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Özetçe — Bu çalşmada, glikoz miktarnn belirlenmesi
için farkl optik özellikte fantom ortamlar hazrlanarak,
geçiş tabanl ölçümler alnmştr. Glikoz soğrulmasnn
yüksek olduğu bölgeyi kapsayan 900 – 2500 nm dalgaboyu
aralğnda
çalşlmştr.
Bir
gösterge
parametresi
geliştirilerek, glikozun belirlenmesinde pencereleme esasl
bir yöntem kullanlmştr. Elde edilen gösterge parametreleri
ile glikoz derişimleri arasndaki ilişki incelenmiş, glikoz
kestiriminde kullanlabilecek en duyarl dalgaboyu
belirlenmiştir. Elde ettiğimiz ölçüm ve verilerden 1322 –
1338 nm dalgaboylar glikoza duyarl dalga boyu çiftleri
olarak bulunmuştur. Ayrca 2144 – 2165 nm dalgaboylar da
alternatif olarak kullanlabileceği görülmüştür.

I.

GİRİŞ

Diabetes Mellitus (DM) olarak bilinen kan şekeri
hastalğ, pankreasn yeterli miktarda insülin üretmemesi
veya üretilen insülini, vücudun etkin bir şekilde
kullanamamas sonucu oluşan kronik bir hastalktr.
Hastalğn kontrol altnda tutulamamas körlük veya uzuv
kaybndan, ölüme kadar sebep olmaktadr. Dünya
genelinde 366 milyondan fazla insann DM hastas olduğu
rapor edilmektedir [1,2]. Günümüzde DM hastalar,
hastalğn takibi için halen parmaktan alnan kan ile
örselemeli
(invasive)
olarak
hastalğn
takibini
yapabilmektedir. Bu hem hastay skntya sokmakta,
yaşam kalitesini etkilemekte hem de enfeksiyon riski ile
karş karşya brakmaktadr [1-3]. Kan şekerinin
örselemesiz olarak ölçülmesine dair günümüze kadar
dünya genelinde birçok çalşma yaplmştr. Ancak
onaylanmş, genel geçer bir sistem henüz yaplamamştr.
Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi kan şekerinin
(glikoz), kandaki diğer bileşenlere göre oldukça düşük
derişimde bulunmasndan dolay diğer bileşenlerin kan
şekerini basklamas olduğunu söyleyebiliriz. Tablo 1’de
kandaki
bileşenlerin
normal
değer
aralklar
gösterilmektedir [4]. Kan şekerinin örselemesiz olarak
ölçümü için yakn krmz alt (NIR) bölgede çalşmak
daha etkili sonuçlar vermektedir. Glikozun soğrulmas bu
bölgede daha fazladr. Ayrca bu bölgede NIR şnlar daha
derine nüfuz etmektedir [4]. Krmz alt (IR) bölgeye
doğru gidildikçe suyun soğrulmas diğer bileşenleri çok
fazla bastrdğ için IR bölgede çalşmak glikoz miktar
belirlenmesi için uygun olmamaktadr [5].
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Abstract — In this study, the phantom mediums which
has different optical characteristic were made for detecting
of glucose level, then the transmittance based measurements
were done. It was studied between 900 – 2500 nm wavelength
which includes higher absorption bands of glucose. An index
parameter was improved and used a windowing based
method for determining the glucose amount. The correlation
was searched between the acquired index parameter and
glucose concentrations, and a sensitive wavelength was found
for glucose estimation. From the results, 1322 – 1338 nm
were found meaningful for this purpose. In addition, 2144 –
2165 nm are also found alternative or supplemental
wavelengths.
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Kandaki Bileşen
Glikoz

Denklem 1 ile ifade edilen Beer – Lambert yasas ile
toplam soğrulma katsays hesaplanabilmektedir.

Derişim Aralğ (g/dl)
0.074 – 0.11

Hemoglobin

n

A(λ ) =  ε i (λ ) ci d

13 – 18

Toplam Kolesterol

130 – 240

Protein

6.4 – 8.3

burada A(λ ) dalgaboyuna bağl toplam soğrulmay, ε i (λ )

i. bileşenin dalgaboyuna bağl molar sönüm katsaysn, ci
i. bileşenin derişim miktarn ve d ise optik yolu ifade
etmektedir. Çalşmamzda tüm ölçümler optik yol 2 mm
kuvars (quartz) küvetler ile alnmştr. Kullanmş
olduğumuz intralipid svs tamamen saçc özellik
gösterdiği kabulü ile saçlma katsays değerleri %10
intralipid için Şekil 2’den elde edilebilmektedir [8].

