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  قیاس نسبة السكر في مصل الدم بطریقة عدم التالمس باستخدام أشعة اللیزر
  1عبداهللا سراي بدیوي،  2طارق سلیمان محمود،  1عواطف صابر جاسم

  قسم الفیزیاء ، كلیة العلوم ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق 1
  قسم الفیزیاء ، كلیة العلوم ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق 2

  الملخص
تقطاب یهدف البحث الى تصمیم تقنیة حدیثة لتقدیر كمیة الكلوكوز في مصل الدم باستخدام تقنیة عـدم الـتالمس المعتمـدة علـى مبـدأ دوران مسـتوى اسـ

  الضوء المستقطب استوائیًا المار خالل المواد النشطة بصریًا .
كمیة الكلوكوز في مصل الـدم بغیـة السـیطرة علیهـا عنـد تصـمیم واسـتخدام في هذا البحث درست مجموعة من العوامل المهمة والمؤثرة على دقة تقدیر 

وطـــول مـــوجي  mW 5نیـــون ذو قـــدرة  -المنظومـــة المهیئـــة لهـــذا الغـــرض وأیضـــا درســـت أســـتقراریة اللیـــزر المســـتخدم فـــي البحـــث (جهـــاز لیـــزر هلیـــوم
)nm700-400 یة جیدة خالل فترة التشغیل . ) من حیث األستقطاب. أثبتت النتائج إن هذا الجهاز یتمتع بأستقرار  

یة فضـًال عـن ذلـك تــم تصـمیم منظومـة اخـرى لتقــدیر كمیـة الكلوكـوز عــن طریـق المسـار المباشـر. إضــافة لـذلك تـم اقتـراح جملــة مـن المشـاریع المســتقبل
  . التي من شأنها تقویم مستوى أداء هذة المنظومات

 .   المقدمةأوًال
ــم تجــد لهــا حــًال حتــى عــام  ــالي للمشــكالت التــي ل ظهــر اللیــزر كحــل مث

فضـًال عــن الخصــائص والصـفات الفریــدة التــي تمیـز بهــا الشــعاع  1960
،  Drightnessالمنبعــــث مــــن أجهــــزة اللیــــزر والمتمثلــــة بأحادیــــة اللــــون 

، التشــــاكه   Brightness، الســــطوح  Directionalityأالتجاهیــــة  
Coherence  أالســــتقطاب ،Polarization  وغیرهــــا مــــن الصــــفات ،

ول األبحــــاث العلمیــــة والتقنیــــة جعــــل ألشــــعته عــــدة اســــتخدامات فــــي حقــــ
المختلفــــــــة منهــــــــا علمــــــــي الفیزیــــــــاء والكیمیــــــــاء ، التصــــــــویر المجســــــــم ، 
أالتصاالت الضوئیة ، الصناعات العسـكریة ، الطـب وعلـوم الحیـاة  ...  

  .  الخ
لقــد ازدادت أهمیـــة اللیــزر یومـــًا بعـــد یــوم نظـــرًا للنتــائج أالیجابیـــة التـــي   

طبــي ممــا دعــا إلــى اســتغاللها بالشــكل قــدمها فــي المجــالین التكنلــوجي وال
الــذي یــوفر لإلنســان  خدمــة جلیــه فــي حیاتــه الخاصــة والعامــة علــى حــد 
ســـواء . وبعـــد  إن  حقــــق العلمـــاء نجاحـــات بــــاهرة ومتعـــددة فـــي مجــــال 
التكنلوجیـــا باالعتمــــاد علــــى اللیـــزر فقــــد أحســــنوا اســـتخدامه فــــي المجــــال 

األورام الســــرطانیة الطبــــي أیضــــًا وذلــــك لمعالجــــة األمــــراض المختلفــــة كــــ
ووقف النزف الشـدید الـذي یحصـل فـي أعضـاء الجسـم الحساسـة كنزیـف 
الكلیتین والكبد واألمعاء ومن أهم استخداماته الجراحیـة جراحـة العیـون ، 
فضًال عـن اسـتخداماته العالجیـة فقـد أسـتخدم كـأداة لتشـخیص األمـراض 

  .  
ــاة بــدون ألــم یعــد اللیــزر مــن أهــم العوامــل المســاعدة علــى اســتمرار ال حی

فهـو بكـل بسـاطة بـدأ بغـزو جمیـع مجـاالت الطـب للعـالج والتخفیـف مــن 
 ً اآلالم وذلك بعد  إن  نفذ بكل قوته في معظم العملیـات الجراحیـة ابتـداء

  ] .  1من العین ومرورًا بالفم وأدق ثنایا الجهاز الهضمي[
 Biological Effect ofالتـأثیر البـایلوجي ألشـعة اللیـزر    1 – 1

Light           
ــایلوجي الــذي تســببه أشــعة اللیــزر فــي األنســجة وذلــك  ــأثیر الب یختلــف الت
اعتمـــادا علـــى طاقـــة األشـــعة ، إذ لكـــل نـــوع مـــن أنـــواع اللیـــزرات (طاقـــة 
معینــة) واســتخدام معــین . یعتمــد التــأثیر العالجــي ألنــواع اللیــزرات علــى  

عة خــــالل األنســـجة إذا یمكــــن دراســــة انتشـــار الحــــرارة الناتجـــة مــــن األشـــ
    :طبیعة هذا التأثیر استنادا إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاذ Reflection   2.أالنعكـــــــــــــــــــــــــــــــــاس 1   Transmission.النف
  Absorption.أالمتصاص Dispersion  4.التشتت3

ولكي تكون األشعة ذات تأثیر على نسیج ما،یجب  إن تمتص مـن قبلـه 
حالــة التشــتت األشــعة  إمــا إذا نفــذت أو إنعكســت فــال تــأثیر لهــا فیــه،وفي

