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ENDOLUMINÁLNE LASEROVÉ ABLAČNÉ ZARIADENIE NA LIEČENIE ŽÍL

01-2134-17-Ce

Opis
Pozadie vynálezu
1.

Oblasť vynálezu

[0001] Tento vynález sa týka laserových systémov pre lekárske ošetrenie a najmä pre laserové
chirurgické postupy. Konkrétne sa týka systémov optických vlákien používané na liečenie
rôznych zdravotných stavov, vrátane žilovej nedostatočnosti.
'
2. Prehlásenie o stavu zverejnenia
[0002] WO 2010/006082 Al opisuje endoluminálne laserové ablačné zariadenie na liečbu žil,
v ktorom je emitujúca zóna optického vlákna opatrená väčším počtom drážok vytvárajúcich
bočnú emisiu laserového svetla.
[0003] Existuje rad ľudských zdravotných stavov, pri ktorých je nutné aplikovať energiu na
dutinu štruktúry tela zvnútra. Jedným z týchto stavov je žilová nedostatočnosť. Cievny systém
dolných končatín u človeka pozostáva v podstate z povrchového cievneho systému a
hlbokého cievneho systému, ktoré sú spojené perforačnými cievami. Povrchový systém
zahŕňa veľké a malé safenózne cievy, zatiaľ čo hlboký cievny systém zahŕňa predné a zadné
tibiálne cievy, ktoré sa zbiehajú a vytvárajú v blízkosti kolena popliteálnu žilu. Popliteálna
žila sa po spojení malými safenóznymi žilami stáva femorálnou žilou.
[0004] Cievny systém zahŕňa chlopne, ktoré slúžia na dosiahnutie jednosmerného prietoku
krvi späť do srdca. Cievne chlopne sú dvoj cípe, kde každý cíp tvorí krvný rezervoár. Dvoj cípe
cievne chlopne stláčajú pri retrográdnom tlaku krvi svoje voľné plochy. Pri správnej funkcii je
retrográdnemu tlaku zabránené, čo umožňuje iba antegrádný smer prúdenia do srdca.
Dvojcípa chlopňa sa stane nefunkčná, keď jej chlopne nie sú schopné riadneho tesnenia pod
retrográdnym tlakovým gradientem, takže dochádza k spätnému toku krvi. Keď dôjde k
spätnému toku krvi, zvyšuje sa tlak v dolných cievnych sekciách, čo môže vytvárať dilatáciu
cievy a viesť k ďalšiemu zlyhaniu chlopní.
[0005] Zlyhanie chlopní, ktoré je zvyčajne označované ako cievna nedostatočnosť, je
chronické ochorenie, ktoré môže viesť k zmene farby kože, kŕčovým žilám, bolesti, opuchu a
vredom. Kŕčové (varikózne) cievy sú krvné cievy, ktoré sa rozšírili a skrútili a postupne
stratili pružnosť svojich stien. V dôsledku rozšírenia ciev sa chlopne nemôžu úplne uzavrieť a
cievy strácajú schopnosť odvádzať krv späť do srdca. To vedie k nahromadeniu krvi vnútri
ciev, čo môže tieto cievy ďalej rozšíriť a skrútiť. Varikózne cievy zvyčajne majú modrú alebo
fialovú farbu a môžu vyčnievať v krútenej forme nad povrch kože, čo vedie k
charakteristickému neatraktívnemu vzhľadu. Varikózne cievy sú obvykle vytvorené v
povrchových žilách dolných končatín, ktoré sú pri státí vystavené vysokému tlaku. Ďalšie
typy varikóznych žíl zahŕňajú venózne jazerá, retikuláme cievy a teleangiektázie.
[0006] Existuje celý rad spôsobov liečby pre eradikáciu týchto typov cievnych patologických
stavov. Varikózne cievy sa často liečia odstránením nedostatočnej cievy. Tieto liečby nútia
krv, ktorá by inak prúdila eliminovanou žilou, prúdiť zvyšnými zdravými cievami. K
eliminácii problematických nefunkčných žíl je možné použiť rad metód, vrátane chirurgie,
skleroterapie, elektro-kauterizácie a laserového ošetrenia.

