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ÖZET
Amaç: K›z›l alt› laserlerin katarakt cerrahisi s›ras›nda oluﬂturulan kornea kesisini yap›ﬂt›rma
özelliklerinin incelenmesi ve karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r. Yöntem: Daha önceden kalibre edilmiﬂ 3.2 mm
geniﬂli¤inde b›çak ile koyun gözlerinde tam kat korneal kesiler oluﬂturulmuﬂtur. 809-nm ve 980nm diyot laserler, 1070-nm fiber laser ve 1980-nm Tm: YAP laser yeni enüklie edilmiﬂ 40 adet
koyun gözünde oluﬂturulmuﬂ olan korneal kesilere tam kat olarak uygulanm›ﬂt›r. Minimal
fototermal etki ile tam kat doku yap›ﬂmas› için gerekli optimal laser gücü, dalga boyu ve uygulama süresi parametreleri uygulanm›ﬂt›r ve hematoksilen ve eosin ile histololojik olarak kesi bölgeleri incelenmiﬂtir. Belirlenen en uygun parametreler ile en iyi histolojik sonuçlar› ald›¤›m›z
1070-nm ve 1980-nm laserler ile onar adet korneaya laser uygulanm›ﬂt›r ve histolojik olarak
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sonuçlar: Örneklerin doku yap›ﬂma sonuçlar›; 809-nm diyot laser ile 7
kornean›n 2’si, 980-nm diyot laser ile 7 kornean›n 2’si, 1070-nm YLF laser ile 3 kornean›n 2’si
ve 1980-nm Tm: YAP laser ile 6 kornean›n 4’ü tam kat yap›ﬂm›ﬂt›r. Histolojik inceleme sonucunda en az karbonizasyon olan ve substantia korneada en az de¤iﬂiklik izledi¤imiz 1070-nm ile
10 adet kornean›n 5 tanesi tam kat, 1980-nm ile 10 adet kornean›n ise 4’ü bölgesel olarak
yap›ﬂm›ﬂt›r. Tart›ﬂma: Topikal indosiyanin yeﬂili uygulamas› ile 809-nm diyot laserin korneal
doku kayna¤› için geçerli bir yöntem oldu¤u, 908-nm diyot laser, 1070-nm YLF ve 1980-nm Tm:
YAP laserin herhangi bir boya kullan›lmadan kullan›labilecek potansiyeli olan di¤er doku
kayna¤› uygulamalar› oldu¤u gösterilmiﬂtir. Karﬂ›laﬂt›rma sonucunda 1070-nm laser 1980-nm
dalga boyuna göre daha üstün bulunmuﬂtur.
Anahtar Kelimeler: 809-nm diyot laser, 980-nm diyot laser, 1070-nm YLF laser, 1980-nm
Tm: YAP laser, laser doku kayna¤›
SUMMARY
Corneal Tissue Welding of Clear Corneal Cut with Infrared
Laser Irradiation At Different Wavelengths
Purpose: The aim of the study is to investigate the potential of infrared lasers for cornea welding in order to seal corneal cuts done during cataract surgery Method: Clear corneal cuts were
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done with precalibrated 3.2mm knife on bovine eyes. Diode lasers (809-nm and 980-nm), YLF
laser (1070-nm) and Tm: YAP laser (1980-nm) were applied on full thickness corneal tissue of
freshly enucleated 40 bovine eyes. Optimal laser power, wavelength and exposure time parameters for immediate closure with minimal thermal damage was estimated through histological
examination of welded samples with hematoxylin-eosin staining. Ten corneas with 1070-nm and
ten corneas with 1980-nm wavelengths were compared with best paremeters. Results: Full thickness welding results to sample sizes were the following: 2 out of 7 with 809-nm diode laser; 2
out of 7 with 980-nm diode laser; 2 out of 3 with 1070-nm YLF; and 4 out of 6 with 1980-nm
Tm: YAP laser. According to histologic examination 1070-nm and 1980-nm wavelengths which
results had less carbonization and less change in substantia cornea compard; 5 out of 10 corneas
were full thickness welded with 1070-nm and 4 out of 10 corneas were partial welded with 1980nm. Discussion: Our study suggested that 809nm diode laser welding in association with the topical application of ICG is a valid method for the closure of corneal tissues but 908-nm, 1070-nm
diode laser and 1980-nm Tm: YAP laser welding without topical application of any chromophores are other promising options and have a great potential for corneal laser welding.
Key Words: 809-nm diode laser, 980-nm diode laser, 1070-nm YLF laser, 1980-nm Tm: YAP
laser, laser tissue welding

