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Sammanfattning
Idag lever cirka 365 000 personer med diabetes i Sverige. Mätningen av blodsocker kan
upplevas som besvärlig och smärtsam med den apparatur som idag finns på marknaden. Vidare
måste sjukvårdspersonal vara försiktiga vid hanteringen av teststickor pga. av den smittorisk
som finns i kontakten med blod. Därför krävs en icke-invasiv mätmetod av blodglukos för att
underlätta för diabetiker, eliminera risker för vårdpersonal och ge en möjlighet åt friska personer
att ha koll på sitt blodglukosvärde på ett enkelt sätt.
Följande examensarbete presenterar sjukdomen, dess följdsjukdomar och problematiken kring
blodglukosmätningen. Arbetet har sin grund i en tidigare studie som gjorts kring optisk mätning
av glukos, där resultatet visade på att glukos har en ljusabsorberande förmåga. Det påvisades
genom att belysa en blandning av natriumkloridlösning och glukos, med infrarött ljus från en
lysdiod. Det ljus som transmitterades bearbetades av en krets som bland annat bestod av en
fotodetektor. Fotodetektorn genererade vidare en ström som i sin tur gjordes om till en
utspänning som förstärktes.
Under det arbete som redovisas i denna rapport testas en modifiering av kretsen för att
undersöka om det går att upprätta, en korrelation mellan glukoskoncentrationen och
utspänningen med hjälp av en transimpedansförstärkare kring fotodetektorn.
De uppmätta spänningsvärdena redovisas i grafer och resultatet ger slutsatsen att kretsen ger en
bättre korrelation mellan utspänning och glukoskoncentration, men en otillräcklig sådan vilket
gör att tekniken inte kan användas kliniskt.
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Abstract
Today there are currently living around 365 000 people with diabetes in Sweden. Measuring of
blood sugar can be experienced as painful and difficult with blood glucose monitoring devices
found in the market. Using lancets and test strip makes direct contact with blood which increases
the risk of infection. To reduce these risks and difficulties a non-invasive method is required.
This method can even provide an opportunity for healthy individuals to monitor their blood
glucose and prevent the disease.
This thesis presents the disease, sequelae and the problem around blood glucose monitoring. The
work is based on an earlier study about optic measurement of glucose. By illumine a solution of
saline and glucose, with infrared-light from a LED, absorption is carried out by the glucose. The
amount of transmitted light is detected and processed by a photodetector which generates a
current that is converted to a voltage and amplified. This report examines a modification of the
circuit used in the previous study to establish a correlation between the glucose concentration
and the output voltage by adding a transimpedance amplifier around the photodetector.
The results corroborate that the modification with the transimpedance gives a better correlation
between the measured output voltage and glucose concentration. The measurements were
compiled and plotted to compare which circuit gave a better correlation between the measured
output voltage and glucose concentration. The study showed that the modification with
transimpedance amplifier gives a better correlation, though it is not enough for clinical use.
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1. Introduktion
Diabetes är en av världens vanligaste sjukdomar och i Sverige lever ungefär 365 000 personer
som diabetiker [1]. Sjukdomen innebär att blodsockerregleringen inte fungerar i kroppen,
vilket kan leda till andra komplikationer såsom blindhet och hjärtsvikt. I vissa fall kan
sjukdomen vara dödlig, därför är det viktigt att ha blodsockernivån under kontroll [2]. De
blodsockermätare som idag finns på marknaden är invasiva vilket innebär att användaren
måste sticka sig i fingret vid varje mätning. En mätsticka används sedan för att suga upp
blodet som sedan matas in i en blodsockermätare.
Att hålla reda på blodsockernivån är smärtsamt och även kostsamt eftersom mätstickorna inte
kan återanvändas. Det leder till att diabetiker kan uppleva blodsockermätningarna som
besvärliga. Därför måste nya produkter tas fram vars mätmetoder inte är invasiva och
återanvändbara. Det här kan förenkla vardagen för diabetiker och även ge en enkel möjlighet
för friska personer att hålla reda på blodsockernivån (blodglukoshalten) och därmed
förebygga sjukdomen.
Ett antal forskningar som tidigare gjorts med infrarött ljus på glukos visar att det går att få en
korrelation mellan mängden glukos och dess absorption av infrarött ljus. Dock har resultaten
inte visat några entydiga mätvärden för olika glukoskoncentrationer [3].
Under arbetets gång demonstreras först en krets som testats under en annan studie. Denna
studie har haft som mål att finna en korrelation mellan glukoskoncentrationer och
spänningsnivåer [3]. Vidare modifieras den kretsen med en transimpedansförstärkare (TIA)
och samma mätprocedur upprepas. TIA:n har som huvudsyfte att omvandla en svag ström
från en fotodetektor till en mätbar spänningsnivå. TIA:n ökar alltså känsligheten hos
fotodetektorn vilket kanske kan förbättra resultatet och ge en tydligare linjäritet mellan
glukoskoncentration och spänningsutfall [4].

1.1 Mål
Studien utförs för att se om det går att konstatera möjligheten att få en tydlig korrelation
mellan glukoskoncentrationer och spänningsutfall baserat på glukosens optiska
absorptionsegenskaper. En redan existerande krets utvärderas och modifieras vidare genom att
införa en transimpedansförstärkare (TIA) för att undersöka om den nya kretsen har en bättre
korrelation mellan spänningsutfall och glukoskoncentrationer.

