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I.

non-invazif bir şekilde, gerçek zamanl ve kantitatif olarak
belirleyebilecek bir medikal cihaz geliştirmektir.

GİRİŞ

Hayatta kalmak ve işlev görmek için tüm dokular mikro
dolaşm yoluyla oksijen ve besin kaynağna bağldr [1].
Oksijenin dokulara dağtlmas oksijen saturasyonu ve
perfüzyon ile ilgiliyken, dokuya difüzyonu ise mikrovaskülar ağ
ve dokudaki oksijenin ksmi basncna bağldr. Oksijenin
dokulara difüze olduğu alan, arteriyol, kapiller ve venüllerden
oluşan, mikrodolaşmdr. Doku canllğnn korunmas ve organ
işlevlerinin sürdürülebilmesinde, mikrodolaşm değişiklikleri en
önemli rolü oynamaktadr.

II.

YÖNTEM

Oksijen saturasyonu ile kann şğ absorpsiyonu oldukça
değişir. Dolaysyla dokudan geri yansyan şğn absorpsiyon
bileşeni analiz edilerek doku oksijen saturasyonu belirlenebilir.
Bu amaçla geliştirilen optik cihaz üç ana parçadan oluşmaktadr
(şekil 1). Bunlardan birincisi, cihazn ana gövdesini oluşturan
üzerinde ekrann, ana kontrol kartnn ve bataryann bulunduğu
3D yazc ile tasarlanp üretilen parçalarla kapatlan gövde
ksmdr. İkinci parça ise cihazn gövdesinde bulunan sokete
taklarak, dokuya şk gönderen LED ler ve geri yansyan şk
şiddetini ölçen fotodiyottan oluşan StO2 ölçüm probudur.
Üçüncü ve son parça ise cihazn içinde bulunan bataryay şarj
etmek için kullanlan, DC 5 volt 2A çkş gücünde olan şarj
adaptörüdür. Ayrca bu cihaz, fotodiyot araclğ ile ölçülen şk
şiddetini işlem yaplabilir elektronik sinyallere dönüştüren ve
ölçülen sinyaller ile doku oksijen saturasyonunu hesaplamak
için geliştirilen bir algoritmann bulunduğu gömülü yazlm ve
mikrodenetleyici içermektedir.

Günümüzde yoğun bakm ünitelerinde yatan kritik hastalarn
takibinde hemodinamik monitörizasyon önemli bir yere sahiptir.
Hemodinamik izlem kalp atm hz, kan basnc, kardiyak dolum
basnçlar, arteriyel oksijen saturasyonu (SaO2) ve venöz oksijen
saturasyonu (SvO2) gibi parametreleri içermektedir. Arter
oksijen saturasyonu, puls oksimetre veya arterden alnan kan ile
kan gaz analiz cihaznda belirlenebilir. Puls oksimetre, arteriyal
oksijen saturasyonunun non-invazif ve in vivo olarak
ölçülmesine yarayan, kalibrasyon gerektirmeyen bir araçtr. Puls
oksimetre ile pulsatil (arteriyel kan) sinyal, nonpulsatil (venöz
kan, kemik ve doku) sinyalden ayrlarak arter oksijen
saturasyonu ölçülebilir [2]. Ölçülen bu değer sistemik bir değer
olup ölçüm bölgesindeki lokal doku oksijenlenmesi hakknda
bilgi içermez. Venöz oksijen saturasyonu (SvO2), dokulara
oksijen sunumu ve oksijen tüketimi ile ilişkilidir. SvO2 ölçümü
yaplabilmesi için katetere gereksinim duyulmas nedeniyle
klinik kullanlabilirliği yoğun bakm üniteleri ile snrldr. SaO2
ve SvO2 gibi hemodinamik monitörizasyon parametreleri ile
sadece makrodolaşm değerlendirilmektedir. Ancak lokal doku
canllğ hakknda bilgi alabilmek için mikrodolaşmn
değerlendirilmesi gerekmektedir. Doku oksijen saturasyonu
(StO2) mikrodolaşma sunulan oksijen ile doku tarafndan
kullanlan oksijen arasndaki dengeyi direkt olarak yanstr [3].
Baz hastalklar lokal mikrodolaşm değişimlerine yani StO2
değişimine yol açar. Dolaysyla StO2 ölçülerek mikro dolaşm
değerlendirilebilir ve doku canllğ hakknda bilgi edinilebilir
[4].