G‹R‹ﬁ
Katarakt ekstraksiyonunda saydam korneal kesiler
(SKK) son y›llarda popülarite kazanm›ﬂlard›r. Konjonktival travman›n daha az olmas›, dikiﬂe ba¤l› astigmat geliﬂiminin daha az olmas›, daha az kanama ve görme keskinli¤inin daha h›zl› düzelmesi SKK avantajlar›d›r.1-2
Son bir çal›ﬂma katarakt cerrahlar›n›n %57’sinin SKK
tercih etti¤ini ve yine bu cerrahlar›n %92’sinin dikiﬂ kullanmad›¤›n› göstermiﬂtir.(3) Lertsumitkul ve arkadaﬂlar›n›n, Nagaki ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmalarda
SKK ile yap›lan katarakt cerrahisinde akut endoftalmi
riskinde art›ﬂ oldu¤u rapor edilmiﬂtir. (4,5) Bu çal›ﬂmalar sonucunda yüzey bakterilerinin SKK yoluyla ön kamaraya geçip geçmedi¤i sorusu ortaya ç›km›ﬂt›r ve bu
yüzden bu çal›ﬂmada birçok dalga boyundaki laser ile
SKK’nin laser doku yap›ﬂt›rmas› ile kapat›lmas› incelenmiﬂtir ve bu de¤iﬂik dalga boylar›ndaki laser sonuçlar›
birbirleriyle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Laserle doku yap›ﬂt›r›lmas› tekni¤i daha çok dermatolojik uygulamalar için kullan›m› baﬂlayan ve h›zla kullan›m› artan yeni bir tekniktir. 6 Laser doku kayna¤› ilk
olarak 1979’da Nd: YAG (1064- nm) laseri kullan›larak
s›çan arterleri üzerinde gösterilmiﬂtir. 7 Hayvan modellerinde kornea dokusunun laserle kayna¤› konusunda deneysel çal›ﬂmalar son zamanlarda yay›nlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.(8-12) Dokulara dikiﬂ konulmas›, deneyim ve beceri gerektirmektedir ayr›ca dikiﬂ materyali dokuda ya-