1.2 Avgränsningar
Grundat på glukosens absorptionsintervall ska två ljuskällor med olika våglängder användas
vid utvärderingen, 1200 nm respektive 1450 nm [3, 5-6]. Undersökningen kommer inte att
utföras på mänskligt blod på grund av säkerhetsskäl och etiska aspekter. Därför ersätts blodet
med infusionsvätskan natriumkloridlösning eftersom den liknar blodets sammansättning och
är lättillgänglig [7]. På grund av tidsbrist begränsas mätningarna till att göras på fem olika
glukoskoncentrationer: 800 mg/dl, 400 mg/dl, 200 mg/dl, 100 mg/dl och 50 mg/dl.
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2. Bakgrund
För energikrävande processer i kroppen som muskelkontraktion och reglering av
kroppstemperatur behöver cellerna glukos. Med hjälp av hormonet insulin, som frisätts från
bukspottskörteln, tar cellerna upp glukos som används i energimetabolismen. Hos diabetiker
fungerar inte de mekanismer som reglerar cellernas upptag av blodglukos vilket leder till
onormala glukosvärden i blodet.
Det finns två typer av diabetes där typ-1 är en autoimmun sjukdom som innebär att
immunförsvaret angriper kroppens egna insulinproducerande celler. Sjukdomen leder till att
blodglukoshalten inte kan hållas på en normal nivå. Typ-2 diabetes är ett resultat av
insulinresistens vilket innebär att cellerna inte är lika insulinkänsliga, det leder till ett
överskott av glukos i blodet. Denna variant av sjukdomen kan bero på dåliga livsstilsvanor.
Det är viktigt att blodglukoshalten lätt kan kontrolleras av patienten, annars kan den bli
onormalt hög eller låg vilket kan leda till andra problem. Låg blodglukoshalt, även kallad
hypoglykemi, uppstår till följd av en för hög insulinnivå i blodet. Diabetikern kan till exempel
ha injicerat en för hög insulindos och kan då uppleva svettningar och hjärtrusning. Vidare kan
den låga glukoshalten leda till insulinkoma eftersom det centrala nervsystemet behöver en
konstant tillförsel av glukos. Motsatsen till hypoglykemi är hyperglykemi som innebär att
blodglukoshalten ligger mellan 180–300 mg/dl och är därmed för hög. Hyperglykemi kan
uppstå om sjukdomen inte behandlas. Typiska symptom är illamående och buksmärtor och
diabetikern kan hamna i diabeteskoma. Om glukoskoncentrationen i blodet överstiger 300
mg/dl räknas det som ett akutfall [2, 8].
En följdsjukdom av diabetes är ögonangiopati där näthinnan skadas till följd av en för hög
blodglukoshalt. Eftersom typ-2 diabetes kan motarbetas genom en förändrad livsstil, så kan
komplikationer och ovan beskrivna följdsjukdom undvikas om teknik tas fram som gör det
lättare att hålla reda på sin blodglukosnivå. På så sätt kan dåliga vanor i ett tidigt stadie läggas
om till hälsosamma livstilsvanor och diabetessjukdomen undvikas [2].
Idag finns det många invasiva mätinstrument för att kontrollera blodglukosen. En typ av
blodglukosmätare kräver teststickor, lansetter och mätdosa. Mätningen går till på så sätt att
diabetikern sticker sig i till exempel fingret med hjälp av lansetten. Teststickans ena sida
stoppas i dosan och sedan appliceras blodet på den andra sidan av stickan. Glukoshalten kan
då avläsas från dosan. Som diabetiker är det ett både smärtsamt och kostsamt sätt att mäta
blodglukoshalten då stickorna och lancetterna är engångsprodukter [9].
För att underlätta vardagen för diabetiker finns den så kallade insulinpumpen som
kontinuerligt tillför insulin subkutant. Den bärs på kroppen och diabetikern laddar pumpen
med insulin som via en slang förs in i underhuden. Att få bära denna typ av hjälpmedel kräver
att diabetikern är väl insatt och utbildad i sin sjukdom så att personen själv, baserat på värdet
som fås vid blodglukosmätningen, kan programmera pumpen så att den ger rätt mängd insulin
[2].
Ericson och Ericson (2012) tar även upp att idag finns försök att ta fram en automatisk
insulinpump som med hjälp av sensorer, kontinuerligt ska läsa av glukoshalten i blodet och
själv dosera insulinmängden. Det är tänkt att denna ska vara implanterbar.
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Företaget Abbott Diabetes Care har lanserat en glukosmätare, Freestyle Libre, som med hjälp
av en sensor, som monteras på huden, kontinuerligt kan följa glukoshalten i blodet. Med hjälp
av en handhållen dator som förs över sensorn, kan blodglukoshalten mätas utan stick. Dock är
sensorn invasiv eftersom den sitter på huden med hjälp av en sticka. Stickan i sin tur kommer
i kontakt med den interstitiella vätskan, vätskan som finns mellan cellerna. Sensorn håller i
två veckor [10].

