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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια χρόνια πάθηση του μεταβολικού 

συστήματος που προκαλείται από κληρονομική ή / και επίκτητη ανεπάρκεια στην 
παραγωγή της ινσουλίνης από το πάγκρεας, ή από την αναποτελεσματικότητα της 
δράσης της παραγόμενης ινσουλίνης. Για τη διαχείριση του ΣΔ είναι απαραίτητη η 
καθημερινή και ενεργός συμμετοχή του διαβητικού αναφορικά με την τακτική 
μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης, τη λήψη ινσουλίνης, τη δίαιτα και την άσκηση. 
Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 

μοντέλων προσομοίωσης του μεταβολισμού της γλυκόζης. Ο μεταβολισμός της 
γλυκόζης είναι ένα πολύπλοκο μη γραμμικό δυναμικό σύστημα, το οποίο είναι 
δύσκολο να μοντελοποιηθεί. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 
σχεδίαση ενός μαθηματικού μοντέλου, το οποίο θα μοντελοποιεί το εν λόγω δυναμικό 
σύστημα. Το μοντέλο, το οποίο είναι εξατομικευμένο, παρέχει τη δυνατότητα 
βραχυχρόνιων προβλέψεων των επιπέδων της γλυκόζης αίματος. Πρόκειται για 
μοντέλο δύο διαμερισμάτων, το οποίο είναι υλοποιημένο με τη βοήθεια αιτιατών 
πιθανοτικών δικτύων (causal probabilistic network). Οι διαφορικές εξισώσεις ροής 
ύλης μεταξύ των διαμερισμάτων εκφράζονται με χρήση εξισώσεων διαφορών 
βήματος 1h. Στο μοντέλο αναπαριστώνται οι διαδικασίες παραγωγής και 
κατανάλωσης γλυκόζης. Είσοδοι στο μοντέλο είναι η ποσότητα υδατανθράκων στα 
γεύματα του διαβητικού και η χρονική στιγμή λήψης των γευμάτων, καθώς και η 
ποσότητα, το είδος και η χρονική στιγμή λήψης της ινσουλίνης. Έξοδος του μοντέλου 
είναι η συγκέντρωση της γλυκόζης αίματος υπό μορφή χρονοσειράς συχνότητας 1h. 
Για την εκπαίδευση του αιτιατού πιθανοτικού δικτύου χρησιμοποιούνται οι 
καταγεγραμμένες από το διαβητικό μετρήσεις της γλυκόζης αίματος.  
Τα πλεονεκτήματα του μοντέλου συνοψίζονται στα ακόλουθα: i) η χρήση των 

αιτιατών πιθανοτικών δικτύων επιτρέπει με μαθηματικό τρόπο το χειρισμό της 
αβεβαιότητας που υπάρχει και ii) η εκπαίδευση των αιτιατών πιθανοτικών δικτύων με 
δεδομένα από κάθε διαβητικό επιτρέπει την εξατομίκευση των αποτελεσμάτων που 
παράγει το μοντέλο. 
Άμεσα το μοντέλο αυτό θα σχεδιασθεί στο περιβάλλον Hugin Researcher, όπου θα 

γίνει η ανάπτυξη και ο έλεγχός του με χρήση δεδομένων από παιδιά με διαβήτη 
Τύπου 1 που χρησιμοποιούν Συστήματα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης – ΣΣΚΓ 
(Continuous Glucose Monitoring Systems - CGMS) και λαμβάνουν ενέσιμη 
ινσουλίνη. Τέλος, το μοντέλο θα επεκταθεί σε παιδιά με διαβήτη Τύπου 1 που 
χρησιμοποιούν ΣΣΚΓ και αντλία έγχυσης ινσουλίνης. 

 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
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ABSTRACT 
 
 

Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease of the metabolic system caused by 
inherited and / or acquired deficiency in production of insulin by the pancreas, or by 
the ineffectiveness of the insulin produced. For the efficient management of DM the 
daily and active participation of the diabetic is essential in terms of regular blood 
glucose measurement, insulin intake, diet and exercise.  

During the last years, research has been focused in the development of models for 
the simulation of glucose metabolism. The glucose metabolism is a non-linear 
dynamic system characterized by high complexity. Aim of the current diploma thesis 
is the design of a mathematic model, which simulates the aforementioned dynamic 
system. This model, which is individualized to each diabetes patient, provides short-
term blood glucose levels predictions. This model is comprised by two compartmental 
models implemented as a casual probabilistic network. The differential equations 
describing the flow in the compartment have been transformed into difference 
equations with 1h step. The model represents the processes of glucose production and 
consumption. Inputs to the model are the carbohydrate intake and time of meals, as 
well as the insulin intake, type and time of administration. Output of the is blood 
glucose levels predictions every 1h. The available blood glucose levels are used for 
the casual probabilistic network training. 

