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T›pta Lazer
Kullan›m›
Theodor Maiman’›n 1960 y›l›nda Amerika’da ilk lazer ›ﬂ›¤›n› elde etmesinden çok k›sa
bir süre sonra bu güç t›p alan›nda kullan›lmaya baﬂland›. Lazer kelimesi, “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” kelimelerinin baﬂ harflerinden oluﬂuyor. Lazer, elde ediliﬂ biçiminden kaynaklanan baz› özellikleri nedeniyle normal ›ﬂ›ktan farkl› bir enerji
ﬂekli. Iﬂ›¤›n, kat›, s›v› veya gaz ﬂeklinde olan
ortamda, ek enerjiyle güçlendirilmesi sayesinde elde ediliyor. Lazer ›ﬂ›nlar›n› di¤er ›ﬂ›k ﬂekillerinden ay›ran en önemli özellikler, tek dalga boyunda (tek renk-monokromatik), do¤rusal olmas› ve ayn› anda uyum içerisinde hareket (koherans) eden foton partiküllerinden
oluﬂmas›. Bu özellikleri sayesinde lazer ›ﬂ›nlar›
güçlü, kontrol edilebilir bir ›ﬂ›k haline geliyor
ve da¤›lmadan uzak mesafelere gönderilebiliyor. Dalga boylar› ve fiziksel özelliklerine göre
de¤iﬂik lazer türleri bulunuyor. Lazer, elde
edildi¤i ortama göre, kat›, s›v›, gaz ve yar› iletken olarak s›n›fland›r›l›yor. Dalga boylar›na göreyse, mavi (400-500nm), yeﬂil (500-550nm),
k›rm›z› (600-700nm) ve k›z›l ötesi (700-950
nm) olarak ayr›l›yor.
Lazer, bu özellikleri sayesinde çok yayg›n
kullan›m alanlar› buluyor. Örne¤in, mesafe ölçümleri, hedefe niﬂan almak, üç boyutlu görüntü elde etmek gibi teknolojik alanlarda veya t›p
dünyas›nda de¤iﬂik hastal›klar›n tedavisinde
kullan›labiliyor. Cilt hastal›klar›, kalp damar
cerrahisi, ürolojik hastal›klar ve göz hastal›klar› lazer ›ﬂ›nlar›n›n tedavi amaçl› kullan›ld›¤›
alanlar aras›nda. Lazer ›ﬂ›nlar›n›n kesme, yakma ve buharlaﬂt›rma etkisi, çeﬂitli t›p alanlar›nda kullan›lmas›na olanak sa¤l›yor. Lazer ›ﬂ›nlar› sayesinde dokular› h›zl› ve düzgün ﬂekilde
kesmek mümkün oluyor. Kanayan bölgeye uygulanan lazer ›ﬂ›nlar›, oluﬂturduklar› yüksek ›s›
sayesinde damarlarda büzüﬂmeye yol açarak
kanamay› durdurabiliyor. Yüksek ›s› enerjisi,
dokularda buharlaﬂmaya da yol açabiliyor. Bu
sayede istenilmeyen dokular, di¤er organlara
zarar vermeden yok edilebiliyor. T›p alan›nda
en s›k kullan›lan lazer türleri Neodmiyum:
YAG, karbondioksit (CO2), argon, holmium ve
KTP. Bu lazer türleri, sahip olduklar› farkl› dalga boylar›na ba¤l› olarak dokularda farkl› güçte doku hasar›na yol aç›yorlar. Lazer enerjisinin su ve hemoglobin içerisindeki emilim derecesine ba¤l› olarak da, ›ﬂ›nlar›n nüfuz etti¤i derinlik de¤iﬂiyor. Örne¤in, CO2 lazer ›ﬂ›nlar›,
hücre ve dokulardaki su veya kandaki hemoglobin taraf›ndan çok fazla oranda emilime u¤rad›¤› için enerjisi zay›fl›yor ve ancak yüzeysel
dokulara etki edebiliyor. Doku yüzeyinden yakB‹L‹M ve TEKN‹K 78 Mart 2008

laﬂ›k 0.1 mm içeri girebilen CO2 lazer genellikle cilt hastal›klar›n›n tedavisinde kullan›l›yor.
Su veya kan taraf›ndan fazla emilime u¤ramayan Neodmiyum: YAG lazer ise 5mm derinli¤e
kadar etki edebiliyor. Argon lazer ise orta s›ralarda yer al›yor ve 1mm derinli¤e nüfuz ediyor.