عملیـة وبـذلك فـأن  فهذا یعني امتصاصها من مسـاحة اكبـر مـن النسـیج.
اختیار اللیزر المناسب تعتمد بالدرجة األساس على الطریقـة التـي یمكـن 

ففي العملیات الجراحیة الدقیقة یـتم اسـتخدام شـعاع لیـزر  أالستفادة منها،
ـــل النســـیج بحیـــث یكـــون تـــأثیره محـــدود و  مســـاحة النســـیج یمـــتص مـــن قب

إمــا اللیــزرات التــي تعــاني مــن تشــتت ،عنــد ســقوطها علــى  التــالف قلیلــة.
ـــر الـــدم، النســـیج، وكـــذلك فـــي معالجـــة  فأنهـــا تســـتخدم فـــي عملیـــات تخث

اآلفات الجلدیة الملونة إذ تمتص من قبل مساحة واسـعة مـن النسـیج.إما 
ذ فــي حــاالت التشخیصــات المرضــیة فباإلمكــان   انتقــاء شــعاع لیــزر ینفــ

كمـا ویمكـن أالسـتفادة مـن  من النسیج بشكل ال یـؤثر علـى ذلـك النسـیج،
ظــاهرة  انعكــاس شــعاع اللیــزر مــن النســیج فــي اإلضــاءة كمــا هــو الحــال 

  ]Endoscope].2في الناضور الطبي

التقنیــات البصــریة المســتخدمة فــي تقــدیر كمیــة الكلوكــوز     2 -1
  بطریقة عدم التالمس

 Optical Absorptionتقنیــــة االمتصــــاص البصــــري   -1
Tehnique   

    Raman Spectroscopتحلیل رامان  الطیفي    -2
   polarimetricمقیاس االستقطاب  -3

     polarimetricمقیاس االستقطاب       3 -1
تسـتخدم هــذه التقنیـة إلیجــاد تراكیــز المـواد النشــطة بصـریا مثــل الكلوكــوز 

ران  الحاصــل لمســتوى اســتقطاب الضــوء المــار معتمــد علــى قیــاس الــدو 
ــــدوران  بســــبب اخــــتالف معــــامالت  إنكســــار 3خاللهــــا[ ]،یحــــدث هــــذا ال

ـــ والضـــوء المســـتقطب دائریـــا  nLنحـــو الیســـار  اً الضـــوء المســـتقطب دائری
خـــالل مـــروره فـــي الســـائل الـــذي یحـــوي علـــى الجزیئـــات  nRنحــو الیمـــین 
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الطــــور بــــین موجــــات النشـــطة بصــــریا وهــــذا یــــؤدي بــــدوره إلـــى اخــــتالف 
الضوء المستقطبة دائریا نحو الیسار والمستقطبة دائریـا نحـو الیمـین ممـا 
ــــــى دور إن  مســــــتوى اســــــتقطاب الضــــــوء المــــــار خــــــالل هــــــذا  یــــــؤدي إل

ـــــة دوران  مســـــتوى االســـــتقطاب ( ) بواســـــطة φالنمـــــوذج.إن  مقـــــدار زاوی
  -]:5و4المواد النشطة بصریا تعتمد على مجموعة من المتغیرات[

الـــدوران  - 3تركیـــز المـــادة - 2المســـار البصـــري خـــالل المـــادةطـــول -1
  قاعدیة المذیب -6درجة الحرارة  -5طول موجة الضوء -4النوعي 

وبصــورة عامــة فــأن  القیــاس بواســطة مقیــاس االســتقطاب یــتم بمجموعــة 
مــــن الشــــروط تتضــــمن تثبیــــت طــــول المســــار البصــــري ودرجــــة الحــــرارة 

خــالل  Lذا كــان  طــول المســار والطــول المــوجي للضــوء المســتخدم . فــإ
) والـــــــــدوران  المالحـــــــــظ فـــــــــي مســـــــــتوى cmالعینـــــــــة مقـــــــــاس بوحـــــــــدات(

) والـدوران  النـوعي للمـادة النشـطة deg) مقاس بوحـدات (φاالستقطاب(
) بوحـــدات (αبصـــریا (

mL
gcmdeg/ فـــأن  تركیـــز المـــادة (C 

  .  ]7و6) ویعطي بالعالقة اآلتیة[g/mLسیقاس بوحدات (
)1-1..(.............  

[ ] PH
T

C
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10
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ϕ
=  

)  إن  الــدوران  النــوعي یكــون معتمــد 1-1كمــا ویالحــظ مــن المعادلــة ( 
ـــاس،  علـــى كـــل مـــن درجـــة الحـــرارة ،الطـــول المـــوجي المســـتخدم فـــي القی
قاعدیـــة المـــذیب . إن  ســـكر الكلوكـــوز المتواجـــد فـــي الجســـم هـــو یمینـــي 

ـــــدویر  ـــــه النـــــوعي  Dextro-rotatoryالت  Spesifisومقـــــدار دوران

Rotation ) بحــــــدودο52.6 عنــــــد اســــــتخدام ضــــــوء طولــــــه المــــــوجي (+
)589nm) 20) ودرجة حرارةοC](8.[  

یالحــظ  إن  جمیـــع التقنیــات المســـتخدمة والتــي تـــم مناقشــتها فـــي أعـــاله 
ــــة عــــدم  ــــى طریق تقــــدم وعــــودا لتطــــویر مجســــات الكلوكــــوز المعتمــــدة عل