The advantage of the model are: i) the use of casual probabilistic networks permits 
the efficient handling of the existing uncertainties, and ii) the learning procedure of 
the casual probabilistic networks based on data from each patient permits the 
individualisation of model’s results.  

Currently it is in progress the model implementation in the Hugin Researcher 
environment. The model performance in children with Type 1 diabetes will be tested. 
The model will use glucose measurements from Continuous Glucose Monitoring 
System (CGMS) and doses of injected insulin data. Finally, the model will be 
extended to children with Type 1 diabetes which use CGMS and insulin pumps.  

 
 

KEYWORDS 
 
 

Type 1 Diabetes Mellitus, Glycemic Control, Dynamic System, Modelling, 
Compartment Models, Casual Probabilistic Networks. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια χρόνια πάθηση του μεταβολικού 

συστήματος που προκαλείται από ανεπάρκεια της ινσουλίνης ή από 
αναποτελεσματικότητα της δράσης της. Ο ΣΔ δεν είναι ιάσιμη ασθένεια και για τη 
διαχείριση του είναι απαραίτητη η καθημερινή και ενεργός συμμετοχή του 
διαβητικού αναφορικά με την τακτική μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης, τη λήψη 
ινσουλίνης, τη δίαιτα και την άσκηση. 
Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του ΣΔ, εντάσσονται και προσπάθειες δημιουργίας 

συστημάτων, τα οποία προσομοιώνουν τις μεταβολικές διεργασίες του ανθρώπινου 
οργανισμού. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για τον καλύτερο έλεγχο της 
γλυκόζης αίματος, καθώς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν βραχυχρόνιες 
προβλέψεις της συγκέντρωσής της, όταν τροφοδοτηθούν με κατάλληλες εισόδους. Τα 
συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ασθενείς αλλά και τους 
ιατρούς για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τόσο ο ασθενής, όσο και ο εκπαιδευόμενος 
ιατρός μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταβολικές διεργασίες που 
λαμβάνουν χώρα και τον τρόπο που επιδρούν στη συγκέντρωση της γλυκόζης. Στα 
πλαίσια αυτών των προσπαθειών εντάσσεται και η παρούσα διπλωματική εργασία.  
Στόχος της διπλωματικής είναι η σχεδίαση ενός μοντέλου που προσομοιώνει το 

μεταβολισμό γλυκόζης – ινσουλίνης σε παιδιά με διαβήτη Τύπου 1 με χρήση 
αιτιατών πιθανοτικών δικτύων. 
Η παρούσα διπλωματική είναι δομημένη σε πέντε κεφάλαια κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε ο αναγνώστης να εισάγεται σταδιακά στο πρόβλημα και στη μεθοδολογία 
επίλυσής του. Για το λόγο αυτό, στο Κεφάλαιο 1 δίνεται μια ευρεία εισαγωγή στο ΣΔ. 
Παρουσιάζονται με ιδιαίτερη έμφαση στατιστικά και οικονομικά στοιχεία για το 
διαβήτη, ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην παθολογία της ασθένειας και στις επιπτώσεις της στην υγεία των 
ατόμων. Επιπλέον, παρουσιάζεται σε ικανοποιητικό βαθμό ο ορμονικός έλεγχος του 
μεταβολισμού των υδατανθράκων. Τέλος, αναφέρονται οι διάφορες μέθοδοι 
διάγνωσης και διαχείρισης του ΣΔ. 
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι προσομοίωσης φυσιολογικών 

συστημάτων. Το κεφάλαιο ξεκινά με τον ορισμό των δυναμικών συστημάτων και την 
παρουσίαση των βασικών εννοιών τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα 
Διαμερισματικά Μοντέλα, τα οποία αποτελούν μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδο 
προσομοίωσης φυσιολογικών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μαθηματικό 
υπόβαθρό τους και στις εφαρμογές τους. Παρουσιάζονται επίσης τα τεχνητά 
Νευρωνικά Δίκτυα (ΝΔ), που αποτελούν μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους 
προσομοίωσης. Αναφέρονται οι αρχιτεκτονικές των ΝΔ και οι μέθοδοι εκπαίδευσής 
τους. Στο τέλος του κεφαλαίο γίνεται μια εισαγωγή στα Αιτιατά Πιθανοτικά Δίκτυα 
και στις εφαρμογές τους. 
Τα Αιτιατά Πιθανοτικά Δίκτυα (Casual Probabilistic Networks – CPN), τα οποία 