banc› madde oluﬂma riski do¤urmaktad›r. Laserle doku
kayna¤› korneaya at›lan dikiﬂ nedeniyle oluﬂan subkonjunktival hemoroji ve dikiﬂ materyalinden kaynaklanan
enfeksiyon riskini de engellemesi aç›s›ndan önemlidir.
Laser ile doku kayna¤› dokuya temas etmeden laser
enerjisinin aktar›m› ile dokunun birleﬂtirilmesini sa¤lar.
Absorbe edilen laser enerjisi dokular›n moleküler yap›s›nda de¤iﬂiklikler yaparak komﬂu dokular aras›nda birleﬂmeyi sa¤lar. Doku kayna¤› s›ras›nda kornea dokusundaki su molekülleri laser enerjisini absorbe eder ve kollajen helikslerin ›s›nmas›na yol açar. Kollajen dokunun
›s›s› 60 C’yi geçince kollajen heliksteki ba¤lant›lar bozulur, daha sonra doku so¤udu¤u zaman kovalent ve/veya nonkovalent ba¤lant›lar kornea dokusunda yeniden
oluﬂur. Laserle doku kayna¤›n›n mekanizmas› tam olarak aç›klanamasa da protein çapraz ba¤lar›n›n ›s› ile denaturasyona u¤ramas› ve kornea dokusunun so¤umas›
ile bu protein yap›lar›n›n renaturasyonu oldu¤u düﬂünülmektedir. (13,14)
Do¤rudan Doku Kayna¤›, Laserle Yap›ﬂt›rma, Boya
ile Desteklenen Laserle Yap›ﬂt›rma laserle doku kayna¤›
yönteminin üç tipidir. Do¤rudan kaynak tekni¤inde, doku birleﬂmesini sa¤lamak için hedef doku laser uygulamas› ile ›s›t›l›r. Laserle yap›ﬂt›rma tipinde, albumin gibi
biyo-malzemeler hedef dokuda lehim görevi görerek doku kayna¤›na katk›da bulunur. Boya ile Desteklenen Laserle Yap›ﬂt›rma tipinde, kornea dokusuna ‹ndosiyanin
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Yeﬂili (‹SY) gibi yak›n k›z›lalt› dalga boylar›nda yüksek
absorbsiyon özelli¤e sahip boyalar›n uygulanmas›yla
kaynak yapma tekni¤idir. Çal›ﬂmam›zda bu üç tip doku
kayna¤› yönteminden Do¤rudan doku kayna¤› yöntemi
ve Boya ile Desteklenen Laserle Yap›ﬂt›rma yöntemleri
kullan›lm›ﬂt›r. Laserle doku kayna¤› çal›ﬂmalar›nda laserin dalga boyu, eklenen yap›ﬂt›r›c› veya enerji emici boya maddelerinin yan› s›ra laser enerjisinin aktar›m› da
önemli bir rol oynar. Sonuç olarak, laser ›ﬂ›n› ile stromal
kollajen dokusunun fototermal aktivasyonu, kesi kenarlar›n›n çabuk iyileﬂmesini ve iyi mekanik dirence sahip
doku kayna¤› ile sonuçlanmas›n› sa¤lamaktad›r.
Laserle korneal doku kayna¤› araﬂt›rmalarda kullan›lan yeni bir yöntemdir. Çal›ﬂmadaki amac›m›z ise uygulama süresi ve kullan›m kolayl›¤› avantajlar› olan laserle korneal doku yönteminin sütür gerektiren kesilerde
veya SKK’de kesi yeri kapat›lmas› için yeni bir seçenek
olabilece¤ini göstermektir. ‹n vitro olan bu çal›ﬂma 800nm ile 2000-nm aras›ndaki dalga boyunu kapsayan ilk
ve en geniﬂ karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmad›r.

YÖNTEM VE GEREÇ
Elli sekiz koyun gözü laser uygulamas› için 2 göz
kontrol için olmak üzere toplamda 60 koyun gözü çal›ﬂma için in vitro olarak kullan›ld›. Laser uygulamalar›
enükleasyondan sonraki 2 saat içinde gerçekleﬂtirildi.
Tam kat 3,2 mm geniﬂli¤inde korneal kesiler katarakt
cerrahisinde kullan›lan haz›r b›çaklarla yap›ld›. Laser
›ﬂ›n› korneal kesinin tam ortas›na odakland›. Çal›ﬂmada
1070-nm diyot laser (YLM-20-9C IPG Laser GmbH) ile
kornea yap›ﬂt›rmas›, absorbe edici boya olarak kullan›lan inodsiyanin yeﬂili (‹SY) ile 809-nm diyot laser (Bo¤aziçi Üniversitesi, Biofotonik Laboratuvar›nda üretilmiﬂtir15) kornea yap›ﬂt›r›lmas›, 1.98-μm Tm:YAP laser
(diyot pompal› 1980-nm Tm:YAP laser Bo¤aziçi Üniversitesi, Biofotonik Laboratuvar› ve Koç Üniversitesi
laser araﬂt›rmalar› laboratuvar›n›n iﬂbirli¤i ile geliﬂtirilmiﬂtir) ve 980-nm diyot laser (OPC-D010-980-FCPS,
OptoPower, Tuscon, AZ, USA) ile kornea yap›ﬂt›r›lmalar› incelendi. 809-nm diyot laser uygulamas› için bir
kromofor olan ‹SY seçici fototermal etkiyi elde etmek ve
laser ›ﬂ›n›n absorpsiyonunu lokalize etmek için hedef
dokuya eklendi. ‹SY %6 ve %12 olmak üzere 2 farkl›
konsantrasyonda ön kamara kanülü ile kesiye uyguland›ktan sonra bir kaç dakika içinde serum fizyolojik ile
y›kand›.
Öncelikle 40 koyun gözünde 4 dalga boyu için optimal güç, laser süresi ve enerji yo¤unlu¤u araﬂt›r›ld›.
(Tablo 1) On beﬂ korneada yüksek güç veya uzun laser

