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ABSTRACT

Nefes analizi, gününüzde birçok yöntemle yapılabilmektedir: GC/
MS, SIFT-MS, PTR-MS, Elektronik burun, Lazer spektroskopisi. Lazer temelli nefes analiz yöntemi, girişimsel olmamasından
(non-invasive), herhangi bir risk içermemesinden, kolaylıkla tekrar
edilebilir ve acısız bir yöntem olmasından dolayı, bilimsel ve klinik
araştırmalar açısından çok ilgi çekici olmuştur.

İnsan nefesi, azot, oksijen, karbondioksit, su, asal gazlar ve uçucu
organik bileşenler (UOB) içerir. Bazı organik bileşenler her
insanda müşterek bulunur. Bir nefes molekülünün konsantrasyon
seviyesi, normal (hastalıksız) durumdaki seviyeden daha az veya
daha fazla ise, normal ve hastalıklı durum arasındaki fark ortaya
çıkabilir.

Biz, nefes analizlerinde kullanmak üzere, dalga boyu ayarlanabilir
harici kavite lazer sistemi geliştirdik. Bu sistem sayesinde, 1450
nm ile 1620 nm aralığında dalga boyu ayar alanına ve 2,5 cm1’lik bir ince ayar alanına ulaştık. Daha sonra bu sistemi, soğurma
hücresi ile bağdaştırdık. Bu sunumda, geliştirdiğimiz lazer temelli
biyomedikal gaz sensör sistemini ele alacağız.

Hastalıkların teşhisi için nefes testi, çok uzun bir geçmişe sahiptir
[1]. Antik çağlardaki hekimler, insan nefesindeki kokudan bazı
hastalıkların teşhisi için ipuçları yakalayabilmekteydiler. Ancak
modern nefes analizinin başlangıcı, 1971 yılında yapılan Pauling
ve ekibinin çalışması kabul edilir [2]. Bu çalışmada, normal insan
nefesinin, ppb (milyarda bir) veya daha az seviyede yüzlerce
UOB içerdiği keşfedilmiştir. O günden bugüne kadar yapılan
araştırmalardan nefesin, ppm (milyonda bir) ve ppt (trilyonda bir)
seviyelerinde 1.000’den fazla farklı UOB içerdiği tespit edilmiş ve
bunlardan sadece 35 tanesinin bazı hastalıkların teşhisinde, tedavi
süreçlerinin izlenmesinde ve metabolizma bozukluklarının belirlenmesinde kullanılma potansiyeli bulunmuştur.
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