocný vypadal jako leprotik a
bylo takřka nemožné najít nepostiženou oblast. Nikdo z tehdejších lé-
kařů mu nebyl schopen pomoci. Hippokratés mu nařídil cestovat na ost-
rov Mélos a léčit se v tamních termálních pramenech. Pruritus byl tehdy
úspěšně vyléčen, ale u muže se poté vyvinul edém, na který zemřel. Je
také možné, že pacient zemřel kvůli iatrogenní agresivní terapii, kdy
způsobené popáleniny vedly postupně k selhání ledvin.

Mezi kontraindikace hypertermie Hippokratés řadil opakované silné krvácení z nosu,
způsobené vysokým krevním tlakem. Vysoký krevní tlak je kontraindikací celotě-
lové termoterapie doposud. Základní účel termoterapie, který byl empiricky prvními
lékaři pozorován, spočíval ve skutečnosti, že tkáň ohřátá na vyšší teplotu je lépe pro-
krvována a to způsobuje lepší hojení zranění, uvolňuje se ztuhlé svalstvo a klouby,
redukují se různé zápaly a otoky. Zvýšený krevní průtok odplavuje zplodiny meta-
bolismu a zvyšuje saturaci tkání kyslíkem, což působí výše uvedené pozitivní efekty.
Původní termoterapeutické metody, které většinou spočívaly v jednoduchých zá-

balech, přikládání teplého hnoje nebo rozehřátých kamenů a horkých lázních, stály
prakticky všechny na poznatku, že vlhké teplo prohřívá tkáň rychleji než pouze
ohřátý suchý vzduch, protože voda má větší tepelnou kapacitu. Tohoto pasívního
prohřívání tkání, ovšem za pomoci moderní techniky, užíváme stále.

1.2 Moderní termoterapie
V důsledku pokroku v jiných odvětvích medicíny, zůstávaly po staletí termoterape-
utické postupy na okraji zájmu, protože byly značně obtížně vědecky doložitelné.
Vědecký rozvoj hypertermie jako takové umožnil teprve objev teploměru italským
fyzikem Galileem.4 Galileův vynález byl záhy vylepšen Sanctoriem Paduánským5

a používán k fyziologickým měřením. Pomocí tohoto vylepšeného teploměru Sanc-
torius určil běžnou fyziologickou teplotu lidského těla a v kombinaci s vlastním

Svědivku dělíme na symptomatickou (sekundární), která je příznakem řady kožních a interních
onemocnění, a na esenciální svědivku (primární), kterou označujeme stavy, kdy je vyvolávající
příčina neznámá.

41606–1607 (nebo možná dříve, některé zdroje uvádí 1597) vyrobil Galileo teploměr, když využil
expanze a kontrakce bubliny vzduchu k pohybu kapalinového sloupce v připojené otevřené
trubici.

5Známý také jako Santorio Santorio, Santorio Santorii a různými dalšími kombinacemi těchto
jmen. Italský fyziolog, lékař a profesor na univerzitě v Padově.
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Obrázek 1.1: Sanctoriovo pulsilogium a teploměr

vynálezem pulsilogiem6 určoval různé odchylky od normálu a zapisoval je jako první
pomůcky k určení diagnózy. Další průkopníci hypertermie používali k výzkumu půso-
bení tepla na organismy poměrně drastických metod. Například Nizozemský huma-
nista, botanik a lékař Herman Boerhave se svými žáky Prevoostem a Fahrenheitem
prováděl pokusy na zvířatech, která vkládal do zahřáté pece. Zjistil, že zatímco
v troubě vyhřáté na zhruba 73 °C kočka nebo pes přežĳí až 29 minut, takový vra-
bec zemře během 7 minut. Na základě svých výzkumů Boerhave došel k závěru, že
proti horečce a jejím léčivým účinkům nesmí být za žádných okolností zasahováno.
A dodává: „Největším lékařem by byl ten, který by mohl okamžitě působit horečky,
stejně jako je potlačovat.“ Jeho nadšení pro horečku způsobilo kontroverzi, která
přetrvává dodnes. Gaub, další z jeho žáků, však už podotýká, že ačkoli je terapii
rozličných chorob horečka velmi přínosná, může rovněž způsobovat velké nebezpečí
pro pacienta, zvláště pro krevní oběh.
Další důležitá etapa v historii termoterapie nastala s příchodem teorie o původu

horečky, kterou na základě neuropatologických poznatků tehdejší doby přednesl
v roce 1777 William Cullen z Edinburghu. Cullenova teorie říká, že zvýšená tě-
lesná teplota je příznak paralýzy centra přirozené tvorby tepla, způsobené nějakou

6Historicky první mechanická pomůcka v medicíně, která se užívala pro měření pulsu při určování
diagnózy. Galileo sám došel k poznatku, že pokud je úhel kmitání ≤ 15° je možno zanedbat
hmotnost závaží a doba kyvu závisí pouze na délce závěsu: T = π

√
l
g , kde l je délka závěsu a g

gravitační zrychlení. Tohoto Sanctorio využil při tvorbě svého kyvadla a podle stupnice, kterou
určoval závěs, byl schopen posoudit tachykardii nebo bradykardii u pacienta.
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chorobou. U febrilních pacientů je tedy indikováno chlazení. V důsledku rozvoje
tohoto stanoviska se o 100 let později na termoterapii jako léčebný postup zapo-
míná. Lékaři starověkých škol a středověcí lékaři, kteří používali uměle vyvolanou
hypertermii k léčení pacienta na základě empirických pozorování, si neuvědomovali
fyziologický význam horečky a řízení tělesné teploty. Hlasy těch, kteří nyní ve světle
vědy a na základě objektivních vědeckých pozorování uváděli, že horečka je přirozený
mechanismus obrany těla, byly umlčeny a 19. století se nese ve světle antipyretik.
Studené zábaly, sprchy a koupele, sníh i led, byly lékaři používány s takovou náruži-
vostí, až se v důsledku honby za snížením horečky zapomínalo na samotné pacienty
a docházelo k nehodám, často fatálním. Hledaly se tedy méně nebezpečné antipyre-
tické prostředky. Novinkou bylo užívání chininu ke snižování teploty při malárii nebo
při dalších horečnatých onemocněních, například u tyfu nebo tuberkulózy. V těchto
případech však byly výsledky snižování horečky chininem neuspokojivé. Výzkumníci
proto dál pokračovali v marné honbě za univerzálním lékem na horečku. Z těchto
dob doposud přetrvává užívání kyseliny acetylsalicylové7 a různých chladivých zá-
balů k redukci horečky.
Konstatování některých lékařů, že horečka má svůj užitek a je součástí tělesné

obrany, byla soustavně ignorována a většina lékařů se stále snažila horečky za kaž-
dou cenu snižovat. Welchův postulát, že „původci horečky zažehávají oheň, který je
následně stráví“, zůstal rovněž prakticky až do současnosti nepovšimnut.
Další rozvoj v medicínských oborech bakteriologie a fyziologie a zároveň souvis-

lostí mezi správnou výživou a lidským metabolismem vnáší světlo do porozumění
pojmu horečky jako mechanismu obrany lidského těla. Bakteriologové prokázali, jak
je nutné zaměřit se místo redukování tělesné teploty pacienta spíše na infekční agens,
který je za zápal a horečku zodpovědný. Další výzkumy ukázaly, že za úspěšné vý-
sledky léčby malárie chininem nemůže snížení horečky, nýbrž působení chininu na
infekční agens malárii působící.8 Kochovy, Behringovy a Pasteurovy práce pomohly
upevnit myšlenku, že tělo se proti chorobám brání samo a úkolem lékaře je posilovat
tyto fyziologické mechanismy tam, kde jsou poškozené nebo oslabené. To znamenalo
cestu k využívání přirozeně zvýšené tělesné teploty k rychlejšímu uzdravení pacienta.
Ke konci 19. století si několik lékařů v různých zemích nezávisle na sobě všimlo

pozitivních účinků horečky na průběh chorob, které samy o sobě zvýšenou teplotu

7Aspirin, původní značka farmaceutické firmy Bayer. Název Aspirin je odvození podle německého
Acetylspirsäure, podle rostliny Spirea ulmaria - Tužebník jilmový, ze kterého byla spirsäure
(kys. salicylová) původně získávána.