είναι γνωστά και ως Μπεϋζιανά Δίκτυα  - ΜΔ (Bayes Networks - ΒΝ) 
παρουσιάζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας 
διπλωματικής. Το κεφάλαιο αυτό αρχίζει με την παρουσίαση των βασικών εννοιών 
των ΜΔ. Δίνεται το μαθηματικό υπόβαθρο των δικτύων, απαραίτητο για την 
κατανόηση της λειτουργίας τους, αλλά και παραδείγματα για την καλύτερη 
κατανόηση του τρόπου εφαρμογής τους. Επίσης, παρουσιάζονται οι δυνατότητες ΜΔ 
για εξαγωγή συμπερασμάτων, λήψη αποφάσεων, και εκπαίδευση. 
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Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το μοντέλο προσομοίωσης του μεταβολισμού της 
γλυκόζης-ινσουλίνης παιδιών με διαβήτη Τύπου 1. Αρχικά παρουσιάζονται τα 
φυσιολογικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα και στη συνέχεια το προτεινόμενο 
μοντέλο. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές του μοντέλου και οι 
μεταβλητές του. Ακολουθεί ο υπολογισμός των μεταβλητών. Το κεφάλαιο 
ολοκληρώνεται με συνοπτική παρουσίαση της πλατφόρμας ανάπτυξης και σχεδίασης 
αιτιατών πιθανοτικών δικτύων HUGIN, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 
του συγκεκριμένου μοντέλου. 
Στο Κεφάλαιο 5 συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα 

διπλωματική εργασία και παρουσιάζονται μελλοντικές εργασίες. 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά, στοιχεία που αφορούν στο 

Σακχαρώδη Διαβήτη. Στην παράγραφο 1.2 παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία για 
το Σακχαρώδη Διαβήτη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε στατιστικά και οικονομικά 
στοιχεία για την ασθένεια αυτή. Στην παράγραφο 1.3 παρουσιάζονται τα αίτια του 
διαβήτη, κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Στις παραγράφους 1.3 και 1.4 
παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στη γλυκόζη και στην ινσουλίνη αντίστοιχα. 
Στη συνέχεια, στην παράγραφο 1.7 αναφέρονται αναλυτικά τόσο οι μακροχρόνιες, 
όσο και οι βραχυχρόνιες συνέπειες του διαβήτη. Στην παράγραφο 1.8 αναφέρονται οι 
διάφορες μέθοδοι διάγνωσης της ασθένειας. Τέλος, στην παράγραφο 1.9, 
παρουσιάζονται μέθοδοι αντιμετώπισης του διαβήτη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο 
γλυκαιμικό έλεγχο και την αυτορύθμιση. Παρουσιάζονται εκτενώς, οι διάφορες 
μέθοδοι μέτρησης της συγκέντρωσης της γλυκόζης, καθώς και οι διάφοροι τύποι της 
ινσουλίνης και οι τρόποι λήψης τους. 

 

1.2 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
 
 
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια ετερογενής διαταραχή που προσβάλλει το 

4% του γενικού πληθυσμού και περίπου το 20% των ατόμων ηλικίας από 65 έως 75 
ετών. Ο ΣΔ αποτελεί την πιο συχνή νόσο που σχετίζεται με διαταραχή της έκκρισης 
των ορμονών της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος, και ειδικότερα της πεπτιδικής 
ορμόνης ινσουλίνης [1]. Το διεθνές όνομα του ΣΔ είναι Diabetes Mellitus, όπου το 
Diabetes προέρχεται από το ελληνικό ρήμα διαβαίνω, ενώ το Mellitus από τη 
λατινική γλώσσα όπου γενικά είναι ο γλυκός σα μέλι και αναφέρεται στην παρουσία 
του σακχάρου στα ούρα των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο. Ο προσδιορισμός 
σακχαρώδης διακρίνει τη νόσο αυτή από τον άποιο διαβήτη [3]. Ο άποιος διαβήτης 
είναι η κατάσταση εκείνη όπου κάποια διαταραχή της λειτουργίας του άξονα 
υπόφυση - νεφροί οδηγεί σε αδυναμία του οργανισμού να ελέγχει το επίπεδο υγρών, 
κυρίως ύδατος, στο αίμα και στα ούρα. Είναι πολύ σημαντικό να μην συγχέεται ο 
άποιος με το Σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς αυτές οι δύο παθολογικές καταστάσεις 
έχουν διαφορετική αιτιολογία και θεραπεία [71]. 
Ο ΣΔ είναι γνωστός από την αρχαιότητα [6]. Καταστάσεις πολυουρίας που 

