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Mikroskopisi (Confocal Scanning Light Microscopy CSLM), Manyetik Rezonans Görüntüleme (Magnetic
Resonance Imaging - MRI) oldukça pahal olup,
taşnamayan türdedirler. Bu nedenle, ucuz ve taşnabilir
sistemlerin geliştirilmesi önem kazanmştr. Lazer şk
tabanl görüntüleme yöntemleri tbbi tanlamada oldukça
iyi sonuçlar vaat etmektedir. Dolaysyla çalşmann
esasn; oksijenli (HbO2) ve oksijensiz (Hb) hemoglobin
derişimlerinin % kestirilmesi oluşturmaktadr.
II.

Fantom kap (beher) yüzeyinden alnan görüntülerden,
kabaca bir dikdörtgen alt bölge analiz amaçl çkartlmştr
(cropping).İlgili bölge görüntüsünden, oksijen doyumuna
karşlk gelen , “R” parametresi piksel esasnda
kestirilerek, R haritalar (görüntüleri) elde edilmiştir. Tek
bir piksel için, bu parametre şöyle hesaplanr[4].
R=

I1
I1 +I2

(1)

Bu parametre; tüm bir görüntü için piksel esasnda
(x,y) üretilerek harita biçimine getirilir.
Bu denklemde; I1; 680 nm’de referans krmz boya
ortamndaki piksel parlaklğn ve I2; 680 nm’de referans
mavi boya ortamndaki piksel parlaklğn ifade
etmektedir.

MALZEME VE YÖNTEMLER

A. Ölçümsel Kurulum
Aydnlatma, 680 nm – 100 mW lazer diyot ile
yaplmş olup doyumu önlemek için lazer diyot akm
sürücü devre ile ayarlanmaktadr. Kamera pozlama süresi
(exposure time) yaklaşk 8 ms olup, homojen bir yüzey
aydnlatmas sağlamak için lazer önüne cam difüzer
(Thorlabs DG 100�100-600 Ground glass diffuser)
kullanlmş
olup
çalşmalar
karanlk
ortamda
gerçekleştirilmiştir.

III.

SONUÇLAR

Kandaki HbO2 ve Hb derişimleri, krmz ve mavi gda
boyasnn saf suda belirli miktarlarda çözünmesi ile taklit
edilmiştir. Farkl derişimler için üretilen oksijen doyumu
(R) haritalar aşağdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 1. Lazer ve kamera tabanl ölçümsel kurulum.

Şekil 3. Farkl karşmlar için, çkartlmş bölgeye ait ��haritalar.

Görüntüsel gözlemi kuvvetlendirmek için, yukardaki
��haritalar sahte – renklendirme (pseudo – coloring)
işleminden geçirilmiştir. Buna ait sonuçlar aşağdaki
şekildedir.

B. Kuramsal Altyap
Gözlem parametresi, piksel parlaklklarnn ortalama
değeri olup esasen şğn soğurulmasna eş düşmektedir.
Kandaki oksijenli ve oksijensiz hemoglobine ait
soğurulma katsaylarnn dalga boyuna göre değişimi
dikkate alndğnda 680nm’de iki tür hemoglobin için
önemli bir fark olduğu ve 780nm civarnda ise iki değerin
örtüştüğü görülmektedir[3].Literatürden alnan bu değişim,
Şekil 2’de gözlemlenmektedir.

Şekil 4. Sahte renklendirilmiş, R haritalar.

Yukarda, fantom ortamlar üzerinden boya katks ile
taklit edilen kan svsna ait temsili oksijen doyumu
kestirim haritalarndan, bir ortalama değer çkartlarak
temsil edici parametre olarak kullanlmştr.Rort
parametresinin değişimi Şekil 5’de verilmiştir.

Şekil 2. Oksijenli ve oksijensiz hemoglobin soğurulma
katsaylarnn değişimi.
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IV.

TARTIŞMA

Kamera tabanl lazer görüntülemesi üzerinden
kestirilen saysal parametreler ile kalibrasyon değerleri
olan taklit edici Hb ve HbO2 derişimlerine bağl ilişki
incelenmiştir. Ele alnan incelemede, kabul edilebilen bir
doğrusal ilişki mevcuttur. Ayrca daha hassas derişim
kademeleri için; ek analizler yaplarak, modelleme
(fitting) daha iyi duruma getirilebilecektir.
V.

TEŞEKKÜR

Bu proje, Tübitak 113E771 numaral proje olanaklaryla
desteklenmiştir.
KAYNAKÇA
[1]
Şekil 5. Karşm derişimlerine göre, ܴ ort değişimi.

Grafikten görüldüğü gibi; karşm kombinasyonlarna
parametresinin
doğrusal
değiştiği
bağl
Rort
gözlemlenmektedir. Literatürde belirtildiği gibi 680nm
kullanm bu durum için uygun olmaktadr.
Yukarda bilinen yapay HbO2 ve Hb derişimleri için
elde edilen davranşn, in-vivo ve/veya ex-vivo ortamlarda
kullanlmas için, kalibrasyon veya snflandrclardaki
öğrenme aşamas, yukardaki uygulamalarn ürettiği
saysal değerlerle olacaktr. Bu amaçla değişimleri,
doğrusal bir denkleme (y=1.0232x – 1.1606) uydurduk
(fitting). Uydurma hatas; 0.5137 (RMS) civarndadr.

[2]

[3]

[4]
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