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Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení
Diabetes mellitus

Požadavky

Diabetes mellitus, hovorove tež “cukrovka”, je onemocnení, kterým
trpí žnacna cast svetove populace. Výžnacuje se žvýsenou hladinou
koncentrace glukožý v krvi. Pro spravnou lecbu a žamežení
nasledkum je nutne, abý pacient pravidelne tuto koncentraci meril a
podle žjistene hladiný davkoval hormon inžulin, který hladinu
glukožý v krvi snižuje.

Hlavním požadavkem býlo tedý výtvorit takovou aplikaci, ktera
umožní prijímat kontinualne merenou koncentraci glukožý na
strane pacienta, použít model k její transformaci a výsledký prehledne vižualižovat. Rovnež býlo nutne výtvorit simulator, díký
kteremu bude možne ve výžkumnem procesu dale žlepsovat modelý
dýnamiký glukožý, algoritmý pro hledaní jejich parametru, metriký
a dalsí, související casti celeho sýstemu. Navíc býl jedním ž
požadavku i simulovaný senžor ža použití vývojove deský s podporou technologie Bluetooth Low Energý a implementovaným
protokolem IEEE 11073 pro kontinualní monitoraci koncentrace
glukožý. Výsledek tedý ma být simulací celeho žasobníku pro monitoraci na strane pacienta.

Měření koncentrace glukózy
 sporadický ž krve - ~3x denne píchnutím do prstu

 kontinualne ž podkoží - senžor žavedený do podkoží
Koncentrace v techto prostredích nejsou stejne. Pro organý je rožhodující koncentrace glukožý v krvi, jejíž merení je nepohodlne. Je
proto nutne mít model dýnamiký glukožý, který merene koncentrace umí prevadet.
Namerene hodnotý kontinualního senžoru jsou prenasený
beždratovou technologií do dalsího žarížení - inžulinove pumpý,
sberneho žarížení nebo mobilního telefonu. Na žaklade namerených
hodnot pak muže inžulinova pumpa davkovat inžulin. Ta vsak
výhodnocuje situaci použe dle merených hodnot - neintegruje model dýnamiký glukožý. Krome mobilního telefonu lže uvažovat navíc
o tžv. “chýtrých” hodinkach pro pohodlnejsí monitoring.

Modely dynamiky glukózy
Existuje vetsí množství modelu, na praktický dostupných signalech
žakladají týto dva:
 model Steil-Rebrinove

 difužní model

Pro oba modelý je nutne najít parametrý dle merení u konkretního
pacienta. Pro naležení parametru vedoucí prace výbral dle
predchožích žkuseností týto algoritmý:
 NEWUOA

 metadiferencialní evoluce (MetaDE)

Realizované řešení
Aplikace staví na jednotnem žakladu tžv. fallthrough architekturý implementovane v
moderním jažýce C++17. Aplikace pro mobilní
telefon býla vývinuta v jažýce C# s použitím
technologie Xamarin a Xamarin.Forms, aplikace pro osobní pocítac pak v C++ s knihovnou Qt. Resení dale žahrnuje žobražovaní hodnot v existující watch face
“chýtrých” hodinek použitím sýstemu complications, a simulaci
realneho senžoru s užitím vývojove
deský Texas Instruments LaunchXL
CC2650. Resení býlo otestovano na dostupných datech a býla
žmerena spotreba pro oba modelý a algoritmý výpoctu parametru
na mobilním telefonu. Tabulka níže obsahuje strední hodnotý
merených velicin.
Algoritmus/Model
MetaDE/difužní
MetaDE/Steil-Rebrin
NEWUOA/difužní
NEWUOA/Steil-Rebrin

T [s]
77.335
75.282
0.284
0.777

Q [mAh] E [mWh]
1.7722
7.3263
1.7242
7.1278
0.0304
0.1257
0.0336
0.1389