(a)

(b)

(c)

Şekil 1. Geliştirilen optik cihazn ana parçalar: Cihazn gövdesi (a), ölçüm
probu (b), şarj adaptörü (c)

A. Cihazn Gövdesi
Cihaz gövdesi Ana Kontrol Kart (PCB), Dokunmatik LCD
Ekran, Batarya ve Mikro SD Hafza Kart olmak üzere 4
bileşenden oluşturuldu (şekil 2)

Son yaplan araştrmalarda hastalklarn teşhisinde ve
takibinde optik yöntemler giderek daha fazla kullanlmaktadr.
Bu çalşmalarda amaç hastalğ ac vermeyen, girişimsel
olmayan bir yolla ve erken aşamada teşhis etmektir. Ayrca
sonuçlarn gerçek zamanl değerlendirilmesi için pratik
sistemler
geliştirilmesi
optik
yöntemlerle
yaplan
araştrlmalarn diğer hedefleridir [5]. Dünyada doku oksijen
saturasyonu ölçüm cihaz geliştirilmesi için birçok çalşma
yaplmaktadr ancak standart bir metot henüz mevcut değildir.
Yakn kzlötesi spektroskopisi (NIR) doku oksijen
saturasyonunu
ölçmek
için
kullanlmaktadr
[6].
Oksihemoglobin (HbO2) ve deoksihemoglobinin (Hb)
karakteristik absorpsiyon spektrumlar vardr. Ölçüm için
oksihemoglobin (HbO2) ve deoksihemoglobin (Hb) absorpsiyon
spektrumlar arasndaki fark kullanlmaktadr [7]. Bu amaçla
geliştirilecek ideal bir sistem, noninvaziv, güvenilir, objektif,
tekrarlanabilir, kan akm değişikliklerine duyarl, tecrübe
gerektirmeyen, ekonomik olarak kullanlabilir ve gerçek
zamanl sürekli izleme için uygun olmaldr [8].

Şekil 2. Cihaz gövdesinin bileşenleri

1) Ana Kontrol Kart (PCB): Cihazn elektronik devre
elemanlarnn yerleştirildiği ana kontrol kartdr. Üzerine
bataryann şarj olmasn sağlayan şarj devresi, birisi ekrann
çalşmas, diğeri de sistemin çalşmas için gerekli olan 5 volt
besleme devreleri, sistemin tüm kontrollerini yapan mikro
denetleyici entegresi, hastadan alnan ölçümlerin ve istenilen
bilgilerin kaydedildiği Mikro SD hafza kart soketi ve ölçüm
probunun soketleri (8 adet) yerleştirildi. Ayrca sistem için
gerekli olan diğer yardmc elektronik devre elemanlar konuldu
(şekil 3).

Bu çalşmann amac; dokularn mikrodolaşmnn
değerlendirilmesini sağlayan doku oksijen saturasyonu değerini,
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dokuya gönderilen şk dokuyla etkileştikten sonra geri yansr,
geri
yansyan
şğ
ölçmek
için
bir
adet
VEMD6060x01(Fotodiyot) kullanld. Fotodiyottan alnan
ölçüm bilgileri kablolu bir kulaklk jak (3.5mm, 4 kutuplu)
yardmyla ana kontrol kartnda bulunan dişi kulaklk soketine
iletildi (şekil 5). Fotodiyottan alnan değerler mikro denetleyici
tarafndan yazlm ile işlendikten sonra değerler ekranda
görüntülenecek şekilde tasarland.

Şekil 3. Ana kontrol kart (PCB) ön ve arka görünümü

2) Dokunmatik LCD Ekran: Geliştirilen cihazn tüm
kontrollerinin dokunmatik olarak yaplabilmesi ve ölçüm
verilerinin takip edilebilmesi amacyla LCD bir ekran
kullanld. Cihazda kullanlan bu ekran; 800x400 çözünürlükte,
kapasitif özellikli dokunmatik paneli olan, 7 inç boyutunda bir
LCD ekrandr. Ekran 5 volt DC gerilim ile beslenmektedir.
Ayrca dokunmatik panel kontrolü için harici başka bir
donanma ihtiyaç yoktur. Ekrann kontrolünde kullanlan buton
vb. görseller, ekrann üreticisi tarafndan sağlanan editör
program ile hazrland. Ekran kullanlabilmek için bu editör
programnda yazlm hazrland ve Mikro SD hafza kart
yardmyla ekrana yüklendi.