süresine ba¤l› makroskopik opasifikasyon ve termal hasar oluﬂturan en yüksek de¤erler belirlendi ve bu kornealar mikroskop alt›nda incelenmedi. Yirmi beﬂ koyun
korneas› mikroskop alt›nda incelendi ve bu dört dalga
boyu ile elde edilen en uygun parametreler ›ﬂ›¤›nda ek
olarak 20 koyun korneas›nda 1070-nm ve 1980-nm dalga boylar› karﬂ›laﬂt›r›ld›. On adet 1070-nm ve 10 adet
1980-nm dalga boylar› olmak üzere laser doku yap›ﬂt›rmas› iﬂlemi uyguland›.
Tablo 1. Uygulanan laser parametreleri

i) 1070-nm dalga boyu 1.6mm laser spot büyüklü¤ü,
1.5W güç ve 5 saniyelik laser süresi parametreleri 10 koyun korneas›na uyguland›.
ii) 1980-nm için 0.60mm laser spot büyüklü¤ü,
0.46W güç ve 2 saniyelik laser süresi parametreleri 10
koyun korneas›na olmak üzere uyguland›.
Toplamda 25 kornea 4 dalga boyunda en iyi parametreleri elde etmek için, 20 korneada 1070-nm ile 1980-nm
dalga boylar›n› karﬂ›laﬂt›rmak için olmak üzere 43 laser
uygulanm›ﬂ kornea ve 2 kontrol kornea eksize edilip
mikroskop alt›nda incelendi (Resim 1). Histolojik inceleme için korneada insizyon yap›lan alan disseke edildi
ve en az 48 saat olmak üzere %10 nötral formalinde fikse edildi. Fikse edilmiﬂ olan örnekler etanol ile dehidrate edildikten sonra ksilen ile temizlendi. Parafine gömülen örnekler 5 μm kal›nl›k olacak ﬂekilde kesitlere ayr›ld› ve ›ﬂ›k mikroskopisinde histolojik inceleme amac›yla
hematoksilen eosin (H&E) ile boyand›. Yara iyileﬂme
prosesinde granulasyon dokusu oluﬂurken makrofajlardan sal›nan kemotaktik faktörler yoluyla ve yara iyileﬂmesinde önemli rol alan beta integrini sayesinde eozinofiller yara iyileﬂme bölgesine yo¤un olarak göç ederler.14 Bu nedenle histolojik olarak, daha az karbonizasyon olmas›, substantia korneada de¤iﬂiklik olmamas›n›n
yan›nda periferik dokularda eozinofil infiltrasyonu görülmesi de iyi sonuç iﬂaretleri olarak al›nm›ﬂt›r. Laserin
yaratt›¤› hasar›n göstergeleri büyük deliklerin görülmesi
ve insizyon bölgesinde siyah karbonizasyon görülmesidir. Histolojik olarak iyi ve kötü sonuç kriterleri boya
kullan›m› ile veya de¤iﬂik laser dalga boylar›n›n kullan›m› ile de¤iﬂmeyen kriterlerdir.
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Resim 1. Kontrol korneada saydam korneal kesi. 4X
büyütme, hematoksilen ve eosin (H&E) ile
boyanm›ﬂt›r. Kesi aral›¤› beyaz oklar ile
gösterilmiﬂtir.
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parametreleri ile tam kat doku yap›ﬂmas› izlendi.(Resim
3) Üç watt güçle 24 saniyenin üzerinde 980-nm dalga
boyu ile laser uygulamas› korneada fotokoagulasyona ve
sonucunda opasifikasyona yol açt›.
Resim 3. 980nm dalga boyu- 3W güç -5 saniye uygulama süresi. ‹nsizyon bölgesinde çok hafif karbonizasyon izlenmektedir. Komﬂu bölgede ise eozinofil
say›s›nda azalma di¤er bölgelere göre daha hafif boyanma olarak izlenmiﬂtir. Doku kayna¤› olan bölge
beyaz oklarla, karbonizasyon kal›n okla gösterilmiﬂtir.