2.1 Glukos
Glukos, C6H12O6, är kolhydrater som spjälkats och som används till cellernas metabolism
[11]. För att undersöka mängden glukos i en lösning, i detta fall glukoskoncentrationen i
natriumkloridlösningen, så kommer glukosens absorptionsegenskaper att användas. Denna idé
har lagts fram som förslag för att utveckla en icke-invasiv mätmetod för
glukoskoncentrationen i blodet [12]. Idén är baserad på teorin som ligger bakom tekniken för
pulsoximetern, där syrets förmåga att absorbera ljus (elektromagnetisk strålning) efter Beers
lag, anger syrenivån. Beers lag ger det transmitterade ljuset I(x) som färdats i ett medium
enligt formeln:
I(x) = e – kcx
(1)
där:
k = absorptionskonstanten för en specifik våglängd
c = koncentrationen av det ämne man vill undersöka
x = sträckan som ljuset måste färdas genom provet
På grund av våglängden hos ljuset, koncentrationen av syret som finns i provet samt sträckan
som ljuset måste färdas, så kommer en del av ljuset att absorberas. Det absorberade ljuset
räknas ut genom att substrahera I(x) med det initiala ljuset I(0). Genom att känna till värdena
på k, x och I(x) kan därför koncentrationen, c, i detta fall syrekoncentrationen räknas fram
med ekvation (1) [13].
I denna förstudie står absorptionsspektroskopi i det infraröda intervallet som teoretisk grund
för arbetet. Idén är densamma som med Beers lag, det vill säga här används utsänd och
uppmätt absorberat ljus för att ta reda på glukoskoncentrationen.
Glukosmolekylen absorberar infrarött ljus med våglängder i intervallet 1100–2450 nm [3].
Molekylen tar upp energi från ljuset och börjar vibrera som en harmonisk oscillator med en
viss potentiell energi och vibrationsfrekvens. Vibrationsfrekvensen beror på bindningsenergin
i molekylen, det betyder att glukosmolekylen har en unik vibrationsfrekvens. Eftersom
väteatomen är den minsta atomen i det periodiska systemet har den lättast att börja vibrera. Då
glukosmolekylen har 12 stycken väteatomer har den en god förmåga att absorbera infrarött
ljus, en egenskap som kan användas för att mäta glukoskoncentrationen [14].
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2.2 Optiska mätningsmetoder
Optisk mätning bygger på provets, i detta fall glukosens, förmåga att absorbera ljus. Därför
krävs en ljuskälla och en ljusdetektor för att utföra testen. Ett exempel på en ljuskälla är Light
Emitting Diode (LED), lysdiod, som emitterar elektromagnetisk strålning (ljus).
Komponenten är uppbyggd av halvledarmaterial och våglängden hos det emitterade ljuset kan
variera mellan olika våglängder [15]. Ljusdetektorn, även kallad fotodetektorn, är också en
diod som är uppbyggd av halvledarmaterial och kan användas för att detektera de infraröda
strålarna som inte har absorberats av glukosen. När ljus träffar detektorn så genereras en
ström som sedan kan bearbetas vidare [16].
Det finns två typer av halvledarmaterial, P-dopad (katod) eller N-dopad (anod). Det P-dopade
materialet har atomer som saknar elektroner, alltså är de positiva joner. På grund av saknandet
av elektroner kallas dessa joner även för hål. Det finns både rörliga och fasta hål i katoden.
Det N-dopade materialet har i sin tur ett överskott av elektroner som också kan vara fasta och
rörliga. Då anoden och katoden sätts samman skapas en potentialskillnad mellan hålen och
elektronerna. Vid just gränssnittet mellan de båda materialen uppstår ett så kallat
utarmningsområde som endast består av de fasta laddningarna. Det är ett resultat av att
närliggande rörliga elektroner från anoden diffunderar över gränssnittet till katoden där de
kombineras med hålen och vice versa. Utarmningsområdet hindrar vidare förflyttning av de
rörliga laddningarna.
För att halvledarmaterialen ska kunna generera en ström behövs en extern spänningskälla.
Beroende på hur man kopplar halvledarmaterialen med spänningskällans terminaler kan en så
kallad framspänd eller en backspänd ström uppstå. Genom att sätta anoden till den positiva
terminalen hos spänningskällan och katoden till den negativa så genereras en framspänd ström
till följd av att elektronerna börjar vandra från anod till katod och sammanförs med hålen. När
en elektron hamnar i ett hål så emitteras ett energipaket i form av en foton vilket är
förklaringen till varför lysdiod genererar ljus [16, 17].

Figur 1. Framspänd diod. En framspänd diod har sin P-dopade sida kopplad till den postiva terminalen på
spänningskällan och sin N-dopade till den negativa. Den pålagda spänningen ger en tillräcklig energi till
elektronerna i det N-dopade materialet för att passera spärrskiktet och kombineras med hålen i den Pdopade sidan. Lysdiod är en framspänd diod (egenbild).
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När den negativa terminalen av spänningskällan kopplas till anoden och den positiva till
katoden genereras en backspänd ström. Eftersom elektronerna i anoden attraheras av den
positiva terminalen och hålen attraheras av den negativa så breddas utarmningsområdet [16,
17].
Fotodetektorn är backspänd och har därför förmågan att absorbera fotoner från ljusstrålen och
sedan producera en detekterbar ström. När detektorn belyses, tas energi upp från de
inkommande fotonerna av de neutrala atomerna i utarmningsområdet som vidare frisätter
elektroner. De frigjorda hålen rör sig mot katoden och elektronerna mot anoden vilket ger en
ström som är proportionell till de infallande fotoners intensitet [16].