[0007] Endoluminálna laserová ablácia ("ELA"). je moderná minimálne invazívna technika,
ktorá je stále viac preferovaná v oblasti chirurgie, skleroterapie a elektro-kauterizácie na
liečbu kŕčových žíl. Dôvodom sú najmä optimálne výsledky s minimálnymi nežiaducimi
vedľajšími účinkami získané v porovnaní s inými použitými metódami. V typickom ELA
postupe podľa doterajšieho stavu techniky je optické vlákno zavedené cez zavádzacie puzdro
do žily určenej na ošetrenie. Príklad známeho stavu techniky ELA zahŕňa nasledujúce kroky:
najskôr sa do ošetrovanej cievy vloží vodiaci drôt, najlepšie pomocou ihly na zavádzanie. Po
druhé sa vodiacim drôtom zavedie zavádzacie puzdro a posunie na ošetrované miesto.
Následne sa vodiace drôt odstráni a na mieste sa ponechá zavádzacie puzdro. Optické vlákno
(pripojené k laserovému zdroju) sa potom vloží do zavádzačieho puzdra a umiestni tak, aby
ploché vyžarovacie čelo na distálnom hrote vlákna a puzdro boli na rovnakom mieste. Do
okolitého tkaniva ošetrovanej cievy sa následne aplikuje lokálna anestézia. Pred vyžarovaním
laserového lúča sa puzdro stiahne späť z plochého vyžarovacieho čela na dostatočnú
vzdialenosť, aby sa zabránilo poškodeniu puzdra emitovanou laserovou energiou. Následne sa
aktivuje laser pre emitovanie laserovej energie cez ploché vyžarovacie čelo do krvi a / alebo
do cievnej steny priamo pred emitujúcim čelom. Kým sa vysiela laserová energia, laserové
vlákno a zavádzacie puzdro sa spoločne vysunú na ošetrenie a uzatvorenie požadovanej dĺžky
cievy. Laserová energia je absorbovaná krvou a / alebo tkanivom cievnej steny a vyvoláva
tepelné poškodenie a fibrózu cievy.
[0008] US Patent č. 6200332, Del Giglio, uvádza príkladné zariadenie doterajšieho stavu
techniky a spôsob podkožného laserového ošetrenia s minimálnymi inzerciami do oblasti
liečby. Selektívne je možné odstraňovať cievne abnormality, ako sú kapilárne poruchy,
pavúčikove névy, hemangiómy a kŕčové žily. Dila sa vloží do cievnej štruktúry a cieľové
abnormality sú vystavené emitovanému laserovému žiareniu. Zariadenie umožňuje využitie
optického vlákna pre orientáciu a umiestnenie lasera v priebehu liečby. Nástavec udržuje
optické vlákno v pevnej polohe voči držadlu a v pevnej vzdialenosti od neho a poskytuje
užívateľovi informáciu o tom, do akej miery bolo vlákno vložené do cievy.
[0009] US Patent č. 6398777, Navarro et al., opisuje ďalší postup ELA, v ktorom sa
perkutánny prístup do priechodu žily získa pri použití angiokatetra, ktorým sa zavedie linka
optického vlákna. Optická linka má holý, nepotiahnutý hrot, definujúci ploché vyžarovacie
čelo. Patent '777 opisuje manuálne stlačenie cievy, napríklad ručne, alebo kompresným
obväzom, k umiestneniu cievnej steny do kontaktu s plochým vyžarujúcim čelom špičky
vlákna. Laserová energia je dodávaná vo vysokých energetických dávkach do časti cievnej
steny v kontakte s holým hrotom vlákna. Vlnová dĺžka laserovej energie je v rozsahu od
približne 532 nm do asi 1064 nm a trvanie každej dávky je 0,2 sekúnd až približne 10 sekúnd. ‘
Každá dávka dodáva do cievnej steny asi 5 wattov až 20 wattov energie. Patent '777 a ďalšie
ELA postupy podľa doterajšieho stavu techniky predpokladajú dodávku dostatočného
množstva energie k vyvolaniu poškodenia celej hrúbky cievnej steny, aby sa v konečnom
dôsledku dosiahlo fibrózy cievnej steny a oklúzie väčšej povrchnej žily.
[0010] V súlade s patentom '777 sa podľa doterajšieho stavu techniky predpokladá použitie
relatívne vysokej úrovne energie (napr. > 80 J / cm), s cieľom zlepšiť úspešnosť liečby ELA
nekompetentných safenóznych žíl. Timperman et al. tvrdí, že endovenózne laserové ošetrenie
safenóznej žily sú úspešné najmä pri dávke väčšej ako 80 J / cm. Timperman et al. zhromaždil
údaje týkajúce sa dĺžky ošetrenej cievy a celkovej energie dodanej do 111 ošetrených žíl.
Vlnová dĺžka aplikovanej laserovej energie bola 810 nm alebo 940 nm. Zo 111 ošetrených žíl
ich 85 zostalo v priebehu sledovaného obdobia uzavretých (77,5%). V tejto skupine úspešne

liečených žíl bola priemerná dodaná energia 63,4 J / cm. U 26 žíl v defektnej skupine bola
priemerná dodaná energia 46,6 J / cm. Žiadne zlyhanie liečby nebolo zistené u pacientov,
ktorí dostali dávky 80 J / cm alebo viac. P. Timperman, M. Sichlau, R. Ryu, "Väčšia dávka
energie zlepšuje úspech endovenóznej laserovej liečby nekompetentných safenóznych žíl",
Časopis cievne a intervenčnej rádiológie, sv. 15, článok 10, str. 1061 až 1063 (2004).
[0011] Jednou z nevýhod spojených s touto a ďalšími známymi ELA postupmi ošetrenia je, že
sa laserové žiarenie aplikuje iba prostredníctvom veľmi malého plochého vyžarujúceho čela
na holej špičke vlákna. V dôsledku toho prijme v danom okamihu emitovanú laserovú energiu
v podstate len veľmi malá, lokalizovaná časť krvi a / alebo žilovej steny pred plochým
emitujúcim čelom. Ďalšou nevýhodou takých známych zariadení a postupov ELA je, že
laserové žiarenie je smerované iba v smere dopredu z plochého emitujúceho čela vlákna. To
znamená, že v podstate žiadne žiarenie nie je vyžarované radiálne alebo bočné od špičky
vlákna a tým je dodávanie laserového žiarenia relatívne lokalizované. Ďalšou nevýhodou je
to, že relatívne vysoké hladiny energie dodávané do cievy vytvárajú výrazne zvýšené teploty,
ktoré môžu viesť k zodpovedajúcim úrovniam bolesti v okolitých tkanivách. Relatívne vysoké
hladiny dodanej energie môžu viesť k zodpovedajúcej úrovni tepelného poškodenia okolitých
tkanív. Čím intenzívnejšie je tepelné poškodenie, tým väčší je predpoklad bolesti po zákroku,
podliatin a možnosti parestézie. Parestézia je abnormálny a / alebo nepríjemný pocit,
vyplývajúce z poranenia nervov. Ďalšou nevýhodou je, že takéto relativné vysoké úrovne
dodávky energie a / alebo lokalizované koncentrácie laserového žiarenia môžu viesť k
perforácii žíl. V dôsledku toho môžu tiež známe postupy ELA vyžadovať relatívne vysoké
hladiny anestetika, ako je miestna tumescentná anestézia, viac času, a môžu viesť k väčšiemu
stresu pacienta i lekára, než by bolo žiaduce. V niektorých prípadoch je možné aplikovať
nižšiu úroveň energie, ak sa podstatne zníži rýchlosť sťahovania. Zníženie rýchlosti
sťahovania však nemusí stačiť na to, aby sa dosiahlo uspokojivého uzavretia žíl. Ďalej by sa
výrazne predĺžila doba liečebného zákroku, pričom lekári a pacienti naopak vyžadujú
progresívne kratšie časy liečebných postupov.
[0012] Ďalšou nevýhodou doterajšieho stavu techniky ELA procedúr je to, že využívajú
tumescentný postup, ktorá zahŕňa značné objemy tumescentnej anestézie. Pri obvyklom
známom postupe ošetrenia ELA je nutné aplikovať aspoň približne 100 ml až asi 300 ml
alebo viac tumescentného anestetika v závislosti na dĺžke žily, ktorá má byť liečená.
Tumescentnou anestetikum sa vstrekuje do tkaniva pozdĺž žíly. V niektorých prípadoch je
tumescentné anestetikum vstrekované do perivenóznej kavity definovanej jedným alebo
väčším počtom fasciálnych plášťov, obklopujúcich žilu. V iných prípadoch sa tumescentné
anestetikum vstrekuje do tkaniva nohy, obklopujúce žilu. Tumescentné anestetikum typicky
pozostáva v podstate zo zriedených koncentrácií lidokaín a adrenalínu, vaskulámeho
restriktora, vo fyziologickom roztoku. Jednou z nevýhod takých tumescentnej postupov je, že
je anestetikum toxické a v niektorých prípadoch, napríklad pri aplikácii podstatných objemov,
môže anestetikum vyvolať nežiaduce reakcie pacienta, ako sú kŕče. Ďalšou nevýhodou
tumescentnej metódy je, že sa pacientom po použití adrenalínu môže nežiaducim spôsobom
zvýšiť krvný tlak. Ďalšou nevýhodou tumescentnej techniky je, že vyžaduje injekciu veľkého
objemu tekutého anestetika pozdĺž žily, čo podstatným spôsobom zvyšuje dobu liečebného
postupu ELA a môže viesť po liečbe k nežiaducim vedľajším účinkom, ako sú čierne a modré
škvrny, a ďalším nežiaducim účinkom spojeným s týmito veľkými objemami anestetika.
[0013] Aj keď tumescentné anestetikum alebo studený fyziologický roztok tumescentnej
infúzie, používanej v tumescentnej technike známeho stavu techniky ELA, vytvárajú chladivú
kúpeľ obklopujúcu žily, musí sa napriek tomu počítať s podstatne vyššou úrovňou tepelného