μοιάζουν σε αυτές του ΣΔ είχαν περιγραφεί από το 1550 π.Χ. σε αρχαίους 
αιγυπτιακούς παπύρους όπως ανακαλύφθηκε από το George Eders. Ο όρος 
«διαβήτης» οφείλεται στον Έλληνα Αρεταίο τον Καπαδόκη (120-200 μ.Χ.) και 
αποδόθηκε στη νόσο λόγω της εκτεταμένης ούρησης. Ο Αρεταίος έγραψε: «Το 
επίθετο διαβήτης έχει αποδοθεί στη νόσο επειδή μοιάζει σα να περνάει νερό μέσα από 
ένα σιφώνιο». Ο Αρεταίος ορθά αντελήφθη το διαβήτη ως μία κατάσταση όπου «η 
σάρκα και τα μέλη του σώματος διαλύονται μέσα από τα ούρα». Η σχέση της 
πολυουρίας με μία ουσία με γλυκιά γεύση στα ούρα διαπιστώθηκε στο πέμπτο με 
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έκτο αιώνα από δύο ινδούς ιατρούς, τους Susruta και Charuka. Τα ούρα μερικών 
ατόμων με πολυουρία περιγράφηκαν να έχουν γεύση σα μέλι, να κολλάνε στο 
άγγιγμα και ότι προσέλκυαν μυρμήγκια. Δύο τύποι διαβήτη μπορούσαν να 
διακριθούν στις περιγραφές των ινδών: ένας που επηρέαζε ανθρώπους μεγαλύτερους 
σε ηλικία, πιο ευτραφείς και ο δεύτερος που επηρέαζε ελλιποβαρείς ανθρώπους, οι 
οποίοι δεν επιζούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Ο όρος Diabetes Mellitus χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 18ου 

αιώνα από τον John Rollo για να το διακρίνουν από άλλες πολυουρικές καταστάσεις 
στις οποίες τα ούρα ήταν άγευστα. Μερικές από τις επιδράσεις του ΣΔ στον 
ανθρώπινο οργανισμό κατέδειξε ο Matthew Dobson, ένας γιατρό στο Liverpool, που 
δημοσίευσε μια σειρά από πειράματα που αποδείκνυαν ότι τόσο ο ορός ενός ατόμου 
με διαβήτη, όσο και τα ούρα του, περιείχαν μια ουσία με γλυκιά γεύση δηλαδή τη 
ζάχαρη. Ο 19ος αιώνας ήταν ο αιώνας κλειδί ο οποίος συνείσφερε πολλά στην 
κατανόηση του διαβήτη. Ο Claude Bernard έκανε πολλές ανακαλύψεις, οι οποίες 
έχουν συνεισφέρει στην κατανόηση της λειτουργίας τόσο του ανθρώπινου 
μεταβολισμού, όσο και του διαβήτη. Περιέγραψε την αποθήκευση της γλυκόζης στο 
ήπαρ από το γλυκογόνο, καθώς και την οξεία υπογλυκαιμία. Οι Oscar Minkowski και 
Josef Von Mering παρατήρησαν ότι πλήρη αφαίρεση του παγκρέατος στα σκυλιά έχει 
σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση του ΣΔ σε αυτά. Ο Eduard Lafresse έδωσε στα 
παγκρεατικά νησίδια το όνομα του Paul Langerhans, καθώς ήταν ο Langerhans που 
είχε προτείνει ότι τα παγκρεατικά νησίδια παράγουν μία ουσία που μειώνει την 
ποσότητα της γλυκόζης. Αυτή η ουσία ονομάστηκε ινσουλίνη από το Jean de Meyer 
το 1909, σχεδόν μια δεκαετία πριν την ανακάλυψή της. 

 
1.2.1 Στατιστικά Στοιχεία για το Σακχαρώδη Διαβήτη 

 
Ο διαβήτης είναι μια παγκόσμια ασθένεια [11], η οποία αφορά εξίσου τον ανδρικό 

με το γυναικείο πληθυσμό. Στο Σχήμα 1.1 παρουσιάζεται η παγκόσμια κατανομή του 
πληθυσμού που πάσχει από διαβήτη. Ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από 
διαβήτη αυξάνεται συνεχώς, εξαιτίας της αύξησης και της γήρανσης του πληθυσμού, 
της αστικοποίησης, και της αυξανόμενης επικράτησης της παχυσαρκίας και της 
καθιστικής ζωής. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των ατόμων που πάσχουν από 
διαβήτη στις Η.Π.Α., η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.2 [12]. 

 
Σχήμα 1.1: Παγκόμια κατανομή του πληθυσμού που πάσχει από διαβήτη. 
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Σχήμα 1.2: Διακύμανση του πληθυσμού που πάσχει από Διαβήτη στις Η.Π.Α, τα 
τελευταία 20 χρόνια. 

 
Η αύξηση του πληθυσμού που πάσχει από διαβήτη δεν είναι ένα φαινόμενο που 
εντοπίζεται μόνο στη Βόρεια Αμερική. Αντίθετα, και για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν προβλέπεται μια παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού που πάσχει 
από διαβήτη τα επόμενα 20 χρόνια. Η αύξηση αυτή θα επηρεάσει πιο πολύ τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπως φαίνεται και  στο Σχήμα 1.3. 
 