8Plasmodium, rod patogenních prvoků z kmene výtrusovců a třídy krvinkovek
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nezpůsobují. Roku 1886 německý chirurg Wilhelm Bush publikoval článek o pů-
sobení erysipelové infekce9 (způsobující vysokou horečku) na zhoubné novotvary a
pokoušel se je tak léčit. Tento způsob terapie nazýváme aktivní hypertermií. Dalším
průkopníkem v tomto oboru byl doktor William Coley, který si všiml u jednoho
ze svých pacientů dočasné redukce nádoru po vysoké horečce způsobené strepto-
kokovým onemocněním. Zkoumal lékařské zprávy, jestli nenajde podobný případ,
a zjistil, že tuto skutečnost pozorovali i další lékaři. V roce 1891 provedl první in-
fikaci pacienta, trpícího nádorem tonsil a krku, erysipelami, pacientův stav se po
prodělané nemoci doslova zázračně zlepšil. To doktora Coleyho pevně přesvědčilo,
že by mohl zhoubné novotvary léčit právě pomocí bakterií. Napadlo ho vytvořit směs
usmrcených bakterií způsobujících horečku a tu jako infuzi k jejímu navození použít
k léčbě nádorů. Doktor Coley tuto směs pomocí injekční jehly vstřikoval přímo do
zasažené tkáně a dosahoval tak na tehdejší dobu značných úspěchů. Na přelomu
dvacátého století však tuto metodu, která se stávala časově náročnou a laboratorně
obtížně zpracovatelnou, postupně vytlačila radioterapie. Aktivní hypertermií se však
v té době neléčily pouze zhoubné novotvary. V roce 1927 dostal Nobelovu cenu za
medicínu rakouský psychiatr Julius Wagner von Jauregg za objev terapeutického
naočkování malárie při léčbě progresivní paralýzy způsobené třetím stádiem lues.
Doktor von Jauregg si všiml léčivých účinků horečky u pacientů trpících paralýzou
a začal experimentovat s umělým vyvoláváním horečky. Nejlepší výsledky přinášely
patogeny původce malárie. Von Jauregg tak úspěšně léčil projevy neurolues. Jeho
terapeutická metoda byla užívaná až do objevu antibiotik.
V lednu 1928 americký chemik Willis R. Whitney zaznamenal stížnosti zaměst-

nanců obsluhujících rádiový vysílač, realizovaný vysokofrekvenčními výkonovými
elektronkami, na bolení hlavy a další problémy. Po vyšetření těchto mužů léka-
řem před a po práci s rádiem bylo zjištěno, že u nich tělesná teplota narůstala téměř
o 2 až 3 °C. Už v roce 1924 prof. Gosset se spolupracovníky v pařížské nemocnici
Pitié-Salpêtrière prováděl pokusy s účinky mikrovln na pelargóniích, kterým očko-
val Agrobacterium tumefaciens,10 způsobující novotvary na jejich listech. Ve stejné
době v Americe Dr. Joseph W. Schereschewsky prováděl pokusy s velmi krátkými
vlnovými délkami na zvířecích nádorech. Gosset a Schereschewsky však nevěnovali
žádnou pozornost zvýšeným teplotám, které absorpce elektromagnetických vln s vy-

9Erysipel neboli lidově řečeno „růže“ je nepříjemné infekční onemocnění kůže a podkoží způsobené
bakteriemi z rodu Streptococcus

10Druh gramnegativní bakterie, která infikuje dvouděložné rostliny a vytváří nádory v rostlinných
pletivech
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sokou energií působily. Jejich cílem bylo nalezení elektromagnetického vlnění, které
bude mít podobný účinek na neoplazmata stejně jako ionizující záření, které se už
tehdy v onkologii využívalo, ale nebude mít tak masivní destrukční účinky na zdravé
tkáně. Doktor Whitney se na rozdíl od nich při experimentování na zvířatech za-
měřil právě na produkci tepla. Z tohoto a dalších zdrojů vyšla najevo fyziologická
důležitost horečky a zvláště její možnosti pro terapii, například pro léčbu kapavky
ve všech jejích projevech11, neurolues, Sydenhamovy chorey12 a některých dalších
kožních a očních onemocnění.
Na první mezinárodní konferenci o hypertermii, která se konala v New Yorku roku

1937, byly dosavadní poznatky z výzkumů utříděny. Ze závěrů konference, která
byla všeobecně zaměřená, je prokazatelné, že pomocí hypertermie lze potencovat
účinky (tehdejší) farmakoterapie zvláště na syfilis, kapavku a subakutní bakteriální
endokarditidu.
Termoterapie aplikovaná pro léčbu novotvarů však s nástupem radioterapie v 20.

letech minulého století ztrácí na významu a prakticky se v onkologii neužívá. S rozší-
řením poznatků molekulární biologie a poznatků o fungování buněčných mechanismů
v 70. létech 20. století se však termoterapie opět dostává do popředí zájmu, když
klasické metody i přes spoustu vynaložených prostředků již nepřinášely výrazná zlep-
šení. V současnosti je na západě hypertermie již zcela běžnou léčebnou metodou,
zatímco v tuzemsku se na ni stále hledí spíše jako na experimentální nekonvenční
záležitost.

11A to i v případech, které byly rezistentní na standardní léčbu pomocí sulfonamidů.
12Tzv. chorea minor, nebo lidově tanec sv. Víta. Projevuje se náhlými nepotlačitelnými pohyby.

Dříve bývala častější, jedná se o toxicko-alergickou reakci na opakované infekce β-hemolytickými
streptokoky.
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DRUHÁ

Hypertermická onkologie

2.1 Obecný princip
Když byl na počátku 20. století popsán poznatek, že nádory jsou citlivé na zvýšení
teploty a zatímco zdravá tkáň zvýšenou teplotu poměrně dobře toleruje, nádorové
buňky hynou, nebylo zcela jasné proč. Až pečlivý výzkum [5] v 80. letech 20. sto-
letí ukázal, že nádorové buňky jsou velmi citlivé na teploty vyšší než 42 °C, kdežto
zdravé, nezměněné buňky běžně odolávají teplotám až 45 °C. Toto je způsobeno ob-
vyklou špatnou cirkulací krve v nádorové tkáni, jejíž struktura cévního zásobení bývá
velice chaotická a nestíhá se tedy oproti zdravé ochlazovat, teplo tudíž může působit
cytotoxicky. Navíc vede trvale zvýšená teplota [4] v oblasti nádoru k postupnému
poškozování až kolapsu zásobujících cév a tím k následné hypoxii, nedostatku živin
a snižování pH. Díky zvýšené teplotě a kyselosti je v buňkách rozrušován cytoskelet,
plazmatická membrána a jádro. Cytotoxicita hypertermie rovněž spočívá v inhibici
syntézy celuárních proteinů a jejich degradaci. Se zvýšenou teplotou buněk se však
objevují Heat shock proteiny1, které jsou rychle využitelné pro opravy poškozené
DNA, buněčných stěn, a zvyšují termotoleranci tkáně [6]. Samotná hypertermie se
však v praxi neužívá. Její potenciál spočívá v kombinaci s konvenčními postupy jako
je chemoterapie nebo radioterapie, protože dosáhnout v oblasti nádoru teplot, které

1Proteiny tepelného šoku (HSP), nazývané také stresové proteiny, jsou přítomny ve všech buňkách
všech živých organismů. Jsou aktivovány, když buňka prochází různými druhy environmentální
zátěže, jako je teplo, chlad, nebo nedostatek kyslíku. Tyto bílkoviny jsou přítomny v buňkách i
za zcela normálních podmínek. Jednají jako chaperony, to znamená, že mimo jiné zjišťují, zda
buněčné bílkoviny mají správné prostorové uspořádání, a umožňují jim tak vykonávat jejich
funkce v buňkách.
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by způsobily buněčnou smrt přímo, je velice obtížné. Těžíme tedy zejména z toho,
že nižší teploty než letální dávky, které samy o sobě působí na tkáň stimulativně, ji
činí citlivou na klasickou léčbu, neboť zvýšená metabolická aktivita a cirkulace krve
v oblasti zlepší odpověď na chemoterapeutika a saturace tkáně kyslíkem zintenzivní
její citlivost vůči ozáření.

Vedlejší účinky hypertermie jsou slabost, bolest, zvracení, závratě, snížení počtu
krvinek, popáleniny, puchýře, možné zhoršení přidružených nemocí, neplodnost nebo
nežádoucí zvýšené vstřebávání léků.