Tablo 1. Kandaki bileşenlerin normal değer aralklar

Yapmş olduğumuz bu çalşmada, glikoz miktarnn
kestirilmesi amaçl glikoza duyarl gösterge parametresi
bulunmas için NIR bölge olan 900 – 2500 nm dalgaboyu
aralğ tarama analizi yaplmştr. Bu amaçla hazrlanan
farkl saçlma özelliklerine sahip fantom ortamlara 0 – 200
mg/dl aralğnda, 20 mg/dl admlarla glikoz eklenerek,
geçirgenliği (transmittance) spektrometre ile ölçülmüştür.
Bu spektrumlar üzerinden gösterge parametresi
belirlenmiştir.
II.

(1)

i =1

MATERYAL VE YÖNTEMLER

A. Fantom Ortamn Hazrlanmas
İnsan dokusunu taklit etmek amac ile sv fantom
ortam hazrlanmştr. Saçc olarak literatürde skça
kullanlan intralipid svs (ClinOleic 20%, Baxter Corp.,
Canada) kullanlmştr. Esasen suni beslenme amaçl
üretilen ve bir çeşit besin olan intralipid svs içerisinde
bulunan yağ damlacklar sayesinde yüksek oranda
saçlmaya sebep olmaktadr. Bu yüzden klinik çalşmalarda
kalibrasyon standart veya difüz spektroskopide yeni
model
geliştirilmesinde
doku
modeli
olarak
kullanlmaktadr [6]. Soğurucu olarak, siyah Hint
mürekkebi (Higgins, USA) kullanlmştr. Lipid
emülsiyonu içerisine mürekkep eklemek, ortamn saçlma
özelliklerini değiştirmemektedir ve homojen olarak
karşmaktadr [7]. Buna istinaden, Hint mürekkebi mutlak
soğurucu olarak düşünülebilir. NIR bölgede çalşacağmz
için suyun soğrulma etkisi de göz önünde
bulundurulmaldr. Şekil 1’de saf suya ait soğrulma grafiği
gösterilmektedir.

Şekil 2. Van Staveren ve Mie teorisi yaklaşmna göre %10 intralipid için
hesaplan saçlma, anizotropi ve indirgenmiş saçlma katsaylar

Bu özellikler kullanlarak 500 ml beher kaplarnda
Tablo 2’de verilen fantomlar hazrlanmştr. Soğrulma
katsaylar sabit tutulmuş olup, farkl indirgenmiş saçlma
katsaylarna sahip ortamlardaki glikoz değişimi
kestirilmeye çalşlmştr. Glikozun, ortamdaki saçlmaya
etkisinin daha fazla olduğu bilinmektedir [9]
Fantom
Numaras

μs' (cm-1)

μa (cm-1)

g

1

22

0.1

0.75

2

11

0.1

0.75

3

5.5

0.1

0.75

Tablo 2. Hazrlanan fantomlarn optik özellikleri

Ardndan hazrlanan her bir fantoma 20 mg/dl
admlarla, 0 – 200 mg/dl aralğnda 10 farkl glikoz
derişimi eklenerek, toplamda 30 farkl örnek
hazrlanmştr. Seçmiş olduğumuz glikoz derişim aralğ
insan vücudundaki fizyolojik aralğn kapsamaktadr [4].

Şekil 1. Saf su NIR spektrum soğrulma (absorption) grafiği
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dalgaboyuna göre elde edeceğimiz değerler, glikoz
miktarnn belirlenmesinde önemli rol oynayacaktr.

B. Ölçüm Düzeneği
Deney için gerekli ölçüm düzeneği Şekil 3’te
gösterilmektedir. Işk kaynağ olarak 120 W gücünde
Quartz Tungsten Halojen (QTH) beyaz şk kullanlmştr.
Örnek tutucudan geçen şnlar 900 – 2500 nm dalgaboyu
aralğn kapsayan NIR spektrometre (NirQuest512, Ocean
Optics, USA) araclğ ile alglanarak bilgisayara kayt
edilmiştir. Lensler yardm ile örneğe gelen şn demeti
birbirlerine paralel olacak şekilde kolime edilmiş ve
örnekten çkan şnlar ise dedektör üzerine odaklanmştr.

III.