Lazer, en s›k olarak göz hastal›klar›nda kullan›l›yor. ﬁeker hastal›¤›na ba¤l› göz dibinde yani retina bölgesinde meydana gelen kanama veya y›rt›lmalarda lazer tedavisi uygulan›yor. Argon lazer, göz dibinde meydana gelen y›rt›lmalar› tedavi etti¤i gibi önlemekte de oldukça yararl›. Halk aras›nda göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastal›¤›n›n tedavisinde de Neodmiyum: YAG lazer kullan›l›yor. Son y›llarda, yak›n› veya uza¤› görmeyi azaltan hipermetrop veya miyop gibi görme kusurlar› excimer lazer
yöntemiyle saniyelerle ölçülen süreler içinde düzeltilebiliyor. Lazer ›ﬂ›nlar› sayesinde gözün ön
taraf›nda bulunan kornea tabakas›ndan 0,16
mm kal›nl›¤›nda bir kapak kald›r›l›yor. Daha
sonra kornea ›ﬂ›nlanarak k›rma kusuru düzeltiliyor ve kald›r›lan kapak herhangi bir dikiﬂ veya
baﬂka bir müdahale olmaks›z›n kapat›l›yor. Cilt
hastal›klar›nda lazer oldukça yayg›n kullan›m
alan› buluyor. Do¤uﬂtan olan lekeler, k›lcal damar geniﬂlemeleri, benler, güneﬂ lekeleri, çiller
veya istenmeen dövmelerin giderilmesinde lazer kullan›l›yor. Son y›llarda, lazer epilasyon denilen bir yöntemle, istenmeyen k›llar yok edilebiliyor. Uzun y›llard›r ürolojide de lazer kullan›l›yor. Prostat büyümesinde kullan›lan lazer ›ﬂ›nlar› sayesinde kanama riski olmadan prostat küçültülebiliyor. Son y›llarda “green light” (yeﬂil
›ﬂ›k) olarak bilinen KTP lazeri, dokuda buharlaﬂmaya yol açarak prostat› küçültüyor. CO2 lazeri, genital bölgelerde oluﬂan si¤illerin tedavisinde kullan›l›yor. Virüslere ba¤l› geliﬂen geni-

tal yaralar, lazer ›ﬂ›nlar› sayesinde yak›l›p yok
ediliyor. Mesane kanserleri veya idrar yollar›ndaki darl›klar›n aç›lmas›nda da lazer kullan›l›yor. Günümüzde, en sert böbrek taﬂlar› bile holmium lazerle k›r›labiliyor. Ortopedik cerrahide
de lazer s›kl›kla kullan›l›yor. Eklemlerde yap›lan
kapal›, yani endoskopik ameliyatlarda, küçük
bir delikten sokulan ve yaklaﬂ›k kalem kal›nl›¤›ndaki boru içerisinden geçirilen lazer ›ﬂ›nlar›,
onar›lacak bölgeye uygulanabiliyor. Etki derinli¤i 0,4 mm olan Holmium lazer sayesinde ba¤
ve k›k›rdaklardaki hasarlar onar›labiliyor. Son
y›llarda damar cerrahisinde lazer kullan›m› yayg›nlaﬂ›yor. Bacaklardaki geniﬂleyen damarlar›n,
yani varislerin tedavisinde lazer oldukça etkili.
Damarlar› büzüﬂtürerek etki eden lazer ›ﬂ›nlar›
varislerin yok edilmesini sa¤l›yor. Kad›n hastal›klar› uzmanlar› lazeri kullanan hekimler aras›nda. Kad›nlar›n yumurtalar›yla tüpleri aras›ndaki veya rahim içerisindeki yap›ﬂ›kl›klara ba¤l› meydana gelen k›s›rl›¤›n tedavisinde lazer
kullan›l›yor. Lazer ›ﬂ›nlar›, çok küçük yap›ﬂ›kl›klar› bile ay›rabiliyor. Yumurtal›k kistlerin veya
rahim içerisindeki myomlar›n ç›kart›lmas›nda
lazer kullan›l›yor. Bu sayede kanama olmadan
ve çevre dokulara zarar vermeden hasarl› dokuyu ç›karmak mümkün. Kulak, burun, bo¤az hastal›klar›n›n baz›lar›nda lazer kullan›larak yap›lan tedaviler oldukça etkili. Yeni do¤an bebeklerin g›rtla¤›ndaki damarsal tümörler, perdeler
veya darl›klar lazerle tedavi edilebiliyor. Eriﬂkinlerde görülen ses teli felçleri, baz› kanserler,
a¤›z kokusu yapan bademcik taﬂlar›, horlama,
uykuda nefes kesilmesi, burunda polip, kulak
kemi¤i kireçlenmesi gibi rahats›zl›klar›n tedavisinde CO2 lazer kullan›l›yor. Son y›llarda endoskopik sinüs ameliyatlar›nda da lazer yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂland›.

