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Özetçe 
Medikal uygulamalar için lazer kullanm 
yaygnlaşmaktadr.Özellikle lazerle derinin 
yapştrlmas lazerle doku kapamada önemli rol 
oynamaktadr.Mekanik parametrelerden biri olan 
gerilme bir malzemenin mekanik davranşlarn 
gösterir.Bu çalşmada 6 wistar albino sçan 
srtnda oluşturulan cerrahi kesiler 1940 nm 
diyod lazer kullanlarak deri dokusunun 
kapatlmas sağlanmştr.Belirlenen kontrol 
günlerinde(4,7.günlerde) yapştrlan deri 
dokular çkarlarak çekme testine tabi 
tutulmuştur.4-7 günlerde mekanik olarak anlaml 
bir fark bulunamamştr(p=0,88,p=0,41). 

Anahtar Kelimeler:Deri,1940 nm diode 
lazer,mekanik,çekme testi 

Abstract 
Using  Laser applications  in medical  has 
become more and more popular.Especially,Laser 
tissue welding has the significant role for laser 
skin closure.Mechanical behaviour of the 
material can be determined by appliying tension 
to the material itself.In this study,surgical 
incisions which were made on the dorsal skin 
tissue of  6 wistar albino rats,were welded with 
1940  nm diode laser. Tensile tests are 
designated the determined days (4,7 )by excision 
of the welded skin tissue.There is no significant 

mechanical difference between 4 and 7 
days(p=0,88,p=0,41). 

Keywords: Skin ,1940 nm diode  laser, 
Mechanical, Tensile  test 

1.Giriş 
Lazerle doku  kapama  alternatif bir yöntem  
olarak cerrahi  uygulamalarda önemli role 
sahiptir [1].1964’ten beri klinik modellerde ve 
hayvan deneylerinde doku kapama lazer şnn 
(fotonik enerjiyi s enerjisine çevirmesi) 
dokularn birbirine birleştirilmesi veya 
bağlanmas sağlanr [2].Geleneksel doku kapama 
yöntemleri (Dikiş,zmbalama,doku kimyasallar 
v.b) güvenilir [3] olmasna rağmen lazer yöntemi 
ile karşlaştrldğnda,lazerle yara iyileşmesinin 
iltihap oluşumunda azalma(yara bölgesinde şişme 
ve kzarma) [4],kanamay durdurma, yabanc 
cisim reaksiyonlarn,operasyon zamann 
azaltmada,yara iyileşme süresinin ksalmasnda 
[5] ve ayn zamanda kozmetik görünümde [6] 
hastalalarn daha iyi hissetmelerini sağlamada 
etkili olduğu gözlemlenmektedir. Yara iyileşme 
işleminde en önemli etken biyolojik dokularda 
bulunan proteinlerdir.Işl-s yöntemi kullanlarak 
dokular arasndaki kolajen bağ krlr ve 
kolajenlerde büzüşme gözlemlenir.  

Yara iyileşme sürecinde yeni dokularn oluşumu 
ve proteinlerin etkileşimi gözlemlenebilir[7].

  978-1-4673-7765-2/15/$31.00 ©2015 IEEE  



15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla

546

Fotoelektronik 3. Gün / 17 Ekim 2015, Cumartesi

Ayn zamanda s dağlm ve lazer şnna maruz 
kalma süresi önemlidir.Bu çalşmann amac daha 
önce deri yapştrmada denenmemiş 1940 nm  
Diode lazer kullanarak sçan derisi üzerinde 
açlan kesilerin kapatlmasdr.Özellikle yara 
iyileşme sürecinin ilk haftasndaki biyomekanik 
değişim çekme testi analizi yaplarak 
değerlendirilmiştir. 

2.Materyal ve Yöntem 
2.1 1940 nm lazer sistemi 
Bu çalşmada medikal uygulamalar için 
tasarlananp ve üretilen 1940 nm diyod lazer 
kullanlmştr.Lazer parametreleri(Güç,her bir 
atm süresi,akm miktar) kullanc  arayüzünde 
kullanlabilmektedir. 