Indikace hypertermie:

• obecně u chronicky hypoxických zhoubných nádorů

• kožní nádory rozpadlé, infikované, zánětlivé, anoxické

• sarkomy do 4 cm hloubky

• melanoblastomy

• lentikulární metastázy po ozáření

• recidivy v ozářeném terénu

• při vyčerpání povolené dávky ionizujícího záření pokračujeme pouze hyperter-
mií

Kontraindikace hypertermie:

• zásadní kontraindikací je situace, kdy je v cílovém místě pro mikrovlnou ter-
moterapii implantovaný nějaký kovový předmět2

• přítomnost pacemakeru, nebo generátoru pro VNS3

• velké tumory hlavy a krku

• tumory v blízkosti velkých cév
2například stent
3Systém terapie Vagus Nerve Stimulation (VNS) je indikován pro použití jako podpůrná léčba
při snižování četnosti záchvatů u pacientů, v jejichž epileptické poruše dominují parciální zá-
chvaty (se sekundární generalizací či bez ní) nebo generalizované záchvaty, které nereagují na
antiepileptickou medikaci.
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• poruchy periferní cirkulace

• gravidita a doba 2 měsíce po porodu

• tyreotoxikoza a žlázy s vnitřní sekrecí

• psychické poruchy včetně neuróz

• růstové zóny kostí

• krvácivé stavy

2.1.1 Termoradioterapie

Termoradioterapii definujeme jako klasickou radioterapii potencovanou hyperter-
mií. Ionizující záření ničí DNA rakovinných buněk, zatímco zvýšená teplota redu-
kuje reparační schopnosti buněk poškozených subletální dávkou radiace. Díky této
kombinaci můžeme s nezanedbatelným úspěchem využívat radioterapie i na jinak
radiorezistentní nádory4. Nejvíce termosenzitivní jsou buňky ve fázích S a G0 a zá-
roveň buňky s nedostatečným krevním zásobením a buňky trpící hypoxií. Místa na
periferii tumoru bývají dobře zásobena krví, ale jsou poměrně radiosenzitivní, dobrý
průtok krve je však dobře ochlazuje, a proto projevují značnou termorezistivitu.

Jednotlivé buněčné fáze a jejich odpověď na druh léčby:

• G0 - zastavení buněčného cyklu, buňka se již dále nedělí a je vysoce citlivá na
zvýšenou teplotu

• G1 - buňka roste, připravuje se na dělení a je poměrně odolná vůči zvýšené
teplotě

• S - zdvojnásobuje se obsah DNA, v této fázi je buňka poměrně radiorezistentní,
je však vysoce citlivá na zvýšenou teplotu

• G2 - druhá růstová fáze se projevuje sníženou termosenzitivitou
4Kombinace hypertermie a radioterapie, tedy lokální anebo regionální hypertermie s radioterapií
přináší klinické závěry, kdy oproti samotné radioterapii dochází k výraznějšímu poškození on-
kogenní tkáně za současně menšího poškození zdravé tkáně v blízkém okolí. Kompletní odezva
pacientů se dá procentuálně vyjádřit jako 15% při samotné hypertermii, 35% v případě samotné
radioterapie a 70% při jejich kombinaci.
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• M - dělení buňky, buňka je takřka termorezistení

Výhody kombinace obou metod v závislostech na

• Velikosti nádoru

– Výhoda hypertermie spočívá na skutečnosti, že větší nádory se lépe pro-
hřívají a déle udržují teplo, ale jsou obecně odolnější vůči radioterapii

• Působení ve středu nádoru

– Hypertermie zde dosahuje nejvyššího účinku, pro radioterapii je to kri-
tická zóna.

• Působení na periferii nádoru

– Periferie se špatně prohřívá, neboť je lépe zásobena krví. Ovšem díky
výrazně lepšímu okysličení zde může naplno zapůsobit radioterapie.

Obrázek 2.1: Poměrná doba trvání jednotlivých fází

Hypertermii aplikujeme 1 – 2x týdně, protože se po ohřevu vyvíjí buněčná termo-
tolerance, která přetrvává 48 až 72 hodin. Optimální interval pro hypertermii je 4
hodiny po ukončení ozáření z ionizujícího zdroje.
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2.1.2 Termochemoterapie

Termochemoterapie je kombinace hypertermie a klasické léčby cytostatiky. Tato
metoda spočívá v termoterapií potencované metabolické aktivitě buněk a zvýšení
krevního průtoku cévním řečištěm nádoru. Účinné látky, které můžeme podávat ve
speciálních kapslích tvořených liposomy, se tak díky hypertermii uvolňují až v místě
nádoru, čímž významně omezujeme negativní jevy s chemoterapií spojené. Liposomy
jsou malé bublinky (měchýřky) tvořené ze stejných látek jako buněčné membrány.
Obvykle jsou vyráběny z fosfolipidů. U fosfolipidů se na alkohol vážou dvě mole-
kuly mastné kyseliny a kyselina fosforečná. Vzniká tak molekula podobná hlavičce a
ocásku (hlavičku tvoří kys. fosforečná a ocásek je tvořený mastnou kyselinou). Hyd-
rofilní hlavička má náboj - je polární, a proto se orientuje směrem k vodě (polárnímu
prostředí). Hydrofobní ocásek je nepolární a je orientovaný směrem od polárního pro-
středí. Na povrch liposomu umisťujeme naváděcí peptidy, které léčivo navedou do
cílové tkáně. Díky této vlastnosti můžeme do buněk dopravit i jinak těžko dostupné
medikamenty.

Obrázek 2.2: Schéma liposomu
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2.2 Současné termoterapeutické postupy
Oproti tradičně používaným metodám, které svou podstatou mohly působit pouze
povrchově – směrem dovnitř (například zábaly), máme dnes široké možnosti prohří-
vat tkáň i hloubkově. Při termoterapii se tak velmi dobře uplatňuje ultrazvuková a
mikrovlnná technika. Na rozdíl od povrchových metod, teplo tvořené pomocí ultra-
zvuku a mikrovln vzniká přímo v cílové tkáni. Což prakticky znamená šíření účinků
tepla směrem zevnitř k povrchu, což je pro terapeutické účely velice výhodné. Vzhle-
dem k tomu, že hypertermie jako jediná z onkologických terapeutických metod ne-
vykazuje žádné sekundární karcinogenní účinky, je v zahraničí zaváděna i do dětské
onkologie. Nejvíce užívané (přes 90% všech zařízení) hypertermické soupravy jsou
elektromagnetické.

2.2.1 Ultrazvuková hypertermie

Tepelné účinky ultrazvuku jsou známy již několik desítek let, ovšem nikdo se je pro
terapii neodvažoval užívat, neboť donedávna neexistovala spolehlivá metoda jak ově-
řit, zda je svazek skutečně správně zaměřen a jeho účinky se projevují právě v cílové
tkáni. To je již možné díky magnetické rezonanci, jejíž modifikací jsme schopni zob-
razit teplotní rozdíly ve zkoumané tkáni, a díky tomu ultrazvukový svazek vhodně
zaměřit. Další možností je užití diagnostické sondy přímo v terapeutickém systému
a využít tak stejného fyzikálního činitele k zobrazování i léčbě. Pro terapii můžeme
použít jak vysokých frekvencí, které jsou 1MHz a větší, nebo nižších tzv. nízko-
frekvenční ultrazvuk (20 až 30 kHz). Vysoké frekvence intenzivního (až 10 kWcm-2)
fokusovaného svazku nám v ohnisku velmi rychle ničí tkáň kombinací tepelných
a kavitačních účinků. Pokud užĳeme nižších frekvencí, nápadně tím snížíme hod-
notu prahu pro kavitační jevy. Výrazně se však uplatňuje kombinace kavitačních
a tepelných účinků, kdy zvýšená kavitace potencuje absorpci ultrazvuku, což vede
k dalšímu ohřevu tkáně a následné vyšší kavitaci díky uvolněným plynům z tkáně.

