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Özetçe — Kalp atm hz; tüm organizmalara ait, 

metabolizma ve kan dolaşmnn gelişmesi açsndan 
önemlidir. Gelişmekte olan tavuk embriyosunun kalp atm 
hz ve kan akş gibi yaşamsal parametrelerini 
görüntülemek, kuluçka evresinde döllenme programlar için 
çok faydaldr. Özellikle yapay kuluçka koşullar için, erken 
dönemde yumurtalarn canl kalmas bakmndan pratik 
öneme sahiptir. Bu çalşmada, lazer beneklenme ztlk analizi 
(LBZA) tabanl optik yöntemi, erken kuluçka evresinde 
tavuk embriyolarnn kalp atm hz değerlerinin 
görüntülenmesi için önerilmektedir. Bu uygulama, rutin 
embriyonik değerlendirme için basitliği ve verimliliği 
sayesinde, uygulamadaki örneklerden farkllk 
göstermektedir. Görüntü dizilerinden üretilen beneklenme 
ztlk değerlerinin Welch Specktral Analizi ile kalp atm hz 
elde edilmektedir.  Elde edilen sonuçlardan; önerilen 
yöntemin tüm kanatllar için kullanlabileceği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler — Tavuk embriyosu, kalp atm hz 
ölçümü, lazer beneklenme ztlğ, biyomedikal optik 
görüntüleme. 

 

Abstract — The heart-rate may be important from point 
of view of development of whole organism and its 
metabolism, of circulation. Monitoring the vital signs, such 
as heart-rate and blood flow, of a developing chicken embryo 
is very useful at incubation stages for breeding programs. 
Especially for artificial incubation conditions, confirmation 
of fertilization and survival of eggs at early stage, are of 
practical importance. In this paper, an optical method based 
on laser speckle contrast analysis has been developed to 
monitor heart-rate values of chicken embryos at early 
incubation stage. With advantage of simplicity and efficiency 
of this method, it can be a proper and different from that of 
literature, for routine embryonic assessment. We can 
determine heart-rate value using speckle-contrast data from 
image sequence and Welch Spectral Analysis. It is shown 
that the proposed system can be used for heart-rate based 
monitoring of the embryonic development of fertilized 
chicken and other avian types.  

Keywords — Chicken embryo, heart rate measurement, 
laser speckle contrast, biomedical optical imaging. 

 

I. GİRİŞ 
Son dönemlerde, optik görüntüleme yöntemleri,klinik 

ve araştrma alanlarnda insan ve hayvan dokularnn 
özellikle girişimsel olmayan (non-invasive), yüksek 
uzamsal ve zamana bağl çözünürlüklü dinamik 
görüntülenmesinde  önemli bir potansiyele sahiptir [1]. 
Dolaşm sistemi yetersizliklerinin yol açtğ kararsz kan 
dolaşm hayvan ve insanlarda etkili olmaktadr[2]. Kalp 
atm hz; tüm organizmaya ait, metabolizma ve kan 
dolaşmnn gelişmesi açsndan önemli bir göstergedir [3]. 
Gelişmekte olan tavuk embriyosunun kalp atm hz ve 
kan akş gibi yaşamsal değişkenleri görüntülemek, 
kuluçka evresinde döllenme programlar için çok 
faydaldr [4]. Özellikle yapay kuluçka koşullar için, erken 
dönemde yumurtalarn canl kalmas ve aşlamann 
sağlanmas, kuluçkalama  olanaklarndan tam 
faydalanmak için pratik önem taşr. [4]. Araştrma alannda 
,tavuk embriyolarnn kalp atm hz bilgisinin 
belirlenmesinde kullanlan girişimsel ve girişimsel 
olmayan (invasive ve non-invasive) yöntemler 
geliştirilmektedir [3,4,5,6,7]. Bununla birlikte, yumurta 
kabuğuna iğne ile girişim gibi girişimli ya da minimal 
tabanl kalp atm hz görüntülemesi yüksek risk içerebilir.  

Diğer taraftan, Mikro Manyetik Rezonans, Optik 
Uyumluluk (Coherence) Tomografi  ve Lazer Doppler 
sistemler, büyük ölçüm düzeneklerine ve ölçümler için iyi 
eğitilmiş personele ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle rutin 
uygulamalar için, kalp atm hz yöntemlerinin kolay 
çalştrlabilirliği ve taşnabilirliği, daha ucuz olmas gibi 
baz özellikler gerekmektedir. Lazer beneklenme ztlk 
tabanl spektroskopi ve analiz yöntemleri, kolay 
uygulanabilirlik, nispeten az maliyet ve girişimsel 
olmayan (non-invasive) oluşu gibi özelliklerinden dolay 
daha çok önem kazanmştr [1,8,9,10]. İnsan ve hayvan 
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dokusu gibi, optik heterojen ortamn içindeki dinamiklerin 
geniş alan görüntülenmesi için lazer beneklenme ztlk 
görüntülemesi, etkili ve basit bir yöntemdir [11]. Çok iyi 
zaman ve uzamsal çözünürlükten dolay LBZA, 
biyomedikal görüntüleme çalşmalarnda yaygn biçimde 
kullanlr. Günümüzde, tavukçuluk sektöründe ve ilgili 
araştrma alannda tavuk embriyosunun kalp atm hz 
ölçümü, kullanşl ve portatif bir sistemle 
yaplamamaktadr. Önerdiğimiz optik sistem, oldukça 
ekonomik ve basit yapsyla bu alanda öncü nitelikte olup, 
ileride düşünülebilecek endüstriyel bir sistemin ana 
düşüncesini oluşturmaktadr. 

