
Oblasti medicíny využívající laser
❑ Dermatologie: odstranění nádorů, znamínek, 

tetování a chlupů

❑ Oftamologie: zelený zákal, suturolýza, laserová 

iridomtomie

❑ Gynekologie: urychlení zacelování ran a léčba jizev

❑ Onkologie: chirurgické zákroky v oblasti krku a 

hlavy

❑ Stomatlogie: alternativa zubních vrtaček, léčení 

zánětlivých onemocnění

❑ Neurologie: operace nádorů epifýzy

❑ Chirurgie: princip odpařování kapalin z měkkých 

tkání, rozbíjení molekulárních vazeb v tkáních

Efekt kontaktu laseru s tkání
❑ Fotokoagulace: ničení tkání dopadajícím zářením

(operace retinopatií)

❑ Vaporizace: odstranění tkáně odpařením

❑ Ablativní fotodekompozice: absorpce záření

vedoucí k tvorbě molekulárních fragmentů, které

jsou vysokou teplotou převedeny do plynné fáze 

(nutné chlazení tkáně před i po zákroku)

❑ Fototermální efekt: zastavení krvácení některých

struktur, například peptických vředů – efekt se

hojně využívá při endoskopických intervencích

❑ Roztržení tkáně: v zasažené tkáni laserem navodí 

prudké zvýšení teploty až na 1250 °C, a tedy i 

zvýšení tlaku, jehož následkem je její roztržení

Typy medicínsky využívaných laserů
❑ CO2 laser: není příliš pronikavý, zasahuje jen asi 0,1 mm hluboko do tkáně

❑ Využití při léčbě onychokryptózy (zarůstání nehtů), onychogripózy (drápovité zakřivení nehtů) nebo 

onychomykózy (mykotické onemocnění nehtových lůžek)

❑ Neodymový laser: pevnolátkový, jeden z nejrozšířenějších laserů u gastroenterologických operací

❑ Využití: zástava krvácení, odstranění šedého zákalu, redukce nitroočního tlaku, přerušení sklivcových 

pruhů, repozice nitrooční čočky, keratoplastika

❑ KTP laser: zdrojem záření je neodymový laser - paprsek prochází kaliumtitanylfosfátovým (KTiOPO4) 

krystalem, který jej zbarví do zelena

❑ Změnou barevného spektra dojde ke změně vlnové délky, díky čemuž je paprsek absorbován 

hemoglobinem - využití při léčbě striktur močové trubice a povrchových nádorů močového měchýře

❑ Barvivový (Dye) laser: kapalinový laser – plynule přeladitelný

❑ Využití při rozbíjení žlučníkových kamenů, léčbě papilárních a retinálních vaskularizací a nádorů

❑ Excimérový laser: plynový laser

❑ Využití při zprůchodňování cév, léčbě myopie, kontrolované albaci rohovkové tkáně a změně zakřivení 

přední plochy rohovky (tedy i její optické mohutnosti při zrakových vadách – tohoto efektu dosahuje 

nerovnoměrná prostorová distribuce energie laseru)

Laser je zdroj monochromatického, koherentního, úzkého svazku
světla. Skládá se ze zdroje energie, aktivního prostředí a optického
rezonátoru (nejčastěji 2 rovnoběžná zrcadla).

Princip funkce laseru
1. Zdroj, např. světelná výbojka, dodává energii aktivnímu prostředí (formou

fotonů), čímž excituje elektrony jeho atomů (přičemž fotony zdroje zanikají).

2. Aktivní prostředí laseru je tvořeno prvky, jejichž atomy obsahují tzv. metastabilní

hladinu, kterou musejí projít excitované elektrony těchto prvků při deexcitaci, před

návratem na základní hladinu.

3. Nejdříve dochází k tzv. spontánní emisi – excitované atomy se samovolně

navracejí na základní hladinu a vytvářejí tak fotony o stejné frekvenci a fázi.

4. Později převládá emise stimulovaná, ke které dochází interakcí fotonu

vytvořeného spontánní emisí s elektronem na metastabilní hladině. Na metastabilní

hladině vydrží elektron až stotisíckrát déle než na původní vyšší hladině, proto

může k jevu stimulované emise četně docházet.

5. Elektron přecházející z metastabilní na základní hladinu vytváří foton, který se

spojuje s původním stimulačním fotonem.

6. Aktivní prostředí je umístěno v tzv. rezonátoru – soustavě dvou vzájemně

rovnoběžných zrcadel (z nichž jedno je výstupní, polopropustné). Dochází k

odrazu rovnoběžně letících fotonů od zrcadel a jejich opětovnému průchodu

aktivním prostředím, což stimulovanou emisi zvyšuje. Proud fotonů exponenciálně

narůstá a po dosažení určité úrovně opouští rezonátor průchodem skrze výstupní

polopropustné zrcadlo.

Pozn.: K tzv. inverzi populace dochází, je-li více elektronů atomu na metastabilní hladině než na základní

hladině. Díky stimulačnímu fotonu dochází k řetězové reakci a značné stimulované emisi.

Pevnolátkové lasery

• Červený rubínový 
laser je nejznámější, 
dnes nejrozšířenější a 
v medicíně využívaný 
je zelený neodymový.

Kapalinové lasery

• Jsou využívané ve 
spektroskopii, mají 
prakticky všechny 

vlnové délky od 300 
do 1500 nm.

Polovodičové lasery

• Mají snadno 
modulovatelný

výkon, využívané 
jsou ve výpočetní 

technice.
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