poškodenia okolitých tkanív, než je žiaduce. Čím intenzívnejšie je tepelné poškodenie, tým
väčší je predpoklad bolesti po zákroku, vznik hematómov a možnosť parestézie. Napríklad
významné množstvá tumescentného anestetika, používané v doterajšom stave postupov ELA,
obvykle zabráni u pacienta pocitu akejkoľvek tepelnej stimulácie nervov, a teda možnosti
upozorniť lekára, aby zastavil alebo upravil postup, aby sa zabránilo nežiaducim tepelným
poškodením. Možnosti takéhoto poškodenia je vystavený tibiálny nerv (TN) a jeho spoločná
vetva peroneálneho nervu (CPN). CPN je v laterálnej časti nohy práve pod kolenom, veľmi
povrchné a tepelné poškodenie tohto nervu môže viesť k poklesu nohy. Podobne podlieha TN
možnosti tepelného poškodenia pri aplikácii vysoko v popliteal fossa. V závislosti na jeho
rozsahu môže tepelné poškodenie TN viesť k svalovej dysfunkcii lýtka a svalov chodidla. Pri
vykonávaní ELA malej safenóznej žily (SSV) alebo GSV pod kolenom sú možnosti tepelného
poškodenia vystavené takisto surálny nerv (SUN) a safenózny nerv (SAN). SUN prebieha
veľmi blízko k SSV, najmä distálne bližšie k členku. SAN prebieha veľmi blízko k GSV pod
kolenom, najmä opäť distálne bližšie k členku. Významné množstvo anestetika, ako je
tumescentné anestetikum, môže nevedomky viesť k tepelnému poškodeniu týchto nervov.
[0014] Publikácia US patentovej prihlášky 2007/0167937 na meno Brown opisuje prístroj pre
endovaskuláme postupy dodávania energie do tkaniva, ktorý minimalizuje pokles energie
spôsobený kontaktom medzi zariadením a telesnými tekutinami. Konfigurácia prístroja zahŕňa
hrot, ktorá môže byť usporiadaný tak, aby smeroval svetlo v radiálnom smere v oblúku až do
360 stupňov okolo vlákna.
[0015] Uvedené vynálezy podľa doterajšieho stavu techniky nemajú možnosť ožarovania žily
v radiálnej forme 360 0 na väčšom množstve emisných sekcií. Lekári a pacienti dávajú
prednosť krátkemu účinnému liečebnému zákroku s potrebou minimálnej alebo žiadnej
anestézie. Lekári tiež požadujú liečebný zákrok pri použití minimálnych energetických úrovní
tak, aby bolo čo možno maximálne eliminované nebezpečenstvo poškodenia vlákna vnútri
ošetrovanej žily. Existuje preto potreba laserového liečebného systému, ktorý zlepšuje
existujúci stav techniky tým, že poskytne lepší, bezpečný, robustnejší vláknový nástroj na
zvýšenie rýchlosti odstránenia, k uľahčeniu manipulácie a k eliminácii potreby aplikácie
anestetika pri záchovám' výhod účinnej žilovej ablácie. Táto požiadavka je riešená
predkladaným vynálezom.
Ciele a stručné zhrnutie vynálezu
[0016] Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie pre lepšiu laserovú liečbu.
[0017] Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je liečba vaskulámych porúch, ako je žilová
nedostatočnosť.
[0018] Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je vykonávanie presnej, bezpečnej a účinnej
ablácie žíl pomocou lokalizovaného zdroja energie a transportného prostriedku.
[0019] Cieľom predkladaného vynálezu je tiež liečba nedostatočných žíl pri použití nízkej
hustoty výkonu energie.
[0020] Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je zabezpečenie rovnomernej viacbodovej
radiálnej laserovej energie vo vnútornej časti nedostatočných žíl.