SONUÇLAR

Elde ettiğimiz geçişli ölçüm spektrumlar üzerinden
glikoza duyarl dalgaboyunun bulunmas için hesaplanan
gösterge parametresi ve glikoz derişimine bağl ilişki
(correlation) incelenmiştir. 900 – 2500 nm aralğndaki
tüm dalgaboylar taranmştr. Şekil 5’te 1 no’lu fantom
için M parametresi ve glikoz derişim değişimleri için elde
edilmiş ilişki katsaylar görülmektedir. Belirleyici
dalgaboyunu seçmek için keyfi olarak belirlenmiş R2≥0.85
ksmlar gösterilmektedir.

Şekil 3. Ölçüm düzenek şemas. Li: lens, ÖT: örnek tutucu

Şekil 5. 1 no’lu fantom için I1 ve I2 dalgaboylarna göre glikoz derişim
ilişkisi
Şekil 4. 1 no’lu fantom için [0-200 mg/dl] glikoz örnekleri yüzde
geçiş spektrumlar

Şekil 4’te 1 no’lu fantom ortamdan elde ettiğimiz
geçişli ölçüm için 10 farkl glikoz derişimi spektrumlar
görülmektedir. Tüm bu spektrumlar üzerinden glikoza
duyarl dalga boyu belirlemek amaçl gösterge parametresi
M (λ ) için aşağdaki denklem kullanlmştr

M (λ ) =

I1 (λ ) − I 2 (λ )
I1 (λ )

(2)

burada I1 (λ ) glikoza duyarl referans dalgaboyundaki şk

şiddetini, I 2 (λ ) ise glikoza göre etkisi çok daha az olan,
glikoza duyarsz dalgaboyundaki şk şiddetini ifade
etmektedir. Bu yöntemde birbirine olabildiği kadar yakn
iki dalgaboyu seçilerek, pencereleme ile tüm NIR bölge
taranmaktadr. Kandaki diğer bileşenlerin birbirlerine
etkileşimlerini en aza indirgemek için dar bir pencereleme
yapmak tercih edilmesi gerektiği bilinmektedir [10]. Elde
ettiğimiz oransal M (λ ) gösterge parametresi ile glikoz
derişimleri arasndaki ilişki (correlation) hesap edilerek, en
yüksek ilişki katsays olan dalgaboylar incelenmiştir.
Glikozun etkin olarak tespit edilebileceği en uygun
dalgaboyu bulunmas için tüm NIR spektrum taranmştr.
Böylelikle örselemesiz bir sistem tasarmnda bu

Şekil 6. 1 no’lu fantom için seçilen 1338 ve 1322 nm dalgaboylarndaki
M gösterge parametresi ve glikoz derişim ilişkisi

Farkl saçlma katsaylarna sahip tüm fantom ortamlar
için bu işlemler tekrar edilmiştir. Geçişli ölçüm ile glikoz
derişiminin değişimindeki duyarl dalgaboyu için
bulduğumuz tüm M parametreleri arasndaki ilişki
katsays değerlerinin ortalamalar alnmştr. Bulunan en
uygun dalgaboyu çiftleri için gösterge parametresi
değerleri aşağdaki Şekil 7’de gösterilmektedir. Buradan
gözlemlerimize göre; glikoz için kombinasyon band
(combination band) olan 2050 – 2400 nm aralğnda
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etkilerinin gözlemlenmesi bulunan dalgaboylarnn
güvenilirliği açsndan önemli olacaktr. Ardndan
geliştirilecek ölçüm düzeneği ile bu dalgaboylarndan elde
edilen veriler örselemesiz glikoz belirlenmesinde
kullanlabilecektir.

birden fazla temsil edici dalga boyu çiftleri
gözlemlenmekte iken glikoz için harmonik bandlar
(overtone band) olan 1100 – 1850 nm aralğ için I1=1338
nm, I2=1322 nm olarak belirlenmiştir. Yöntemin
temelinde dar pencere esasl çalşmak glikozun
belirlenmesinde önemli rol oynayacağ için geniş aralkl
dalgaboyu çiftleri bizim için temsil edici olarak
alnmayacaktr. Kombinasyon bandnda bulunan 2144 –
2165 nm dalgaboyu çifti de temsil edici dalgaboyuna
adaydr. Bu dalgaboylarn da destekleyici veya alternatif
dalgaboyu olarak kullanmak mümkündür.
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Farkl saçlmal ortamlara ait glikoz derişimlerinin
geçişli ölçümleri alnd. Glikozun belirlenmesi için
bulunan en uygun dalgaboyu çiftinin doğruluğunun test
edilmesi için kandaki diğer bileşenlerin de eklenerek
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