1.2.2 Οικονομικά Στοιχεία για το Σακχαρώδη Διαβήτη 
 
Οι οικονομικές πτυχές του διαβήτη και της περίθαλψής του συνεχίζουν να 

προσελκύουν την προσοχή, καθώς η επιδημία παγκόσμιου διαβήτη προχωρεί, και οι 
τομείς της υγειονομικής περίθαλψης των χωρών παραμένουν υπό πίεση να παρέχουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα με τους ήδη περιορισμένους πόρους. Οι ετήσιες άμεσες 
δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης του διαβήτη παγκοσμίως, για τους ανθρώπους 
ηλικίας 20-79, υπολογίζονται για να είναι ανάμεσα στα 153 με 286 δισεκατομμύρια 
διεθνή δολάρια [73]. 
 

 
Σχήμα 1.3: Αύξηση του πληθυσμού που πάσχει από ΣΔ, στις αναπτυγμένες και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες αντίστοιχα. 
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Εάν οι προβλέψεις για την επικράτηση διαβήτη επαληθευτούν, οι συνολικές άμεσες 

δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, το 2025, για το διαβήτη παγκοσμίως θα είναι 
μεταξύ 213 και 396 δισεκατομμύρια διεθνή δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό 
του προϋπολογισμού παγκόσμιας υγειονομικής περίθαλψης που θα δαπανηθεί, το 
2025, στην παροχή περίθαλψης σε διαβητικούς θα είναι μεταξύ 7% και 13%, ενώ στις 
χώρες όπου η επικράτηση του διαβήτη είναι υψηλή θα ξοδεύουν μέχρι 40% του 
προϋπολογισμού τους. 
Ο οικονομικός αντίκτυπος του διαβήτη είναι επομένως ιδιαίτερος. Οι δαπάνες του 

διαβήτη έχουν επιπτώσεις στις υγειονομικές υπηρεσίες, στην εθνική παραγωγικότητα, 
καθώς επίσης και στα άτομα και στις οικογένειες τους. Οι δαπάνες για τους ασθενείς 
μέσα στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση των επιπλοκών, αποτελούν το 
μεγαλύτερο μέρος των άμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Πολλές από αυτές 
τις επιπλοκές και, επομένως, τις δαπάνες τους είναι αποτρέψιμες. Η εντατική 
θεραπεία, που στοχεύει στον έλεγχο της γλυκόζης αίματος, της πίεσης αίματος κ.λπ., 
έχει αποδειχθεί ότι είναι οικονομικώς αποδοτική δεδομένου ότι, αν και οι αρχικές 
δαπάνες αυξάνονται, μειώνει τις πιο μακροπρόθεσμες δαπάνες ως αποτέλεσμα της 
καθυστέρησης της εμφάνισης ή πρόληψης των επιπλοκών του ΣΔ.   
 
 
1.3 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ 

 
 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας – ΠΟΥ (World Health Organization 

– WHO) ο ΣΔ είναι μία χρόνια ασθένεια που προκαλείται από κληρονομική ή/και 
επίκτητη ανεπάρκεια στην παραγωγή της ινσουλίνης από το πάγκρεας, ή από την 
αναποτελεσματικότητα της δράσης της παραγόμενης ινσουλίνης. Η μη ικανοποιητική 
δράση της ινσουλίνης έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες συγκεντρώσεις γλυκόζης στο 
αίμα, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν βλάβες σε πολλά από τα συστήματα του 
ανθρώπου, και πιο συγκεκριμένα στο κυκλοφορικό και στο νευρικό σύστημα [5]. 
Ο ΣΔ αποτελεί μια ετερογενή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η υπεργλυκαιμία οφείλεται σε λειτουργική ανεπάρκεια της 
ινσουλίνης. Η ανεπαρκής δράση της ινσουλίνης μπορεί να οφείλεται σε μειωμένη 
έκκρισή της από τα β-κύτταρα του παγκρέατος, σε  μειωμένη ανταπόκριση των ιστών 
στόχων στην ινσουλίνη (αντίσταση στην ινσουλίνη) ή σε αύξηση των καταβολικών 
ορμονών που ανταγωνίζονται τη δράση της ινσουλίνης, όπως η γλυκαγόνη. 

