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Ultrahızlı lazer mikro-cerrahi, hassas dokuların yakılmasında etkin bir teknoloji olarak karşımıza 
çıkmaktadır1,2. Bu tekniğin, doğrusal olmayan optik görüntüleme yöntemleri ile birleşimi, cerrahi 
işlem esnasında mikroskobik detayların algılanabilmesini sağlamaktadır. Ultra-hızlı lazer 
endoskoplar, erişmesi güç dokularda, hücresel düzeyde görüntüleme ve cerrahi uygulama 
yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.  
 
Bu konuşmada, geliştirdiğimiz MEMS ve piezo-taramalı mikro-cerrahi endoskopları 
tanıtılacaktır. Üretilen cihazlar, yüksek enerjili ultra-hızlı lazer darbeleri taşıyan fotonik kristal 
fiberler, tarama mekanizması ve ışığı odaklamak / toplamak için kullanılan minyatür 
merceklerden oluşmaktadır3,4. Taşıdığı yüksek lazer enerjisi ile dokuyu süratle yakabilmesi , bu 
endoskopların ses telleri üzerinde skar teşhisi ve tedavisinde kullanılmasının önünü açmıştır. Ses 
tellerinde skar oluşumunun tedavisine yönelik özel biyomalzemeler geliştirilmiştir6. Ancak 
sertleşmiş skar doku, enjeksiyon işlemine olanak tanımamaktadır. Konuşma kapsamında, ultra-
hızlı lazerler ile doku yüzeyi altında açılacak kanalların, biyomalzeme lokalizasyonuna olan 
katkısı tartışılacaktır.  
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