SONUÇLAR
809-nm diyot laser sonuçlar›na göre uygulama sonucunda 7 kornean›n 2’sinde baﬂar›l› tam kat doku yap›ﬂmas› izlendi.(Resim 2) Kesi yerinin çevresinde eozinofillerde azalma ve epitelde hafif defekt izlendi. Enerji
yo¤unlu¤u olarak % 6 ‹SY kullan›lan korneada 16 J/cm
ve %12 ‹SY kullan›landa 8.55 J/cm enerji uyguland›.
2

2

980-nm diyot laser sonuçlar›na göre 7 kornean›n
2’sinde eozinofillerde azalma ve karbonizasyonla beraber 2 watt (1290.32 J/cm2) ve 3 watt (483.87 J/cm ) güç
2

Resim 2. 809-nm dalga boyu- 200mW güç- 2mm spot
boyu- 3 saniye uygulama süresi- %12 ISY kullan›m›.
‹nsizyon bölgesinde hafif karbonizasyon gözlenmektedir. Doku kayna¤› olan bölge beyaz oklarla, karbonizasyon kal›n okla gösterilmiﬂtir.

1070-nm YLF laser sonuçlar›na bakt›¤›m›zda 1.5
watt güç ile incelenen 3 kornean›n 2’sinde tam kat korneal doku yap›ﬂmas› izlendi.(Resim 4) Bu dalga boyuResim 4. 1070-nm dalga boyu- 1.5W güç- 10 saniye
uygulama süresi - 10X büyütme. ‹nsizyon bölgesinde
herhangi bir karbonizasyon izlenmemektedir. Bu
bölgede eozinofil say›s›nda hafif azalma insizyon bölgesi çevresinde daha hafif boyanma olarak
izlenmiﬂtir. Kollagen fibriller insizyon bölgesinde
paralelli¤ini çok hafif olarak kaybetmektedirler. Doku
kayna¤› olan bölge beyaz oklarla gösterilmiﬂtir.
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nun 1.5 watt güçte 15 saniye üzerinde kullan›m› fotokoagulasyon ve korneada opasifikasyona yol açt›.
1980-nm Tm: YAP laser çok düﬂük seviyede güç parametreleri ile (380 mW ve 460 mW) ve düﬂük enerji yo¤unluklar› ile korneada doku yap›ﬂmas›n› sa¤lad›. Alt›
kornean›n 4 tanesini çok az karbonizasyon ve baz›lar›nda hiç karbonizasyon olmaks›z›n tam kat olarak yap›ﬂt›rd›.(Resim 5)
Resim 5. 1980-nm dalga boyu- 0.46W güç- 2 saniye
uygulama süresi– 20X büyütme. ‹nsizyon bölgesinde
herhangi bir karbonizasyon izlenmemektedir.
Kollagen fibriller insizyon bölgesinde paralelli¤ini
kaybetmektedir. Doku kayna¤› olan bölge beyaz
oklarla gösterilmiﬂtir.

