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ABSTRAKT 

Název práce: Vlnovodný trychtýřový aplikátor pro povrchovou hypertermickou léčbu. 

 

Mikrovlnná hypertermie je jednou z terapeutických metod léčby nádorových onemocnění. 

Její efektivita byla v kombinaci s radioterapií nebo chemoterapií prokázána v několika 

klinických studiích pro různé typy nádorů. V této práci byl navrhnut mikrovlnný aplikátor 

pro léčbu nádorových onemocnění, který vychází z klinicky používaného 434MHz 

vlnovodného trychtýřového aplikátoru LCA (Lucite cone applicator). Pro vyhodnocení nově 

navřeného modifikovaného LCA byly použity SAR distribuce a koeficient odrazu mezi 

mikrovlnným generátorem a povrchem fantomu biologické tkáně. Simulace byly provedeny 

v programu Sim4Life a výsledky analyzovány v programu MatLab. 

Klíčová slova 

vlnovodný aplikátor, hypertermie, mikrovlnná terapie, SAR   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The title of the Semestral project: Waveguide horn applicator for superficial 

hyperthermia treatment 

 

Microwave hyperthermia is one of the therapeutic methods for the treatment of cancerous 

tissues. Its efficacy in combination with radiotherapy or chemotherapy has been 

demonstrated in several clinical trials for various tumor types. In this work microwave 

applicator for cancer treatment based on clinically used 434MHz LCA is proposed. The SAR 

distribution and reflection coefficient between the microwave generator and the phantom 

surface of biological tissue for designed modified version of LCA is evaluated. Simulations 

were done in Sim4Life platform and results are evaluated in MatLab. 

Keywords 

waveguide applicator, hyperthermia, microwave therapy, SAR
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

SAR W·kg-1 Měrný absorbovaný výkon 

S11 

λ 

dB 

m 

Koeficient odrazu  

Vlnová délka 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

LCA Lucite cone applicator (aplikátor s plexisklovými stěnami) 

EFS 

TE10 

PVC 

Effetive field size (efektivní velikost pole) 

Dominantní vid transverzálně elektrické vlny 

polyvinylchlorid  
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1 Úvod 

Zvýšení teploty biologických materiálů jen o několik stupňů nad jejich normální teplotu 

způsobuje změny struktur až smrt buněk. První, kdo tento jev použil při léčbě rakoviny, 

je pravděpodobně Busch, který zaznamenal zmizení sarkomu po vysoké horečce 

způsobené erysipelem [1]. Záměrná infekce pacientů s erysipelem byla později využívána 

i pro lokální zahřívání. Již z počátku 20. století existuje mnoho zpráv o použití aplikované 

hypertermie při léčbě rakoviny. Zájem o hypertermii se však během třicátých let snížil. 

To bylo částečně způsobeno příchodem antibakteriálních látek, které způsobily, 

že vysoká horečka byla vzácnější, a také byla aplikace lokální hypertermie technicky 

obtížná. V důsledku toho se počet studií snížil. Existovala období opětovného zájmu 

například o možnost kombinovat teplo s rentgenem. Později byly provedeny studie, 

kde byly zvířecí nádorové buňky poškozeny teplem ve větší míře než buňky normální [1]. 

Během posledních 40 let se společně s technologickým pokrokem obnovil zájem 

o hypertermii hlavně v kombinaci s jinými formami léčby nádorových onemocnění, jako 

jsou chemoterapie, radioterapie nebo invazivní odstranění nádorové tkáně chirurgickým 

zákrokem [2, 3]. 

Efektivita hypertermie byla v kombinaci s radioterapií nebo chemoterapií 

prokázána v několika klinických studiích pro různé typy nádorů. Kombinace radioterapie 

a hypertermie, tzv. termoradioterapie, je vhodná především pro pacienty s povrchově 

nebo intersticiálně uloženými recidivními nádory o průměru větším než 2 cm [4]. 

U recidivních nádorů nemůže být radioterapie opakovaně aplikována na stejném místě 

v plné míře a dochází tak ke snížení účinnosti léčby. Kombinací obou metod 

lze dosáhnout stejného léčebného účinku při nižší dávce záření v porovnání se samotnou 

aplikací radioterapie, což je využíváno i v dětské onkologii. Pokud již není možno 

pacienty dále ozařovat v rámci radioterapie, lze hypertermii použít i samostatně. 

V grafu 1.1 je znázorněna účinnost termoradioterpaie v léčbě recidivních nádorů, které 

nelze léčit v plné míře radioterapií. Jako účinná léčba je v grafu 1.1 považována ta, 

kde došlo k úplné odezvě (complete response) a nádor byl eliminován [2].   

Při mikrovlnné hypertermii se využívá zpravidla mikrovlnná energie dosahující 

frekvence kolem 400 MHz. Ve tkáni jakožto ztrátovém dielektriku je pak tato energie 

absorbována a přeměněna na teplo, což při hypertermii umožňuje ohřev celého objemu 

tkáně, kdy teplota dosahuje svého maxima uvnitř léčené oblasti. Za požadovanou 

efektivní teplotu uvnitř zdravé tkáně v okolí nádoru považujeme 40 až 44 °C. Nádorové 

buňky jsou na tuto teplotu velmi citlivé na rozdíl od zdravých buněk, které odolají vyšším 

teplotám díky zvýšenému průtoku krve. Teplota dosažená při mikrovlnné hypertermii 

musí být neustále monitorována a řízena řídícím počítačem, který upraví dodávanou 

energii z výkonového generátoru a tím i teplotu ohřevu tkáně [5, 6].  
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Graf 1.1: Srovnání výsledků klinické léčby radiorezistentních nádorových onemocnění 

radioterapií a termoradioterapií [7] 

 

Ionizující záření ničí DNA (deoxyribonukleovou kyselinu) nádorové buňky 

a působením tepelné energie dochází ke zpomalení až zastavení reparačních dějů. 

Nádorová buňka je na teplo nejvíce citlivá v syntetické fázi buněčného dělení, 

kde dochází ke zdvojnásobení jaderné DNA. Samotná radioterapie je v této fázi 

buněčného cyklu nejméně účinná [5, 6, 8]. 