زات وایجابیـات هــذه التقنیـات إال  إنهـا ولحــد الـتالمس ، وبـالرغم مــن ممیـ
االن  تمتلــك جملــة مــن العیــوب والمشــكالت التــي ینبغــي التغلــب علیهــا 
لــتمكن مــن تقــدیر كمیــة الكلوكــوز فــي الجســم وضــمن المســتویات الطبیــة 

  وبطریقة عدم التالمس. )CRLالطبیعیة (
    :تشترك هذه التقنیات بجموعه من المشكالت والمتضمنة

 : (حساســـیة الكشـــف) فجمیـــع التقنیـــات فـــي عـــاله بحاجـــة إلـــى زیـــادة أوًال
الكشــف لــتمكن مــن التنبــؤ بتراكیــز الكلوكــوز ضــمن الحــدود الطبیعیــة أو 

  أدنى من ذلك وبنسبة خطا صغیرة .
:الحاجة إلى تطویر مصادر وكواشف ضـوئیة جدیـدة لزیـادة إجمـالي  ثانیًا

  معدل اإلشارة إلى الضوضاء في هذه المنظومات .

ــــ لتطــــویر منظومــــات مجســــات الكلوكــــوز  ةوبــــالرغم مــــن الجهــــود المبذول
ـــتالمس إال إن هـــذه المجســـات  ـــة عـــدم ال ـــى طریق ـــة والمعتمـــدة عل المختلف
تحتـاج إلــى المزیــد مـن الوقــت لتخــرج إلــى حیـز التطبیــق واســتخدامها فــي 

  العیادات الطبیة والمنازل.
كــن  إنجــازه فــي التقــدیر الكمــي تتضــمن تقــدیر تركیــز المجهــول والــذي یم

بطریقة المعـایرة إذ یـتم تحضـیر مجموعـة مـن المحالیـل القیاسـیة الحاویـة 
علــى تراكیــز مختلفــة ومعلومــة مــن الجســیم الممــتص ویقــاس امتصــاص 
هــذا المحالیــل ثــم یرســم أالمتصــاص المقابــل للتركیــز.  یعامــل المجهــول 

    .بالطریقة نفسها تماما ثم یقاس امتصاصه ویقدر تركیز من المعیار
وتعــد هــذه الطریقــة مــن أكثــر الطرائــق المســتخدمة فــي التقــدیر الكمــي إذ 
ــــــــدیر  ــــــــاط لتق ــــــــر ضــــــــبطا الســــــــتخدامها مجموعــــــــة مــــــــن النق تكــــــــون أكث

  ..]9و8المجهول[
.  الجزء النظري ثانیًا
       Polarizationاالستقطاب     2-1

لقد أثبتت النظریة الكهرومغناطیسیة إن الضـوء مـا هـو إال حركـه موجیـة 
مستعرضــــة تنتقــــل فــــي الفـــــراغ واألوســــاط المادیــــة . إذ یتذبــــذب متجهـــــا 

عمودیــا علــى بعضــهما B والمجــال المغناطیســي  Eالمجــال الكهربــائي 
وعلـى اتجـاه انتشـار الموجــة . یتجـه هـذان المجــاالن فـي الفضـاء بصــورة 

أي اتجــاه مــن E االتجاهــات إذ یتحمــل إن یأخــذ المتجــه عشــوائیة وبكــل 
 Eاتجاهــــات الــــدورة الكاملــــة ، ومــــن الطبیعــــي إن یصــــاحب أي  متجــــه 

ذا جعـل المتجــه لیـه دائمـاوالـذي یكـون عمودیــا عB دائمـا المتجـه  ٕ  E. وا
ـــة مـــ ـــا بطریق ـــد اســـتقطبیأخـــذ اتجاهـــا معین ـــذ إن الضـــوء ق  .ا نقـــول عندئ

د فیهــــا الشـــــكل الــــذي یتذبــــذب فیـــــه : هــــو عملیـــــة یتحــــدفاالســــتقطاب إذا
المتجه. فإذا كان اتجاه المجال الكهربـائي أو تذبذبـه مقتصـرا علـى اتجـاه 

 Plan واحـــــد أو مســـــتوى واحـــــد قیـــــل إن االســـــتقطاب اســـــتوائي 

Polarizationفعنـد الــتكلم عـن االسـتقطاب فإنــه یكفـي إن نــتكلم  وهكـذا
  ولیس كالهما. B  أو    Eعن احد المجالین 

معنــــى االســــتقطاب شــــكل أفضــــل نفــــرض إن حزمــــة ضــــوئیة ولتوضــــیح 
الموجـب حیـث یصـنع متجـه (z) تنتقل نحو المشاهد على طول المحـور 

 وســـعة) φخطیـــا ذو اتجــاه(ا المجــال الكهربــائي فـــي لحظــة معینـــة اهتــزاز 
)A) 2-2) وكمــا هــو مبــین فــي الشــكل-a فــإذا اســتمر هــذا االهتــزاز . (

ـــد X-Yمحـــددا فـــي المســـتوي ( ـــة () وعن ـــذ مـــثال) φالزاوی  إن نقـــول عندئ
  .استوائیا مستقطب الضوء
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إما إذا كان الضوء غیر مستقطب كمعظم الضـوء الطبیعـي مـثال (ضـوء 
 فتــرة خــالل) φالشــمس) فــإن تغیــرات فجائیــة وعشــوائیة تحــدث للزاویــة (

) لـه نفـس A) وبالتالي فإن أي  اتجـاه للسـعة (sec  10-8( اقدره زمنیة

االحتمـــال بحیـــث یكـــون التـــأثیر المتوســـط متماثـــل حـــول اتجـــاه االنتشـــار 
   .]b (]10-2-2وكما هو مبین في الشكل (

  

  
  )غیر مستقطبةb) مستقطبة ،(aالموجب ( z) موجة ضوئیة منتقلة على طول محور 2- 2الشكل (

  