 
Bu çalşmada önerilen yöntem: rutin embriyonik 

değerlendirme için basitliği ve verimliliği sayesinde , 
uygun ve literatürdekilerden farkldr. Görüntü dizisi (ya 
da çerçeve dizisi) üzerinden elde edilen ztlk verilenin  
Welch Spektral Analizinden  kalp atm hz değerini 
belirlenir. Sistemin kalibrasyonu için, bilinen genlik ve 
frekanslarda, hoparlör titreşimleri üzerinde   in-vitro 
denemeleri yapld. In-vivo deneyleri için, 20 tane 
yumurta kullanld. Kuluçka döneminin 10 farkl 
gününden alnan yumurtalarla (kuluçka döneminin 3. 
gününden 14. gününe kadar gelişen yumurtalar) 
yaplmştr.  
 

II. MALZEME VE YÖNTEMLER 

A. Ölçümsel Kurulum 
Donanmsal olarak; şk kaynağ olarak lazer diyot 

(633nm, 50W), lens (odak noktas 9 cm), hoparlör (30W), 
CMOS kamera (Canon 40D, 10.1 MP, 14 bit ve 24 fps 
örnekleme hz) bulunmaktadr. Video kayd, bir yazlm 
ile gerçekleştirilir (EOS Camera Movie Record) [12]. 
Hoparlör sistemi üzerinden kalibrasyon yapldktan sonra 
in-vivo ölçümler için, baz uzaklk ayarlamalar yaplarak 
ölçüm alnd. Donanmsal yap Şekil 1’de verilmektedir. 
 

  
 a) 

  

            b) 
Şekil 1. In vivo tabanl (kalibrasyon)  ölçüm sistemi;                                    

a) Şematik Diyagram, b)Sistem Tasarm 
 

B. Deneysel (in-vivo) Protokolü 

In-vivo ölçümleri için,20 tane tavuk yumurtas (tavuk 
rk: rose 308) yapay kuluçka cihaznda (Cimuka DF103) 
37.8±1°C derecede ve %50-60 bağl nem orannda tutulur. 
Tüm işlemler deney hayvanlar etiği çerçevesinde Orman 
ve Su İşleri Bakanlğ'nn 2014 yl düzenlemelerine 
uygun olarak yaplmştr. Ölçüm işlemi için bundan sonra, 
her bir yumurta kuluçka makinasndan alnr ve optik 
düzeneğin ölçüm yuvasna yerleştirilir. Beneklenme 
tabanl geniş alan görüntüsü almak için, yumurta 
kabuğunun en sivri ksmna üçgen olacak şekilde 3 nokta 
ve üçgenin merkezine de bir nokta konarak işaretlenir. Bu 
işaretlenen noktalar, her bir lazer şk odaklamas için 
hedef olarak kullanlr. Beneklenme ztlk analizinden 
sonra, her bir görüntü için (her bir çerçeve için) bir ztlk 
değeri bulunur. Sonuç olarak, algoritmann son 
aşamasnda, tek bir kalp atm hz değeri , 4 adet 
işaretlenmiş lazer aydnlatma hedefine karşlk gelen kalp 
atm hz değerlerinin ortalamas alnarak elde edilir. Şekil 
2, hedef noktalarnn ayarlamas ve aydnlatma noktalarn 
gösterir. 

 
 

 
 

a) 
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a) 

 
 

b) 
 

        
c) 

 
Şekil 2. Tavuk yumurtasnn hedef noktas ayarlanmas ve aydnlatma 

noktalar ;  a) Tavuk yumurtas, b)Hedef noktalarn ayarlamas               
c) Aydnlatma noktas 

 
C. Kuramsal Altyap 

Günümüzde, LBZA ve görüntüleme yöntemleri, hzl 
uyarlanmalarndan dolay insan ve hayvan dokusu analizi 
için önem kazanmaktadr [13]. Beneklenme olay; tek renkli 
şğn, pürüzlü bir yüzeyden saçldğnda veya saçc 
parçacklarn akş nedeniyle oluşan rastgele parlaklk 
(intensity) örüntüsüdür [14]. Farkl saçlmaya maruz kalmş  
fotonlarn dedektör veya kamerada oluşturduğu  
beneklenme örüntülerinin parlaklğn, saçlan dalgalarn 
farkl faz ve genliklerinin süperpozisyonu belirler. 
Beneklenmenin nicemsel değerlendirilmesinde ztlk 
parametresi kullanlr [13]. 
 