Dört dalga boyundan elde edilen sonuçlar ›ﬂ›¤›nda 10
adet 1070-nm ve 10 adet 1980-nm olmak üzere 20 koyun
gözüne karﬂ›laﬂt›rma amaçl› uygulanan laser sonuçlar›:
i) 1070-nm YLF laser; 1.6mm laser spot büyüklü¤ü,
1.5W güç ve 5 saniyelik laser süresi parametreleri ile 10
kornean›n 5’i tam kat korneal doku yap›ﬂmas›n› sa¤lad›,
2 SKK aral›¤› daralma gösterdi ve 3 korneada ise hiç doku kayna¤› etkisi görülmedi. Tam kat doku yap›ﬂmas› izlenen kornealar›n mikroskopik incelemesinde küçük delikler ve düﬂük seviyede karbonizasyon görüldü. Hiç doku kayna¤› etkisi görülmeyen kornealarda bile kollajen
fiberleri paralel de¤ildi. Eozinofil say›s›nda azalma bütün kornea örneklerinde gözlendi.
ii) 1980-nm Tm: YAP laser 0.60mm laser spot büyüklü¤ü, 0.46W güç ve 2 saniyelik laser süresi parametreleri ile laser uygulanan 10 koyun korneas›n›n 4’ü bölgesel olarak yap›ﬂt›, 4 SKK aral›¤› darald› ve 2 korneada
hiç doku kayna¤› etkisi görülmedi. 1070-nm sonuçlar›na
benzer ﬂekilde ›ﬂ›k mikroskobu alt›nda tam kat yap›ﬂm›ﬂ
SKK’lerin histolojik incelemesinde küçük delikler ve
karbonizasyon izlendi. Kollajen fiberler tüm 10 örnekte
de paralel de¤ildi. Tam kat yap›ﬂm›ﬂ ve SKK aral›¤› da-

ralm›ﬂ kornealarda eozinofil say›s› azalm›ﬂ olarak tespit
edildi fakat hiç yap›ﬂma izlenmeyen kornea dokusunda
eozinofil say›s› etkilenmedi. 1070-nm ve 1980-nm laser
doku kayna¤›n›n toplu sonuçlar› Tablo 3 de özetlendi.
TARTIﬁMA
Katarakt ameliyat› s›ras›nda göz içi ve göz d›ﬂ› s›v›lar›n mikroorganizmalarla oldukça s›k kontamine oldu¤u gösterilmiﬂtir. 11 Operasyon s›ras›nda ön kamaradan
aspire edilen s›v›da %29, konjonktiva üzerinden al›nan
s›v›da ise %89 oran›nda bakteri üretilmesi mümkün olmuﬂtur. (16)
McDonnell ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda ex vivo
olarak insan ve tavﬂan gözlerinde deneysel olarak katarakt cerrahisinden sonra ilk saatlerinde korneal kesilerin
stabilitesini gözlemlemiﬂlerdir.(17) ‹n situ OCT sonuçlar› hem insan hem de tavﬂan gözünde oluﬂturulan SKK’in
oluﬂturulduktan hemen sonra stabil bir morfolojiye sahip
olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Postoperatif göz içi bas›nc›n›n
de¤iﬂken oldu¤u bilinmektedir, gözün k›rp›lmas› ile bile
s›kl›kla 5 mmHg’n›n alt›na düﬂebildi¤i ve geniﬂ dalgalanmalar gösterdi¤i telemetrik göz içi bas›nç monitörleri
ile çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir. (18-20) Postoperatif yüzey s›v›s›n›n SKK’den ön kamaraya s›zma ihtimali artm›ﬂ endoftalmi riski ile birçok çal›ﬂmada iliﬂkilendirilmiﬂtir. (4.5.21-23) Ahlberg ve Sarayba ortalama india
mürekkebinin kitle çap›n›n 10 mikron oldu¤unu ve bu
boyan›n ön kamarada tespit edildi¤inde ayn› çaptaki
bakterilerinde yine korneal insizyondan ön kamaraya geçebilme olas›l›¤›n›n oldu¤unu rapor etmiﬂlerdir. (24,25)
Bu çal›ﬂma doku kayna¤› yönteminin hastalar›n gözünü
k›rpmas› veya göze elle bas›nç uygulamas› gibi durumlarda oluﬂan ve mikroorganizmalar›n göz içi bas›nc›ndaki büyük de¤iﬂimler sonucunda ön kamaraya çekilmesine yol açan vakum etkisi üzerinde rol oynayabilece¤ini
ortaya koymuﬂ olduk.
Oftalmoloji ile iliﬂkili laser doku kayna¤› ile hayvan
modellerinde deneysel çal›ﬂmalar 1992’den itibaren birçok yazar taraf›ndan rapor edilmiﬂtir. (26-37)
Keates ve arkadaﬂlar› 10.6μm dalga boylu karbon dioksit laseri insan sklera dokusunu, insan kornea dokusunu ve albino tavﬂanlar›n›n kornea dokusunu laserle doku
kayna¤› için kullanm›ﬂlar fakat hiçbir doku kaynaﬂmas›
rapor edememiﬂlerdir. (26) Burstein ve arkadaﬂlar›ysa
porçin kadavra gözünde 2560-nm dalga boyunda kimyasal laser olan hidrojen florid laser ile 30mW güç parametresi ile korneada doku kayna¤›n› gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Barak ve arkadaﬂlar›da ›s› kontrollü pulse karbondioksit laseri in vitro koyun gözünde kornea ve korneaskleral kesilerde ve in vivo tavﬂan gözlerinde kullanm›ﬂt›r.