 K vývoji hypertermické léčby přispěl v roce 1968 Guy a kol., který publikoval 

způsob použití tkáňově ekvivalentních fantomů a termografické kamery pro kvantifikaci 

vzorců ohřevu různých mikrovlnných topných zařízení. Tyto metody byly používány 

na celém světě mnoha skupinami pro hodnocení absorpce energie ve fantomech tkání 

a jatečných tělech zvířat vystavených mikrovlnným a jiným radiofrekvenčním 

zdrojům a také způsobům zahřívání používaných v diatermii a hypertermii [3]. 

V současné době se pro zajištění jednotného provádění klinických hodnocení povrchové 

hypertermické léčby využívají pokyny pro zajištění kvality, které byly vyvinuty 

Evropskou společností pro hypertermickou onkologii (ESHO) [9]. Podle těchto pokynů 

by mělo být tepelné rozložení aplikátorů charakterizováno za standardizovaných 

provozních podmínek a při všech frekvencích používaných při klinickém použití. 

Všechna měření by měla být provedena při pokojové teplotě, tzn. fantomový model 

by měl být v rovnováze s pokojovou teplotou na začátku každého experimentu. Bolus 

vhodných rozměrů s cirkulující vodou při stejné pokojové teplotě jako fantom by měl 
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být umístěn na jeho horní plochu. Rozložení zvýšení teploty musí být měřeno ve třech 

kolmých rovinách procházejících středem aplikátoru [9]. 

 V této bakalářské práci byl navržen aplikátor pro povrchovou mikrovlnnou 

hypertermii pracující na frekvenci 434 MHz s ohledem na požadovaný specifický 

absorbovaný výkon a impedanční charakteristiky aplikátoru.  
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2 Přehled současného stavu 

2.1 Mechanismy zahřívání tkání 
Existují tři základní mechanismy pro dodávání tepelné energie do těla: vedením, 

odporovými či dielektrickými ztrátami a ztrátami mechanickými [10].  

V hypertermii je využíván mechanismus dielektrických ztrát aplikovaného 

elektromagnetického nebo ultrazvukového pole. Při frekvencích nižších než 20 MHz 

vznikají mezi elektrodami indukované proudy, které zahřívají tkáň odporovými ztrátami. 

Při mikrovlnných frekvencích nad 100 MHz dochází k radiačnímu šíření 

elektromagnetického pole a tkáň je zahřívána především dielektrickými ztrátami. 

Zahřívání je výsledkem tření sousedních molekul vody, které oscilují v reakci na časově 

proměnné pole. Při výběru vhodné frekvence elektromagnetického pole jsou důležitými 

faktory hloubka a velikost nádoru vzhledem k vlnové délce záření. Vyšší frekvence 

vykazují větší útlum záření, ale vlivem menší vlnové délky lze docílit přesnějšího 

zaměření nádorové tkáně. Vyšší frekvence je tak vhodné použít pro léčbu povrchových 

nádorů menších rozměrů. Oproti tomu elektromagnetické záření o nižší frekvenci 

pronikne hlouběji, ale vlivem větší vlnové délky nedosáhneme přesného zaměření 

tumoru. Nižší frekvence se tak používají pro léčbu nádorů, které jsou umístěny hlouběji 

v těle pacienta. Na obrázku 2.1, kde je znázorněna závislost dosažené teploty ohřevu 

na hloubce uložení tkáně pro vybrané frekvence ultrazvukové vlny, můžeme pozorovat 

pokles teploty ohřevu v hloubce tkáně u vyšších frekvencí. U mikrovlnného záření 

se absorbovaná hustota výkonu (SAR) exponenciálně snižuje s hloubkou tkáně, 

jak je vidět na obrázku 2.2 [10]. Závislost uložení energie na hloubce nádoru vzhledem 

k použité frekvenci pro homogenní fantom svalové tkáně je znázorněna 

na obrázku 2.3 [10]. 

Obrázek 2.1: Teplotní profil šíření ultrazvukové vlny měkkou tkání [11] 
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Obrázek 2.2: Exponenciální průběh závislosti SAR na hloubce tkáně [12] 

 

Obrázek 2.3: Závislost normovaného uložení energie na hloubce ohřevu pro jednotlivé 

frekvence [13] 
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2.2 Hypertermické systémy a techniky pro ohřev tkáně 
Pro použití v klinické hypertermii bylo zkoumáno několik technik, které jsou obvykle 

kategorizovány jako 

a) hypertermie celého těla 

b) regionální hypertermie 

c) povrchová hypertermie 

d) intersticiální/intrakavitální hypertermie [10] 

Celotělová hypertermie 

Při celotělové hypertermii, zobrazené na obrázku 2.4, je pacient systematicky zahříván 

tepelnými vodivými zdroji. V praxi se využívá teplá vodní lázeň nebo ponoření 

do vyhřátých plynů [14]. Pokud pacienta systematicky zahříváme pomocí 

radiofrekvenčních regionálních zdrojů, teplota těla značně kolísá a léčba je poměrně 

složitá. Nicméně radiofrekvenční regionální topná zařízení využíváme jako doplněk 

pro celotělovou hypertermii [10]. 

Obrázek 2.4: Celotělová hypertermie [15] 

Regionální hypertermie 

Regionální hypertermií jsou léčeny nádory uložené hlouběji v těle. Proto jsou jako 

kompromis mezi hlubším průnikem a velikosti ohniska ohřívané oblasti voleny frekvence 

elektromagnetického pole v rozmezí 70–100 MHz pro pánevní oblast a 434 MHz 

pro oblast hlavy a krku [16]. První hypertermické studie byly provedeny s jednoduchou 
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aperturou, kde k zacílení energie dochází pouze posunutím pacienta vzhledem 

k aplikátoru (například 27MHz Ridged Waveguide, 82MHz Helix nebo později 70MHz 

Coaxial TEM). Tato metoda byla velmi nepřesná a nekomfortní vůči pacientovi [10]. 

Mezi nejpoužívanější jednokanálová elektromagnetická zařízení pro regionální 

hypertermii patří Thermotron RF-8 se dvěma kapacitními deskovými elektrodami 

namontovanými na protilehlých ramenech rotujícího portálu, jak je znázorněno 

na obrázku 2.5 [17]. 