                                K= σ

<I>
                              (1) 

 
Burada σ ve  <I> ise piksel parlaklklarnn standar 
sapmasn ve ortalamasn simgelerler. Beneklenme ztlk 
iyileştirmesi, uzamsal ve/veya zamansal anlamda 
uygulanabilir. Ayrca, gözlenen beneklenme ztlğ, 
kamerann pozlama zamannn (T) fonksiyonu olup, tek 
bir benekteki parlaklk dalgalanmalarnn özilişki 
(otokorelasyon) fonksiyonuyla da ilişkilidir [2].   
 
                 K2(τ)=VN(T)=2P

T
1- τ

T
g1 τ

2T
0 dt           (2)         

 
Burada T pozlama zamann; VN normalize edilmiş 
varyans; τ özilişki fonksiyonu için gecikme süresini;  P 
ise kamera için sabit bir değeri ifade eder. Beneklenme 

analizinden doğru değerler elde etmek için, kamerann 
piksel boyutu ile beneklenmelerin boyutunun oran 
uzamsal örnekleme kriterince önemlidir(Nyquist kriteri). 
 
 Kalp atmndan oluşan beneklenme örüntüsünün 
zamana bağl değişimini takip edebilmek için, beneklenme 
tabanl görüntüler 220 msec süreyle (çerçeve dizileri) 
kaydedildi. Sonrasnda her görüntü için (çerçeve) tek bir 
ztlk değeri, K, Denklem (1) kullanlarak hesaplanr [15]. 
Tüm çerçevelere ait ztlk değerlerinden üretilen dizi 
Welch Güç Yoğunluğu Spektral kestirimi işlemine 
sokulmuştur. Güç spektrumunundaki maksimum değer 
(baskn bileşen), kalp atmna karş gelmektedir.  Kalp 
atm hz (atm/dakika) ise aşağdaki Denklem (3) ile 
kullanlr. 
 
         Kalp atm hz=60×maksimum frekans değeri      (3) 
 

III. SONUÇLAR 
Deneysel çalşmalar iki ana basamakta gerçekleştirilir; 

ilk aşamada in vitro (hoparlör sistemi) sistem üzerinden  
en uygun kamera pozlama süresi belirlendi (Şekil 3). 
Şekilden görüleceği üzere en uygun kamera pozlama 
süresi 60 ms olarak belirlendi. İkinci aşamada ise yumurta 
örnekleri üzerinden ölçüm yapld. 
 

 
 

Şekil 3. Farkl pozlama zamanlarnda beneklenme-ztlk değişimi 
 

 
In vivo deneyler için benzer şekilde kamerann 

pozlama zaman , T, daha önceden belirlendiği gibi 60 ms 
olarak alnmştr. Kuluçkann her bir günü için, 20 tavuk 
yumurtas (veya embriyosu) kalp atm hz ölçüm sürecine 
alnd. Sonrasnda, kalp atm hz değerlerine karşlk 
gelen (esas olan) ztlk değerleri 20 ölçümün ortalamas 
olarak belirlendi. Bu değerlere, SPSS testi uyguland ve 
tüm testler için istatistiksel anlamllk düzeyi , p, 0.05 
olarak alnd. Daha sonra, ANOVA testi ile, bu değerlerin 
zamana (gün) bağllğ incelendi (p<0.001). Daha sonra 
post-hoc Tukey testi ile grup içi etkiler incelenmiştir. 
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Sonuçlar, Tablo 1 ve Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2'de 
görüldüğü üzere, (4,5), (7,8), (7,9), (7,10), (8,9), (8,10) 
karşlaştrmalar hariç, geriye kalan tüm gruplarda önemli 
farkllklar mevcuttur. Ayrca Şekil 4’de, 20 tavuk 
embriyosu üzerinden, kalp atm hzlarna karşlk gelen 
ztlk değerlerinin değişimi görülmektedir.  

 
 

 
 

Tablo 1 . Grup ortalamalar 
 

 

 
 

Tablo 2. Gruplarn karşlaştrlmas 

 
Şekil 4.  20 embriyonun kalp atm  hzna karşlk gelen ztlk değişimleri  

 

IV. TARTIŞMA 
Bu çalşmada amaçlanan, döllenmiş tavuk 

yumurtasnn kalp atm hz ölçümünün, tamamen 
girişimsel olmayan (yumurta kabuğu krlmadan) 
yöntemle yaplabilmesidir. Önerilen sistemde; öncelikle in 
vitro  (hoparlör) sistemi üzerinden kalibrasyon yaplmştr. 
Daha sonra 20 yumurta örneği üzerinden farkl kuluçka 
günleri için, kalp atm hz ile ilişkili ztlk değerleri 
ölçülmüştür. Sonuçlardan önerilen sistemin kanatl hayvan 

kuluçka dönemi için uygun olduğu görülmektedir. İleriki 
çalşmalarda sistemin daha bütünsel ve taşnabilir olmas 
için iyileştirmeler planlanmaktadr.  
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