Figur 2. Backspänd diod. Rörliga elektroner från den N-dopade delen attraheras av den positiva terminalen
och hålen i den P-dopade sidan av den negativa terminalen, vilket leder till ett större utarmningsområde. Då
halvledarmaterialet backspäns fås en fotodetektor (egenbild).

Figur 3 visar förhållandet mellan strömmen (I) och spänningen (U) för både en fram-, och
backspänd diod. En framspänd diod stiger exponentiellt i den högra delen av grafen och
jobbar i ett kort spänningsintervall, medan en backspänd diod arbetar i den vänstra delen av
grafen. Här finns även ett linjärt förhållande mellan ström och spänning över dioden. Den
jobbar också över ett större spänningsintervall till skillnad från en framspänd diod.

Figur 3. Ström-spänning karaktäristisk av diod.
Förhållandet mellan ström (I) och spänning (U) i en
diod (egenbild).
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2.3 Grundkretsen
Grunden för arbetet ligger i en tidigare undersökning av glukos med hjälp av en lysdiod och
en fotodetektor [3]. Figur 4 visar mottagardelen hos grundkretsen som har samma
uppbyggnad som kretsen i den tidigare studien, där emitterade infraröda strålar från lysdioden
transmitteras i glukoslösningen och sedan registreras av fotodetektorn av modell FGA015 [3,
18]. Vidare förstärks signalen med hjälp av en operationsförstärkarkoppling, här kallad för en
OP-koppling.

Figur 4. Grundkrets. Kretsen som ligger till grund för projektet. Fotodetektorn FGA015 tar emot ljuset från
lysdioden som sedan förstärks av OP-kopplingen med MCP6002 (egenbild).

2.4 Transimpedansförstärkaren
Fotodetektorn konstrueras backspänd för att ha ett så stort utarmningsområde som möjligt där
fotonerna har en större chans att interagera med de neutrala atomerna. Men eftersom den är
backspänd levererar den även en liten ström enligt figur 3, och därför krävs det en
förstärkarkoppling som kan ta upp strömmen och sedan omvandla den till en avläsbar
spänning. Det kan göras om en transimpedansförstärkare (TIA) implementeras i kretsen.
En TIA består av en resistor och en operationsförstärkare som byggs kring fotodetektorn
enligt figur 5. Detektorns ena ben är jordad och det andra är kopplad till
operationsförstärkaren vilket ger en låg impedans, vidare hålls spänningen låg över
fotodetektorn.
Hos en ideal operationsförstärkare är spänningarna på ingångarna lika stora, den ska även ha
hög inre resistans som blockerar strömmen vid ingångarna. Därför går strömmen från
fotodetektorn genom resistorn Rf.
Eftersom fotodetektorn ger upphov till en liten ström måste Rf ha ett högt värde för att ge
upphov till en stor spänning enligt Ohms lag. Vidare är spänningen över Rf densamma som
skillnaden mellan utspänningen Uut och inspänningen Uin. Denna spänning är beroende av det
inkommande ljusets intensitet.
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Figur 5. Transimpedansförstärkare (TIA). En transimpedansförstärkare består av en resistor och en
operationsförstärkare som byggts kring en fotodetektor. Detektorn generar en ström (I) som går genom R f och
förstärks enligt Uut = Rf I (egenbild).

Syftet med TIA:n är att omvandla och förstärka en liten ström till en detekterbar spänning, V
(𝑈𝑢𝑡 ). Förhållandet mellan spänningen och strömmen från fotodetektorn, I, betecknas med
storheten transimpedans (Z) enligt ekvation (2).
Z=

𝑉
𝐼

(2)

Det är viktigt att inte välja ett för stort värde på Rf, annars blir inströmmen till TIA:n för stor
och då förlorar den sin linjäritet, se figur 6 [4].

Figur 6. Det linjära området hos TIA:n (egenbild).
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2.5 Spektrofotometern
För att säkerhetsställa att kretsarna ger utslag för glukos används en spektrofotometer av
modell Varian Cary 300 Scan UV-visible, som kan identifiera ett ämne i en lösning med hjälp
av elektromagnetisk strålning.
När ett ämne belyses med elektromagnetisk strålning (ljus) av särskilda våglängder så
absorberar atomerna i ämnet en del av ljuset. Vidare så har olika ämnen olika
absorptionsegenskaper, vilket innebär att de grafer som fås av spektrofotometern kan
användas för att undersöka vilka ämnen som finns i en provlösning. I detta fall är
glukosmolekylen intressant och tidigare studier visar att det finns en karakteristisk graf för
glukosmolekyler när de belyses med infrarött ljus [19].
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3. Metod
Arbetet går ut på att sända elektromagnetisk strålning genom ett prov av glukos och
natriumkloridlösning. Genom att mäta absorptionen av det infraröda ljuset och det
spänningsvärde som fås av kretsen kan en relation mellan spänning och glukoskoncentration
fås.
3.1 Ställningen
Att konstruera en stabil ställning var ett krav för att genomföra mätningarna eftersom
avståndet mellan detektorn och lysdioden skulle hållas konstant under hela arbetets gång.
Denna byggdes av Lego enligt figur 7, vidare gjordes en rektangulär behållare för
glukosproverna med 4 mm bredd av objektglas. Detektorn och lysdioden sattes upp på samma
höjd på vardera sida om behållaren.