[0021] Stručne povedané, predkladaný vynález poskytuje vylepšené zariadenie s nízkou
hustotou energie pre bezpečné a účinné endoluminálne liečenie žilovej nedostatočnosti a
podobné postupy. Jedno takéto zariadenie vysiela pulznú alebo kontinuálnu energiu radiálne z
optického vlákna s dvoma alebo viacerými emitujúcimi časťami v jeho distálnej oblasti pri
360 0 radiálnu emisiu na rôzne časti žily. Každá emitujúca časť obsahuje na distálnom konci
vlákno so zrezaným kužeľom vsunutým a krátky úsek vlákna s kužeľovitým hrotom. Sú
predložené rôzne uskutočnenia, ktoré sa líšia podľa geometrických rozmerov emitujúcich
úsekov, ako je priemer zrezaného kužeľa, priemer jadra vlákna a dĺžka segmentu vlákna pred
vláknom so zrezaným kužeľom vsunutým. Vo výhodnej forme uskutočnenia sú vlákno a
každý krátky segment vlákna "spojené na tupo" v sklenenej krytke bez ďalších adhezívnych
prostriedkov. Vlákno a krátky segment vlákna sú bočné zatavené do ochrannej sklenenej
krytky. Vzhľadom k tomu, že je zadnou časťou v tvare zrezaného kužeľa zatavený k
vonkajšej trubke, je oblasť v tesnom kontakte s prednou časťou pritavená k prednému úseku.
V inej výhodnej forme uskutočnenia je zrezaný kužeľ vlákna prilepený k proximálnemu
koncu segmentu vlákna. V ďalšej forme uskutočnenia je pritavená najprv kontaktná plocha a
následne je pripevnená vonkajšia rúrka. Laserové žiarenie sa prenáša pri vlnovej dĺžke a
výkonu, ktorý je v podstate úplne absorbovaný v časti steny krvnej žily k dostatočnému
poškodeniu intravaskulámeho endotel a tým k dosiahnutiu uzavretia krvnej žily. Takéto
vlnové dĺžky zahŕňajú neobmedzujúcim spôsobom 980 nm, 1470 nm a 1950 nm. Vzhľadom k
tomu, že je energia v podstate úplne absorbovaná v prvej tretine steny krvnej žily, je v
podstate vylúčená potreba lokálneho anestetika v oblasti liečby žily. Pretože zariadenie s
optickými vláknami obsahuje väčší počet emisných bodov, je možné zvýšiť rýchlosť
sťahovania a nastaviť emitované energetické hladiny na minimálne hodnoty.
Stručný opis výkresov
[0022]

Na obr. 1 je znázornené výhodné uskutočnenie predkladaného vynálezu, vynález s
dvoma emitujúcimi sekciami.
Na obr. 2 je znázornené výhodné uskutočnenie znázorňujúce rozmerové parametre.
Na obr. 3 je znázornené ďalšie výhodné uskutočnenie s veľkým uhlom a.
Na obr. 4 je znázornené ďalšie výhodné uskutočnenie s malým uhlom a.
Na obr. 5 je znázornené ďalšie výhodné uskutočnenie s malým uhlom a tak, aby
dochádzalo k celkovému vnútornému odrazu.
Na obr. 6 je znázornený príklad, prečo je nutné starostlivo voliť uhol a.
Na obr. 7 je znázornené ďalšie výhodné uskutočnenie so vzduchovou medzerou.
Na obr. 8 je znázornené ďalšie výhodné uskutočnenie, v ktorom predný segment
vykazuje ďalšiu sekciu v tvaru zrezaného kužeľa, orientovaného v spätnom smere.
Na obr. 9 je znázornený graf profilu indexu lomu výhodného uskutočnenia.

Obr. 10 a 11 znázorňujú výhodné uskutočnenia, ktoré zohľadňujú posledný vývoj a
zlepšenie pri spracovaní materiálu kremíkového lasera.
Podrobný opis výhodných foriem uskutočnenia
[0023] Predložený vynález poskytuje zlepšené zariadenie pre rýchlu, bezpečnú a účinnú
endoluminálnu laserovú abláciu ("ELA"), ktorá môže byť vykonávaná bezpečne a rýchlo pri
relatívne nízkych hustotách výkonu.
[0024] Podľa doterajšieho stavu techniky sú lekárske laserové vlákna všeobecne
konfigurované externe koncentricky k hlavnej osi vlákien, pričom sa jedná napríklad o holé
vlákna, vlákna s guľôčkovým hrotom, kužeľovité vlákna alebo bočné emitujúce vlákna. Pri
použití v postupoch ELA vykazujú tieto vlákna v porovnaní s vláknami podľa predkladaného
vynálezu, ktoré emitujú voči osi vlákna úplne obvodovo, podstatne nižšiu účinnosť a
efektivitu. Ďalším obmedzením v prípade vlákien podľa doterajšieho stavu techniky je emisia
energie v podstate iba na špičke vlákna. Rýchlejšiu a účinnejšiu liečbu je možné zaistiť v
prípade, že sa hrot vlákna doplní ďalšími emisnými sekciami Ešte výhodnejšie by bolo
riešenie, v ktorom by všetky emisné úseky emitovali radiálne. Tým by bola prakticky
vylúčená potreba anestézie. Predkladaný vynález opisuje niekoľko variantov vlákna
emitujúceho energiu s väčším počtom radiálne emitujúcich sekcií.
[0025] US patentová prihláška US20090240242A1 Neuberger, ktorá je pridelená
nadobúdateľovi predkladaného vynálezu sa týka zariadenia, ktoré emituje pulznú alebo
kontinuálnu energiu radiálne koncom optického vlákna s kužeľovitým hrotom pre 360 0
radiálnej emisie. Kónická reflexná plocha je umiestnená distálne na protiľahlej strane a je
obrátená proti emitujúcemu hrotu pre zvýšenie účinnosti radiálnej emisie tým, že odrazí
zámernú alebo zostatkovú dopredu transmitovanú energiu v radiálnych smeroch. Laserové
žiarenie je prenášané s takou vlnovou dĺžkou a výkonom energie, ktorá je v podstate úplne
absorbovaná v časti steny krvnej žily k dostatočnému poškodeniu intravaskulámeho endotelu
a tým k dosiahnutiu uzavretia krvnej žily. Vzhľadom k tomu, že je energia v podstate úplne
absorbovaná v prvej tretine steny krvnej žily, je v podstate vylúčená potreba lokálneho
anestetika v oblasti liečby žily. Jedna forma uskutočnenia tohto vynálezu predstavuje
multiemisné sekcie. Emitujúca sekcia obsahuje niekoľko pravidelne rozmiestnených drážok
alebo výstupkov do jadra krytu pre dosiahnutie radiálnej laserovej emisie pozdĺž emisnej
zóny. Každá drážka spôsobuje, že je určité žiarenie čiastočne vyžarované bočné z vlákna a
časť žiarenia sa vysiela do nasledujúcej drážky, pričom väčšina putuje dopredu k distálnemu
hrotu. Distálny hrot optického vlákna definuje kužeľovitý tvar pre dosiahnutie 360 0 radiálnej
emisie a môže zahŕňať kónický reflexný povrch umiestnený axiálne a obrátený proti
emitujúcemu povrchu pre zvýšenie efektivity a účinnosti radiálnej emisie odrazom
akejkoľvek navrhnutej alebo zvyškovej dopredu prenášanej energie v radiálnych smeroch.
Toto zariadenie vyžaruje žiarenie na distálnom hrote vlákna úplne obvodovo a umožňuje
vyžarovanie ďalších radiačných miest z hrotu vlákna. Táto konštrukcia s väčším počtom
výstupkov / drážok pozdĺž distálneho konca je však komplikovaná pre výrobu a ohrozuje časť
vlákna na distálnom konci z hľadiska zlomu počas zavádzania a procesu. Táto skutočnosť je
dôvodom pre navrhnutie zariadenia, ktoré nie je týmto problémom zaťažené.
[0026] Predkladaný vynález sa týka zlepšenia spomínaného zariadenia zaradením druhej
obvodovej vyžarujúcej zóny, ktorej pevnosť a celistvosť sa ľahšie zaisťujú. Okrem je
zabezpečená lepšia kontrola výroby a zvýšenie presnosti výstupu jednotlivých vlákien. To