Saydam Korneal Keside De¤iﬂik Dalga Boylar›na Sahip K›z›l Alt› Laserler ‹le Korneal Doku Kayna¤›

Tablo 2. Kornea doku kayna¤› sonuçlar›
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Tablo 3. 1070-nm ve 1980-nm kornea laser doku kayna¤› sonuçlar›

Saydam Korneal Keside De¤iﬂik Dalga Boylar›na Sahip K›z›l Alt› Laserler ‹le Korneal Doku Kayna¤›

(28,29) Trabucchi ve arkadaﬂlar› 1950-nm dalga boyunda laser ile direk doku kayna¤› ile ‹SY ile desteklenmiﬂ
810-nm dalga boylar›n› doku kaynaﬂmas› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre; ‹SY ile desteklenmiﬂ laser doku kayna¤› grubunda 810-nm dalga
boyu ile laser uygulanan kornealar›n %70’inde tam kat
doku kayna¤› izlenirken, 1950-nm dalga boyu ile direk
laser uygulanm›ﬂ grupta, laser uygulanan kornealar›n
%50’sinde tam kat doku kayna¤› izlenmiﬂ. (30) Savage
ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas› sonucunda 1455-nm yak›n
k›z›l ötesi laser doku kayna¤› ile herhangi bir boya ya da
biyo-molekül kullan›lmas›na gerek kalmadan güçlü, tam
kat doku kayna¤› oldu¤u gözlenmiﬂtir. (31) Pini ve arkadaﬂlar› 805-nm dalga boyunda düﬂük güçlü diyot laseri
‹SY’i korneal insizyon bölgesine uygulayarak ilk defa in
vivo insan korneas›na laserle kaynak yapm›ﬂlard›r. (32)
Menabuoni ve arkadaﬂlar› yine ‹SY ile destekleyerek
810-nm laseri insanlarda katarakt operasyonunda kullanarak laser yard›ml› korneal doku kayna¤› yönteminin
h›zl› ve güvenilir bir yöntem oldu¤unu ve özellikle geniﬂletilmiﬂ kesilerde korneal sütüre iyi bir alternatif olabilece¤ini savunmuﬂlard›r. (33)
Bizim sonuçlar›m›za göre; 980-nm dalga boyunun
sonuçlar› da 2W güç ve 20 saniye laser parametreleri
için tatmin edici olmas›na ra¤men mikroskopik görüntüde komﬂu kornea dokusunda karbonizasyon izlenmiﬂtir.
Karbonizasyon oluﬂmadan laser doku yap›ﬂmas› sa¤layacak minimum dozu bulmak bu dalga boyu için önemli, 10 saniyelik laser uygulamas› ile 980-nm dalga boyunda kornea yap›ﬂmam›ﬂt›r, bu yüzden 10 saniye ile 20
saniye aras› ilerdeki çal›ﬂmalarda denenmelidir.
809-nm dalga boyunun sonuçlar›na bak›nca; sonuçlar kullan›lan ‹SY’nin konsantrasyonuna ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir. 809-nm %6 ‹SY ile kombine edildi¤inde,
200mW güç ve 30 saniye parametreleri ile %12 ‹SY ile
