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Özetçe —Lazerler klinik olarak çeşitli hastalıkların teşhis ve
tedavisinde kullanılmaktadır. Doğru teşhis ve iyi bir tedavi plan-
laması için lazer ışığının doku içerisindeki yayılımının, dokuya
ne kadar nüfuz ettiğinin ve dokunun optik parametrelerinin
bilinmesi önemlidir. Dokunun optik özelliklerinin belirlenebilmesi
için dağınık yansıma ve dağınık geçirgenlik ölçümlerine ihtiyaç
duyulur. Bu ölçümler toplayıcı küre sistemleri kullanılarak elde
edilebilmektedir. Bu çalışmada, tekli toplayıcı küre sistemi ve ters
ekleme-katlama yazılımı kullanılarak tavuk karaciğerinin optik
özellikleri elde edilmiştir. Tavuk karaciğeri dokusunun soğurma
katsayısı ve indirgenmiş saçılma katsayısı sırasıyla 0.25 mm−1 ve
0.65 mm−1 bulunmuş olup elde edilen bu değerlerin literatürdeki
mevcut veriler ile uyumlu oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler—Lazer-doku etkileşimi, Soğurma katsayısı,
Saçılma katsayısı, Toplayıcı küre sistemi, Ters ekleme-katlama.

Abstract—Lasers are clinically used in the diagnosis and
treatment of various diseases. For correct diagnosis and treatment
planning, it is important to know the light propagation in tissue,
how much it penetrates, and the optical parameters of the tissue.
In order to determine the optical properties of the tissue, diffuse
reflectance and diffuse transmittance measurements are needed.
These measurements can be performed by using integrating
sphere systems. In this study, the optical properties of chicken
liver tissue has been obtained with a single-integrating sphere
system and the inverse adding-doubling software. Absorption
coefficient and reduced scattering coefficient of the chicken liver
tissue have been found to be 0.25 mm−1 and 0.65 mm−1,
respectively. These values are in good agreement with the values
in the literature.

Keywords—Laser-tissue interaction, Absorption coefficient, Re-
duced scattering coefficient, Integrating sphere system, Inverse
adding-doubling.

I. GİRİŞ

Lazerler, klinik olarak çeşitli hastalıkların teşhis ve te-
davisinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Teşhis ve tedavi
uygulamaları arasındaki temel farkı ışığın doku ile etkileşi-
minin türü belirlemektedir. Teşhis uygulamalarında lazer-
ler, doku üzerinde net bir etki yapılmayacak biçimde kul-
lanılırken, tedavi uygulamalarında ise farklı etkilerin oluştu-
rulması amaçlanmaktadır. Örneğin; fotodinamik terapi (FDT),

ışığa duyarlı madde (fotosensitizer) ve uygun dalga boyuna
sahip lazer ışığının kullanıldığı bir kanser tedavi yöntemidir.
Fotosensitizer içeren ilaç, vücuda verildikten bir süre sonra,
tümörlü dokuda birikmektedir. Hedef dokuya uygulanan lazer
ışığının, fotosensitizer tarafından soğurulması ile açığa çıkan
enerji, moleküler oksijene aktarılarak tümörün tahrip ol-
masına neden olan singlet oksijen molekülleri oluşmaktadır
[1]. Teşhis ve tedavilerde kullanılması sebebiyle en çok tercih
edilen fotosensitizerlerden biri olan 5-Aminolevulinik asit (5-
Aminolevulinic Acid, 5-ALA), 635 nm dalga boylu lazer ile
birlikte kullanıldığında oldukça etkili sonuçlar vermektedir
[2-4]. FDT tedavi planlamasında, tedavi sonuçlarının başarılı
olması için hedef dokuya uygulanacak optik dozun hesa-
planması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla lazer ışığının
dokunun optik özelliklerinin hassas bir şekilde belirlenmesi
gerekmektedir.

Işık, doku içerisinde ilerlerken dokunun optik özelliklerine
bağlı olarak çeşitli oranlarda soğurulur, saçılır veya iletilir.
Soğurulma, dokudaki hemoglobin ve melanin konsantrasy-
onunun yanı sıra oksijen satürasyonu ile doğrudan ilişkiliyken,
saçılma ise lipit konsantrasyonu, hücre çekirdeği boyutu ve
hücre membranı kırılma indisi değişimi ile bağlantılıdır [5].
Işık yayılımı, dokulardaki ana optik parametreler olan soğurma
katsayısı , saçılma katsayısı ve anizotropi faktörü ile karakter-
ize edilir. Soğurma katsayısı (µa), ışığın doku içerisinde birim
uzunluktaki soğurulma olasılığı olarak tanımlanırken saçılma
katsayısı (µs) ise benzer şekilde birim uzunluktaki saçılma
olasılığı olarak tanımlanır. Anizotropi faktörü (g) ise foto-
nun saçılma nedeniyle sapma açısının kosinüsünün ortalaması
olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca anizotropi faktörü ve saçılma
katsayısından faydalanarak bir ortamdaki saçılma özelliğini
tam olarak yansıtan bir parametre olan indirgenmiş saçılma
katsayısı (µ

′

s) kullanılır. İndirgenmiş saçılma katsayısı;

µ
′

s = µs(1− g) (1)

eşitliği ile hesaplanır.