umožňuje odborníkom spoľahlivejšie použitie viacnásobných / predĺžených expozícií
laserovej energie.
[0027] Obrázok 1 zobrazuje schému výhodného uskutočnenia podľa predkladaného
vynálezu, pozostávajúceho z optického vlákna 100 s dvoma radiačnými zónami. Prvá
radiačná zóna 102 emituje v kužeľovo tvarovanom hrotu 104 a druhá radiačná zóna 106
emituje v zrezanom kuželi 108. Rozdelenie energie medzi zónami je tak determinované zónou
sklenenej krytky 110. Rovnakým spôsobom je možné vytvoriť 3 alebo viac radiačných zón.
Smer žiarenia je determinovaný pomocou uhla kužeľových častí vlákna.
[0028] zrezaný kužeľ 108 vlákna môže alebo nemusí byť pritavený k povrchu čelnej plochy
prvého vlákna. Pokiaľ nie je pritavený, môže byť medzera medzi nimi vyplnená lepidlom
alebo kvapalinou.
[0029] Bočný povrch vlákien môže byť pritavený alebo prilepený k sklenenej krytke 110. Na
zabránenie tvorby bublín, pre zlepšenie procesu tavenia a na zníženie tepelného stresu je
možné znížiť obsah fluóru v obvodovej oblasti vlákna v smere laterálneho povrchu na určitú
úroveň, výhodne na nulu.
[0030] Geometrické rozmery je možné meniť v daných medziach. Vo výhodnom uskutočnení
je priemer kremíkového krytu 0,5 - 3 mm, v závislosti na rozmeroch vlákien, dĺžka
kremíkového krytu je 5-50 mm a uhol kužeľového úseku je 50 - 90 °.
[0031] Na fixáciu vlákna ku koncu sklenenej krytky sa používajú dve rôzne lepidlá. Lepidlo s
nízkou viskozitou 112 spája vnútornú vrstvu s vnútorným povrchom sklenenej krytky a
smerom nahor oblasť medzi vláknom a vnútornou stenou krytky k natavenému
(rozpadnutému) úseku vlákna a krytky. Druhé, viskózne lepidlo 114, spája vrstvu
vonkajšieho plášťa (nylon) s proximálnym koncom sklenenej krytky. Môže byť vytvarované /
vybrúsené k zlepšeniu hladkosti prechodovej zóny medzi vonkajším plášťom vlákna a tvarom
sklenenej krytky. Jedným z jeho primárnych úloh je vytvoriť veľmi hladké spojenie medzi
vláknami vonkajšieho povlaku a sklenenou krytkou. Toto hladké pripojenie (prechod) je
dôležité z toho dôvodu, aby sa zabránilo poraneniu okolitého ľudského tkaniva pri pohybe
vlákna dopredu a späť.
[0032] Na obr. 2 je znázornená časť jadra vlákna podľa predkladaného vynálezu,
znázorňujúca konštrukčné parametre, ktoré môžu byť modifikované podľa požadovaných
výsledkov. Uhly a / 2 a P / 2 definuje smer, v ktorom je vyžarované svetlo z kužeľovej časti
sondy, d je priemer zrezaného kužeľa, D je priemer jadra vlákna a Lje dĺžka segmentu vlákna
pred vláknom so zrezaným kužeľom vsunutým. Výhodné uskutočnenia vykazujú dĺžku L = 4,
6, 8 a 10 mm.
[0033] Predložený vynález je ďalej ilustrovaný pomocou nasledujúcich príkladov, ktoré však
nepredstavujú obmedzenie jeho rozsahu. Príklady sa vzťahujú na uhol a, ale platia aj pre uhol
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Príklad 1
[0034] Na obr. 3 je znázornená časť jadra vlákna, znázorňujúca smer emisie svetla v emisnej
sekcii, kde uhol a definuje smer, v ktorom je svetlo vyžarované z kužeľovej sekcie sondy. V
tejto konfigurácií sa v dôsledku veľkého uhla a bude svetlo emitovať bočné a smerom

dopredu, pretože svetelné lúče prechádzajúce jadru 302 vytvorí vzhľadom k
normále 304 menší uhol a2 a vysielané svetelné lúče 306 tak budú bližšie k normále 304.
Príklad 2