Figur 7. Ställning. Ställningen byggs upp av Lego och på vardera sida om behållaren placeras fotodetektorn
respektive lysdioden (egenbild).

3.2 Förberedning av glukoslösningen
Glukoskoncentrationerna 800 mg/dl, 400 mg/dl, 200 mg/dl, 100 mg/dl och 50 mg/dl
simulerade olika glukosnivåer i blodet. Här användes natriumkloridlösning av koncentration 9
mg/ml för att bereda proverna på grund av dess likhet till blodets sammansättning [7].
Eftersom det var viktigt att alla mätningarna utfördes på ett så likartat sätt som möjligt
preparerades nya glukosprover dagligen. Det gjorde att eventuella felkällor till följd av
nedsmutsning eller avdunstning av lösningen eliminerades.
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3.3 Design av kretsen
Förstärkningen av strömmen från fotodetektorn krävde ett stort värde på Rf. Men valet av Rf
begränsades av utspänningen från TIA:n. Den spänningen tilläts inte vara för stor eftersom
TIA:n kunde förlora sin linjäritet enligt figur 6, därför testades ett Rf med värdet 220 kΩ [4].
Spänningen som sedan gavs ut av TIA:n förstärktes vidare med en OP-koppling med
operationsförstärkaren MCP6002. Denna användes också till själva TIA:n.
Enligt MCP6002:s datablad skulle skillnaden mellan den positiva och negativa
matningsspänningen inte överstiga 7,0 V [20]. Därför jordades den negativa
matningsspänningsingången Vss medan den positiva Vdd sattes till 7,0 V.
Vid val av resistorer för OP-kopplingen var det viktigt att undvika bottning av förstärkaren,
dvs att utspänningen skulle komma nära matningsspänningen. Därför beräknades en
förstärkning på ca 2 gånger med hänsyn till utspänningen från TIA:n. Denna beräknades
enligt ekvation (3).
g=–

5 𝑘Ω

(3)

2.7 𝑘Ω

Vidare var typvärdet för spänningen för både fotodetektorn och lysdioden 5,0V [5, 6, 18]. För
att undvika att skada komponenterna på grund av en för hög inspänning sattes en
spänningsregulator (MCP17012) som kunde hålla en maximal spänning på 5,0 V framför
komponenterna [21]. Vidare rekommenderade Thorlabs att det skulle finnas ett lågpassfilter
bestående av en kondensator med värdet 0,1 µF, en resistor med värdet 1 kΩ och en vanlig
diod av modellen IN4007 som enkelriktade strömmen för ökad säkerhet [18].

Figur 8. Modifierad krets. Den modifierade kretsen. Då fotodetektorn är densamma så har samma komponenter
använts för spänningsreglering och filtrering (egenbild).
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3.4 Mätningsmetoden
Behållaren sattes i ställningen som i sin tur täcktes av en kartong för att eliminera eventuellt
brus från ljuskällor i omgivningen. Vid de första mätningarna upptäcktes det att det tog lång
tid att stabilisera utspänningen. På grund av tidsbrist bestämdes det att varje mätning skulle
tas under ett tio minuters intervall, beräknat från tidpunkten då spänningsaggregatet startades.
Första spänningsvärdet antecknades då spänningsaggregatet sattes på. Efter fem minuter
tecknades nästa spänningsvärde och efter ytterligare fem minuter tecknades sista värdet och
spänningsaggregatet stängdes av. Den fick vara avstängd under fem minuter fram till nästa
mätningssession. Under denna tid blandades lösningen för att undvika att glukosen skulle
sjunka ned till botten av behållaren. Spänningsvärdena uppmättes med hjälp av en multimeter
som var kopplad till förstärkarens utgång.
På samma sätt som mätningen av spänningsutfallet för varje glukoskoncentration, togs en
referensmätning av ren natriumkloridlösning inför varje mätsession. Ett medelvärde baserat
på alla referensmätningar beräknades för båda kretsarna och fick stå som det enda
referensvärdet för alla koncentrationer.
För varje koncentration togs tio mätningar. Sedan subtraherades referensvärdet från
spänningsvärdena som hade noterats efter tio minuter. Resultaten sparades i en Excelfil och
importerades in i Matlab (v.R2016b). Ett medelvärde och ett RMS-värde beräknades för varje
koncentration. Den beskrivna mätningsmetoden gjordes först på grundkretsen och sedan på
den krets som modifierats med TIA:n.
För att säkerhetsställa att glukosmolekylen hade dem optiska absorptionsegenskaperna som
tidigare beskrivits användes spektrofotometern av modell Varian Cary 300 Scan UV-Visible.
Apparaten hade två behållare där provet med glukoskoncentrationen 800 mg/dl sattes i den
ena och ren natriumklorid sattes i den andra. Mätinstrumentet belyste både den rena
natriumkloriden och lösningen med glukosen med infrarött ljus. Den ljusmängd som
absorberades av glukosmolekylerna redovisas i figur 14 [22].
De mätresultaten som erhölls av kretsarna med lysdioden 1450nm noterades och sparades i
två separata Excel-ark (Excel 2016) där även samtliga beräkningar utfördes.
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4. Resultat
4.1 Resultatet från mätningen med lysdioden av våglängd 1450nm
Tabell 1 och 2 visar skillnaderna mellan utspänningarna från referensvärdet och
glukoslösningen som togs efter tio minuter, där referensvärdet för den första kretsen var 5,15
V och 2,26 V för den modifierade. Resten av rådatan finns i bilaga 1 för grundkretsen och
bilaga 2 för kretsen med TIA:n. Vidare beräknades medelvärdet av kolumnerna ur tabell 1 och
2 och dessa skisserades med avseende på tillhörande glukoskoncentration med hjälp av
Matlab.
I graferna visas medelvärdet i förhållande till glukoskoncentrationen, med felstaplar kring
varje medelvärde som representerar standardavvikelsen σ. Standardavvikelsen här visar hur
mycket de olika mätvärdena för varje koncentration avviker från medelvärdet.
För att undersöka linjäriteten hos de båda graferna beräknades korrelationskoefficienterna för
graferna ur figur 9 och 10 med Matlab, där ju närmare ±1,0 koefficientvärdet var desto mer
linjär var grafen [23]. Korrelationskoefficienten för grundkretsen var 0,78 medan den var 0,96
för kretsen med TIA:n. Figur 9 visar resultatet från grundkretsen och figur 10 för den
modifierade kretsen.