 
 

1.4 ΓΛΥΚΟΖΗ 
 
 
Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει ανάγκη από ενέργεια ώστε να μπορεί να επιτελεί 

όλες εκείνες τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή του. Τα σάκχαρα 
και τα λιπαρά οξέα αποτελούν βασικές πηγές ενέργειας για τον ανθρώπινο οργανισμό 
και εισάγονται σε αυτόν μέσω της τροφής που αυτός καταναλώνει. Σε περιόδους 
ασιτίας ο ανθρώπινος οργανισμός χρησιμοποιεί τα αμινοξέα και τις κετόνες σαν 
πηγές ενέργειας. 
Η πιο σημαντική πηγή ενέργειας από όλες τις προαναφερθείσες είναι η γλυκόζη, 

καθώς η διάσπασή της οδηγεί στην παραγωγή ενώσεων με δεσμούς υψηλής χημικής 
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ενέργειας. Η διάσπαση της γίνεται σε τρία στάδια, τα οποία είναι: Γλυκόλυση, 
Κύκλος του κιτρικού οξέος (ή κύκλος του Krebs) και Τελική οξείδωση (οξειδωτική 
φωσφορυλίωση). Όμως για να μπορέσει η γλυκόζη να εισχωρέσει στα  κύτταρα και 
να χρησιμοποιηθεί από αυτά είναι απαραίτητη η παρουσία της ορμόνης ινσουλίνης. 

 
 

1.5 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 
 
 
Η ινσουλίνη είναι μία πρωτεϊνική ορμόνη της οποίας το μόριο αποτελείται από δύο 

πεπτιδικές αλυσίδες Α και Β [1]. Οι αλυσίδες αυτές συνδέονται μεταξύ τους μέσω 
δισουφλιδικών δεσμών. Η ινσουλίνη παράγεται από τα β-κύτταρα του παγκρέατος, τα 
οποία είναι ένας τύπος των νησιδίων του Langerhans τα οποία βρίσκονται στην 
ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος. Τα β-κύτταρα αυτά βρίσκονται στην κεντρική 
περιοχή των νησιδίων και αποτελούν το 80% των κυττάρων των νησιδίων. Το 
κυριότερο ερέθισμα για την απελευθέρωση της ινσουλίνης είναι η γλυκόζη. Η 
γλυκόζη εισέρχεται στα β-κύτταρα μέσω του μεταφορέα της γλυκόζης. Όταν ο 
μεταφορέας εισέλθει στα β-κύτταρα, διεγείρει την έκκριση της ινσουλίνης. Φαίνεται 
ότι η έκκριση της ινσουλίνης διεγείρεται από προϊόντα μεταβολισμού της γλυκόζης 
και όχι την ίδια τη γλυκόζη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η έκκριση της ινσουλίνης 
αναστέλλεται από τις κατεχολαμίνες και από τη σωματοστατίνη. 
Η δράση της ινσουλίνης βασίζεται στη σύνδεση της ορμόνης με τους υποδοχείς της 

ινσουλίνης, που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων. Τέτοιοι υποδοχείς 
βρίσκονται στο ήπαρ, στους μυς και στο λιπώδη ιστό, δηλαδή στους κλασικούς 
ινσουλινοευαίσθητους ιστούς, που είναι υπεύθυνοι για την ομοιόσταση των 
ενεργειακών πρώτων υλών του οργανισμού. Η ινσουλίνη τροποποιεί το μεταβολισμό 
των ενεργειακών πρώτων υλών μέσω της δράσης της σε τρεις κυρίως ιστούς: στο 
ήπαρ, στους μυς και στο λιπώδη ιστό. Στους ιστούς αυτούς η ινσουλίνη συμβάλλει 
στην αποθήκευση των ενεργειακών πρώτων υλών (αναβολισμός), ενώ αναστέλλει την 
αποδόμηση και την απελευθέρωση αυτών που έχουν ήδη αποθηκευτεί 
(καταβολισμός). Η πλήρη έλλειψη ινσουλίνης ή η υπέρμετρη αύξηση της 
δραστηριότητάς της δε συμβιβάζονται με τη ζωή.  
Ειδικότερα η ινσουλίνη  στο ήπαρ προάγει την εναποθήκευση των ενεργειακών 

πρώτων υλών, αυξάνοντας τη σύνθεση και την εναποθήκευση της γλυκογόνου. 
Μειώνει την παραγωγή γλυκόζης, αναστέλλοντας τη νεογλυκογέννεση (σύνθεση 
γλυκόζης) και τη γλυκογονόλυση. Συγχρόνως ενεργοποιεί τη γλυκόλυση και έτσι, 
προάγει το σχηματισμό πρόδρομων ουσιών για τη σύνθεση λιπαρών οξέων. Επιπλέον 
η ινσουλίνη, αφενός διεγείρει τη λιπογένεση στο ήπαρ, αυξάνοντας τη σύνθεση των 
ιδιαίτερα χαμηλής περιεκτικότητας λιποπρωτεϊνών που μεταφέρουν τα τριγλυκερίδια 
στο λιπώδη ιστό για εναπόθεση και αφετέρου, αναστέλλει την οξείδωση των λιπαρών 
οξέων και την παραγωγή κετονικών σωμάτων (κετογένεση). Τα κετονικά σώματα 
αποτελούν μία εναλλακτική μορφή ενέργειας, που παράγεται αποκλειστικά από το 
ήπαρ, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εγκέφαλο σε περίπτωση έλλειψης 
γλυκόζης. Η είσοδος γλυκόζης στα ηπατοκύτταρα δεν ελέγχεται από την ινσουλίνη. 
Αντίθετα η ινσουλίνη διεγείρει την πρόσληψη γλυκόζης από το λιπώδη ιστό, 
προκαλώντας την ταχεία μετακίνηση στην επιφάνεια των κυττάρων ενός, ευαίσθητου 
στην ινσουλίνη, μεταφορέα γλυκόζης.  
Στους μυς, η ινσουλίνη προάγει την εναποθήκευση της γλυκόζης, διεγείροντας τη 