2.2.2 Mikrovlnná termoterapie

Biologické účinky elektromagnetických vln jsou předmětem výzkumů v mnoha ze-
mích více než 20 let. Princip této metody spočívá v disipaci elektromagnetické ener-
gie v cílové tkáni, která je ztrátovým dielektrikem, na teplo. Výzkum působení elek-
tromagnetického pole je však komplikován tím, že experimenty nemohou být přímo
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zkoušeny na lidech a zjištěné účinky na zvířatech nemohou vždy být jednoznačně
přenositelné do humánní medicíny. Účinky elektromagnetického vlnění na biologické
tkáně rozlišujeme na:

1. netepelné

2. tepelné

Netepelné účinky

Jsou ve skutečnosti přímé účinky elektromagnetického pole, kdy při velmi nízké ener-
getické úrovni nedojde k absorpci většího výkonu, a tudíž ani ke zvýšení teploty sle-
dované biologické tkáně. Studie vlivů elektromagnetického pole na buňku „in vitro“
zatím neprokázaly negativní účinky na enzymy, DNA, buněčnou membránu nebo
jiné části buněk. Nicméně všeobecné studie ukazují jistý vliv elektromagnetických
polí na člověka ve smyslu zrychlení reakční doby uživatelů mobilních telefonů v prů-
běhu jejich užívání a krátce po skončení hovoru nebo různé spíše subjektivní potíže,
jako například bolení hlavy, pocit větší únavnosti a horšení paměti. Zůstává však
otázkou, nakolik jsou tyto projevy způsobené spíše psychogenními faktory (různé
fobie a takzvané hypersenzitivity), než skutečnou fyzikální příčinou.
Na následujícím příkladu lze demonstrovat, jak nedostatečné, neúplné nebo úče-

lově zkreslené informace mohou vést u některých, psychicky labilních jedinců ke
zdravotním problémům psychosomatického charakteru.

Obrázek 2.3: Elektromagnetické spektrum

Případ Skrunda [10]

Na konci šedesátých let byl v Litevském městečku Skrundě uveden
do činnosti radarový systém včasné výstrahy. Na svoji dobu měl tento
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typ radaru s dosahem 6000 km mimořádné technické vlastnosti: energie
vyzařovaného impulzu 1,25 MV, operační frekvence 154-162 MHz, délka
pulzu 0,8 msec a délka antény 250 m při výšce 12 m. Stanice, která byla
obklopená lesem, nevzbuzovala po tři desetiletí prakticky žádnou pozor-
nost obyvatel. Problémy nastaly v letech 1990-1991 (v době rostoucích
protisovětských nálad), kdy se nad korunami stromů obklopujících staré
radarové zařízení začala tyčit nově stavěná budova, určená pro umístění
radaru nové generace, který měl stávající zařízení nahradit. S postupem
stavby budovy, která dosahovala výše devatenáctipatrového domu, rostly
protesty obyvatelstva, žĳícího v okolí, doplněné zdravotními potížemi.
Za vše, od neuropsychických potíží až po zhoubné novotvary a konge-
nitální malformace, byla obviňována stále ještě nedostavěná radarová
stanice, která ovšem dosud nezahájila provoz. Případ byl zpolitizován a
vedl k velmi vážným obviněním, včetně silných slov o cílené genocidě.
Zdravotními problémy obyvatel se začala zabývat smíšená komise slo-

žená z litevských a tehdy ještě sovětských odborníků. Závěr této komise,
a sice že nebyly zjištěny žádné poznatky potvrzující negativní účinky
stavby na zdraví lidí, byl téměř okamžitě politicky zpochybněn. Téhož
roku se ve Skrundě uskutečnila konference o účincích elektromagnetic-
kého záření na člověka. Jedním ze závěrů této konference bylo, že případ
radaru ve Skrundě si zaslouží zvláštní pozornost ve smyslu, že radarová
stanice pracovala v impulsním režimu, který dosud nikde nebyl dosta-
tečně prostudován, nepřetržitě takřka 30 let v relativně zalidněné oblasti.
Mimořádná na tomto případě je skutečnost, že když byla za veliké po-
zornosti místní populace a s pomocí vlády USA pod dohledem expertů
armády Spojených států odstraněna nová budova radaru, který stále ne-
byl dobudován, a tedy ani zprovozněn, stížnosti takřka okamžitě ustaly,
přestože původní radarová stanice zůstávala dočasně v provozu.

Při terapii pomocí elektromagnetického vlnění bychom tedy podobné případy měli
vzít na zřetel.

Tepelné účinky

Tepelnými účinky rozumíme projevy nuceně zvýšené teploty v důsledku absorpce
vyšší úrovně elektromagnetické energie, kdy již skutečně dojde k ohřevu biologické
tkáně (chtěné účinky). Ve skutečnosti však tyto tepelné účinky bývají doprovázeny i
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vlastními (netepelnými) účinky elektromagnetického pole a je pak tedy velmi obtížné
vyhodnotit zvlášť výsledný efekt tepelných a netepelných účinků. Nově tyto dva
pojmy definujeme jako „účinky na vysoké resp. nízké úrovni elektromagnetického
pole“. Pro dosažení tepelných účinků v tkáni obvykle užíváme kmitočtů nad dolní
hranicí mikrovlnného pásma tj. více než 300MHz. Vzhledem k vysoké permitivitě
biologické tkáně můžeme hovořit o mikrovlnném ohřevu už při kmitočtech okolo
10Mhz.

Další příklady užití mikrovlnné techniky v medicíně

• Mikrovlnná diatermie

– Podobně jako u hypertermie je i zde léčebný účinek vyvolán na základě
ohřevu biologické tkáně, ovšem na nižší teploty – zpravidla do 41°C. Dia-
termii využíváme zejména při rehabilitační léčbě, při odstraňování bolestí
u některých revmatických zánětů a degenerativních onemocnění, rovněž
i pro léčbu chronických zánětů, které jsou rezistentní na antibiotika.

• Mikrovlnná termokoagulace

– V praxi to znamená ohřev na teploty vyšší jak 45°C, nepřesahujeme ale
teploty přes 90°C. Této metody užíváme například pro léčbu prostaty,
kdy termokoagulací můžeme dosáhnout výsledků srovnatelných s jinak
komplikovaných chirurgickým výkonem a úspěšně ho nahradit.

• Mikrovlnná angioplastika

– Využíváme v kardiologii. Kateter zakončený balonkem a mikrovlnnou an-
ténkou zavádíme do částečně nebo zcela blokovaných cév a teplo získané
mikrovlnnou energií nám umožňuje lépe a bezpečněji odstranit sklero-
tické pláty usazené na stěně cévy. Tato metoda se dá využívat i pro léčbu
srdečních arytmií (hlavně v USA).

• Mikrovlnný skalpel

– Ztráta krve je vždy komplikací, zejména u pacientů s horším fyzickým sta-
vem. Při mnoha operacích je to velmi problematická záležitost, proto kon-
strukce mikrovlnného skalpelu obsahuje speciální rezonátor, který umož-
ňuje vyzářit energii přímo do operované tkáně. V důsledku absorpce ener-
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gie se vrstva tkáně v řezu ohřívá, až vzniká tenká koagulační krusta, která
snižuje krvácení z rány a tím i celkovou ztrátu krve pacienta.

• Rostoucí implanty

– V případech, kdy jsou jedincům ve vývoji implantované umělé náhrady
třeba kostí nebo kloubů, se musí operace zpravidla nejmíň jednou, častěji
však víckrát, opakovat, abychom vyměnili implantát za větší. Aby se tomu
dalo předcházet, jelikož každá další operace znamená pro organismus stres
a rizika, byly vyvinuty speciální konstrukce těchto náhrad, u kterých
můžeme dosáhnout mikrovlnným ohřevem změnu velikosti přímo v těle
pacientů. Děti by tak mohly být ušetřeny zbytečných operací. Metoda je
ale zatím ve stádiu prvotního výzkumu.

2.3 Aplikátory pro mikrovlnnou termoterapii
Terapeutické aplikátory v základu dělíme podle místa jejich užití na

• intrakavitární

– Oblast, která má být léčena termoterapií, se často nachází na povrchu
tělních dutin nebo alespoň v jejich blízkosti. Pak je výhodné umístit mi-
krovlnný aplikátor přímo do této tělní dutiny. Vyhneme se tím hloubko-
vému nebo regionálnímu ohřevu, který bývá komplikovanější. Tyto apli-
kátory musí mít rozměry uzpůsobené možnosti zasunutí do tělní dutiny.
V úvahu proto přichází válcový tvar aplikátoru anebo méně často velmi
plochý tvar.

• lokální

– Pro léčbu malých i velkých nádorů uložených při povrchu tkáně je vý-
hodné použít aplikátorů založených na principu vlnovodů. Aplikátory lze
realizovat na bázi propustných nebo zádržných vlnovodů. Vlnovody mo-
hou být dle potřeby léčené tkáně obdélníkového či kruhového průřezu.