Tabell 1. Mätvärdena från grundkretsen.

Tabell 2. Mätvärdena från kretsen TIA:n.

1

800
mg/dl
[mV]
-165

400
mg/dl
[mV]
-31

200
mg/dl
[mV]
-97

100
mg/dl
[mV]
-92

50
mg/dl
[mV]
-138

-348

2

-169

-30

-97

-82

-142

-348

3

-178

-35

-96

-92

-138

-209

-36

-99

-94

-150

1

800
mg/dl
[mV]
222

400
mg/dl
[mV]
72

200
mg/dl
[mV]
82

100
mg/dl
[mV]
-188

50
mg/dl
[mV]
-358

2

212

162

202

-198

3

212

172

172

-208

4

182

192

142

-228

-328

4

5

282

192

152

-648

-328

5

-220

-36

-99

-98

-152

6

282

182

162

-488

-328

6

-217

-36

-93

-102

-141

-212

-34

-96

-109

-150

7

282

182

162

-488

-348

7

8

272

192

172

-478

-338

8

-211

-34

-95

-110

-149

9

292

152

182

-468

-338

9

-212

-33

-97

-111

-147

10

292

172

142

-488

-348

10

-159

-35

-99

-113

-153
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Figur 9. Glukoskoncentrationerna tecknas mot spänningsutfallen för grundkretsen där staplarna visar avvikelsen från
medelvärdet av alla tio mätningar.

Figur 10. Glukoskoncentrationerna tecknas mot spänningsutfallen för kretsen med TIA:n där staplarna visar avvikelsen
från medelvärdet av alla tio mätningar.
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Figur 11 och 12 visar den linjära kurvanpassningen hos de båda kretsarna med en streckad
linje. Linjens ekvation, y= kx + m togs fram. Koden för att få fram linjens ekvation finns i
bilaga 4.
För grundkretsen
y = 1,65x – 409,83
För kretsen med TIA

y = 0,28x – 147,53

Figur 11. Den streckade linjen visar linjära anpassningen för grundkretsen.

Figur 12. Den streckade linjen visar linjära anpassningen för den modifierade kretsen.
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4.2 Resultat från mätningen med lysdioden av våglängd 1200nm
Tabell 3 visar skillnaden mellan referensvärdet och utspänningen från
glukoskoncentrationerna och figur 13 visar korrelationen som uppstod mellan
glukoskoncentrationerna och medelvärdet av varje kolumn. Korrelationskoefficienten här är
0,66 [23].
Den räta linjens ekvation beräknades till:
y = 0,045x – 10,24
Eftersom ingen stor skillnad noterades mellan referensvärdet och glukosprovet vid mätning av
grundkretsen med lysdioden 1200 nm, så gjordes inga fler undersökningar med den ljuskällan.
Ändå beräknades medelvärdet av alla referensvärden till 0,37 V.
Tabell 3. Värdena som erhölls vid mätningen med lysdiod 1200 nm.
800
mg/dl
[mV]

400
mg/dl
[mV]

200
mg/dl
[mV]

100
mg/dl
[mV]

50
mg/dl
[mV]

1

25

11

3

15

-29

2

23

8

3

14

-30

3

22

8

3

15

-34

Figur 13. Glukoskoncentrationerna tecknas mot spänningsutfallen från grundkretsen vid mätningen med hjälp av
lysdiod 1200 nm. en streckade linjen visar linjära kurvanpassningen.
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4.3 Resultat från mätningen med spektroskopet
Figur 14 beskriver utfallet av mätningen med Varian Cary 300 Scan UV-Visible
Spectrophotometer. Grafen visar absorbansen som funktion av våglängden för
glukoskoncentrationen 800 mg/dl. Grafen som erhölls var brusigt och sammanföll inte med
den karakteristika grafen för glukosmolekylen [19].