[0035] Na obr. 4 je znázornená časť jadra vlákna, znázorňujúci smer emisie svetla v emisnej
sekciu, kde uhol a definuje smer, v ktorom je svetlo vyžarované z kužeľové sekcie sondy. V
tomto príklade sa v dôsledku relatívne menšieho uhla a v porovnaní s príkladom 1 bude
väčšie množstvo žiarenia emitovaného v doprednom smere. V tomto prípade vytvorí svetelné
lúče, ktoré prechádzajú jadrom 402, vytvorí väčší uhol a2 vzhľadom k normále 404 a väčšie
množstvo vysielaných svetelných lúčov 406 bude emitované v doprednom smere.
Príklad 3
[0036] Na obr. 5 je znázornené ďalšími časťami jadra vlákna, znázorňujúce smer emisie
svetla v emisnej sekcii, kde uhol a definuje smer, v ktorom je svetlo vyžarované z kužeľovej
sekcie sondy. V tomto prípade je uhol a dostatočne malý na to, aby vyvolal celkovú vnútornú
reflexiu. Laserový lúč sa "odráža" kužeľovou sekciou do vyžiarenia.
Príklad 4

■

[0037] Na obr. 6 je znázornená ďalšia časť jadra vlákna, znázorňujúca smer emisie svetla v
emisnej sekcii, kde uhol a definuje smer, v ktorom je svetlo vyžarované z kužeľovej sekcie
sondy. Tento príklad ukazuje, že uhol a musí byť zvolený starostlivo. Pri určitých hodnotách
uhla a môže dôjsť k vyžarovaniu laserového žiarenia v takom smere, že narazia na vláknitý
úsek pred sekcií v tvare zrezaného kužeľa. To by mohlo viesť k nekontrolovateľnému alebo
neúmyselnému odrazu a rozptylu a spôsobiť vážne poškodenie tkaniva pacienta. Niektoré
formy uskutočnenia môžu napriek tomu využívať kontrolovaný, zamýšľaný odraz od
základne ďalšej sekcie tým, že rozšíri počiatočné liečby na väčšiu plochu.

Príklad 5
[0038] Priemer d zrezaného kužeľa reguluje množstvo laserového žiarenia, ktoré je vysielané
z
vlákna s hrotom v tvare zrezaného kužeľa do segmentu vlákna pred nim. Pokiaľ plocha
Ttl2
TtD2
prierezu zrezaného kužeľa (D) zodpovedá 1/3 oblasti jadra vlákna ( □ ), výkon lasera sa
4
4
rozdelí 50:50 medzi dve kužeľové oblasti. To bolo experimentálne potvrdené meraním
výstupov s podielom in-line kužeľového difuzéra a bez jeho podielu. To sa zjednoduší na
hodnotu d2ID2 = 1/3, nebo d/D = (1/3)0,5. Pokiaľ plocha prierezu kónického jadra zodpovedá
1/2 oblasti jadra vlákna (alebo efektívne d2/D2 = 1A), približne 60-65% výkonu lasera je
vysielaných do čelného segmentu vlákna. Experimenty potvrdili, že rozdelenie výkonu môže
byť nastavené s presnosťou lepšou než ±10%. Je nutné vziať do úvahy, že multimodálne
vlákna neposkytujú homogénnu distribúciu intenzity vzhľadom k prierezu jadra. Prenášaný

lúč má takmer gaussovský profil lúča. Pomer rozdelenia výkonu medzi vláknom a frontálnym
segmentom vlákna je preto len aproximovaný lineárnou koreláciou s pomerom oboch oblastí.
Príklad 6

'

[0039] Na obr. 7 je znázornená ďalšia forma uskutočnenia s časťou jadra vlákna podľa
predkladaného vynálezu, vykazujúca konštrukčné parametre, ktoré je možné upraviť podľa
požadovaných výsledkov. Uhly a / 2 a P / 2 určujú smer, v ktorom je emitované svetlo z
kužeľovej časti sondy. Vzťahová značka d predstavuje priemer zrezaného kužeľa, D je
priemer vlákna a L je dĺžka segmentu vlákna pred vláknom so zrezaným kužeľom. Výhodne
tu existuje medzera vyplnená vzduchom alebo kvapalinou s dĺžkou l. Veľmi malá vzduchová
medzera zlepšuje miešanie svetla vychádzajúceho zo zrezaného kužeľa pri jeho vstupe do
ďalší časti, pričom pomáha vyplniť režimy pre presmerovanie na povrchu kužeľového konca.
Tekutina v komore by mala byť zvolená tak, aby uľahčila dopredne putujúcim lúčom vstup do
distálnej časti.
Príklad 7
[0040] Na obr. 8 je znázornený ďalší variant vyššie uvedených príkladov, v ktorých distálny
vrchol segmentu vykazuje ďalšiu kužeľovitú časť, ktorá je v tvare zrezaného kužeľa a
orientovaná smerom dozadu. Jej uhol je označený ako X. Táto konfigurácia je vhodná pre
smerovanie emitovaného žiarenia alebo koncentráciu svetla v určitom smere. Tiež zachytáva
a primerane rozdeľuje svetlo unikajúce okolo distálneho konca kužeľa.
[0041] Existujú rôzne spôsoby zostavenia vlákna so zrezaným kužeľom a krátkeho segmentu
vlákna s kužeľovitým hrotom pred vláknom. Vo výhodnej forme uskutočnenia sú vlákno a
segment vlákna "spojené na tupo" v sklenenej krytke bez ďalších adhezívnych prostriedkov.
Vlákno a krátky segment vlákna sú bočné zatavené do ochrannej sklenenej krytky. Vzhľadom
k tomu, že je zadná časť v tvare zrezaného kužeľa zatavená k vonkajšej rúrke, je oblasť v
tesnom kontakte s prednou časťou pritavená k prednému úseku. V inej výhodnej forme
uskutočnenia je zrezaný kužeľ vlákna prilepený k proximálnemu koncu segmentu vlákna.
Lepenie môže vytvoriť zvýšenú atenuáciu a tým výraznejšie znížený prah poškodenia, ale pre
nízkoenergetické postupy ošetrenia, ako je liečba žíl, je to alternatívny postup za predpokladu,
že sa lepidlo správne zvolí z hľadiska svojej teploty a spektrálnych charakteristických
vlastností. V ďalšej forme uskutočnenia sa kontaktná oblasť pri taví k ochrannej sklenenej
krytke. Koniec vlákna s plným kužeľom sa vloží do sklenenej krytky a bočné pritaví vo
vákuu, pričom je tavenie analogické k priľnutiu rúrky na tyčovú výstuhu.
[0042] Vo výhodnej forme sa výroba vykonáva z takzvaného predlisku SWS 1.2, tyče z oxidu
kremičitého / plátu oxidu kremičitého / jadrovej tyče, použitej na ťahanie príslušných vlákien.
Profil indexu lomu je znázornený na obr. 9. Jadro má polomer D / 2 a index lomu nl. Je
obklopený fluórovanou vrstvou s polomerom Di/2 = l,06xD/2as indexom lomu n2. Táto
fluorovaná plášťová vrstva je obklopená krycou sekciu. Ho polomer je Do / 2
= 1,2 x D / 2. Ho index lomu je nl. Táto sekcia je tvorená čistým oxidom kremičitým ako
jadro vlákna.
[0043] Počas procesu zostavovania sa najprv umiestni plastový plášť s hrúbkou približne 15
mikrometrov. Následne sa táto konštrukcia obloží dvoma oddelenými vrstvami plastických
materiálov. Vonkajšie obalové sekcie a sklenená krytka sú tvorené rovnakým materiálom,
preto majú rovnaké fyzikálne a tepelné vlastnosti. Tak môžu byť vzájomne pritavené s dobrou