• regionální

– Regionální aplikátory vycházejí obecně z myšlenky, že pro ohřev roz-
sáhlejší oblasti lidského těla je výhodné vytvořit sbíhavou válcovou vlnu
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Aplikátory pro mikrovlnnou termoterapii

(resp. eliptickou) vlnu nebo aspoň její část. Taková vlna se šíří z povrchu
těla směrem dovnitř. Potom je možné při zadaném poloměru ohřívané
oblasti a jejích dielektrických vlastnostech zvolit vhodný kmitočet gene-
rované vlny tak, aby teplota ve tkáni rostla směrem ke středu. Regionální
aplikátory mají proto často vnitřní aperturu ve tvaru kruhového nebo
eliptického válce.

Dále bychom aplikátory mohli rozdělit podle jednotlivých typů a druhů léčby, ke
které jsou určeny, na:

1. druh aplikátoru

a) vlnovodné aplikátory
b) aplikátory tvořené úsekem vedení
c) kapacitní aplikátory
d) induktivní aplikátory

2. druh léčby

a) povrchová lokální termoterapie
b) podpovrchová lokální termoterapie
c) hloubková lokální termoterapie
d) intrakavitární termoterapie
e) intersticiální termoterapie
f) regionální termoterapie
g) celotělová termoterapie

3. použití aplikátoru

a) onkologie (hypertermický ohřev)
b) fyzioterapie (diatermický ohřev)
c) léčba benigní prostatické hyperplazie (termodestrukce)
d) angioplastika
e) diagnostika
f) ohřívání tkáně po kryogenní terapii
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Aplikátory pro lokální termoterapii

Obrázek 3.1: Schéma hypertermické soupravy

Pro lokální termoterapii se nejvíce v praxi využívají dva druhy aplikátorů: planární
a vlnovodný.

3.1 Planární aplikátory
Pod pojmem planární aplikátor pro lokální termoterapii se skrývá celá paleta apli-
kátorů, pracujících na frekvenci 434 MHz, využitelných k ohřevu tkáně jak superfici-
álně, tak i intrakavitárně. Obvykle jsou tvořeny štěrbinovým, mikropáskovým nebo
symetrickým mikropáskovým vedením s vhodným motivem pásku nebo štěrbiny1.

1Motivy jsou různých tvarů: spirála, čtverec, obdélník, kruh, mezikruží, elipsa...
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Vlnovodné aplikátory

Tento typ aplikátorů pro mikrovlnnou termoterapii je díky svým výhodným vlast-
nostem velmi dobře použitelný v praxi. Planární aplikátory se vyrábějí technologií
plošných spojů, což znamená, že se dají vyrábět vcelku snadno a levně, jsou lehké a
je možno je realizovat z pružných materiálů. Flexibilnost těchto aplikátorů je znač-
nou výhodou v porovnání s rigidními vlnovody, protože díky tomu, že jsou schopny
přizpůsobit se povrchu léčení tkáně, mohou na ni skvěle přilehnout. Vodivá část apli-
kátoru je buzena vnitřním vodičem koaxiálního kabelu, vnější vodič je připojen na
zemnící ploše. Nejčastějším páskovým motivem bývá Archimédova dvojitá spirála.
Štěrbinové vedení obvykle bývá čtvercové.

Spirální aplikátor je jako širokopásmová anténa oproti štěrbinovému více odolný
vůči vlivu závislosti pracovní frekvence na permitivitě. Vlnovou délku vypočítáme
podle

λ = c

f
√
εeff

(3.1)

kde c je rychlost světla, f je frekvence a εff je efektivní permitivita. Hodnotu εff uva-
žujeme vyšší než permitivitu dielektrika a nižší než relativní permitivitu biologické
tkáně. Vyzařování toho aplikátoru je kruhově polarizováno a to je velice výhodné
z hlediska prevence tvorby ohraničených přehřátých míst2, která jsou nežádoucí.

Štěrbinový aplikátor je rezonantní konstrukce, která funguje na principu štěrbiny,
která je mnohem menší než ji obklopující vodivé pásky. Výrazně se u něj projevuje
závislost frekvence na relativní permitivitě biologické tkáně. Tuto vlastnost kori-
gujeme užitím vodního bolusu před tkání a zamezíme tak tvorbě hot spots. SAR3

u tohoto aplikátoru je o něco vyšší než u spirálního stejně tak i EFS4.

3.2 Vlnovodné aplikátory
Pro ohřev biologické tkáně můžeme velmi dobře používat aplikátory vytvořené z úseků
vlnovodů. Vlnovod si můžeme představit jako vodivou trubku s libovolným tvarem

2angl. hot spots
3Specific Absorption Rate

[
W
kg

]
je veličina označující poměr absorpce elektromagnetického vlnění

živou tkání. Tento proces vede vždy ke zvýšení teploty v živé tkáni.
4Effective Field Size je plocha, kde poklesne SAR na 50% své původní hodnoty ve hloubce 1 cm
pod povrchem tkáně.
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Vlnovodné aplikátory

příčného průřezu. Výhody používání tohoto typu aplikátoru plynou z faktů, že

1. má nejnižší ztráty přenášené elektromagnetické energie,

2. umožňuje přenos největšího výkonu v širokém pásmu,

3. zabraňuje nežádoucímu vyzařování elektromagnetické energie,

4. přenáší široké pásmo.

Elektromagnetické pole je ve vlnovodu formováno rozměry kovového pláště do tak-
zvaných vidů5, na jejichž volbě závisí tvar teplotního profilu v biologické tkáni. Pro
každý vid existuje mezní frekvence neboli tzv. kritický kmitočet. Pro buzení zvole-
ného vidu v aplikátoru (vlnovodu) je třeba zvolit kmitočet vyšší než kritický a pak
se energie vlnovodem přenáší. Naopak při buzení pod mezní frekvencí se přenášená
energie exponenciálně tlumí podél vlnovodu. Zde jde o takzvané evanescentní6 vidy.
Podle tohoto předpokladu si můžeme vlnovodné aplikátory rozdělit na apliká-

tory tvořené propustným vlnovodem a aplikátory tvořené zádržným vlnovodem, tedy
vlnovodem přenášejícím evanescentní vid.
Elektromagnetická energie se ve šíří těmito vlnami:

• TEM (transverzálně elektromagnetická vlna)

– zde jsou složky elektrického i magnetického pole kolmé ke směru šíření,
není zde podélná složka

• TE (transverzálně elektrická vlna)

– složky elektrického pole jsou pouze příčné, magnetické pole má i složku
podélnou na směr šíření

• TM (transversálně magnetická vlna)

– složky magnetického pole jsou pouze příčné, elektrické pole má i složku
podélnou na směr šíření

Podle konstrukčního hlediska vlnovody dělíme do dvou základních tvarů, a to s ob-
délníkovým nebo kruhovým průřezem.

5obraz elektromagnetického pole
6z latinského evanescens entis

(evanescere zmizet) mizící, zanikající, nestálý
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Vlnovodné aplikátory

3.2.1 Aplikátory tvořené obdélníkovým vlnovodem

Obdélníkový vlnovod se většinou používá v pásmu od jednotek až do stovek gi-
gahertz. Plášť tohoto vlnovodu obvykle tvoří materiály s dobrou vodivostí, jako
například měď nebo mosaz, a zároveň uvnitř bývá ještě postříbřen. Tloušťka pláště
vlnovodu musí být minimálně pětinásobek efektivní hloubky vniku.
Konstantu příčného průřezu obdélníkového vlnovodu pro vid TEmn vyjadřujeme

vztahem
kc,mn =

√
(mπ
a

)2 + (nπ
b

)2 (3.2)

kde a je delší strana vlnovodu, b kratší, m a n jsou indexy daného vidu.
Pro obdélníkový typ vlnovodu je dominantním videm TE10, jehož mezní frekvenci

spočítáme
fc,10 = ckc,10

2π√µrεr
[Hz] (3.3)

kde c je rychlost světla ve vakuu.
Výhoda užití dominantního vidu spočívá v tom, že pro danou frekvenci můžeme při

použití vlnovodu s nejmenšími rozměry přenášet největší výkon a nemusíme přitom
odstraňovat další vidy7, protože nebudou buzeny. Pásmo jednovidovosti vidu TE10

platí do mezní frekvence, při které by byl vybuzen vid TE20.