σύνθεση και αναστέλλοντας τον καταβολισμό του γλυκογόνου και επιπλέον, διεγείρει 
την πρωτεϊνοσύνθεση. Στο λιπώδη ιστό, η ινσουλίνη προάγει την εναποθήκευση του 
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λίπους μέσω της διέγερσης της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης. Το ένζυμο αυτό υδρολύει 
τα τριγλυκερίδια που μεταφέρονται με τις VLDL (Very Low Density Lipoprotein) και 
άλλες πλούσιες σε τριγλυκερίδια λιποπρωτεϊνες, σε λιπαρά οξέα. Αυτά τα λιπαρά 
οξέα μπορούν στη συνέχεια να εισέλθουν στα λιποκύτταρα, όπου και 
εναποθηκεύονται με τη μορφή τριγλυκεριδίων. Η εναποθήκευση του λίπους 
προάγεται επίσης από την αυξημένη πρόσληψη γλυκόζης από τα λιποκύτταρα, λόγω 
της αυξημένης έκφρασης του μεταφορέα γλυκόζης στην επιφάνειά τους. Επιπλέον, η 
ινσουλίνη αναστέλλει τη λιπόλυση, παρεμποδίζοντας έτσι την απελευθέρωση 
λιπαρών οξέων, που θα αποτελούσαν ενδεχομένως υπόστρωμα για τη σύνθεση 
κετονικών σωμάτων στο ήπαρ. Η παραπάνω αναστολή της λιπόλυσης επιτυγχάνεται 
με την καταστολή της ορομονοευαίσθητης λιπάσης, δηλαδή του ενζύμου που 
υδρολύει τα τριγλυκερίδια σε ελεύθερα λιπαρά οξέα. Όλες μαζί οι παραπάνω 
επιδράσεις της ινσουλίνης έχουν σαν αποτέλεσμα αυξημένη εναπόθεση λίπους. 

 
1.5.1 Ορμονικός Έλεγχος του Μεταβολισμού των Υδατανθράκων 

 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η ινσουλίνη παίζει ιδιαίτερο ρόλο στο μεταβολισμό των 

υδατανθράκων που λαμβάνουμε μέσω της τροφής, και κατ’ επέκταση στην παροχή 
ενέργειας στον οργανισμό μας [1]. Ο έλεγχος του μεταβολισμού των υδατανθράκων 
βασίζεται στις σχετικές μεταξύ τους ποσότητες ινσουλίνης και γλυκαγόνης που 
παράγονται από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος. Όταν η συγκέντρωση της 
γλυκόζης στον ορό είναι αυξημένη, μειώνεται η έκκριση γλυκαγόνης και έτσι 
επικρατεί η δράση της ινσουλίνης.  
Η εναποθήκευση  ενεργειακών πρώτων υλών προάγεται από τη διεγερτική δράση 

που ασκεί η ινσουλίνη:  
I. στο ήπαρ, για την εναποθήκευση γλυκογόνου.  

II. στους μυς, για την είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα, τη σύνθεση γλυκογόνου 
και τη σύνθεση πρωτεϊνών και  

III. στο λιπώδη ιστό, για την εναποθήκευση λίπους.  
Η ινσουλίνη αναστέλλει την κινητοποίηση των ενεργειακών πρώτων υλών που είναι 
αποθηκευμένες στους ιστούς και ανταγωνίζεται τη δράση της γλυκαγόνης για την 
κινητοποίηση και απελευθέρωση της γλυκόζης στο ήπαρ. 
Αντίθετα όταν τα επίπεδα γλυκόζης στον ορό είναι χαμηλά, μειώνονται τα επίπεδα 