Şekil 4. Ölçüm probunun ön ve arka PCB görünümleri

3) Batarya: Cihazn elektrik bağlantsna gerek kalmadan
taşnabilir olarak kullanlmasn sağlayan, 3.7 volt 4000 mAh
Li-ion özellikli bir batarya kullanld. Böylece cihaz taşnabilir
olarak (bir tablet bilgisayar gibi) kullanlabilmektedir.
Bataryay şarj etmek için ana kontrol kartnda bulunan Mikro
USB girişine 5 Volt 2 Amper gücünde bir güç kaynağ adaptörü
bağlanabilmektedir. Bataryann şarj kontrolü ve şarj durumu
bilgisi yine ana kontrol kart üzerinde bulunan şarj regülatörü
ile yapld. Yaplan testlerde batarya yaklaşk olarak 3 saatte
şarj olmaktadr. Cihazn kullanma göre değişmekle birlikte,
cihaz için gerekli olan besleme gerilimini 5 saate kadar
sağladğ belirlendi.

Şekil 5. Ölçüm probunun şematik ve gerçek görünümü

C. Ölçüm Alma
Ölçüm probunda kullanlan LED lerin şk şiddeti mikro
denetleyicide bulunan gömülü yazlm ile kontrol edilen DAC
modülü ile sağlanmaktadr. Şekil 6 de ölçüm alma diyagram
görülmektedir. Ölçüm probunun bağl olduğu ölçüm yaplacak
olan kanala ait olan, Ölçüm Al butonuna basldğnda; ilk olarak
DAC değeri sfrda tutularak yani dokuya şk gönderilmeden
ölçüm alnmaktadr. Ölçüm probu üzerindeki fotodiyotla
toplanan şk şiddeti, mikro denetleyicinin ADC modülü ile 84
defa örnekleme ve 15 defa analog dijital çevirim periyodunda
dönüştürülmektedir. Sağlkl ölçümler almak için her örnek
alma arasnda 1 milisaniye bekleme süresi bulunmaktadr. Bu
şekilde toplam 200 adet ADC örneklemesinin ortalamas
alnarak, yaklaşk olarak 200 milisaniyede Background Değeri
elde edilmektedir. Daha sonra LED1 ile dokuya şk gönderildi,
dokudan geri yansyan LED1 şğ fotodiyot ile topland.
Background Değeri elde edilirken yaplan işlemler ayn şekilde
tekrarland. Toplam 200 milisaniye süresince, 200 adet ADC
örneklemesinin ortalamas alnarak, LED1 şk şiddeti değeri
elde edilmektedir. Elde edilen bu değerden sonra LED1’in şğ
tamamen söndürülmektedir. LED2 ile ölçüm almaya
geçilmeden önce, LED1 in sönümlenmesi amacyla 200
milisaniye bekleme süresi bulunmaktadr. Bu bekleme
süresinden sonra LED2 ile şk gönderilir, dokudan geri
yansyan LED2 şğ fotodiyotla toplanr ve ayn işlemlerle
LED2 şk şiddeti değeri elde edilmektedir. Sonra LED2 de
tamamen söndürülerek ölçüm alma işlemi tamamlanmaktadr.