3.2.2 Aplikátory tvořené kruhovým vlnovodem

K ohřevu biologické tkáně také můžeme s výhodou užívat aplikátory na bázi vlno-
vodů s kruhovým průřezem, neboť mají jiné rozložení hustoty výkonu v apertuře
něž aplikátory s obdélníkovým průřezem. (Nevznikají body s vysokou teplotou.)

3.2.3 Aplikátory tvořené propustným vlnovodem

Tento typ aplikátoru je tvořen úsekem propustného vlnovodu, tzn. buzeného nad kri-
tickým kmitočtem fc. Z jedné strany je úsek zkratován a druhou, otevřenou stranou
přiložen na biologickou tkáň. Elektromagnetickou energii v této aplikaci většinou
dodáváme za pomoci koaxiální vazební struktury, kterou zde budíme dominantní
vid. Vlnovod může být plněn dielektrickým materiálem (nejčastěji destilovanou vo-
dou). Tím se z hlediska dielektrických parametrů přiblíží prostředí uvnitř aplikátoru
prostředí v biologické tkáni. Impedance biologické tkáně je poměrně nízká a na pře-

7například vidovými filtry
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Vlnovodné aplikátory

chodu mezi aplikátorem a biologickou tkání se část přenášené energie odrazí zpět do
aplikátoru a vzniká tzv. stojaté vlnění. Aplikátor má pak povahu dutinového rezoná-
toru, který se skládá ze zkratovaného vedení na jedné straně a ze ztrátové kapacity
na druhé. Umístění koaxiálního přechodu do rezonanční dutiny se obvyklé volí ve
vzdálenosti λ

4 −
λ
8 od roviny zkratu. Aplikátor by rovněž neměl být příliš krátký,

aby biologická tkáň nemohla ovlivňovat vazbu koaxiální kabel - aplikátor, ale také
by neměl být moc dlouhý, protože s prodlužováním dochází ke snižování činitele ja-
kosti a současně, je-li aplikátor plněn dielektrikem o vyšší hustotě, by tak docházelo
k zbytečnému nárůstu hmotnosti aplikátoru. Při rezonanci za předpokladu kritické
vazby aplikátoru na budící vedení dojde k téměř plnému přenosu elektromagnetické
energie do tkáně. Optimální přenos energie v praxi znamená, že aplikátor bude vůči
biologické tkáni impedančně přizpůsobovat vysokofrekvenční výkonový generátor a
zajišťovat tak požadovanou distribuci energie a tedy i teploty cíleně v léčené oblasti.
Matematickým popisem můžeme biologickou tkáň nahradit jako paralelní kombi-

naci vodivosti Gb s kapacitou Cb

Gb = Re(yb)
Z0

Cb
Im(yb)
ωZ0

(3.4)

kde Z0 je vlnová impedance, ω je úhlová frekvence a yb je normovaná admitance.
Aby nastala rezonance musí být délka úseku vlnovodu

l = arctan Im(yb) + nΠ
β

(3.5)

kde β je měrný fázový posuv vlnovodu.

3.2.4 Aplikátory tvořené zádržným vlnovodem

Je-li potřeba dosáhnout lepšího vniku tepla do hloubky léčené tkáně, můžeme s vý-
hodou používat tento druh aplikátoru, který je buzen pod svým mezním kmitočtem8.
Výměnou výplňového dielektrika, nebo změnou celkového tvaru aplikátoru dosáh-
neme evanescentního vidu, což ale bývá zbytečně nákladné, a tak spíše využĳeme
možnosti vložení soustředěné kapacity do úseku zádržného vlnovodu. Vložená ka-
pacita nám společně s induktivní vlnovou admitancí Yc vidu TE vytvoří rezonanční
obvod, který přenáší vysokofrekvenční energii do léčené oblasti.

8pracuje na kmitočtu nižším než je kritický kmitočet požadovaného vidu
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Intrakavitární a intersticiální aplikátory

Vlnovou impedanci vypočteme ze vztahu

Yc = −j2, 654
√
f 2
m

f 2 − 1 (3.6)

Pokud bude pracovní kmitočet velmi nízký, potom se admitance vlnovodu ne-
bude moc lišit od admitance biologické tkáně a rezonátor bude dobře navázán na
ohřívanou tkáň. Aplikátor pracuje tak, že se energie šíří od budícího prvku a je
exponenciálně tlumená směrem k apertuře aplikátoru. Výsledný ohřev poté již ne-
působí pouze dominantní vid, ale jeho superpozice s účinkem budícího elementu.
Rozlišujeme zde tři základní případy rozložení prvků v aplikátoru.

1. Induktivní smyčky jsou uvnitř aplikátoru a dochází k ohřevu pouze pomocí
pole, které se šíří aplikátorem. Aplikátor vyzařuje pouze dominantní vid.

2. Induktivní smyčky jsou blíže k apertuře aplikátoru, ale stále uvnitř aplikátoru.
Pak dochází k ohřevu polem z aplikátoru i přímým účinkem samotných smyček.

3. Induktivní smyčky jsou mimo aplikátor a dochází k ohřevu tkáně polem vy-
tvořeným těmito smyčkami.

3.3 Intrakavitární a intersticiální aplikátory
V případě, že se oblast určená k termoterapii nachází na povrchu nebo aspoň v blíz-
kosti některé z tělních dutin, je vhodné umístit aplikátor přímo do této dutiny a tím
se vyhnout nechtěnému ohřívání jiné než patologické tkáně. Hloubkový ohřev, který
by byl obtížný a mohl by tak být spíše kontraproduktivní, tak prakticky nahradíme
povrchovým. Aplikátor pro intrakavitární termoterapii však oproti superficiálním
vlnovodným aplikátorům, které mají poměrně rozlehlou aperturu, musí být uzpůso-
ben k zasunutí do tělní dutiny. Většina je tedy tvořena na bázi koaxiálního kabelu
s vhodným zakončením nebo se dají využít mikropásková či štěrbinová vedení.

Přehled intrakavitárních aplikátorů

• Koaxiální aplikátory

– tvoří je koaxiální vedení a jsou obvykle realizovány ve tvaru tzv. půlvln-
ných nebo čtvrtvlnných dipólů resp. monopólů – z tohoto důvodu jsou
vhodné pro vyšší a střední kmitočty, tj. např. 434 MHz a výše.

29



Aplikátory pro regionální a celotělovou léčbu

• Planární aplikátory

– tento typ aplikátoru je zpravidla odvozen od mikropáskového vedení a
rezonátorů

– nejčastěji se používají v plochých tělních dutinách9

• Šroubovicové aplikátory

– konstruují se tak, aby se co nejvíce energie vyzářilo „čelem“ aplikátoru

• Vlnovodné aplikátory

– mají velmi podobnou strukturu jako aplikátory pro lokální hypertermii,
pouze jejich rozměry jsou přizpůsobeny intrakavitárnímu použití

3.4 Aplikátory pro regionální a celotělovou léčbu
V případě potřeby termoterapeutického výkonu na rozsáhlejší oblasti lidského těla je
vhodné využít sbíhavou eliptickou vlnu, která se bude šířit od povrchu těla směrem
dovnitř. Pro vybuzení požadované vlny je nutno použít několik aplikátorů zároveň,
nejčastěji 4 až 8, nebo jiný obvykle sudý počet, při užití výkonového generátoru,
který bude dodávat až 2kW. Lidské tělo vyzařuje do svého okolí výkon zhruba 100W,
který přibližně odpovídá hodnotám10 pro intrakavitární nebo lokální termoterapii,
zde budeme užívat výkon až 20x silnější. To mimo jiné znamená nezbytnou zvýše-
nou pozornost vůči životním funkcím pacienta: srdečnímu tepu, dechové frekvenci
aj. Oproti lokálnímu hypertermickému ohřevu, kdy vážnější komplikací bývají ohra-
ničená horká místa, v případě regionální hypertermie se tato místa mohou tvořit
v hloubce ohřívané tkáně a způsobit komplikace fatální.
K regionální termoterapii má po klinické stránce blízko i tzv. celotělová termo-

terapie, kdy je cílem ohřev celého těla na teploty blízké v intervalu 40 až 41 °C.
Zkouší se u pacientů s metastatickým onemocněním nebo je možné tímto postupem
například dosáhnout eliminace virů, které takto arteficiálně zvýšenou teplotu nepře-
žívají. Pro pacienta je však celotělová hypertermie oproti místním aplikacím velmi
zatěžující výkon.