Obrázek 2.5: Thermotron RF-8 se dvěma kapacitními deskovými elektrodami [10] 

Další regionální aplikátory využívající elektromagnetické pole k ohřevu léčené oblasti 

byly vyvinuty s cílem zvýšit kontrolu nad uložením energie. Jedním z prvních byl systém 

Annular Phased Array pracující na frekvenci v rozmezí 60–120 MHz. Skládal se z osmi 

výkonových dipólových antén umístěných soustředně kolem trupu flexibilního vodního 

bolusu. Tento systém postrádal 3D nastavitelnost SAR a nemohl lokalizovat teplo 

v celém objemu nádoru v hloubce. Vylepšení nastavení SAR bylo možné pomocí 

čtyřmístného vlnovodného 70MHz aplikátoru Matched Phased Array a rozsáhle 

používaného aplikátoru Sigma 60 [10, 18].  

 Přestože aplikátory Sigma 60 prokázaly klinickou efektivitu a dodnes 

se využívají, byly vyvinuty aplikátory SigmaEye s lepší řízenou depozicí energie 

v hloubce. Tyto aplikátory pracují na stejných frekvencích jako Sigma 60, ale oproti 

předchozímu aplikátoru obsahují tři prsteny čtyř dipólových párů. Dále obsahují 

12 nezávisle řízených kanálů umožňující individuální nastavení amplitudy a fáze signálů 

jednotlivých anténních elementů v závislosti na pozici nádoru. Aplikátor SigmaEye 

je zobrazen na obrázku 2.6. Verze kompatibilní s magnetickou rezonancí (MRI-

kompatibilní) umožňuje pomocí MRI monitorování teploty hluboko uložené tkáně 

v reálném čase a monitorování fyziologických změn během léčby. Klinické studie 

prokázaly korelaci termografie magnetické rezonance s přímým měřením teploty nádoru 

a výsledkem léčby. Přestože je MRI-kompatibilní verze značně dražší, usnadňuje léčebný 

proces hypertermie [10, 19]. 
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 Obrázek 2.6: Aplikátor SigmaEye využívaný v přístroji BSD-2000 3D [20] 

Povrchová hypertermie 

Obecně se hlouběji pronikající ultrazvukové vlny používají pro nádory v hloubce  

až 4–6 cm pod povrchem těla, zatímco elektromagnetické techniky se používají k léčbě 

povrchových nádorů v hloubce menší než 4 cm. Nejčastější povrchové aplikátory 

využívají vlnovodu, který vede elektromagnetické vlny z monopólového přívodu 

do otevřeného otvoru o alespoň poloviční vlnové délce v největší dimenzi, která vyzařuje 

vlny režimu TE10 (tj. dominantní vid s nejmenším mezním kmitočtem). Vlnovodné 

antény, zobrazené na obrázku 2.7, jsou komerčně dostupné ve velikostech od 7,5 cm 

do 24 cm. Obvyklé použití je na frekvencích 915 MHz nebo 2450 MHz v USA 

a 430–434 MHz v Evropě a Japonsku [2, 10]. Klinicky používaný typ vlnovodného 

aplikátoru na Erasmus MC Cancer Institute v Rotterdamu, Nizozemsku pracující 

na frekvenci 434 MHz je zobrazený na obrázku 2.8.  

Obrázek 2.7: Vlnovodné antény pracující v režimu TE10 [10] 
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Obrázek 2.8: Vlnovodný aplikátor pracující na frekvenci 434 MHz [21] 

 

Průchod elektromagnetického pole z vlnovodných antén do tkáně je zajištěn tenkou 

vrstvou teplotně řízeného vodního bolusu naplněným demineralizovanou vodou nebo 

minerálním olejem. Je třeba dbát na správnou velikost i tloušťku bolusu, aby nedocházelo 

k ovlivnění elektromagnetického pole vyzařovaného z apertury vlnovodu. Přesné 

technické aspekty vodního bolusu jsou uvedeny v pokynech vydaných ESHO. Jejich 

dodržením nedojde ke zkreslení záření [9]. Vlnovody vytvářejí účinné zahřívání <50 % 

SARmax pokrývající pouze 30–60 % plochy apertury a nejsou nastavitelné. Klinické studie 

prokázaly účinnost těchto zdrojů pouze pro nádory do průměru 3 cm. [10] 

Jiný přístup zahrnuje počítačově řízenou mechanickou rotaci jedné nebo dvou 

skenovacích spirálních mikropáskových antén nad povrchovým nádorem. Největší 

povrchové aplikátory na frekvenci 915 MHz jsou tvořeny maticovým zapojením několika 

spirálových mikropáskových elementů [10]. Dále pak aplikátor CMA (Conformal 

Microwave Array), zobrazený na obrázku 2.9, u kterého je nutný vývoj systému 

teplotního monitorování z důvodu zajištění uniformity ohřevu léčené oblasti několika 

anténními elementy [10]. 
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Obrázek 2.9: Aplikátor Conformal Microwave Array [22] 

 

V USA došlo k vývoji povrchových ultrazvukových zařízení, která používala „pístové“ 

snímače s odplyněním vody s jedním diskem pracující na frekvenci  

0,5–3,5 MHz. Tyto snímače byly schopné zahřívat pouze malé povrchové nádory 

a neměly možnost přizpůsobení SAR. Následně byl vyvinut dodnes komerčně dostupný 

aplikátor Sonotherm 1000, který je zobrazen na obrázku 2.10, s lepším laterálním 

rozsahem a kontrolou zahřívání. Pro hlubší průnik bylo vyvinuto fokusované 

ultrazvukové pole s řadou 1MHz převodníků se zaměřením na malé ohnisko, které 

je mechanicky skenováno kolem objemu nádoru. Toto zařízení bylo použito pro klinické 

ošetření nádorů v pánvi, břiše a mozku. Po přidání méně pronikajících 4MHz převodníků 

a zpětné vazby bolesti pacienta pro vypnutí napájení během skenování byly získány ještě 

vyšší průměrné teploty ohřevu tkáně. Tento mechanicky naskenovaný soustředný 

ultrazvukový přístup je sice technicky náročný, ale velmi slibný [10]. 
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Obrázek 2.10: Aplikátor Sonotherm 1000 [23] 

Intersticiální a intrakavitální hypertermie  

Pro intersticiální a intrakavitární hypertermii bylo vyvinuto několik různých technologií. 

Nejběžnější jsou koaxiální mikrovlnné antény v různých konfiguracích monopólových 

a spirálových cívek, krystalů s optickými vlákny a radiofrekvenčních elektrod [10]. Jedna 

z možností koaxiální mikrovlnné antény je popsána na obrázku 2.11.  