آلیــــة الحصــــول علــــى شــــعاع مســــتقطب اســــتوائیا تامــــا مــــن :   2-2
  منظومة اللیزر 

یمتــــــاز الشــــــعاع المنبعــــــث مــــــن أجهــــــزة اللیــــــزر بصــــــفات عدیــــــدة منهــــــا 
ـــى شـــعاع ضـــوئي مســـتقطب اســـتقطابا  ـــتم الحصـــول عل االســـتقطاب إذ ی
استوائیا بدرجة عالیة في داخـل منظومـة اللیـزر مـن خـالل إمالـة األلـواح 

األطـراف فـي لیـزر الحالـة الصـلبة  إمالـةالطرفیة للیزر مـع المحـور  أو  
) وكمــــا موضــــح بالشــــكل  والتــــي یكــــون مقــــدارها pθبزاویــــة اســــتقطاب (

  %100معتمــدا علــى معامــل انكســار الوســط تســمح هــذه النوافــذ لمــرور 
ــــذي یتذبــــذب متجهــــه الكهربــــائي باتجــــاه مــــوازي لمســــتوى  مــــن الضــــوء ال

الســـقوط ، إمــــا االهتـــزازات العمودیــــة فإنهـــا تــــنعكس جزئیـــا عنــــد اجتیــــاز 
ـــذب شـــعاع ا ـــزر لكـــل ســـطح فاصـــل ویتذب یابـــا شـــعاع اللی ٕ ـــا وا ـــزر ذهاب للی

ــــواح نحصــــل علــــى حزمــــة لیــــزر  خــــالل الوســــط الفعــــال مــــارا بهــــذه األل
مستقطبة كما في حالة االستقطاب بواسطة مجموعة من األلـواح إضـافة 
إلـــى ذلـــك یســـتفاد مـــن إمالـــة األلـــواح الطرفیـــة فـــي تقلـــیص الخســـارة فـــي 

عنـد   %45الضوء والناجمة عن االنعكاسات المختلفة والتي تصل إلـى 
كـــــل مـــــن الســـــطوح الفاصـــــلة فــــــي حالـــــة تعامـــــد األلـــــواح الطرفیـــــة مــــــع 

  .]11[المحور

  

  
 

      Activity in Liquidsالنشـاط البصـري فـي السـوائل   2-3   
Optical  

) إن العدیـد مـن السـوائل والمحالیـل هـي 1811عام (Biote وجد بایوت 
وهـذا یعنــي دوران مســتوى اهتـزاز الضــوء المســتقطب  مـواد نشــطة بصــریا
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 یوضح كیفیة استقطاب شعاع اللیزر داخل منظومة اللیزر )2-2(الشكل
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اســــتوائیا المــــار خاللهــــا. ویعــــزى الــــدوران فــــي مثــــل هــــذه الحــــاالت إلــــى 
الســوائل التــي تســبب  التركیــب الجزیئــي نفســه وفــي الحقیقــة تكــون معظــم

الـدوران بمثابـة مركبـات عضـویة تحتـوي علـى جزیئـات معقـدة كمـا یمكــن 
اعتبـــار كـــل جـــزيء مـــن جزیئـــات الســـائل بمثابـــة بلـــورة صـــغیرة محورهـــا 
ـــــدور مســـــتوى اســـــتقطاب  الضـــــوء المســـــتقطب  ـــــى طولـــــه ی الضـــــوئي عل

ــــى إن االتجاهــــا ]12و13اســــتقطابا اســــتوائیا[  تویبــــدو مــــن النظــــرة األول
العشوائیة للجزیئات في السائل ستلغي التأثیر (الـدوران) كلیـا إال إن ذلـك 

والـــذي  بلـــن حـــدث بســـبب امـــتالك كـــل جـــزيء تنظـــیم ذري شـــبیه باللولـــ
  یكون له نفس االتجاه مهما كان الموقع الذي یأخذه. 

ومن المالحـظ إن الـدوران الناشـئ بواسـطة البلـورات النشـطة بصـریا مثـل 
ســـمك البلـــورة وهـــذا یعنـــي إنـــه تتناســـب مـــع عـــدد  الكـــوارتز متناســـب مـــع

ـــدوران الناشـــئ بواســـطة  ـــة مماثلـــة وجـــد إن ال العناصـــر المـــدورة . وبطریق
السوائل النشطة بصـریا یتناسـب مـع طـول المسـار خـالل السـائل وتركیـز 
المادة وقـد أصـبح قیـاس مقـدار دوران مسـتوى اسـتقطاب الضـوء یسـتخدم 

  في السوائل . السكر  كأداة دقیقة لتعیین مقادیر
وبصورة عامة یكون الدوران الناشـئ فـي السـوائل اقـل بكثیـر مـن الـدوران 

) مــن التربنتینــا تــدیر مســتوى cm 10الناشــئ بواســطة البلــورات فمــثال (
) (اإلشـــــارة 37º-) بمقــــدار (nm 589اســــتقطاب ضــــوء الصــــودیوم (

الســـالبة تعنـــي الــــدوران بعكـــس عقــــرب الســـاعة) بینمــــا یـــدیر أي  ســــمك 
مــــــن الكـــــــوارتز مســــــتوى اســــــتقطاب ضـــــــوء الصــــــودیوم بمقـــــــدار مســــــاو 

)±2172º) 10) ولهذا السبب فإن طول المسـار القیاسـي للسـوائل cm (
  ].14) في البلورات [mm 1بدال من (

         Diabetes Mellitus داء السكري   4-2
مـــن  Diabetes Mellitusیصـــنف المـــرض المعـــروف بـــداء الســـكر 