9například dutina ústní
10do 200W
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Simulace

Jelikož je ryze analytický postup návrhu k aplikátoru typu Archimédova dvojitá
spirála poměrně velmi složitý, je lépe tuto problematiku řešit simulací v simulátoru
elektromagnetického pole. V našem případě jsem zvolil simulátor elektromagnetic-
kého pole od firmy CST, tedy CST MICROWAVE STUDIO verze roku 2009. Tento
simulátor využívá metody FDTD k řešení problému spjatých s elektromagnetic-
kým polem, ať již na bázi návrhu antén, aplikátorů, mikropáskových struktur, tak i
jednoduchých modelů šíření elektromagnetických vln v izotropním či anizotropním
médiu.

FDTD - metoda konečných diferencí v časové oblasti je univerzální metoda
pro řešení Maxwellových rovnic. Je známá už poměrně dlouhou dobu, ale kvůli svým
vysokým nárokům na výpočetní techniku (paměť) se až do 80. let minulého století
nepoužívala. Výpočty pomocí této metody probíhají v časové oblasti, a proto je jed-
nodušší si představit, jak změny v elektromagnetickém poli probíhají. Tato metoda
rovněž umožňuje simulace trojrozměrných struktur s libovolně orientovanými die-
lektriky a je výpočetně spolehlivá. Vzhledem k tomu, že se pro výpočet diskretizuje
celý model i s jeho okolím, může výpočet trvat velmi dlouhou dobu. To proto, že
nám občas vznikne velká počítaná oblast a navíc musíme při diskretizaci brát ohled
na nejkratší použitou vlnovou délku i nejmenší rozměr části počítané struktury.

Zásadní výhodou produktu CST MICROWAVE STUDIO je možnost zadávání
proměnných jako rozměrových parametrů jednotlivých geometrických primitiv, což
umožňuje velmi snadnou modifikaci parametrů. Dielektrické konstanty jednotlivých
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materiálů se nastavují hned při kreslení jednotlivých tvarů, ale lze je později upravit
v záložce Materials. Zároveň je možný pohled na návrh dle zobrazení jednotlivých
materiálů.
Po vymodelování fyzického vzhledu aplikátoru, při kterém jsem velmi vhodně vy-

užil makro v nabídce Macros - Construct - Coils - Circular spiral, a po stanovení
materiálových hodnot, jsem nadefinoval zdroj buzení typu edge source, který apli-
kátor budí předem zvolenou vlnou, v tomto případě vlnou TEM. Následné simulace
ukázaly, že se v aplikátoru šíří pouze vlna TEM bez vybuzení parazitních vidů.
Základním úkolem této simulace bylo modelovat impedanční přizpůsobení pla-

nárního aplikátoru do biologické tkáně, v tomto případě homogenního rovinného
agarového fantomu, jemuž jsem z hlediska dielektrických parametrů přiřadil násle-
dující hodnoty: pro permitivitu εr = 54 a vodivost σ = 0,8 S/m. Agarový fantom
byl od aplikátoru oddělen vodním bolusem o tloušťce t = 30 mm.
Za postupného měnění tloušťky mikropásku bylo dosaženo velmi dobrého impe-

dančního přizpůsobení S11 = - 24,79 dB, viz obrázek (4.1), čímž je jeden z hlavních
požadavků (PSV < 2) této bakalářské práce splněn.
Úkolem této bakalářské práce bylo navrhnout planární mikrovlnný aplikátor pro

lokální termoterapii pracující na frekvenci f = 434 MHz, s rozměry apertury
35 mm x 35 mm, s poměrem stojatých vln na vstupu PSV < 2.
Dosažená nízká hodnota koeficientu S11 však není jediné měřítko správně navr-

ženého aplikátoru. Neméně důležité je rovnoměrné vyzařování elektromagnetického
pole aperturou aplikátoru tak, aby nedocházelo k tvorbě hot spots.
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Obrázek 4.1: Průběh koeficientu S11v dB

33



KAPITOLA

PÁTÁ

Konstrukce

Nejdříve bylo nutno získat předlohu pro leptání. Vzor Archimédovy dvojité spirály
vytvořené a odsimulované podle zadání jsem nechal vytisknout na průhlednou fólii,
aby se mohl vzor vyleptat na poměděnou laminátovou desku1.

Použité pomůcky: jemné abrazivum, miska pro leptací lázeň a vývojku, leptací
roztok, líh, vývojka, fotorezist, kleštičky, UV lampa, pec, souřadnicová vrtačka, pa-
dací nůžky

Postup při leptání vzoru

1. Nejdříve je nutno povrch měděné fólie mechanicky očistit pomocí abraziva a
následně odmastit lihem. Necháme usušit.

2. Po uschnutí desky rovnoměrně nastříkáme fotorezist. Pečlivě dbáme na to, aby
byla pokryta celá vrstva a zvláště aby v nástřiku nevznikly žádné bubliny.

3. Na 20 minut vložíme do pece vyhřáté na 70 °C.

4. Po vyjmutí z pece přiložíme motiv nepotištěnou stranou a zafixujeme jej.

1Základním materiálem pro výrobu takové desky je nejčastěji laminát ze skelné tkaniny sycený
epoxidovou pryskyřicí. Z jedné nebo i obou stran je nalepena měděná folie. Tloušťka laminátu je
standardně 1 až 1,5mm, tloušťka nalepené měděné folie bývá 17 nebo 35 mikrometrů, nebo pro
specifické účely může být použita jiná tloušťka vrstvy. U nás se materiály pro výrobu plošných
spojů, bez ohledu na moderní názvy současných firem, souhrnně označují jako „CUPREXTIT“,
podle původní značky vyráběné v tehdejším Československu.
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5. Desku s fixovaným motivem vložíme do UV lampy. Doba osvitu by měla být
mezi 3 až 5 minutami. Jako optimální dobu osvitu jsem zvolil 3min 30s.

6. Po ukončení osvitu desku omyjeme vývojkou. Vývojku vyléváme v optimál-
ním proudu ne moc prudce a ne příliš málo. Desku pak ve vývojce omýváme
krouživými pohyby připomínajícími rýžování zlata. Tím smyjeme fotocitlivou
vrstvu. Následně desku opláchneme ve vodě.

7. Desku se vzorem vložíme do leptací lázně a průběžně kontrolujeme postup
leptání.

8. Po vyleptání vzoru desku omyjeme ve vodě, pozorně zkontrolujeme kvalitu
leptání a necháme vysušit.

Jelikož pracujeme se žíravinami, je třeba dbát na zvýšenou opatrnost při práci.
Leptání vždy provádíme v dobře větrané místnosti, neboť se při této činnosti uvol-
ňuje do okolí chlór. Jako leptací roztok můžeme použít směs peroxidu vodíku a
kyseliny chlorovodíkové, nebo roztok chloridu železitého. Pro svou práci jsem použil
už připravený chlorid železitý.

Vlastní konstrukce aplikátoru

Připravenou desku s vyleptaným vzorem jsem pak pomocí padacích nůžek mecha-
nicky opracoval do vhodnějšího tvaru. Na souřadnicové vrtačce jsem vyvrtal vrtákem
o průměru 1 mm do desky otvory pro připájení koaxiálního kabelu. Koaxiální kabel
jsem následně s menšími potížemi, způsobenými třesem rukou, připájel a hotový
aplikátor uschoval k měření.

Obrázek 5.1: Zhotovený aplikátor (bez koaxiálního kabelu)
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KAPITOLA

ŠESTÁ

Měření

6.1 Model biologické tkáně
Abychom mohli mikrovlnný aplikátor nasadit do klinické praxe, je potřeba dobře
prostudovat rozložení záření do prostoru před aperturou a do okolí. Zajímá nás
především teplotní distribuce na povrchu a v hloubce ohřívané tkáně, kterou pro
potřeby měření můžeme nahradit vodním1 nebo agarovým fantomem. Ve vodním
fantomu využíváme síť termometrických čidel, které fantom protkávají. V agarovém
fantomu se dá rozložení teplot měřit buď termokamerou, nebo pečlivou analýzou
dat magnetické rezonance. Aby měření bylo relevantní, fantom by se měl svými
vlastnostmi blížit parametrům skutečné biologické tkáně:

• permitivita biologické tkáně

• elektrická vodivost biologické tkáně

• teplotní vodivost tkáně

• měrné teplo tkáně

• prostorové rozložení biologické tkáně

• vliv krevního řečiště

• nehomogenita biologické tkáně a její odpověď na zvýšenou teplotu

1roztok NaCl
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Měření koeficientu odrazu S11

Dodržení dielektrických parametrů je obtížné, ale proveditelné. Dodržení parametrů
nehomogenity, prostorového rozložení a vlivu krevního řečiště je však prakticky ne-
možné. Proto je třeba v další fázi testů před nasazením aplikátoru do praxe přikročit
k testům na experimentálních zvířatech.
Pro účely mého měření však stačil fantom pouze s přibližnými vlastnostmi sku-

tečné biologické tkáně, takže bylo při jeho tvorbě potřeba dodržet pouze dielektrické
vlastnosti. Pro své měření jsem si zvolil agarový fantom, který se používá při simu-
lacích svalové tkáně nebo obecně pro tkáně s vysokým obsahem vody. Abych tyto
požadované vlastnosti při tvorbě agarového fantomu dodržel, musel jsem upravit
vodivostní parametry směsi přidáním přibližně 3g NaCl při vaření do vody.