Obrázek 2.11: Mikrovlnný aplikátor pro intersticiální hypertermii s průměrem 

d o velikosti 0,2–0,58 mm [24] 

U hypertermické léčby, kde jsou teploty omezené na úzký rozsah, zahřívají 

intersticiálně implantované zdroje tkáň válcových objemů s průměrem 1–2 cm, a proto 

jsou umístěny do polí s rozestupem <2 cm, aby nedocházelo k překryvu ohřívaných 

oblastí a nadměrnému zvýšení teploty. Je-li klinicky možné implantovat pole s vysokou 
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hustotou aplikátorů, poskytují i zdroje tepelné vodivosti dostatečnou uniformitu v celé 

střední části pole ohřevu. Existuje tedy využití technik teplelného zdroje (HWP), jako 

je perfúze horkou vodou na bázi jehly nebo katetru, DC odporové dráty a feromagnetická 

semena (FMS). Ze současných intersticiálních systémů jsou nejvhodnější elektrody 

MECS (multi-electrode current source) s trubkovými měniči ultrazvukového lineárního 

pole v konfiguracích s přímým připojením nebo s ochlazováním katetrem [25]. Vylepšení 

ultrazvukových polí umožňuje kontrolu úhlového i axiálního rozložení SAR. Použitím 

jedné z výše uvedených technologií s většími průměry zdrojů byla vyvinuta řada 

elektromagnetických a ultrazvukových zařízení pro hypertermii tkání obklopující 

přirozené tělní otvory (např. močová trubice, konečník, jícen) [10]. 

2.3 434MHz Lucite cone applicator pro povrchovou 

 hypertermickou léčbu  
V roce 1961 byla uskutečněna studie srovnávající radioterapii proti kombinaci 

radioterapie a hypertermie v léčbě povrchově lokalizovaného karcinomu prsu. Výsledky 

ukázaly účinnost kombinace radioterapie a hypertermie a v několika ústavech se stala 

tzv. termoradioterapie standardní léčbou. Jako nedostatek této metody byl i v dalších 

studiích uveden negativní vliv hloubky nádoru na klinické výsledky. Zároveň byl zjištěn 

významný vztah závislosti na dávce mezi parametry minimální tepelné dávky a klinickým 

výsledkem [26, 27].  

Zlepšení kvality distribuce SAR by se mělo zaměřit na efektivní velikost pole EFS 

(plocha 50% kontury SAR v hloubce 10 mm fantomu svalové tkáně), dobrou prostorovou 

kontrolu SAR distribuce a dostatečnou hloubku penetrace. V praxi toho lze dosáhnout 

pomocí víceprvkových polí hypertermických aplikátorů. Přes rozsáhlé klinické 

zkušenosti s povrchovou hypertermií však nejsou známy přesné požadavky 

na prostorovou kontrolu, hloubku penetrace a SAR. 

Bylo vyvinuto několik aplikátorů umožňující zapojení do maticové konfigurace 

s individuální regulací výkonu každého prvku, které jsou používány v klinické praxi. 

Všechny tyto systémy jsou konstruovány pomocí několika anténních prvků 

a je pro ně charakteristický relativní nízký poměr efektivní velikosti pole (EFS) k ploše 

apertury aplikátoru (obvykle 30–50 %). Takové malé prvky mohou poskytovat nejlepší 

prostorové rozlišení regulace SAR a přizpůsobení konturám těla, ale mají také určité 

nevýhody: 

a) malé prvky nesou riziko ztráty hloubky průniku. Toto riziko lze snížit větší 

vzdáleností prvků od kůže, ale ztratíme tím prostorovou kontrolu 

v důsledku odchylky elektrického pole 

b) u použití složitějších aplikačních polí s mnoha malými prvky musí 

být přísně kontrolována distribuce teploty pod každým prvkem pole, aby 

mohl být aplikátor využit v klinické praxi [27]. 
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Pokud je řízení výkonu prováděno ručně, jak je tomu na většině oddělení 

hypertermie, je počet prvků aplikátoru omezen a konečná kvalita léčby je silně závislá 

na zkušenostech a schopnostech technika. Snížení prvků značně ovlivní rozlišení 

prostorové kontroly. Pro získání styčného EFS pod otvorem apertury aplikátoru pomocí 

omezeného počtu prvků je nezbytné vyvinout aplikátor s vylepšeným EFS, který 

je srovnatelný s velikostí apertury [27]. 
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3 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je návrh mikrovlnného aplikátoru založeného na LCA. Návrh 

bude proveden v simulačním programu elektromagnetického pole, s jehož pomocí dojde 

ke zmenšení rozměrů LCA při zachování jeho vlastností a zároveň k odstranění ladícího 

kolíku zajišťující co nejmenší odražený výkon na vstupu aplikátoru. Pro testování modelu 

aplikátoru bude použit vrstvený fantom svalu o dielektrických vlastnostech 

odpovídajících daným tkáním na frekvenci 434 MHz. Mezi modelem aplikátoru 

a modelovanou tkání pak bude umístěn model vodního bolusu pro stabilizaci povrchové 

teploty pacienta a lepší propojení elektromagnetického pole s tkání pacienta. Navržené 

varianty modelu LCA budou hodnoceny s ohledem na SAR v kolmých řezech 

procházejících středem aplikátoru a dále pak v hloubce 10 mm pod povrchem fantomu. 

Celkové rozměry aplikátoru budou navrženy v závislosti na velikosti plochy ohřevu. 

Koeficient odrazu (S11) navrženého aplikátoru musí být pro frekvenci 434 MHz menší 

než -10 dB, což odpovídá odrazu maximálně 10 % výkonu na vstupu aplikátoru. 
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4 Metody  

Odstraněním ladícího kolíku (označeným na obrázku 4.1), úpravami rozměrů 

eliptické podstavy PVC kuželu a rozměrů vlnovodu byly hledány požadované vlastnosti 

nového LCA, které odpovídají původnímu vlnovodnému aplikátoru. Vylepšený LCA 

by pak neměl být náročný na obsluhu technika, který v současné době na začátku léčby 

upravuje ladícím kolíkem parametry koeficientu odrazu pro maximalizaci přenosu 

výkonu z generátoru do léčené oblasti. Dále bude díky zmenšeným rozměrům 

zjednodušena manipulace při umístění aplikátorů do požadované polohy na začátku 

hypertermické léčby. Jednotlivé aplikátory jsou v maticovém zapojení vůči sobě vždy 

pootočeny o 90 °, jak je zobrazeno na obrázku 4.1. Zamezí se tak vznikům tzv. hot-spots, 

což jsou místa, ve kterých dochází k překryvu rozložení SAR a k vysokému vzrůstu 

teploty [28]. V této poloze jsou aplikátory zafixovány robotickým ramenem po celou 

dobu léčby.  Celá sestava včetně řídících a monitorovacích programů používaná 

k hypertermické léčbě je zobrazena na obrázku 4. 2. 