 100ل األشـخاص المصـابین بـه یتجـاوز ضمن األمراض المزمنة ومعـد
ویحـدث نتیجـة نقصـان  فـي إفـراز  ملیون شخص في جمیع  أنحاء العالم

هرمون األنسولین في الدم من قبل غـدة البنكریـاس ممـا یـؤدي إلـى زیـادة 
) CRL(كمیـــة الكلوكـــوز فـــي الجســـم عـــن المســـتویات الطبیـــة الطبیعیـــة 

Clinical Relevant Level   120-90(والتــي تتــراوح مــا بــین 

mg/dL ــادة تســبب خطــرًا علــى وظــائف العدیــد مــن أعضــاء ) وهــذه الزی
الجســم وقــد تــؤدي ربمــا إلــى المــوت عنــد الزیــادة الكبیــرة لكمیــة الكلوكــوز 
عــــن الحــــدود الطبیعیــــة ، ولمعالجــــة هــــذا المــــرض یــــتم حقــــن المصــــابین 

توى ســـكر بهرمـــون األنســـولین ، لـــذلك فعلـــى مرضـــى الســـكر مراقبـــة مســـ
الكلوكـــــوز باســـــتمرار والـــــذي یتحـــــدد بموجبـــــه كمیـــــة األنســـــولین الواجـــــب 
للمــــریض األمــــر الــــذي یــــؤدي إلــــى إعــــادة مســــتوى الكلوكــــوز إلــــى حــــده 

. وفــي الوقــت الحاضــر یقــیس مرضــى الســكر عــدة مــرات فــي  الطبیعــي 
الیوم عن طریـق وخـز اإلصـبع وأخـذ عینـه منـه ، بعـدها یـتم تقـدیر كمیـة 

) ACR(ق تفـــــــــــاعالت الكیمیـــــــــــاء التحلیلیـــــــــــة الكلوكـــــــــــوز عـــــــــــن طریـــــــــــ
Analytical Chemical Reaction  ولكــون هـــذه الطریقـــة تســـبب

األلـــم فضـــًال عـــن احتمالیـــة حـــدوث حـــاالت تســـمم وعـــدوى ، فقـــد دفعـــت 
الحاجـــة إلـــى توظیـــف العدیـــد مـــن التقنیـــات البصـــریة فـــي تصـــمیم وبنـــاء 

 Noninvasiveمنظومـــــات مراقبـــــة الكلوكـــــوز بطریقـــــة عـــــدم الـــــتالمس 

متخـــذة مواضـــع مختلفـــة مـــن أنســـجة الجســـم كموضـــع للجـــس فـــي تقـــدیر 
  ]  .1اللسان ، العین  ، الجلد[ -كمیة الكلوكوز منها :

  الكواشف الضوئیة 5-2
تعــــرف الكواشــــف البصــــریة بأنهــــا نبــــائط الكترونیــــة  تعمــــل  وفــــق مبــــدأ  
تحــول األشــعة الضــوئیة الســاقطة  إلــى إشــارة  كهربائیــة  یمكــن  قیاســها  

  ي تتناسب  مع طاقة  اإلشعاع  الساقط  عند طول  موجي معین.والت
  -الكواشف وأنواعها :

  -تصنف الكواشف بصورة عامة  إلى نوعین هما :
            photo detectors    الكواشف الفوتونیة - 1

            thermal detectorsالكواشف الحراریة - 2

تفاعــل اإلشــعاع  ویعتمــد هــذین التصــنیف علــى نــوع التــأثیر الــذي یحــدث
  +-].15الساقط مع مادة الكاشف [

المجهــز مــن  Lux Meterان الكاشــف المســتخدم فــي هــذا البحــث هــو 
ــــــــى   Lux 9000ذو مــــــــدى  Phyweشــــــــركة  ودقــــــــة  تصــــــــل ال

)1000~9000 Lux : ±3%(  مـرة  0.2وسـرعة االسـتجابة تصـل الـى
  / ثانیة.
 .   الجزء العمليثالثًا

التشعیع حیث یتم تحضیر تراكیـز الكلوكـوز نستخدم الكلوكوز في عملیة 
) L1) فـي (gm 1القیاسیة وذلك بإذابة كلوكوز صـلب(بودر)  بمقـدار (

مــن المــاء المقطــر.ثم نســتخدم قــانون التخفیــف التــالي لتحضــیر التراكیــز 
  )dL/ mg1000) إلى  ( dL/ mg100من (

)1-3 ..................(2 N1 V1 = N2 V  
ت مصل الدم مـن األشـخاص المصـابین  بـداء بعد ذلك تم تحضیر عینا

 السكر  واالشخاص الطبیعیین.

المنظومــة البصــریة المســتخدمة فــي دراســة اســتقراریة اللیــزر    1-3
  من حیث االستقطاب

مــن إحــدى متطلبــات المنظومــة البصــریة التجریبیــة هــو اســتخدام مصــدر 
ـــــــث ثبـــــــات مســـــــتوى Laserضـــــــوئي ( ـــــــة مـــــــن حی ) ذو اســـــــتقراریة عالی

وألجــل  االسـتقطاب وعـدم تغیـر تجاهـه مــع الـزمن (خـالل فتـرة التشـغیل).
نیــون المســتخدم فــي  -یــومذلــك تمــت دراســة واختبــار اســتقراریة اللیــزر هل

وذلــك مــن خــالل مراقبــة وقیــاس الشــدة الضــوئیة النافــذة مــن الحســابات. 
ـــــومیتر الرقمـــــي وباســـــتخدام المنظومـــــة البصـــــریة  ـــــل بواســـــطة الفوت المحل

الشكل  تم فـي البدایـة تثبیـت جهـاز اللیـزر بواسـطة حامـل الموضحة في 
أمـام جهــاز اللیــزر بحیــث   polarizerثالثـي األبعــاد ووضــع المســتقطب

