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 متریبررسی قند خون با استفاده از بازتابش موج میلی

  2و تتسویوکی میشیاما  1یوشیو نیاکاوا 

 

دیابت ملیتوس اکنون تبدیل به یک مشکل بزرگ در آسیا شده است. جهت  – چکیده
وجود متدهای   کنترل سطح گلوکز خون، بررسی قند خون الزم است. با این

  اند. گذردهی مختلطهنوز کاربرد عملی پیدا نکرده گیری قند خون اندازه اجمی غیرته
ست. در این مقاله، یک  خون به غلظت گلوکز بسیار حساس ا (3الکتریک )یا ثابت دی 

از یک اپلیکاتور   با استفادهجهت بدست آوردن سطح گلوکز خون تکنیک جدید 
  ها،پس از تاباندن ریزموج  این تکنیکدر . پیشنهاد شده است  رزونانسی غیرتهاجمی 

سطح   . شود می  گیریاندازهشاخص بازتابش بدن با استفاده از اپلیکاتور رزونانسی 
گیری مقادیر شاخص بازتابش در فرکانس  از راه اندازه تواند ی مگلوکز خون 
 بدست بیاید. رزونانسی 
 تشخیص پزشکی، شاخص بازتابش، قند خون، اندازهگیری در بدن.   ی:دیواژگان کل

 

 . مقدمه 1

در  سالمت عمومی شده است. در زمینه جدی مشکل  یک های اخیر، دیابت ملیتوس تبدیل به  در سال

. تخمین زده شده  هستند جنوب شرق آسیا دچار این بیماری منطقه میلیون نفر در  30حدود حال حاضر 

میلیون مبتال به دیابت در این ناحیه وجود خواهند داشت. تا سال   80حدود  2025است که تا سال 

در   خواهد داشت،% افزایش 170حدود شمار مبتالیان به دیابت در کشورهای درحال توسعه  2025

  داشت خواهد زایش اف % 42حالی که شمار مبتالیان به این بیماری در کشورهای توسعه یافته حدود 

در دسترس   ی هاکی تکنگیری شود. [. جهت کنترل دیابت، الزم است که سطح گلوکز خون اندازه 1]

.  هستند گرفتن خون از بیمار   نیازمند که  د نشو یمتهاجمی   های گیری قند خون تنها شامل متد جهت اندازه

بشدت    خون قند گیری های غیرتهاجمی اندازه نیست. به همین خاطر است که تکنیک  جزئی این مشکلی  

 [. 3،  2مورد نیاز هستند ]

به شکل  و بیرون   از گذردهی را  توانمی گذردهی مختلط خون به سطح گلوکز بسیار حساس است. 

رای  ب  تواند ی م را مدل انسانی ها در ریزموج تغییرات شاخص بازتابش   ود.گیری نم غیرتهاجمی اندازه 

 [.  5، 4]کار گرفت  تغییرات سطح گلوکز خون بمحاسبه 

 
1 Yoshio Nikawa 
2 Tetsuyuki Michiyama 

 .گرددیم اطالق  هستند،  باال قطبیدگي داراي که موادي به الکتریکدي واژه  3
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شاخص بازتابش  استفاده و   هازموج یر از در مقاله حاضر، جهت بدست آوردن سطح گلوکز خون، 

و نتایج آن  است شده   آزمایشموجودات زنده  رویتکنیک این  سازی شده است. های انسانی شبیه بافت 

 گیری سطح گلوکز خون به روشی غیرتهاجمی بکار گرفته شوند.  جهت اندازه  توانند یم

 گیری گذردهی مختلط گلوکز . اندازه 2

گیری  محور بدست میاید. گذردهی مختلط از راه اندازه شاخص بازتابش با استفاده از یک پروب هم 

گیری  جهت اندازه اند. داده شده نشان   1. شرایط آزمایش در تصویر  شود یم  محاسبه شاخص بازتابش 

 Anritsuگر شبکه برداری )تحلیل  ، ازمحور باز در دمای اتاقشاخص بازتابش از پروب هم 

37397C 5گیری برابر ( استفاده شد. خطای کل اندازه%  بود یا حتی کمتر . 