4) Mikro SD Hafza Kart: Hastadan alnan ölçüm sonuçlar
ile bu sistem gerçek zamanl olarak çalşmaktadr ancak geriye
yönelik hasta takibinin sağlanmas amacyla tüm parametreler
bir mikro SD hafza kart araclğ ile saklanmaktadr. Bu
sebeple 32 GB’a kadar veri depolanmasn destekleyen bir
mikro SD hafza kart ünitesi sisteme dâhil edildi. Mikro SD
hafza kartna veri yazma ve geriye yönelik verilerin okunmas,
mikro denetleyicinin SDIO 4 bit haberleşme protokolü ile
sağland.
B. Ölçüm Probunun Özellikleri
Bu çalşmada, şğ dokuya göndermek ve tekrar geri
yansyan şğn değerini ölçmek için bir ölçüm probu gereklidir.
Bu amaçla bir prob tasarm yapld.
Prob PCB’si
14mmx14mm ebatlarnda olup 0.1mm kalnlğnda flexible
özellikli bir PCB’dir (şekil 4). Geliştirilen cihazn ölçüm probu
dokuya şk göndermek için kullanlan farkl dalga boylarnda
emisyon yapan iki LED ve dokudan geri dönen şğn şiddetini
ölçen bir fotodiyotla tasarland. Tasarlanan bu probun üzerinde,
dokuya 2 farkl dalga boyu göndermek için SMT760 (LED1) ve
SMT800 (LED2) olan iki adet LED kullanld. Bu LED’ler ile
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Elde edilen bu şk şiddeti değerleri LCD ekranda
görüntülenmeden önce Background değeri, LED1 ve LED2
değerlerinden ayr ayr çkarlmaktadr. Daha sonra bu
değerlerden gömülü yazlmda doku oksijen saturasyonu
(%StO2) değerleri hesaplanarak ekranda görüntülenmektedir.

IV.

TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME

Bu çalşmada %StO2 değerini in vivo olarak ölçmek için
noninvasif ve gerçek zamanl çalşan yeni bir optik sistem
geliştirildi. Bu yöntemle dokularda mikrodolaşm bozukluğuna
erken teşhis konularak, objektif takibi sağlanabilir. Geliştirilen
optik cihaz, pratik amaç ve hedefe yönlenmiş, ülkemizde
yaygn kullanm potansiyeli olabilen ve teknolojik olarak özgün
bir cihaz olacaktr. Doku oksijen saturasyonu ölçümü kanser
teşhisi, diyabet, tiroit ve iskemi/reperfüzyon hasar belirlenmesi
gibi birçok medikal uygulamada vital öneme sahip bir
parametredir. Bu cihazn, hastalarn dokularnda, mikrodolaşm
bozukluğunun erken tansn ve mikrodolaşmnn takibi
gerektiren tüm durumlarda hasta baş monitörü olarak
kullanlma potansiyeli bulunmaktadr. Doku nakilleri (flep
ameliyatlar) plastik cerrahide çok sk yaplan ameliyatlardr ve
dünya çapnda milyonlarca insan etkilemektedir. Post-op takip
yöntemlerinin geliştirilmesi tedavi kararlarnn kalitesini
artracağ
bir
gerçektir.
Hekimlerin
hastalğ
değerlendirebilmek için ihtiyaç duyduğu doku oksijenlenmesi
gibi kantitatif veriler bu cihazla hesaplanabilir. Bu cihazla
gereksiz cerrahi müdahale veya geç kalma riski gibi sorunlara
da çözüm getireceği düşünülebilir.
Bu çalşmada geliştirilen sistemin dokularn takibinde;
hemen sonuç veren, sonucu kullancnn tecrübesine bağl
olmadan objektif olarak belirleyebilen, hastaya hiçbir zarar
vermeyen bir hasta baş monitörü olarak geliştirilme potansiyeli
bulunmaktadr.

Şekil 6. Ölçüm Alma Diyagram

D. Mekanik Tasarm: 3D Çizim, 3D Bask
Cihazda batarya, ana kontrol kart ve LCD ekran gibi
bölümlerin, dş etkilerden korunmas amacyla dş koruma
kutusu tasarland.
Solidworks 3D çizim programnda
tasarlanan bu dş kutu, ana gövde ve kapak olarak iki ksmdan
meydana gelmektedir (şekil 7). Tasarlanan bu ksmlarn
katlamas 3D yazc ile yapld. Bu 3D katlama srasnda PLA
malzemesi kullanld.
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Şekil 7. Cihazn dş kutusunu oluşturan ana gövde ve kapak ksm

III.

SONUÇLAR

Mikrodolaşm değerlendirmek amacyla doku oksijen
saturasyonunu ölçebileceğimiz ve hasta baş monitörü olarak
klinik takip yapabileceğimiz bir cihaz geliştirilerek ilk prototipi
yapld. Şekil 8 de geliştirilen optik cihazn gerçek görüntüsü ve
ekran ara yüzleri görülmektedir.

Şekil 8. Geliştirilen optik cihazn gerçek görüntüsü ve ekran ara yüzleri
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