kvalitou spoja a primeranou mechanickou pevnosťou. Ak sa vonkajšia sklená vrstva vlákna
vyrába z fluórovaného oxidu kremičitého, je veľmi pravdepodobné, že sa počas tohto procesu
spájania vytvoria bubliny. Takéto bubliny znižujú / zoslabujú mechanickú pevnosť spojenia
vlákien / segmentov vlákien so sklenenou krytkou a zhoršujú takisto optické vlastnosti v
dôsledku tepelného nesúladu a rozdielov fiktívnej teploty a viskozity. Okrem toho by výskyt
bublín mohol viesť k dodatočnému neopraviteľnému rozptylu a k optickej strate pozdĺž
takýchto sekcií.
[0044] Kónické úseky na vzdialenom konci vlákna sú tvorené postupmi brúsenia a leštenia. V
niektorých formách uskutočnenia je veľkosť brúsneho zrna > 3 mikrometrov. V ďalších
formách uskutočnenia sa používajú menšie veľkosti zŕn (napríklad 0,3 mikrometrov). Bolo
zistené, že leštenie brúsnym zrnom o veľkosti menšej ako 3 mikrometrov vytvára určitú
drsnosť povrchu. Táto drsnosť povrchu je výhodná, pretože vedie k určitému rozptylu na
povrchu kužeľovitej časti. Tento rozptyl spôsobuje uhlovú distribúciu svetla vyžarovaného z
kužeľa. Tento jav môže byť výhodný v lekárskych aplikáciách k ožarovaniu rozšírenej oblasti
tkaniva.
[0045] Vo výhodnej forme uskutočnenia sa v leštiacom držiaku umiestni zväzok veľkého
počtu vlákien s kužeľovitými hrotmi. Leštením tohto zväzku vlákien kolmo na os vlákna sa
vytvoria tvary zrezaného kužeľa. V inej výhodnej forme uskutočnenia sa väčší počet vlákien,
ktoré majú kužeľovité špičky, rozštiepia tak, aby výsledné sekcie vlákien vykazovali
požadovanú dĺžku L.
[0046] Vo výhodnej forme uskutočnenia sa povlaky vlákna skladajú z dvoch oddelených
vrstiev nylonu alebo Tefzel, v akejkoľvek kombinácii; to znamená vnútorná / vonkajšia, nylon
/ nylon, Tefzel / nylon, nylon / Tefzel alebo Tefzel / Tefzel. Vonkajšia vrstva je v porovnaní s
hrúbkou vnútornej vrstvy pomerne silná. Tieto povlakové vrstvy sa odstraňujú v rôznych
dĺžkach od distálneho konca vlákien. To znamená, že vnútorná vrstva nylonu dosiahne k
distálnemu koncu, zatiaľ čo vonkajšia vrstva je zastavená stenou sklenenej krytky. Vnútorné
oplášťované vlákno sa zalícuje približne 1 až 4 mm pred miestom, kde pokračuje holé vlákno
do sklenenej krytky (rúrky).
[0047] Najnovší vývoj a zlepšenie v oblasti materiálov lasera na spracovanie oxidu
kremičitého, najmä (ultra-) krátke pulzné lasery, umožňujú vŕtanie, štmktúrovanie a
tvarovanie oxidu kremičitého, ktoré poskytujú povrchy s (takmer) optickou kvalitou. Obr. 10
all ukazujú dve výhodné formy uskutočnenie, ktoré využívajú takýto postup na kremičité
vlákno. Multiradiálna sonda je vyrobená z jedného kusu vlákna, tzn. bez nutnosti použitia
odlišných diskrétnych segmentov. Preto je svetlo vyžarované z dvoch alebo väčšieho počtu
sekcií vlákna. Sekcia v tvare zrezaného kužeľa môže byť leštená alebo upravená do sekcie
vlákien, ako je znázornené na obrázkoch 10 a 11, na zabezpečenie kontinuity celej sondy, čím
sa eliminuje potreba zvárania na tupo zrezaného kužeľa na malý segment vlákna.
[0048] Opísanú sadu optických vlákien je možné použiť so zdrojom lasera a iným vhodným
zdrojom zaostriteľného lúča rôznych vlnových dĺžok. Vo výhodnej forme uskutočnenia je
možné pre rôzne formy lekárskych aplikácií použiť namiesto lasera s vlnovou dĺžkou 980nm,
147ON, 1950nm alebo kombináciu týchto vlnových dĺžok vo vhodných pomeroch.
[0049] Predkladaný vynález prináša pri uskutočnení chirurgických postupov mnoho výhod.
Prvá z nich je zaistenie účinnosti postupu. Tej sa dosiahne v dôsledku toho, že je žiarenie
vyžarované radiálne vo všetkých smeroch a tým pôsobí na celú žilu, pričom sa dosiahne jej
úplného uzavretia. Druhou výhodou je, že vzhľadom k prítomnosti viacnásobných emisných