Obrázek 4.1: Umístění aplikátorů během hypertermické léčby s označením ladícího 

kolíku, úprava autorem [21] 

ladící kolík 
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Obrázek 4. 2: Sestava pro hypertermickou léčbu. Na monitorech je zobrazeno zleva: 

průběh teploty v čase, vykreslená léčebná oblast se skutečnou teplotou a výkon 

dodávaný do každého aplikátoru [29] 

4.1 Charakteristiky aplikátoru 
Pro porovnání vlastností a účinků nového mikrovlnného aplikátoru s původním LCA 

byl využit SAR (měrný absorbovaný výkon), EFS (efektivní velikost pole) a koeficient 

odrazu S11.  

SAR (Specific Absorption Rate) (W·kg-1) 

Měrný absorbovaný výkon je výkon absorbovaný na 1 kg biologické tkáně. Jedná 

se o spolehlivou definici míry vystavení tkáně elektromagnetickému poli, nicméně se tato 

charakteristika měří poměrně obtížně. Podle American National Standard Institute 

je SAR zavedena jako 

 

SAR= 
∂

∂t
∙ (

∂W

∂m
) = 

∂

∂t
∙ (

∂W

ρ∂V
) =

∂P

∂m
=

∂P

ρ∂V
     (4.1) 

kde W (J) značí elektromagnetickou energii absorbovanou biologickou tkání, 

t (s) čas a m (kg) značí hmotnost hmoty. P (W) pak označuje výkon generovaný zdrojem 

elektromagnetického pole, které se šíří tkání o hustotě ρ (kg·m-3) a V (m3) její objem [2]. 
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 Pokud bychom k vyjádření SAR použili prostorové rozložení intenzity 

elektrického pole E(x,y,z), dostaneme výraz 

 

SAR = 
σ

ρ
∙

|E(x,y,z)|2

2
      (4.2) 

kde je σ (S·m-1) elektrická vodivost biologické tkáně a ρ (kg·m-3) její hustota [2]. 

Při zanedbání vedení tepla tkání lze SAR definovat pomocí derivace či diference časově 

závislého prostorového rozložení teploty T(x,y,z,t) v objemu tkáně 

 

SAR = c ∙
∆T(x,y,z,t)

∆t
       (4.3) 

kde c (J·kg-1·K-1) značí měrné teplo tkáně [2]. 

 

SAR byl vypočten programem Sim4Life a zobrazen v programu MatLab. 

EFS (Effective Field Size) 

Efektivní velikost pole definuje velikost léčebné plochy řezem v určité hloubce tkáně 

vzhledem k velikosti plochy výstupní části aplikátoru jako 

 

EFS = 
P

A
        (4.4) 

kde P (m2) značí plochu, na které je výkon přeměněný na tepelnou energii a A (m2) 

výstupní plochu aplikátoru [30]. EFS definujeme jako 50% konturu SAR měřenou 

v hloubce 10 mm od povrchu rovinného homogenního fantomu svalu. Efektivní velikost 

pole pak musí být měřena s aplikátorem uspořádaným jako při klinickém nastavení včetně 

vodního bolusu, kdy jeho teplota musí odpovídat počáteční teplotě fantomu tkáně. EFS 

by měla být stanovena měřením změny teploty vyplývající z krátkého pulsu vysokého 

výkonu [9].  

V roce 2006 byla provedena studie, která zkoumala vlivy vodního bolusu 

na velikost EFS. Bylo zjištěno, že je EFS omezena v případech, kdy je hrana vodního 

bolusu blízko apertury LCA. Z tohoto důvodu by měla být velikost bolusu větší oproti 

velikosti apertury vlnovodu minimálně o 2–5 cm ve všech směrech. Podle této studie 

byl zjištěn i negativní vliv tloušťky vodního bolusu na celkovou EFS [9]. 

Impedance vedení vlnovodu 

Impedance aplikátorů pro povrchovou hypertermii by se měla shodovat s impedancí 

generátorů mikrovlnné energie a s impedancí pacienta, aby byl umožněn maximální 

přenos energie směrem k cílové léčené oblasti. Impedanční uzpůsobení aplikátoru 

je charakterizováno koeficientem odrazu S11 a představuje účinnost přenosu energie 

z generátoru do pacienta [31].  
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Podle studie z roku 2013 byl jako spodní práh pro dostatečné přizpůsobení 

impedance definován koeficient odrazu S11 ≤-10 dB pro rezonanční frekvenci, 

což představuje maximálně 10 % odražené energie od tkáně zpět do vlnovodu. Koeficient 

odrazu S11 je u standardního LCA výrazně ovlivněn ladícím kolíkem, který vyžaduje 

ruční úpravu pro každý aplikátor před léčbou. Dále, jak se mění přizpůsobení během 

léčby, je třeba v některých případech ladění opakovat [31].  

Koeficient odrazu S11 byl vypočten a zobrazen programem Sim4Life.  

4.2 Modelování aplikátoru 
Program Sim4Life nabízí 3 základní záložky: modelování, simulaci a analýzu, jak je vidět 

na obrázku 4.3. V první sekci byly navrhnuty různé modifikace běžného LCA pracujícího 

na frekvenci 434 MHz spolu s fantomem vodního bolusu a svalové tkáně.  

Obrázek 4.3: Prostředí programu Sim4Life 

 Výchozí model LCA, zobrazený na obrázku 4.4, je vodou naplněný pravoúhlý 

vlnovodný aplikátor pracující v režimu TE10. Rozměry první části vlnovodu 

jsou z =30 mm a y=50 mm. Dipól použitý pro vybuzení elektromagnetického pole uvnitř 

vlnovodu má průměr 3 mm, hloubka jeho zasunutí je 25 mm a vzdálenost od reflexní 

zadní roviny vlnovodu je 24 mm [27].  