6.2 Měření koeficientu odrazu S11
Dobré impedanční přizpůsobení mezi aplikátorem a biologickou tkání je jedním ze
základních požadavků pro jeho provoz. Díky tomu, že aplikátor ve formě Archimé-
dovské spirály se chová jako širokopásmová anténa, což je jedna z jeho velmi důleži-
tých předností, se tak vyhýbáme silné závislosti frekvence na permitivitě (3.1). Při
měření koeficientu odrazu S11 nás zajímá, kolik vyzařovaného výkonu se odráží od
vstupního konektoru aplikátoru. Snažíme se, aby odražený výkon byl co nejmenší a
většina výkonu se tak aplikátorem vyzařovala do léčené oblasti lidského těla.
Odražený výkon jsme měřili na přístroji Agilent E5071C. Tento vektorový analy-

zátor je schopen zpracovávat šíři pásma 100 kHz - 8,5 GHz. Pro potřeby mého měření
jsme zvolili šíři vyšetřovaného pásma na rozsah 200 - 800 MHz, protože aplikátor
je konstruovaný pro frekvenci 434 MHz. Po kalibraci přístroje pomocí kalibračních
sond jsme měřili koeficient odrazu výkonu na agarovém fantomu a pak na mém
předloktí.
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Měření teplotní distribuce a SAR za pomocí termokamery
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Obrázek 6.1: Koeficient odrazu

Z grafu je patrné, že konstrukce aplikátoru se povedla a nejnižší odraz je skutečně
na 434 MHz, kde hodnota koeficientu odrazu S11 = −10, 39 dB.

6.3 Měření teplotní distribuce a SAR za pomocí
termokamery

Termovizní kamerou snímáme objektem vyzařované infračervené záření. Fakt, že vy-
zařování je přímo závislé na povrchové teplotě objektu, umožňuje přesné vypočítání
a zobrazení teploty termokamerou. Moderní termovizní kamery již nevyžadují refe-
renční teplotu, je však třeba si vybrat kameru s dostatečným rozlišením vizuálním i
s optimálním rozlišením teplotního stupně. Kamera rovněž za provozu automaticky
kompenzuje rušivé vlivy, jako například termální emise okolního prostředí a jejich
odrážení od měřeného objektu. Výhodou měření na fantomu biologické tkáně je mož-
nost fantom rozkrájet a sledovat tak teplotní profil v různých rovinách a hloubkách.
Přesnost měření termokamerou závisí na následujících podmínkách:

38



Měření teplotní distribuce a SAR za pomocí termokamery

• Emisivita objektu

– Je nejdůležitějším parametrem měřeného objektu. Je to poměr mezi množ-
stvím záření emitovaného měřeným objektem a zářením absolutně čer-
ného tělesa. Je to bezrozměrná veličina, která pro reálné těleso nabývá
hodnot εT ≤ 1, emisivita černého tělesa je ε = 1.

– Emisivita reálného tělesa se vypočítá podle vzorce

εT = HE

HOE

(6.1)

kde HE je intenzita vyzařování reálného tělesa a HOE je intenzita vyzařo-
vání absolutně černého tělesa. U běžných materiálů se emisivita pohybuje
mezi 0,1 až 0,95.

• Odražená teplota okolí

– Blíží-li se teplota měřeného objektu teplotě okolí a má-li objekt nízkou
emisivitu, je důležité tento parametr dobře vykompenzovat, neboť záření
emitované okolním prostředím může výsledky měření značně zkreslit.

• Vzdálenost mezi objektem a kamerou

– Tímto se konkrétně míní vzdálenost mezi objektem a objektivem naší
kamery.

– Kompenzací tohoto parametru opět zpřesníme naše měření, neboť záření
měřeného objektu je částečně pohlcováno v okolní atmosféře a propust-
nost atmosféry úměrně klesá se vzrůstající vzdáleností.

• Relativní vlhkost

– Se zvyšující se relativní vlhkostí klesá propustnost atmosféry a tím opět
dochází k chybám v měření.

Tyto rušivé vlivy jsou v obvyklých laboratorních podmínkách naštěstí zanedbatelné.
Pak je pouze třeba se vyhnout pohledům, které by nějaké významnější zdroje ruši-
vých vlivů2 mohly obsahovat.

2Například rozsvícená žárovka v blízkosti měřeného objektu.
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Měření teplotní distribuce a SAR za pomocí termokamery

6.3.1 Agarový fantom snímaný termokamerou

Doba ohřevu předem připraveného homogenního agarového fantomu (váha 1 kg) byla
t = 300 s, kdy dodávaný výkon z výkonového generátoru odpovídal 50 W, přesněji
řečeno 55 W přímého výkonu za 5 W odraženého výkonu. Musel jsem pracovat
poměrně pohotově, protože rychle docházelo k vyrovnávání teplot mezi jednotlivými
vrstvami agaru vzájemně a mezi celým fantomem a okolím. Ke zkoumání teplotní
distribuce a SAR v mém fantomu jsem použil termokameru FLIR P25.

40



Měření teplotní distribuce a SAR za pomocí termokamery

Obrázek 6.2: Aplikátor při ohřívání fantomu

Obrázek 6.3: Výsledné rozložení teplot v agaru
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KAPITOLA

SEDMÁ

Závěr

Zadaný aplikátor typu Archimédovská spirála byl navržen, optimalizován pomocí
numerických simulací a následně také úspěšně zkonstruován. Jeho evaluace z hlediska
impedančního přizpůsobení ukázala, že splňuje zadání bakalářské práce.
Simulace výchozího návrhu podle zadání se uskutečnila v CST MICROWAVE

STUDIO 2009.
Měření impedančního přizpůsobení probíhalo na vektorovém analyzátoru Agi-

lent E5071C a vlastním agarovém fantomu. Změřena hodnota koeficientu odrazu
S 11 = -10,39 dB pro požadovanou frekvenci f = 434 MHz. Požadovaný PSV < 2, je
splněn na intervalu f = 426 MHz – f = 437 MHz.
Evaluace teplotního rozložení v agarovém fantomu proběhla na Fakultě elektro-

technické ČVUT na Katedře elektromagnetického pole, kdy byl aplikátor připojen
na výkonovému generátoru a za pomocí termokamery FLIR P25 byl sejmut dosažený
teplotní profil.
Ze simulací bylo zjištěno, že tento aplikátor je předurčen pro aplikaci v povrchové

oblasti biologické tkáně.
Tyto předpoklady byly potvrzeny závěrečnou evaluací teplotního rozložení, a po-

kud bude aplikátor vybaven vodním bonusem kvůli eliminaci horkých míst, pak nic
nebrání možnosti jeho použití v klinické praxi.
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Přílohy - fotodokumentace

Příloha 1 Aplikátor připojený k výkonovému
mikrovlnnému generátoru

Prohřívání agarového fantomu
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Přílohy - fotodokumentace

Příloha 2 Aplikátor připojený k vektorovému
analyzátoru

Měření S11 na agarovém fantomu
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Přílohy - fotodokumentace

Příloha 3 Vektorový analyzátor

Vektorový analyzátor Agilent E5071C

Obrazovka analyzátoru - aplikátor v tento okamžik nepříliš dobře přiléhal na
fantom
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Přílohy - fotodokumentace

Příloha 4 Sada kalibračních sond

Pouzdro s kalibrační sadou pro vektorový analyzátor Agilent E5071C

Kalibrační sada
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