kombine edilmiﬂ 200mW ve 3 saniye parametrelerinin
kullan›ld›¤› laser sonuçlar› ayn› ﬂekilde tam kat doku
kaynaﬂmas› ile sonuçlanm›ﬂt›r. Aralar›ndaki fark %6 ‹SY
ile fiber ucu korneaya 2mm uzakl›kta tutulurken %12
‹SY ile fiber ucu 3mm uzakl›kta tutulmuﬂtur. Laserle doku yap›ﬂt›r›lmas› s›ras›nda kullan›lan ‹SY uygulamas› ve
bunun korneaya toksisitesi ile ilgili bir çal›ﬂma olmamakla birlikte Chang ve arkadaﬂlar› katarakt cerrahisinde kapsül boyanmas› s›ras›nda kullan›lan ‹SY boyas›n›n
kornea endoteline sitotoksisitesini araﬂt›rm›ﬂlard›r. 38
‹SY’inin %0.25 kornea endotel hücrelerine ciddi bir toksisite göstermemiﬂtir. Kornean›n endotelinin %0.50 ‹SY
konsantrasyonuna maruz kalmas› ve 10 dakikadan daha
fazla sure %0.25 ‹SY’ne maruz kalmas› sonucunda ciddi endotel sitotoksisitesi izlenmiﬂtir. Elektron mikroskopunda %0.50 ‹SY’ne maruz kalm›ﬂ kornea endotel hüc-
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relerinde belirgin organel ﬂiﬂmesi ve hasarlanmas›, granüller ve hücre lizisi izlenmiﬂtir. Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda
809-nm dalga boyu yerine 980-nm, 1070-nm veya 1980nm laser dalga boylar›n›n kullan›m› ‹SY toksisitesi riskinden dolay› ve herhangi bir boya kullan›m›n› gerektirmedi¤i için daha güvenilir seçeneklerdir.
1980-nm ve 1070-nm dalga boylar›ndaki laserler di¤er dalga boylar›ndaki laserler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
histolojik incelemelerde daha az karbonizasyon ve
SKK’nin etraf›ndaki kollajen dokular›n›n paralelli¤ini
kaybetmemesi aç›s›ndan di¤er dalga boylar›na göre daha
iyi sonuçlar vermiﬂtir. Bu nedenle karﬂ›laﬂt›rma yapmak
amac›yla bu iki dalga boyu seçilmiﬂtir.
Sonuçlar›m›z ›ﬂ›¤›nda 1070-nm ve 1980-nm dalga
boylar›n›n sonuçlar› kornea doku yap›ﬂt›rmas› için yüksek potansiyel gösteren laser dalga boylar›d›r. Bu iki dalga boyunu birbiri ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z zaman ise 1070nm laser sonuçlar› 1980-nm sonuçlar›na göre üstün bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂma sonucunda elde edilmiﬂ parametreler ile histolojik aç›dan iyi sonuç saptanan laser dalga
boylar› ile daha çok say›da kornea üzerinde yap›lacak
olan çal›ﬂmalar›n yararl› olaca¤›n› düﬂünmekteyiz.
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