Druhá část aplikátoru začíná přibližně 0,5λ od dipólu a je oproti konvenčnímu 

mosaznému aplikátoru upravena s cílem zvýšit EFS.  
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Zvýšení EFS je ve výchozím LCA dosaženo pomocí těchto změn: 

1. Výměna dvou mosazných bočních stěn, rovnoběžných se směrem elektrického 

pole za stěny z plexiskla o tloušťce 2,8 mm.  

2. Použití heterogenní permitivity ve vrcholu adaptéru pole umístěného 

v aplikátoru – konkrétně PVC kužel s výškou 55 mm a horním úhlem 

zkosení 15 ° [27]. 

 

Rozměry PVC kužele mohou mít vliv na výsledné EFS. Modifikace rozměrů byly 

v této práci testovány. Celkový model včetně vodního bolusu a svalové tkáně je zobrazen 

na obrázku 4.5.  

 

 

Obrázek 4.4: Návrh původního LCA v programu Sim4Life 
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Obrázek 4.5: Celkový model původního LCA včetně vodního bolusu (modře) a 

svalové tkáně (hnědě) 

V sekci simulace byla pro výpočet zvolena metoda FDFT (metoda konečných 

diferencí v časové doméně) a jednotlivým částem modelu byly přiřazeny materiálové 

vlastnosti. Materiálům jsem přiřadila charakteristiky uvedené v tabulce 4.1. Jako další 

byl zvolen zdroj elektromagnetické energie a senzory pro výpočet charakteristik. 

Pro výpočet SAR byl LCA vybuzen harmonickým signálem s 35 periodami na 434 MHz 

a pro zobrazení koeficientu útlumu gaussovským signálem s prostřední frekvencí 

434 MHz a šířkou pásma 200 MHz. Důležitým krokem v simulacích je nastavení 

výpočetní mřížky. Při nastavení husté mřížky lze dosáhnout velmi přesných výsledků, 

ale výpočet je poměrně náročný a trvá i několik hodin. Vzhledem k počtu simulací 

jsem zvolila kompromis mezi přesností výpočtů a počítačovou náročností, což jsem 

otestovala pomocí voxelů, které lze před samotným výpočtem zobrazit a odhalit 

tak případné nedostatky v nastavení výpočetní mřížky.  

Pro kovovou konstrukci aplikátoru a pro koaxiální napájení s přiřazeným 

materiálem PEC (perfect electric conductor) jsem nastavila maximální výpočetní krok 

1 mm, pro ostatní části modelu jsem nastavila maximální výpočetní krok 5 mm. 

S takovýmto nastavením výpočetní mřížky bylo dosaženo počtu 12,5 milionu buněk 

a výpočetního času kolem 20 minut s použitím akcelerace na grafické kartě RTX 2060 

Super.  

Poslední záložkou je analýza, ve které lze zobrazit výsledky výpočtu nebo 

je případně exportovat do jiného programu. 



 

29 

 

 Pro porovnání různých variant kužele nového LCA byla použita distribuce 

normovaného SAR v hloubce 10 mm v modelu tkáně, přičemž byl mezi aplikátor 

a fantom tkáně umístěn vodní bolus s demineralizovanou vodou při pokojové teplotě. 

Pro lepší impedanční přizpůsobení aplikátoru byly testovány různé rozměry vlnovodu 

aplikátoru s ohledem na parametr S11.   

 

 

Tabulka 4.1: Vlastnosti materiálů použitých pro simulaci v programu Sim4Life 

Materiál 
Relativní 

permitivita (-) 

Relativní 

permeabilita (-) 

Vodivost  

(S·m-1) 

Hustota 

(kg·m-3) 

Sval 56,9 1 0,81 1090 

Voda 78 1 0,04 1000 

Plexisklo 2,6 1 0,003 1180 

 

4.3 Odstranění ladícího kolíku 
U současných LCA je k nastavení impedančního uzpůsobení využíváno manuálního 

ladění pomocí kolíku ve vlnovodu. Jeho odstraněním docílíme absence obsluhy 

technikem a zmenšení celkového rozměru aplikátoru. Podle studie z roku 2013 byla 

po odstranění ladícího kolíku výška vlnovodu zmenšena z původních 75 mm 

na 30 mm [19]. Z této výšky 30 mm jsem následně vycházela při optimalizaci koeficientu 

S11 v dalších simulacích. Původní monopolní anténa byla nahrazena anténou ve tvaru „T“. 

Použitím tohoto modifikovaného koaxiálního přechodu je napájecí kolík mechanicky 

připojen k vnitřní části vlnovodu, což zlepšuje šířku pásma a robustnost aplikátoru. 

To může být důležitým faktorem pro stabilitu rezonanční frekvence v klinické praxi, 

kde je konektor aplikátoru mechanicky namáhán [31]. Detail napájení vlnovodu 

je znázorněn na obrázku 4.6. 
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Obrázek 4.6: Napájení monopolní anténou (vlevo) a napájení „T“ anténou (vpravo) 

4.4 Modifikace PVC kuželu  
Po odstranění ladícího kolíku a zmenšení výšky vlnovodu na 30 mm se rozložení SAR 

zúžilo kolem osy y a koeficient odrazu se zvýšil, nicméně byl stále pod hranicí -10 dB. 

K minimálnímu odrazu, tedy rezonanci, docházelo na frekvenci 431 MHz.  

 Pro získání původního SAR jsem pomocí programu MatLab zkoumala vliv 

rozměrů PVC kuželu na jeho rozložení, přičemž jsem vycházela z kruhové podstavy 

o poloměru 19,75 mm, kruhového vrcholu o poloměru 5 mm a výšky kužele 55 mm. 

Rozměry podstavy jsem porovnávala s krokem 3 mm od poloměru 18 mm 

do 36 mm v ose z i v ose y. Poloměr vrcholu jsem porovnávala se stejným krokem 

od 4 mm do 16 mm v obou zmíněných osách. Dále jsem porovnávala rozložení SAR 

pro tři různé výšky kužele, a to 45 mm, původních 55 mm a 65 mm. Pozitivní vliv 

na velikost SAR jsem zaznamenala při zvětšení výšky kuželu na 65 mm, avšak vrchol 

kuželu zasahoval těsně pod úroveň vlnovodu, a proto jsem s ohledem na konstrukci 

aplikátoru ponechala původní výšku 55 cm. Rozměry vlnovodu na rozložení SAR neměly 

značný vliv. K vyhodnocení SAR rozložení jsem použila simulaci se zdrojem 

harmonického signálu a porovnala velikost plochy ohřevu definované jako 50% kontury 

normovaného SAR v hloubce 10 mm pod povrchem svalové tkáně. Normování SAR bylo 

provedeno s ohledem na dosažení maximálního SAR 1 W·kg-1 v objemu fantomu. 