Bu optik parametreleri elde etmek için çok çeşitli deneysel
teknikler ve teorik modeller kullanılmıştır. Bilinen Maxwell
denklemleri yerine, biyolojik dokular gibi bulanık ortamların
çoklu saçılma nitelikleri nedeniyle biyolojik dokularda ışık978-1-5386-6852-8/18/$31.00 c© 2018 IEEE
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yayılımını tanımlamak için ışınımsal taşıma denklemi (Ra-
diative Transport Equation, RTE) kullanılır [5,6]. Bununla
birlikte, RTE, enerjinin korunmasına dayanan Maxwell’in den-
klemlerine bir yaklaşım olarak kabul edilir, bu da uzay ve
zaman boyunca dokularda foton yayılımını açıklar [6]. RTE
çözümlerine dayanan toplam dağınık yansıma (total diffuse
reflectance) ve toplam dağınık geçirgenlik (total diffuse trans-
mittance) değerlerinden doku optik parametrelerini elde etmek
için birçok sayısal ve deneysel yöntem kullanılmaktadır. Ters
Monte-Carlo Simülasyonu (Inverse Monte-Carlo Simulation)
[7], Ters Ekleme-Katlama (Inverse Adding-Doubling, IAD)
yöntemi [8], Kubelka-Munk modelini [9] bu yöntemlere örnek
olarak gösterilebilir.

Deneysel olarak kullanılan en yaygın tekniklerden biri
Tek ve Çift Toplayıcı Küre (Single or Double Integrating-
Sphere) sistemidir [10,11]. Optik parametrelerin belirlenmesi
için matematik modelinde kullanılacak olan toplam dağınık
yansıma ve geçirgenlik bu sistem ile ölçülmektedir [12].
Toplayıcı küre, yüksek oranda yansıtıcı bir kaplanmış iç yüz-
eye sahip içi boş bir küresel yapıdır ve bu yansıtıcı yüzey,
ışığın homojen olarak kürenin içinde dağılmasına yardımcı
olmaktadır [13]. Toplayıcı küre sistemi ile, in vitro olarak,
630 nm’den 1064 nm’ye kadar geniş bir dalga boyu aralığında
farklı doku türlerinin optik özelliklerinin belirlendiği çalış-
malar mevcuttur [14]. Diğer bir çalışmada, kurutulmuş ve
doğal tavuk deri dokusunun dağınık yansıma ve geçirgenlik
değerleri tekli toplayıcı küre ile ölçüldükten sonra Kubelka-
Munk Modeli ve Bouguer-Beer-Lambert Yasasının kombinasy-
onu ile dokuların optik özellikleri tahmin edilmiştir [11].

Bu çalışmada, tekli toplayıcı küre sistemi kullanılarak
tavuk karaciğer dokusunun toplam dağınık yansıma ve geçir-
genlik değerleri ölçülmüştür. Elde edilen ölçüm sonuçlarıyla,
IAD yazılımı kullanılarak dokunun 635 nm için soğurma kat-
sayısı ve indirgenmiş saçılma katsayısı belirlenmiştir. Ayrıca
belirlenen bu parametreler ile 635 nm lazer ışığı için optik
penetrasyon derinliği hesaplanmıştır.

II. MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada, toplam dağınık yansıma ve geçirgenlik
değerlerinin ölçüldüğü deney düzeneğinin şematik gösterimi
Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1: Deney düzeneği: 1. FDT lazer cihazı 2. Fiber optik
kablo 3. Kolimatör 4. Mikroskop lamı 5. Doku örneği 6.
Fotodiyot amplifikatör

Deney düzeneğinde, ölçüm tekniği olarak tekli toplayıcı
küre (IS236A, Thorlabs) sistemi kullanılırken ışık kaynağı

olarak FDT lazer cihazı (LAXCELL T3000, Bio-Optics Co.)
kullanılmıştır. FDT lazer cihazı, sabit 635 nm dalga boyunda
maksimum 1.5 W optik güce kadar çalıştırılabilmektedir. Ci-
hazdan elde edilen lazerin dalga boyu spektrumu ölçüm sonucu
Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2: FDT lazer cihazının dalga boyu spektrumu [15]

Deneyler için tavuk karaciğer dokusu kullanılmıştır. Doku-
ların kurumaya bağlı olarak optik özelliklerinin değiştiği
bilindiğinden [16], sağlıklı sonuç elde edebilmek amacıyla
kullanılan dokuların taze olmasına dikkat edilmiştir. Termal
bir denge sağlanması için 20-30 dk oda sıcaklığında bekletilen
karaciğer dokusundan 0.5 mm kalınlıkta bir örnek alınarak iki
mikroskop lamı arasına yerleştirilmiştir.