 Analyzerبعدها یـتم وضـع المحلـل  pol =0 oθتكون زاویة المستقطب 
بعــد المســتقطب بحیــث یعمــل مســتوى نفــاذ مــع مســتوى نفــاذ المســتقطب 

وبعـد ترتیـب األجـزاء األخـرى للمنظومـة   Ana = 45 0 θزاویـة مقـدارها 
جـــراء عملیـــة التراصـــف شـــغل جهـــاز اللیـــزر وســـجلت قـــراءة الفـــولتمیتر  ٕ وا

) t=oالرقمي والتي تمثل الشدة الضوئیة النافـذة مـن المحلـل ابتـداء مـن (
  ) .sec 450) ولفترة زمنیة أمدها (sec 15ولكل (
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المنظومــــة البصــــریة المســــتخدمة فــــي دراســــة تــــوهین القــــدرة    2-3

  الضوئیة مع زمن التشغیل
،لجهــاز اللیــزر المســتخدم تــم دراســة مقــدار التــوهین فــي القــدرة الضــوئیة 

في هذه الدراسة ،خالل فترة التشغیل .وقد استخدمت المنظومـة البصـریة 
جــراء  ٕ المبینــة فــي الشــكل  لتحقیــق هــذا الهــدف . وبعــد ترتیــب األجهــزة وا
عملیـــة التراصـــف تـــم الكشـــف عـــن اإلشـــارة الضـــوئیة باســـتخدام الكاشـــف 

ابتــداء مــن الــزمن  الضــوئي الســلكوني وســجلت القــراءة الفــولتمیتر الرقمــي 
)t=o) ولكل (15 sec) 450) ولفترة زمنیة أمدها sec. (  

  تم حساب مقدار التوهین باستخدام العالقة اآلتیة :

)2-3   ...... (p
pLognAttenuatio o10=   

  متوسط القراءات المسجلة POحیث 
         P .تمثل اعلى واقل قراءة مسجلة  

ضــل زاویــة التــي تكــون عنــدها *مالحظــة: یثبــت اللــوح القطیــب علــى اف
  الشدة الضوئي اعلى ما یمكن..    

  المستخدمة. توهكذا لجمیع المنظوما
  

  
  

ــدیر كمیــة الكلوكــوز فــي  33- المنظومــة البصــریة المســتخدمة فــي تق
  عن طریق مصل الدمالجسم 

(الســــیرم)  لتقــــدیر كمیــــة الكلوكــــوز فــــي الجســــم عــــن طریــــق مصــــل الــــدم
ـــــة عـــــدم الـــــتالمس   Noninvasiveباســـــتخدام المســـــار المباشـــــر بطریق

اسـتخدم المنظومــة البصــریة المبینــة فــي  In vitroوخـارج الجســم الحــي 
  الشكل 

  لقد تم تحضیر النماذج المقاسة بمجموعتین:،...
  یز القیاسیة. مجموعة التراك -1
  مجموعة مصل الدم(السیرم). -2

وبعد أن تم تهیئـة المنظومـة البصـریة ومراصـفة جمیـع مكوناتهـا وخاصـة 
الخلیة التي تحتاج إلى تراصف عال بحیث یمر الشعاع الضـوئي خـالل 
محــور الخلیــة . بعــدها تــم قیــاس الشــدة التــي تحــدثها المجموعــة األولــى 

) إلـى   dL/ mg100قـراءة كـل تركیـز مـن ((التراكیز القیاسیة) وتسجیل 
)dL/ mg1000 والتــي تكــون دالــة لــدوران مســتوى اســتقطاب الضــوء (

والتـــي یحـــدثها كـــل تركیـــز مـــن نمـــاذج المـــادة النشـــطة بصـــریا .علمـــا ان 
  جمیع القیاسات التي أجریت كانت عند درجة حرارة الغرفة ..

ومن المالحظ ان اختیار هذه المواد وبالمقادیر المبینة لـم یكـن اعتبـاطي 
بل كـون هـذه المقـادیر تمثـل المعـدل تراكیـز الكلوكـوز فـي جسـم اإلنسـان 

)1(.  
  

 
 

    Photodetector                                                      
 
 

                     Polarizer    Analyzer                      
                    

                                          X-Y-Z    
                                     Microposition 

 یوضح المنظومة البصریة المستخدمة في دراسة استقراریة اللیزر )3-1الشكل(
 

Laser  He-Ne   Digimeter    

 
Photodetector  

 
 
 
 
 

                                  
                                         X-Y-Z    

                                     Microposition 
یوضح المنظومة المستخدمة في دراسة توھین القدرة  )3-2(الشكل

 الضوئیة كدالة لزمن التشغیل

Digimeter    Laser  He-Ne   
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بعد اخذ قراءات التراكیز القیاسـیة نقـوم بوضـع العینة(مصـل الـدم) المـراد 
تقــــدیر الكلوكــــوز فیهــــا فــــي الخلیــــة الهوائیــــة وال یشــــترط أن تملــــئ ولكــــن 

توضع المادة بمقدار تغطیة قعر الخلیة لمرور إشعاع اللیزر علـى طـول 
  محور الخلیة .