Modifikace LCA jsou zobrazeny na obrázku 4.7. 
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Obrázek 4.7: Modifikace LCA zleva shora: a) původní LCA s ladícím kolíkem b) 

zmenšený vlnovod s „T“ napájením c) zmenšený LCA s upravenými rozměry podstavy 

kužele d) zmenšený LCA s upravenými rozměry vrcholu kužele 

4.5 Modifikace vlnovodu 
Jako poslední jsem se zaměřila na problematiku impedančního přizpůsobení aplikátoru. 

Nejobtížnějším úkolem bylo upravit vlnovod tak, aby docházelo k nejmenšímu odrazu 

na frekvenci 434 MHz a koeficient odrazu přitom zůstal pod hranicí -10 dB. Podle 

již zmíněné studie z roku 2013 má na koeficient S11 vliv výška vlnovodu a pozice 

napájecího zdroje definovaná rozměry d1, d2 a h, zobrazené na obrázku 4.8. Pro přesnější 

ověření rezonanční frekvence jsem u navrhovaného LCA zmenšila maximální výpočetní 

krok pro koaxiální napájení z 1 mm na 0,5 mm. Šířka a délka vlnovodu byly zachovány 

kvůli kompatibilitě se současným hypertermickým systémem [31].  
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Obrázek 4.8: Znázornění rozměrů d1, d2 a h v prostředí Sim4Life 
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5 Výsledky 

Výsledky SAR distribuce jednotlivých modifikací LCA jsou prezentovány  

na obrázku 5. 1. Hodnoty jsou normované na 1 W·kg-1 v objemu fantomu pro možnost 

srovnání výsledků. 

Obrázek 5.1: Normované výsledky SAR distribuce v rovině yz pro modifikace LCA 

zleva shora: a) původní LCA s ladícím kolíkem b) zmenšený vlnovod s „T“ napájením 

c) zmenšený LCA se změněnou podstavou kužele d) zmenšený LCA se změněným 

vrcholem kužele 

V grafu distribuce SAR je přerušovanou čarou znázorněna kontura vodního 

bolusu a plnou čarou apertura aplikátoru. Siločáry pak zobrazují samotnou hodnotu SAR 

podle normované škály. Odstraněním ladícího kolíku z původního aplikátoru před 

zmenšením výšky vlnovodu na výchozích 30 mm se rozložení SAR zmenšilo v obou 

směrech x a y o jeden milimetr. Zmenšením výšky vlnovodu rozložení SAR odpovídalo 

původnímu rozložení, nicméně jsem se dále snažila o jeho rozšíření především v ose z. 

Zvýšení SAR o jeden milimetr jsem dosáhla modifikací PVC kuželu, jehož rozměry jsou 

uvedeny v tabulce 5.1.  
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Tabulka 5.1: Rozměry modifikovaného PVC kuželu (mm) 

 

 

 

 

 

Následně jsem všechny upravené modely LCA otestovala použitím 

širokopásmového gaussovského signálu pro ověření hodnoty koeficientu odrazu. Původní 

LCA před zmenšením rozměrů a odstraněním ladícího kolíku dosahoval koeficientu 

odrazu S11 = -25 dB s rezonanční frekvencí 360 MHz. Po zmenšení výšky vlnovodu 

na 30 mm a odstranění ladícího kolíku stoupl koeficient odrazu na S11 = -13 dB 

a rezonanční frekvence stoupla na 431 MHz. Další změna nastala při úpravě PVC kuželu, 

kdy se koeficient S11 zvýšil na -11,1 dB s rezonanční frekvencí 436 MHz. Iterativně 

jsem změnou rozměrů d1, d2 a h, které jsou uvedeny v tabulce 5.2., dosáhla koeficientu 

odrazu S11 = -24,1 dB s rezonanční frekvencí 433,85 MHz, což odpovídá 0.389 % 

odraženého výkonu pro danou frekvenci a splňuje zadání této bakalářské práce.  

 

Tabulka 5.2: Rozměry modifikace vlnovodu (mm) 

 

 

Pro nový LCA s modifikovaným PVC kuželem a vlnovodem byla zobrazena 

výsledná distribuce SAR v hloubce 10 mm fantomu svalové tkáně včetně řezů v rovinách 

xy a yz. Vyhodnocení rozložení SAR jsem provedla překryvem výstupu výchozího LCA 

s ladícím kolíkem a navrhovaného LCA v této práci s modifikovaným PVC kuželem 

a upraveným vlnovodem. Porovnání obou modelů LCA je zobrazeno na obrázcích 

5.2.–5.4. Zpracování SAR distribuce bylo provedeno v prostředí MatLab.    

 

Poloměr podstavy PVC kuželu v ose y 18  

Poloměr podstavy PVC kuželu v ose z 24  

Poloměr vrcholu PVC kuželu v ose y 13  

Poloměr vrcholu PVC kuželu v ose z 7  

Výška PVC kuželu 55  

Pozice napájení od zadní stěny vlnovodu d1 12 

Vzdálenost napájení od trychtýře aplikátoru d2 16 

Výška zasunutí napájení h 24,2  

Výsledná výška nového vlnovodu 28 
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Obrázek 5.2: Porovnání normovaného rozložení SAR výchozího LCA (průsvitné) 

s modifikovaným LCA v rovině yz 

Obrázek 5.3: Porovnání normovaného rozložení SAR výchozího LCA (průsvitné) 

s modifikovaným LCA v rovině xz 
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 Obrázek 5.4: Porovnání normovaného rozložení SAR výchozího LCA (průsvitné) 

s modifikovaným LCA v rovině xy 

Koeficient odrazu výsledného LCA modelu je zobrazeno na obrázku 5.5.  

 

Obrázek 5.5: Koeficient odrazu S11 pro navrhovaný LCA 
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Výsledný aplikátor LCA s modifikovaným PVC kuželem a vlnovodem včetně 

koaxiálního napájení je zobrazen na obrázku 5.6.  