Figur 14. Absorbansen (%) tecknas mot våglängden (nm) för glukoskoncentration 800 mg/dl.
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5. Diskussion
I denna studie har en krets som tidigare uppvisat potential att kunna ge en korrelation mellan
glukoskoncentrationer och utspänningar utvärderats och vidare modifierats med en
transimpedansförstärkare [3]. Med hjälp av ljuskällor i form av lysdioden och glukos löst i
natriumkloridlösning har den modifierade kretsen undersökts för att se om den kan ge en
högre korrelationskoefficient än den ursprungliga kretsen.
Först användes lysdioden med våglängden 1200 nm på grundkretsen där resultatet redovisas i
figur 9. Denna lysdiod var inte en lämplig ljuskälla då ingen absorption av ljuset skedde.
Enligt teorin ska glukos kunna absorbera ljus av våglängden 1200 nm vilket inte kunde
påvisas här [19]. Då testet av grundkretsen med lysdioden av våglängd 1200 nm var det första
test som gjordes, så kan utfallet i figur 9 bero på handhavandefel såsom att provbehållarens
väggar vart nedsmutsade så att ljuset inte kunnat passera från ljuskälla till ljusdetektor, eller
att glukosen sjunkit ned till botten.
Lysdioden med våglängden 1200 nm användes inte vid testandet av kretsen med
transimpedansförstärkaren. Istället användes lysdioden med våglängden 1450 nm vilket gav
en graf med en högre korrelationskoefficient, i jämförelse med grundkretsen när den testades
med samma lysdiod. Det betyder att den modifierade kretsen ger en högre linjäritet mellan en
viss glukoskoncentration och dess korresponderande spänningsutfall. Men ur figur 10 är det
svårt att skilja mellan koncentrationen 100 och 200 mg/dl vilket innebär att, trots en högre
korrelationskoefficient, så kan inte den modifierade kretsen användas inom vården.
Den undersökta metoden var tänkt att användas för att förebygga diabetes och underlätta
kontrollen av blodsockret hos diabetiker. Vanligtvis brukar glukoskoncentrationen i blodet
ligga mellan 100–300 mg/dl. Figurerna 9 och 10, som spänner över intervallet 50–400 mg/dl,
visar att kretsarna inte kan särskilja värdena i det intervall som är av intresse för projektet.
Vidare måste resultatet som erhölls vid användningen av spektrofotometern beaktas. Med
denna konventionella mätteknik har det inte kunnat påvisas att glukos funnits i de tillredda
proverna. Den graf som visas i figur 14 tolkas som brus. Dock kan provet som tillreddes vid
tillfället för mätningen med spektrofotometern, ha kontaminerats eller så har ett
handhavandefel gjorts vid hanteringen av apparaten.
Mätningen med spektrofotometern utfördes på glukosprovet med koncentrationen 800 mg/dl.
Glukosprov av den högsta koncentrationen valdes eftersom om den karakteristiska grafen för
glukosmolekylen, gavs av spektrofotometern så skulle det vara en indikation på att det
verkligen var glukos som blandats med natriumklorid.
Projektet som beskrivits i denna rapport är endast en vidareutveckling av ett tidigare arbete
[3]. För att ta fram en implementerbar produkt krävs det först och främst att kretsen med
transimpedansförstärkaren, ska kunna särskilja mellan olika glukoskoncentrationer samt att
den ska ha en högre korrelationskoefficient. Vårdpersonalen och diabetikern ska med säkerhet
kunna avläsa mängden glukos i blodet och vara trygga i att produkten är tillförlitlig.
Hittills har endast två olika ljuskällor testats, en tydligare linjäritet mellan
glukoskoncentrationen och spänningsutfall kan kanske fås om ljuskällor med andra
våglängder används.
Vid framtagning av en produkt krävs det att hänsyn tas till att komponenter som blod, fett och
hud har egna optiska absorptionsegenskaper. För att utveckla en produkt grundat på teorin i
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denna studie måste tester med lysdioden av andra våglängder utförs så att rätt ljuskälla, som
kan transmitteras genom alla komponenter, hittas.
Tekniken som undersöks i denna rapport kan i framtiden kombineras med dagens
insulinpumpar. Som diabetiker krävs det att vara erfaren och ha kunskap om sin sjukdom för
att kunna få en insulinpump. Det som är bra med pumpen är att den ger en kontinuerlig
tillförsel av glukos, det vill säga att diabetikern inte måste injicera insulinet på egen hand. För
att pumpen ska ge rätt dos, krävs det fortfarande att personen mäter sin blodglukoshalt för att
sedan programmera pumpen. En idé vore att koppla insulinpumpen med en optisk
glukosmätare som sitter på eller under huden. På så sätt kan blodglukoshalten mätas
fortlöpande och ge informationen till pumpen som sedan reglerar infusionen av insulin. Dock
kräver det även att insulinpumpen utvecklas till att själv kunna reglera infusionsmängden.
Tekniken kan tänkas gynna barn och äldre med diabetes som troligtvis har det svårt att sköta
sin sjukdom.
Den optiska icke-invasiva metoden för glukosmätning kan också utvecklas för att kunna
detektera andra komponenter i blodet såsom hemoglobinvärde, vilket kan uppskattas både av
patienter och vårdpersonal.