sekcií vlákna je možné dosiahnuť uzavretie žily pri použití nižšej hustoty energie, a / alebo s
rýchlejším sťahovaním optického vlákna. Tretia výhoda spočíva v tom, že pri použití nižších
energetických úrovní sa minimalizuje bolesť, vyvolávaná u pacienta, pričom už nie je nutné
použitie anestézie s výnimkou miesta vstupu ihly do pokožky. Vzhľadom na to, že systém
vykazuje uvedené výhody, prenáša optické vlákno menej energie a existuje minimálne
nebezpečenstvo jeho pretrhnutia počas použitia.

Patentové nároky
1.

Zariadenie na endoluminálnu liečbu žily, zahrnujúce:
flexibilný vlnovod definujúci pozdĺžnu os s proximálnou koncovou časťou, ktorú
je možné opticky pripojiť k zdroju žiarenia,
distálny koniec uvedeného vlnovodu, ktorý je možné vložiť do krvnej cievy a
ktorý obsahuje minimálne dve plochy emitujúce žiarenie, prispôsobené pre
emitovanie žiarenia zo zdroja žiarenia bočné vzhľadom k pozdĺžnej osi vlnovodu v
axiálnom predĺžení, v tvare prstenca priliehajúceho na okolitú stenu cievy; a
kryt, ktorý je pevne pripevnený k vlnovodu a voči nemu utesnený, ktorý uzatvára
uvedené emitujúce povrchy a ktorý definuje rozhranie plynu a vlnovodu pre každý
z uvedených emitujúcich povrchov, pričom je žiarenie možné emitovať bočné
vzhľadom k pozdĺžnej osi vlnovodu uvedeným krytom na okolitú stenu žily,
pričom je uvedený kryt vo forme krytky (110), ktorá je podstatne transparentná
voči emitovanému žiareniu, kde uvedený vlnovod zahŕňa vlákno (100) s aspoň
jedným zrezaným kužeľom vsunutým (109), pripevneným pred vláknom k
segmentu vlákna s kužeľovitým hrotom (104) na jeho distálnom konci, pričom
každé vlákno / segment vykazujú aspoň jedno jadro a kryciu vrstvu;
a v ktorom aspoň jeden z uvedených povrchov emitujúcich žiarenie so zrezaným
kužeľom zahŕňa zrezaný kužeľ (108) s tak formulovaným uhlom a priemerom
povrchu v tvare zrezaného kužeľa, aby vopred určená časť energie pokračovala v
transporte vnútri uvedeného segmentu vlákna v kontakte s uvedeným zrezaným
kužeľom vsunutým smerom vpred, a aby sa časť energie vyžiarila bočné vzhľadom
k pozdĺžnej osi vlnovodu v uvedenom zrezanom kužeľu (108).
2. Zariadenie podľa nároku 1,
v ktorom aspoň jeden povrch emitujúci žiarenie so zrezaným kužeľom (108) zahrnuje
štrbinu medzi uvedeným zrezaným kužeľom a uvedeným segmentom jadra.

3.

Zariadenie podľa nároku 1 alebo 2,
v ktorom aspoň jeden povrch emitujúci žiarenie so zrezaným kužeľom (108) zahrnuje
doplnkovú kužeľovitú sekciu, ktorá je skosená a orientovaná v spätnom smere.

4.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 3,
v ktorom uvedené vlákno so zrezaným kužeľom (108) a uvedený segment jadra
s kužeľovitým hrotom (104) sú zostavené pripojením uvedeného kužeľa k uvedenému
segmentu jadra vnútri uvedeného krytu.

5.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 4,
v ktorom uvedené vlákno so zrezaným kužeľom (108) a uvedený segment jadra
s kužeľovitým hrotom (104) sú zostavené prilepením uvedeného kužeľa k uvedenému
segmentu jadra.

6.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 5,
v ktorom uvedené vlákno so zrezaným kužeľom (108) a uvedený segment jadra
s kužeľovitým hrotom (104) sú laterálne pritavené k uvedenému krytu.

7.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 6,

v ktorom je uvedené jadro vlákna vyrobené z oxidu kremičitého a je obklopené
fluórovanou krycou vrstvou, pričom uvedená fluorovaná krycia vrstva je obklopená
vonkajšou krycou sekciou, tvorenou čistým oxidom kremičitým, v podstate
identickým s jadrom vlákna.
8.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 7,
v ktorom je uvedené vlákno tvarované tak, aby sa zlepšila hladkosť tranzitnej zóny
medzi vonkajším oplášťovaným vláknom a uvedeným krytom.

9.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 5,
v ktorom je uvedený vlnovod vyrobený z jedného kusu vlákna a uvedený kryt je
vyrobený z oxidu kremičitého v podstate ekvivalentného k oxidu kremičitému, ktorý
vytvára uvedené jadro vlákna.

10.

Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 9,
ktoré ďalej zahrnuje aspoň jeden laserový zdroj, ktorý poskytuje laserové žiarenie
s aspoň jednou vlnovou dĺžkou asi 980 nm, asi 1470 nm a asi 1950 nm, vždy ± asi 30
nm, pri výkonu neprevyšujúcom asi 10W, v ktorom je proximálny koniec vlnovodu
opticky pripojený k uvedenému zdroju lasera.
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Tento zoznam prihlasovateľom uvedených dokumentov bol zhotovený len pre informáciu
čitateľov a nie je súčasťou európskeho patentového dokumentu. Zoznam bol zhotovený s
maximálnou starostlivosťou; EPA však nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby
alebo vynechanie.
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