 

Obrázek 5. 6: Výsledný navrhovaný model LCA  

 

Na obrázku 5.7 je k modelu navrhovaného LCA přidán vodní bolus o rozměrech 

180x180x20 mm3 a fantom svalové tkáně o rozměrech 300x300x60 mm3. 
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Obrázek 5.7: Výsledný navrhovaný model LCA včetně vodního bolusu (modře) 

a fantomu svalové tkáně (hnědě) 

  



 

39 

 

6 Diskuse 

Po odstranění ladícího kolíku a zmenšení vlnovodu odpovídala distribuce SAR v hloubce 

10 mm fantomu svalové tkáně výchozímu LCA. SAR byl normován na 1 W·kg-1 

z důvodu snadného porovnání různých navrhovaných variant aplikátorů. Rozměry PVC 

kužele mají podle předpokladu vliv na rozložení SAR pole. Záměnou kruhových profilů 

podstavy a vrcholu PVC kužele za eliptickou s poloměry uvedenými v tabulce 5. 1. bylo 

dosaženo rozšíření SAR v ose y o jeden milimetr. Změny rozložení SAR tak, aby 50% 

kontura odpovídala rozměrům apertury vlnovodu, nebylo možné modifikací kužele 

dosáhnout. To může být způsobeno obdélníkovým tvarem vlnovodu. Pozitivní 

vliv na rozšíření distribuce SAR podél osy z jsem pozorovala při zvětšení výšky kužele 

z původních 55 mm na 65 mm. Tento rozměr je však z konstrukčního hlediska 

nepraktický, jelikož vrchol kužele zasahuje těsně pod spodní hranici vlnovodu. Pozice 

napájení a výška vlnovodu na rozložení SAR vliv neměly. Plocha 50 % normovaného 

SAR v příčném řezu apertury podél osy y definované jako velikost plochy ohřevu 

používané v klinické praxi pro efektivní ohřev léčené oblasti byla zachována. Rozložení 

SAR v osách kolmých na příčný řez bylo taktéž zachováno. Při použití současného 

hypertermického systému s otočením sousedících aplikátorů o 90 ° se tak předejde vzniku 

tzv. hot-spots. Porovnání distribucí SAR výchozího LCA a navrhovaného LCA 

je znázorněno na obrázcích 5.2.–5.4.   

Dalším požadavkem na navrhovaný LCA bylo zajištění impedančního 

přizpůsobení mezi mikrovlnným generátorem a povrchem fantomu biologické tkáně. 

Koeficient odrazu S11 musí být menší než -10 dB na frekvenci 434 MHz, což odpovídá 

maximálně 10 % odraženého výkonu na vstupu aplikátoru. Zmenšením výšky vlnovodu 

z původních 75 mm na 30 mm s „T“ napájením se zvýšil koeficient odrazu z -25 dB 

na -13 dB a rezonanční frekvence se posunula z 360 MHz na 431 MHz. Rezonanční 

frekvence se s modifikací PVC kužele zvýšila na 436 MHz s koeficientem odrazu  

-11,1 dB, dá se tedy předpokládat, že rozměry kužele mají na rezonanční frekvenci vliv. 

Dle dostupných zdrojů je rezonanční frekvence i koeficient útlumu značně ovlivněn 

pozicí napájení. Úpravami hloubky zasunutí a pozicí napájecího kolíku v ose x bylo 

iterativně dosaženo rozměrů, při kterých se rezonanční frekvence přibližovala 

požadovaným 434 MHz. U takto navrženého modelu LCA jsem ověřila průběh parametru 

S11 zmenšením maximálního výpočetního kroku z 1 mm na 0,5 mm v oblasti napájení 

pro širokopásmovou simulaci. Drobnou úpravou hloubky napájení jsem pak nalezla 

rozměry uvedené v tabulce 5.2., při kterých bylo dosaženo rezonanční frekvence 433,84 

MHz s koeficientem útlumu -24,1 dB, což s přehledem splňuje požadované impedanční 

uzpůsobení. Podle studie z roku 2013 není při správném návrhu modelu nutné ladit 

koeficient odrazu [31]. Přestože jsem neměla možnost aplikátor otestovat, 

dá se předpokládat, že odchylka koeficientu S11 nepřesáhne limitní hranici -10 dB.  
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 Jelikož se jedná o zjednodušení reálných předmětů na model, považuji za nutné 

diskutovat i nepřesnosti, které mohou vznikat. Materiál vodičů je brán z důvodu 

zjednodušené výpočetní náročnosti programu Sim4Life jako PEC (perfektně vodivý 

materiál), což se neshoduje s konstrukcí reálného aplikátoru. Následně se v tomto modelu 

neuvažuje s plastovým obalem vodního bolusu, který je naplněn demineralizovanou 

vodou, ani se samotným přívodem vody do vnitřku LCA.  Další nepřesnost může 

do výpočtu zanést vynechání vrstev lidské tkáně, která se mimo svalu skládá z pokožky, 

tuku, cév a u pacientů s rakovinou i tkáň nádorová.  

Zdrojem této práce byly především vědecké články, kterých je v komerční sféře 

dostatek, jelikož je problematika LCA dlouhodobě řešena.  
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7 Závěr 

Byl navrhnut vlnovodný trychtýřový aplikátor pro povrchovou hypertermickou léčbu 

pracující na frekvenci 434 MHz. Model byl vytvořen v programu Sim4Life, ve kterém 

bylo metodou konečných diferenčních prvků v časové oblasti vypočteno SAR rozložení 

polí a koeficient odrazu S11. Získaná data byla zpracována v programu MatLab. Byly 

vytvořeny grafy distribuce SAR jednotlivých modifikací LCA v hloubce 10 mm 

ve fantomu svalové tkáně a v obou řezech procházejících středem apertury aplikátoru. 

V programu Sim4Life byla vykreslena závislost koeficientu odrazu S11 na frekvenci 

a bylo ověřeno impedanční přizpůsobení navrhovaného aplikátoru mezi mikrovlnným 

generátorem a povrchem fantomu biologické tkáně při frekvenci 434 MHz. Tím bylo 

splněno zadání bakalářské práce.  

Na základě získaných dat lze konstatovat, že pro povrchovou hypertermii může 

být použit aplikátor bez nutnosti ladění během léčby. Tím se značně snižuje náročnost 

aplikátoru na fyzickou obsluhu v průběhu léčby a celkové rozměry aplikátoru. Navržený 

model LCA lze použít k dalšímu vědeckému vývoji, klinickému testování a následnému 

uvedení do klinické praxe.
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