آب   در  غلظت گلوکز. دهد ی م کول آب خالص و گلوکز را نشان ـل کومودار ( نb( و ) a. )2تصویر  

  c8ᴼو گذردهی مختلط در دمای  داده شده، دمای ماده واسط تغییر 2در تصویر بود. %. 5.0برابر  

باافزایش دما کاهش میابد. همچنین از نتایج    ،الکتریک نسبیمحاسبه شده است. مشخص شد که ثابت دی 

الکتریک نسبی با افزایش محتوای گلوکز  دریافت که ثابت دی  توانی م 2نشان داده شده در تصویر  

( نتایج گذردهی مختلط را در مقایسه با  b( و ) a)  3های پایین. تصویر بویژه در فرکانس   ؛افزایش میابد 

. نتایج  د ندهی منشان  اند شده درصد وزن سدیم کلرید ترکیب 0.89که با محلول گلوکز مختلف فرکانس 

که   دهند ی ماند. نتایج نشان عنوان یک پارامتر نشان داده شده غلظت گلوکز به نظر گرفتن    در همچنین با

که با   شود ی م( مشخص b( و ) a) 3با افزایش فرکانس، گذردهی مختلط و کاهش میابد. از تصاویر 

تغییر    j0.386-0.325  صورت متوسط به اندازهغلظت گلوکز، گذردهی مختلط به تغییر  درصد 1.0

الکتریک نسبی به اندازه  ، ثابت دی کند ی مدرصد تغییر  1.0. زمانی که غلظت گلوکز به اندازه کند یم

گیری شاخص  کاهش میابد. بنابراین با اندازه  -%1.2به میزان  4الکتریک دی اتالف تغییر و  2.0%

طراحی  حال گیری کرد. با این توان تغییرات سطح گلوکز خون را اندازه می ، هاریزموج بازتابش 

 ت باال الزم است.  یگیری با حساساندازه های تکنیک 

 گیری شاخص بازتابش . اندازه 3

. این طرح در  شود یم قرار داده  نوک انگشت بر و  جهت افزایش حساسیت، یک فیبر فلزی میان موج 

  mm 4.8و طول  mm 0.05رشته فلزی با قطر از  ، 4نشان داده شده است. در تصویر   4تصویر  

 .  د شبر متصل  به روزنه موج   mm 0.56با ضخامت  PTFE. ه است د شاستفاده 

 
 . شودیم لیتبد  گرما به  ریمتغ یکیالکتر دانیم در واقع  کیالکترید درکه  یکیالکتر یانرژ مقدار  4
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 گیری گذردهی مختلط محلول گلوکز. طراحی آزمایش جهت اندازه1تصویر 

 

 
 : کول-کول یها. نمودار2تصویر 

(a) کول آب خالص-نمودار کول 

(b) 5.0گلوکز با غلظت  حاویآب کول -نمودار کول % 
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 :های فرکانس گذردهی مختلط محلول گلوکز. ویژگی3تصویر 

(a)  بخش حقیقتی 
(b) بخش غیرواقعی 

 

 

 

 
 ریزموج . تشخیص سطح گلوکز خون با استفاده از شاخص بازتابش 4تصویر 
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 : های فرکانس شاخص بازتابش )دامنه(. ویژگی5تصویر 

(a) دامنه 

(b) فاز 

 

اند. در  ( نشان داده شدهb( و )a)  5نتایج بدست آمده از شاخص بازتابش برای دامنه و فاز در تصویر 

  0.1تغییر با استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که   GHz 60سازی، فرکانسی تا حداکثر  شبیه 