5.1 Utvärdering av kretsarna
Resultatet från de båda kretsarna visar ett förhållande mellan spänningsutfallen och
glukoskoncentrationerna eftersom linjen från den linjära anpassningen stiger med ökad
glukoskoncentration enligt figurerna 11 och 12. Det innebär att ju högre
glukoskoncentrationen är desto större blir skillnaden mellan spänningsvärdet från referensen
(ren natriumklorid) och det uppmätta spänningsvärdet från glukosprovet. Det beror på att
skillnaden från referensvärdet blir större med högre glukoskoncentration eftersom
glukosmolekylerna absorberar det infraröda ljuset.
Vid koncentrationen 100 mg/dl i figur 9 är felstapeln stor. Felstaplarna representerar
standardavvikelsen för alla tio mätningarna för varje koncentration. Ett högre värde på
standardavvikelsen betyder att mätvärdena för den koncentrationen var mer utspridd. Ingen
större tidsfördröjning skedde mellan mätningarna för denna enskilda koncentration och
glukoslösningen rördes om mellan varje mätning. Därför är risken att spridningen på
mätvärdet berodde på att glukosen sjönk ned till botten av behållaren väldigt liten. Dock kan
bakgrundsljuset ha kommit igenom kartongen, vilket kan förklara utfallet.
En jämförelse mellan graferna i figurerna 11 och 12 visar att kretsen med TIA:n ger en högre
linjäritet mellan en viss glukoskoncentration och spänningsutfall till skillnad från
grundkretsen. Linjäriteten kan styrkas med hjälp av korrelationskoefficienterna. Kretsen med
TIA:n har en korrelationskoefficient som är närmare till 1,0 än korrelationskoefficienten från
grundkretsen vilket betyder att den modifierade kretsen ger en bättre linjäritet [23].
I figur 10 så överlappar spänningsutfallen av glukoskoncentrationerna 100 mg/dl och 200
mg/dl. Vidare så är variationen kring koncentrationen 100 mg/dl större än vad den är vid 200
mg/dl vilket kan vara orsaken till överlappningen.
Resultatet från den linjära kurvanpassningen visar att grundkretsen har en högre lutning
jämfört med den modifierade kretsen. Större skillnad mellan olika datapunkter medför en
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större lutning för linjen. I det här fallet visar den modifierade kretsen en sämre särskiljbar
utspänning mellan olika glukoskoncentrationer.
5.2 Faktorer som kan ha påverkat resultatet
Avgränsningarna vid valet av lysdiod och lösningsmedel kan ha påverkat resultatet. Då
glukosens absorptionsintervall med infrarött ljus ligger i intervallet 1050–2450 nm och
våglängden 1200 nm ligger nära den undre gränsen av intervallet så det kan vara orsaken till
att lysdiod 1200 nm inte gav ett bra resultat, se figur 13 och tabell 3 [19]. Dvs att lysdioden
med våglängden 1200nm resulterade inte i någon spänningsskillnad mellan ren
natriumkloridlösning och natriumkloridlösning med glukos. Därför användes endast lysdioden
med våglängden 1450nm som sändare under det resterande arbetets gång.
En annan viktig faktor som kan ha påverkat resultat är bakgrundsljuset. Mätningarna har
tagits under olika tider på dagen vilket gjort att fotodetektorn har bestrålats med olika
ljusintensiteter.
I det här arbetet har inte hänsyn tagits till natriumkloridens egna absorptionsegenskaper vilket
också kan ha påverkat resultatet.
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6. Slutsats
Den modifierade kretsen ger en högre korrelationskoefficient i jämförelse med grundkretsen
men den är inte tillförlitlig i vårdsammanhang eftersom den inte kan särskilja mellan olika
glukoskoncentrationer som ligger nära varandra.
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Bilaga1: Rådata från grundkretsen med lysdiod 1450 nm

1

Bilaga2: Rådata från TIA med lysdiod 1450 nm

1

Bilaga3: Rådata från grundkretsen med lysdiod 1200 nm

1

Bilaga 4: Matlabkod

clear all
close all
clc
load grundData.mat
concentration = zeros(1,5);
concentration(1) = 50;
concentration(2) = 100;
concentration(3) = 200;
concentration(4) = 400;
concentration(5) = 800;
av = zeros(1,5);
st = zeros(1,5);
for i=1:5
for j=1:10
av(i) = av(i) + grunddata(j,i); %accumulator
end
av(i) = av(i)/10; %Extract the average value
st(i) = std(grunddata(:,i)); %Extract the rms value
end
%% correlation coefficient
correlation_coefficient = corr2(concentration,av)
%% plot
figure
hline50 = line(concentration,av);
he = errorbar(concentration,av,st);
xlabel('Glukoskoncentration [mg/dl]');
ylabel('[mV]')
hold on;
%% curve fitting
P = polyfit(concentration,av,1); %gives the slope(P(1) and intercept(P(2)))
yfit = P(1)*concentration+P(2);
plot(concentration,yfit,'r-.');
grid on
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