  

  
  

ولكـن المالحــظ مــن هــذه الطریقــة إن كثافـة العینــة تكــون كبیــرة نســبة إلــى 
كثافـــة التراكیـــز القیاســـیة (المـــاء المقطـــر) ممـــا یـــؤدي إلـــى تشـــتت أشـــعة 
اللیزر وعدم خروج أشعة اللیزر بمسار واحد إلى المستقطب لـذلك اقتـرح 

اء المقطــر فــي الخلیــة الهوائیــة أن تخفــف مــادة العینــة وذلــك بوضــع المــ
بحجــم معـــین ویفضـــل أن یكـــون حجـــم كبیــر لتقلیـــل تشـــتت أشـــعة اللیـــزر 
ـــز  ـــوم فیهـــا تركی ـــي تكـــون معل ـــة الت ـــه نســـبة صـــغیرة مـــن العین ویوضـــع فی

إن هذه الطریقة استخدمت ألول مـره فـي هـذا البحـث مـن قبـل  الكلوكوز.
ا تـتم القیاسـات اجتهادات الباحثین الـذین اشـرفوا علـى هـذا البحـث، عنـده

) بإضـافة شـق 3-6ولكن بتعدیل المنظومة البصریة المبینة في الشـكل (
صــغیر یعمــل علــى تصــفیة أشــعة اللیــزر مــن التشــتت الحاصــل فیهــا مــن 

  ثافة العینة. كما مبین في الشكل.تغیر ك

  
  

 .   والمناقشة واالستنتاجات النتائجرابعًا
تـم دراسـة اسـتقراریة جهـاز اللیـزر مـن : استقراریة جهاز اللیـزر    1-4

حیث االستقطاب كون هذا الجانـب لـه أهمیـة بالغـة فـي دقـة النتـائج . إذ 

رسمت العالقة بین الشدة الضوئیة النافذة مـن المحلـل مـع زمـن التشـغیل 
إن جهـاز اللیـزر یتمیـز  وكما موضح في الشكل  والتي من خاللهـا تبـین

  .باستقراریة جیدة
  

 
 
 
 
 
 

                          
                              

    
                                        X-Y-Z    

                                        Microposition 
 یوضح المنظومة المستخدمة في دراسة تقدیر )3-3(الشكل

Air cell Laser  He-Ne 
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  ) یوضح مدى استقراریة اللیزر4-1الشكل(

 

 توهین القدرة الضوئیة    2-4

تــم دراســة مقــدار التــوهین فــي القــدرة الضــوئیة لجهــاز اللیــزر فضــال عــن 
  :تحدیدها باستخدام العالقةذلك فان قیمته تم 

p
pLognAttenuatio o10=  

یـتم تقســیم متوســط القـدرة الضــوئیة المســجلة علــى اقـل واكبــر قیمــة للقــدرة 
 -الضوئیة وكما یأتي:

dBLognAttenuatio 046.0
3.32
6.3210 ≅= 

dBLognAttenuatio 046.0
33

6.3210 −≅= 

  -) یساوي :sec 450إذن فمقدار التوهین المحسوب خالل الفترة (
dBnAttenuatio 046.0±= 

نتــائج دراســة تقــدیر كمیــة الكلوكــوز باســتخدام منظومــة المســار  3-4
  المباشر

باســتخدام المنظومــة ذات المســار المباشــر والتــي تتضــمن إدخــال ضــوء 
ــا إلــى الخلیــة الهوائیــة وبصــورة مباشــرة وكمــا هــو مبــین فــي  اللیــزر جانبی

) والتــي تعــد كموضــع جــس یمكــن مــن خاللهــا تقــدیر كمیــة 3-6الشــكل (
ـــدوران الـــذي تحدثـــه المـــواد  الكل ـــم تحدیـــد مقـــدار ال وكـــوز فـــي الجســـم  . ت

النشطة بصریا إذ یشیر الشكل إلى العالقة بین كمیة مـادة الكلوكـوز فـي 
ـــة الهوائیـــة ومقـــدار الشـــدة الضـــوئیة النافـــذة مـــن المســـتقطب والتـــي  الخلی
تكــون معتمــدة علــى كمیــة المــادة ودالــة لمقــدار مســتوى االســتقطاب وعنــد 

  ارة الغرفة .درجة حر 

  

  
  

وعنـــد عـــدم وضـــع المســـتقطب فـــأن المالحـــظ هـــو زیـــادة الشـــدة الضـــوئیة 
). ان ســـبب 4-2النافـــذة مـــن المســـتقطب وكمـــا هـــو مبـــین فـــي الشـــكل (
زر بســـبب كثافـــة ظهـــور هـــذا الشـــكل هـــو حـــدوث انفـــراج فـــي حزمـــة اللیـــ

  الدم العالیة.مصل 
وعنــد وضــع المســتقطب فــأن المالحــظ هــو التنــاقض الحاصــل فــي الشــدة 
الضــوئیة النافــذة مــن المســتقطب عنــد إضــافة كمیــة الكلوكــوز فــي الخلیــة 

أي یزید من تركیـز الكلوكـوز ویعـزى ذلـك إلـى إن زیـادة تركیـز الكلوكـوز 
یعمــل علـــى زیـــادة مقـــدار دوران مســـتوى االســـتقطاب ویكـــون المســـتقطب 

ابــــت الزاویــــة عنــــد أفضــــل شــــدة مــــن بــــدأ القیاســــات ممــــا یجعــــل الشــــدة ث
الضــوئیة تتنــاقص بزیــادة دوران مســتوى االســتقطاب وكمــا هــو مبــین فــي 

د تركیـز الكلوكــوز فــي ) الــذي یعتبــر الرسـم المعیــاري إلیجــا4-3الشـكل (
  أي عینة.