Hazırlanan doku örneği toplayıcı küre deney düzeneğinde
farklı konumlandırılarak ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bu
deneyde yapılan ölçümler ve ölçüm sonuçlarından µa ve µ

′

s
parametrelerinin elde edilmesine ilişkin detaylar bir sonraki
bölümde ele alınmıştır.

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Dokunun optik özelliklerini IAD yazılımını kullanarak
hesaplamak için toplayıcı küre sistemi ile 6 farklı ölçüm yapıl-
ması gerekmektedir. Yapılan ölçümler sırasıyla şu şekildedir:

İlk olarak toplam yansıma (MR) değerinin hesaplan-
abilmesi için 3 ölçüm gerçekleştirilmiştir. Toplayıcı kürenin
çıkışına %99 yansıtıcı yüzeye sahip standart yansıtıcı konu-
larak dağınık yansıma (diffuse reflectance, RS) değeri
ölçülmüştür. Standart yansıtıcının %99 yansıtıcı yüzeye sahip
seçilmesinin sebebi standardın, dokudan daha yüksek yan-
sıma oranına sahip olmasının istenmesidir [17]. İkinci olarak
kürenin çıkışını boş bırakarak R0 değeri ölçülmüştür. Bu
ölçümün yapılmasındaki sebep; teoride hiçbir şekilde yan-
sıma yapmaması gereken ışının, normalde küçük değerlerde
yansıma yapması ve ölçümü etkileyebileceğinin göz önünde
bulundurulmasıdır. Bir sonraki ölçümde küre çıkışına doku
örneği yerleştirilerek yansıma değeri (RD) ölçülmüştür. Bu
ölçüm sonuçları kullanılarak toplam yansıma:

MR = rstd ·
RD −R0

RS −R0
(2)

eşitliğiyle hesaplanmış ve 0.076 bulunmuştur. Bu eşitlikteki
rstd değeri 0.99 olarak alınmıştır.

Toplam geçirgenlik (MT ) değerinin hesaplanabilmesi için
3 farklı ölçüm daha yapılmıştır. Bunlardan ilki kürenin çıkış
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portu kapatılarak gerçekleştirilen ölçüm olup bu sayede ışığın
küredeki dağınık geçirgenlik (diffuse transmittance, TK) değeri
belirlenmiştir. Bu ölçüm sırasında dağılmadan geri yansıyan
ışığın geldiği yoldan geri döndüğü bilinmektedir [17, 18].
Bir sonraki ölçümde, kürenin çıkışı kapalıyken ışık girişinin
bloke edilmesiyle ışık ve doku yok iken bir arkaplan ölçümü
(T0) yapılmıştır. Son olarak, doku örneği giriş portunun önüne
yerleştirilerek geçirgenlik değeri (TD) ölçülmüştür. Bu ölçüm
sonuçları kullanılarak toplam geçirgenlik:

MT =
TD − T0

TK − T0
(3)

eşitliğiyle hesaplanmış ve 0.677 bulunmuştur.

MR ve MT değerlerine ek olarak doku kalınlığı, dokunun
kırıcılık indisi, lam kalınlığı, kürenin geometrik özellikleri
gibi parametrelerin yer aldığı veri dosyası hazırlanarak IAD
yazılımında analiz edilmiştir. Sonuç olarak tavuk karaciğeri
dokusunun soğurma katsayısı 0.25 mm−1 ve indirgenmiş
saçılma katsayısı 0.65 mm−1 olarak elde edilmiştir. Bu değer-
ler bir başka grup tarafından aynı doku türü kullanılarak
yapılmış deneyde elde edilen µa=0.14 mm−1 ve µ

′

s=0.81
mm−1 değerleriyle oldukça uyumludur [19].

Ayrıca bu parametreler ile optik penetrasyon derinliği (δ)
arasındaki;

δ =
1√

3 · µa · (µa + µ′
s)

(4)

ilişkisi kullanılarak 635 nm lazer ışığının tavuk
karaciğerindeki penetrasyon derinliği 1.22 mm olarak
belirlenmiştir. Elde edilen bu değer, 0.8 mm ve 3.2
mm arasında 6 farklı kalınlıktaki doku örneklerinin
geçirgenliklerinin ölçülmesi ve Beer-Lambert Yasasına göre
analiz edilmesi usulüne dayanan daha önceki çalışmamızda
bulduğumuz 1.37 mm penetrasyon derinliğiyle de uyumludur
[20].
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