2.2 Denek Hazrlama 

Çalşma BOĞAZİÇİ Üniversitesi Yaşam 
Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve 
Araştrma Merkezi DENEYSEL HAYVAN 
ÜRETİM ve BAKIM BİRİMİ (VİVARİUM)’da 
rastgele seçilen 6 dişi wistar albino sçan (5-6  
aylk, 170-200 gr) üzerinde yapld.Denekler her 
biri 3 denek olmak üzere toplam 2 gruba 
ayrld.Sçanlarn her biri plastik kafes içerisinde  
12 saat aydnlk,12 saat karanlk ortamda 
(22±2°C),yeterli besin ve su ile beslendi.Anestezi 
sçanlarn ağrlğna göre ortalama 1,5 CC 
Ketamin (Alfamine %10,1  ml 100 mg  ketamin  
HCL) + 2 CC Ksilazin (Alfazyme %2) ile 
karnboşluguna enjekte edilerek anestezi altna 
alnd.  

2.3 Ameliyat ve Ameliyat sonras 

Deneklerin srt bölgesindeki (Kesi yaplacak alan 
kadar) tüyler temizlendi.Her bir sçann üzerine 1 
cm uzunluğunda aralarnda 1 cm boşluk olmak 
üzere omuriliğe pararel 4 ‘er kesi yapld.Açlan 
yaralar (600  mW ,spot çap: 2,5 mm, her bir kesi 
için 3 saniye 4’er  sürekli  atş) 1940 nm diode 
lazer kullanlarak  kapatld(Şekil 1).Her bir kesi 
ve lazer işlemi srasnda sçanlarn kuyruğuna lk 
su torbas konuldu. Toplam 6 denek için 7 gün 
iyileşme süresi belirlendi(4,7).İyileşme süresi 
boyunca belirlenen her bir gün yarann 
iyileşmi,tüy oluşumu,enfeksiyon durumu günlük 
olarak değerlendirildi ve fotoğrafland.Denekler 
belirlenen periyodlarda CO2 kullanlarak 
mekanik test için sakrifiye edildi. 

Çekme testi Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal 
Enstitüsü Biyofotonik Laboratuvarnda yapld.  

Her bir kesi merkezde braklarak dikdörtgen deri 
eksizyonlar yapld.Alnan her bir  numune  
serum fizyolojik içerisine konuldu.Deriler 
alnmas ile test zaman arasnda maximum 2 saat 
bekletme oldu.Her denek grubu belirlenen 
günlerinde mekanik test çekme testi yapld 
LFPlus,Lloyd,instrument,Leicester,UK).Mekanik 
test parametreleri:(0,02 mm/s hz ile) kuvvet(N) 
ve zaman(t),krlma noktalar. Gerçek zamanl 
sonuçlar Nexygen Plus yazlm tarafndan 
kaydedildi. 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1:Sçan derisi üzerine açlan yaralarn 1940 nm diode 
lazer uygulamas sonras  

3.Araştrma Bulgular 
7 günlük kontrollü iyileşme sürecinde toplamda 6 
sçann her birinin srt bölgesine 4’er  adet açlan 
kesilerde mekanik test uygulanmştr.Belirlenen 
günlerde kapanma süreçleri yaplan çekme 
testleri sonuçlar ve student t-test ile elde edilen 
istatistiki karşlaştrmalar şekil 2 ve şekil 3’te 
verilmiştir. 

Şekil 2’de cihazn dokulara uyguladğ en yüksek 
yük-krlma noktasnn iyileşme günlerindeki 
grafiği görülmektedir.4.ve 7.gün arasndaki 
istatistiki(student t-test) farka bakldğnda 
maksimum yük için p=0,88>0,05 ve Krlma 
noktas p=0,72>0,05 bulunmuştur.Buna göre her 
iki belirlenen kontrol günleri arasnda açlan 
cerrahi kesilerde kapanmann zayf olduğu 
saptanmştr. 