  

استقراریة جھاز اللیزر
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واآلن عنـــد اســـتخدم العینـــة (مصـــل الـــدم ) التـــي تكـــون معلومـــة التركیـــز 
(تركیـــــز الكلوكـــــوز) واخــــــذ القـــــراءة لهــــــا (الشـــــدة الضــــــوئیة النافـــــذة مــــــن 
المســتقطب) وعنــد تســقیط هــذه القــراءة علــى الرســم المعیــاري یــتم تحدیــد 
مقــدار تركیـــز الكلوكـــوز ولكـــن ال یكــون مطـــابق لـــنفس النتیجـــة األصـــلیة 

لتركیز یعتمد على حجم الماء المقطر الذي وضع فـي الخلیـة لكون هذا ا
الهوائیــة وحجــم العینــة الــذي اخــذ. ولجعــل النتیجــة صــحیحة نضــع ثابــت 
تصـحیح یعتمـد علـى ظـروف التجربـة ككـل مـن تراصـف األجهـزة ودرجـة 
الحـــرارة و حجـــم المـــاء المقطـــر الـــذي وضـــع فـــي الخلیـــة الهوائیـــة وحجـــم 

الفـــــرق بـــــین قیمـــــة تركیـــــز الكلوكـــــوز  العینـــــة الـــــذي اخـــــذ .وبـــــذلك یكـــــون
المستحصـلة مـن الرســم المعیـاري والقیمــة األصـلیة یمثــل قیمـة الثابــت وال 
یمكـــن تحدیـــد قیمـــة هـــذا الثابـــت فـــي نطـــاق هـــذا البحـــث لكـــون الظـــروف 
تختلــف مــن مكــان إلــى أخــر. وبــذلك یــتم اســتخدام هــذا الثابــت ألي عینــة 

      یز(تركیز الكلوكوز).مجهولة الترك

قارنة هذه النتیجـة مـع مسـتویات السـكر فـي اإلنسـان الغیـر صـائم وعند م
  :نجد

  

  النسبة االصلیه للسكر في المصل  ت
mg/dL 

  النسبة ألمقاسه عن طریق الرسم المعیاري
mg/dL  

  نسبة الخطأ

1  76  103  35.5%  
2  160  183  14.3%  
3  172  198  15.1%  
4  212  246  16%  
5  233  267  14.5%  

  

مـــن مالحظـــة النتـــائج اعـــاله نجـــد ان الطریقـــة عملیـــه نوعـــًا  مـــا إال انهـــا 
  تمتلك بعض العیوب منها 

  تراصف االجهزه . - 1
 كمیة الماء المضافة لغرض التخفیف. - 2

 صعوبة القراءات ذات الشدة الضوئیة الواطئة جدا.ً  - 3

 على الرسم المعیاري .صعوبة تسقیط القراءات  - 4

  وهذه النقاط تمثل تفسیر نسبة الخطأ الواردة في الجدول أعاله.
  تكلفة المنظومة

ونوعُا ما تعـد منظومـة   )$1700إن تكلفة هذه المنظومة تصل حوالي (
ذا مـا  ٕ باهظة  الثمن لكون المنظومة تركیبیة أي كل جهاز لـه سـعر ...وا

ــــى جهــــاز واحــــ د فقــــط یصــــبح الســــعر طــــورت هــــذه المنظومــــة لتصــــل إل
  مقبول..

    Conclusions  االستنتاجات      4-4

خرجـــت هـــذه الدراســـة بجملـــة مـــن االســـتنتاجات والتـــي مـــن شـــأنها إســـناد 
  -وتقویم األعمال التي تجري في هذا المجال والمتمثلة بما یأتي :

ضرورة اختیار جهاز لیزر بحیث یتمتع باسـتقراریة عالیـة مـن حیـث  .1
االســتقطاب األمــر الــذي یجعــل دوران مســتوى االســتقطاب ثابــت مســتوى 

 ناشئ عن التغیر في مواصفات النموذج..

إن كـــــال مـــــن الطـــــول المـــــوجي للشـــــعاع الضـــــوئي ودرجـــــة الحـــــرارة  .2
النمــوذج دور مهــم فــي دقــة قیاســات تقــدیر كمیــة الكلوكــوز ..لــذلك فمــن 
الضــروري انتقــاء مصــدر ضــوئي أحــادي الطــول المــوجي وتثبیــت درجــة 

 ة النموذج عند إجراء القیاس...حرار 

ضــرورة إجــراء القیــاس بالســرعة الممكنــة بعــد اخــذ العینــة مــن الجســم  .3
الن كلما تركت العینة لفتـرة طویلـة یصـاحب هـذا نقصـان فـي دقـة تقـدیر 

 كمیة الكلوكوز..

ضرورة استخدام كاشف ضـوئي للحصـول علـى إشـارة ضـوئیة جیـدة  .4
 وخاصة عندما تكون ضعیفة...

ستقطب  ستخدام الم العالقة بین تركیز الكلوكوز والشدة الضوئیة با
(الرسم المعیاري)
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یــــة التراصـــف البصــــري لمكونـــات المنظومــــة البصــــریة تبـــین إن عمل .5
ضـــــروریة جـــــدا قبـــــل إجـــــراء أي قیـــــاس وذلـــــك الســـــتالم معظـــــم اإلشـــــارة 

مكانیـــة الكشـــف عنهـــا خاصـــة فیمـــا ٕ یتعلـــق األمـــر باإلشـــارات  الضـــوئیة وا
 الضعیفة.
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Abstractr 
The  research aims to design a modern technique  to estimate the amount of  glucose  in  blood  serum  by  using  
non-invasive technique which is based on the principle of rotation of polarization plane of polarized light 
equatorially passing through optically active substances. 
In this research we  studied  a number of important  factors and  affecting  upon the  accuracy of  estimating  the  
amount of glucose in the blood serum in order to control it during design and use the system which is 
predisposing for this purpose and also  studied  the stability of  laser using (Laser Helium – Neon, The power 5 
mW  and wavelength 700-400 nm) in terms of  the  polarization. The results proved that this device has a good 
Stability during the operation period. 
Moreover; another system has been designed to estimate the amount of glucose through the direct path.. 