  . اگر فرکانسکند یم تغییر  MHz 25غلظت گلوکز، فرکانس رزونانسی بازتابش به اندازه   یدرصد 

  dBبازتابش به اندازه   ،درصد افزایش غلظت گلوکز 0.1به ازای هر تنظیم شود،  GHz 56.64 ی رو

  تواند ی مکه تغییرات غلظت گلوکز  شود ی م(، مشخص b)  5افزایش میابد. همچنین از تصویر   1.6

فاز شاخص بازتابش نیز قرار گیرد. متدی که در اینجا ارائه شده است حساسیت   ات تحت تاثیر تغییر

 .  رد دا گیری سطح گلوکز خونی که در زیر بستر ناخن در جریان است باالیی جهت اندازه

 گیری شاخص بازتابش با استفاده از پچ فلزی . اندازه 4

  چ گرد طراحی شده است. پپچ گیری، اندازهجهت  تری کاربرد یک اپلیکاتوری   باهدف بدست آوردن

  در بستری از چ دهد. پمی  نشان اپلیکاتور پچ را کلی  نمای   ،6. تصویر شود ی م بر تغذیه توسط موج 

 a=22.4است. در اینجا   µm40قرار گرفته است. ضخامت فلز برابر   mm 0.91 5رزین ی اپوکس

mm  ،b= 22.4 mm ،c= 2.78 mm  ،d= 2.78  mm  وe= 1.36 mm  .هستند 

 
5 epoxy resin 
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 : . نمای کلی اپلیکاتور پچ6تصویر 
(a)  تصویر شماتیک پچ 

(b) منبع تغذیه پچ در گوشه موجبر 

 

 
 . طراحی اپیکاتور7تصویر 

 

نشان داده شده است. اپلیکاتور بصورت مستقیم به نوک انگشت متصل    7طراحی اپلیکاتور در تصویر 

انجام   TLMاستفاده از متد   سازی با شبیه ، بازتابشجهت بدست آوردن شاخص  . شود ی مبر و شامل موج 

   . شود یم
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 محتوای گلوکزو سازی شده شاخص بازتابش شبیه 8.تصویر 

 

 

 

 . نتایج آزمایشی5

محتوای گلوکز در فرکانس رزونانسی  نشانگری از عنوان  به   ،ریزامواجتغییرات شاخص بازتابش 

. مشخص شد که فرکانس رزونانسی با افزایش  اند شده نشان داده   8. نتایج در تصویر  ند گیری شد اندازه

 (.  3محتوای گلوکز کاهش میابد )تصویر 

گیری  اندازه افراد داوطلب به عنوان نشانگری از تغییرات محتوای گلوکز  تغییرات شاخص بازتابش

که تغییرات فرکانس رزونانسی   بودند   حاکی از آناند. نتایج نشان داده شده  9. نتایج در تصویر د شدن

 است.    0.011 [ dB/(mg/dl)]  تقریبا خطی بوده و نسبت آنها نسبت به تغییرات سطح گلوکز 
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  میزاناتالف بازگشت در مقایسه با فرکانس به عنوان پارامتری از  ،های زندهه. نتایج آزمایشات روی نمون9تصویر 
 گلوکز  

 

 گیری . نتیجه6

شده و   سازی های شبیه گیری رای استفاده در پزشکی دارند. اندازه باالیی بی  کاربر پتانسیل  ریزامواج 

را  غیرتهاجمی  ی هاروش  توان می  دادند که نشان در این پژوهش  ریزامواج آزمایشی شاخص بازتابش  

های زنده  در مدلانجام شده های گیری . از اندازهگرفت  بکار گیری سطح گلوکز خون جهت اندازه

  [dB/(mg/dl)]  ز خون برابرکمشخص شد که حساسیت شاخص بازتابش به عنوان تابعی از نسبت گلو

 کافی باشد.  گیری قند خون جهت اندازه برای استفاده از این شاخص   تواند یم مقدار است. این   0.011
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