Şekil 3’te gerilim kuvvetinin iyileşme 
periyodlarndaki grafiği gösterilmiştir.İstatistiki 
olarak p= 0,41>0,05 bulunmuştur. Sonuç olarak 
hem grafiğe hem de student t-test’e göre 4. ve 7. 
gün arasnda anlaml bir fark 
görülememiştir.Bundan dolay 4. ve 7. günde 
dokularn mekanik olarak çekme testine dayanm 
arasnda bariz fark olmadğ için,yara 
iyileşmesinin tam olarak gerçekleşmediği 
gözlemlenmiştir. Lazer uygulama işlemi srasnda 
4 .ve 7. günde açlan kesilerin bir ksmnda 
karbonizasyon gözlenmiştir.Bunun çekme testi 
analizleri etkisi olduğu önceden yaplmş 
çalşmalarda da bulunmaktadr [13,14]. 
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Şekil 2:Uygulanan yükteki en yüksek yük ve krlma noktas & İyileşme Süreci 

 

 
 

Şekil 3:Gerilme Kuvveti & iyileşme periyodu 

4.Tartşma
Lazerin doku etkilişimindeki avantajlarndan 
dolay lazerler klinik alanda epey 
kullanlmaktadr.Bu çalşma derinin mekanik 
özellikllerinin incelenmesi bakmndan önemli 
bir modeldir. 

Lazerle doku kapamada sl zarar azaltmak ve 
iyileşme etkisini arttrmak önemlidir.Yaralarn  
lazerle yapştrlmasndan sonraki iyileşme 
periyodu çok önemlidir.Yara iyileşmesi sürecini 
iltihaplanma,proliferasyon(hücrelerin çoğalmas) 
ve hücrelerin olgunlaşmas takip eder 
[12].Kolajen lazerle doku kapamada önemli rol 
oynar.Lazerle meydana gelen s kesilerin 
birbiriyle kaynaşmasn sağlar [7,15].Lazer işlemi 
srasnda kolajen yaplar arasndaki sya 

dayanksz bağlarn krlmasyla büzüşme 
gözlenir.Dokuya verilen sl zarar dokuda 
morfolojik ve sl değişimlere neden olur(kolajen 
lineerliği,koagülasyon). 

Bu bariz değişiklikler deri dokusunun mekanik 
özelliklerini değiştirir.Bundan dolay deriye 
açlan kesilerin dayanklğ çekme testi 
analizleriyle test edilir [13]. 

Sonuç olarak bu çalşmada, Kullanlan 1940 nm 
diyod lazerin uygulama annda yüzeydeki su 
molekülleri tarafndan rahatlkla soğrulduğu 
gözlenmiştir.Yumuşak dokular için dokuya 
verilen hasarn lazerle kapatldktan sonraki 
günlerde yapşan derinin krlma yükünün çekme 
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testinde hesaplanmas ,iyileşmeyi göstermek için 
önemlidir.Açlan kesilerin yapştrlmasndan 
sonra başlayan 7 günlük iyileşme sürecinde 
yaralarn kapanmas sağlanmştr.Kontrol 
günlerinde lazerle kapatlan kesilerin gerilim 
kuvveti az da olsa artmaktadr.Nispeten yara 
iyileşme sürecinin ilk haftasna bakldğnda 
kapanma direncinin az da olsa artmas veya 
azalmas normaldir [10].Belirlenen kontrol 
günlerinde kesilerde herhangi bir enfeksiyon 
görülmemiştir.4. ve 7.günde deri dokusunda 
yaplan mekanik çekme testinden elde edilen 
parametrelerde şekil 2 ve 3’te görüldüğü üzere 
anlaml bir fark bulunamamştr.Dokuya verilmiş 
aşr s ,deride scaklk artşna sebep olur.Bunun 
sonucunda yaplan mekanik ölçümler 
etkilenir.Gelecek çalşmalarda, modüle edilmiş 
1940 nm diyod lazer dağlm,lazerin fiber-optik 
aktarlma ile sl hasarn azaltlmasn 
sağlanabilir.Kapanma kalitesini arttrmak için 
lazerin termomekanik özelliklerinin yansra 
skştrma,gerginlik,gibi farkl parametrelerdeki 
etkisi araştrlabilir.İyileşme periyodu daha uzun 
tutularak belirlenen günlerdeki değişim daha 
kapsaml incelenebilir. 
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