της ινσουλίνης και επομένως, επικρατεί η δράση της γλυκαγόνης στο ήπαρ (δηλαδή, 
αυξάνεται η απελευθέρωση γλυκόζης και ο σχηματισμός κετονικών σωμάτων από το 
ήπαρ). Σε πλήρη έλλειψη ινσουλίνης, η πρόσληψη της γλυκόζης από τους μυς είναι 
σημαντικά ελαττωμένη, αυξάνεται ο καταβολισμός των πρωτεϊνών των μυών και 
κινητοποιείται το λίπος από το λιπώδη ιστό. Επομένως, όταν υπάρχει ινσουλινοπενία, 
περιορίζεται η κατανάλωση γλυκόζης, ενώ αντίθετα, αυξάνεται η συγκέντρωση των 
υποστρωμάτων της ηπατικής νεογλυκογένεσης (αμινοξέα, γλυκερόλη) και 
κετογένεσης (λιπαρά οξέα) – διαδικασίες που διεγείρονται από τη γλυκαγόνη. 
Μετά τη λήψη υδατανθράκων, η έκκριση της ινσουλίνης αυξάνεται, ενώ της 

γλυκαγόνης μειώνεται. Η παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ και η κετογένεση, λόγω 
της υψηλής αναλογίας ινσουλίνης προς γλυκαγόνη, καταστέλλονται. Η ινσουλίνη 
διεγείρει την εναποθήκευση γλυκογόνου στο ήπαρ. Επιπλέον, η ινσουλίνη 
διευκολύνει την είσοδο της γλυκόζης εντός των κυττάρων, κυρίως των μυϊκών και 
προάγει τη σύνθεση γλυκογόνου από τους μυς. Στο λιπώδη ιστό γίνεται 
εναποθήκευση του λίπους. Μετά από λήψη γεύματος διεγείρεται η έκκριση τόσο της 
ινσουλίνης, όσο και της γλυκαγόνης. Με τον τρόπο αυτό, η ινσουλίνη διεγείρει την 
πρόσληψη αμινοξέων από τους μυς, ενώ η γλυκαγόνη αντιρροπεί τη δράση της 
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ινσουλίνης να προκαλεί υπογλυκαιμία, διεγείροντας την απελευθέρωση γλυκόζης στο 
ήπαρ. 
Σε κατάσταση νηστείας τα επίπεδα γλυκόζης διατηρούνται σταθερά στο αίμα χάρη 

στη λειτουργία του ήπατος, το οποίο παράγει γλυκόζη με το ρυθμό που αυτή 
καταναλώνεται από τους ιστούς που βρίσκονται σε ηρεμία. Η γλυκόζη 
προσλαμβάνεται και καταναλώνεται κατά κύριο λόγο από τους ιστούς όπου, για την 
πρόσληψή της, δεν απαιτείται η παρουσία ινσουλίνης. Ο εγκέφαλος και το κεντρικό 
νευρικό σύστημα είναι σε θέση να καταναλώνουν γλυκόζη χωρίς να απαιτείται η 
παρουσία της ινσουλίνης. Η απελευθέρωση γλυκόζης από το ήπαρ διεγείρεται από τη 
γλυκαγόνη, οφείλεται δε κυρίως σε γλυκογονόλυση. Τα χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης 
κατά τη διάρκεια νηστείας επιτρέπουν την απελευθέρωση λιπαρών οξέων από το 
λιπώδη ιστό. Αυτά τα λιπαρά οξέα χρησιμεύουν ως πηγή ενέργειας για τους μυς και 
ως υπόστρωμα για την κετογένεση στο ήπαρ. Ωστόσο ακόμα και τόσο μικρά επίπεδα 
ινσουλίνης επαρκούν για την αποτροπή της εκτεταμένης λιπόλυσης, κετογένεσης και 
νεογλυκογένεσης. Έτσι, προλαμβάνεται η υπεργλυκαιμία και η κετοξέωση. Μετά από 
παρατεταμένη νηστεία οι αποθήκες γλυκογόνου εξαντλούνται, οπότε η 
νεογλυκογένεση αποτελεί τη σημαντικότερη οδό παραγωγής γλυκόζης από το ήπαρ. 
Στην περίπτωση της ασιτίας, παρατηρούμε μετάπτωση από τη νεογλυκογένεση στην 
παραγωγή κετονών, μιας εναλλακτικής μορφής ενέργειας για τον εγκέφαλο. 
Σε καταστάσεις έντονου άγχους (stress) τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα διατηρούνται 

σταθερά χάρη στη συνεργική δράση των καταβολικών ορμονών και της γλυκογόνης. 
Αυτή η δράση έχει πολλές φορές σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση υπεργλυκαιμίας. 
Στην περίπτωση της σωματικής άσκησης η γλυκογόνη, οι κατεχολαμίνες, και σε 
μικρότερο βαθμό η κορτιζόλη συμμετέχουν στην πρόσφορα γλυκόζης και λιπαρών 
οξέων στους ασκούμενους μυς, αυξάνοντας την απόδοση γλυκόζης από το ήπαρ και 
τη λιπόλυση στις αποθήκες λίπους. Οι παραπάνω επιδράσεις είναι αποτέλεσμα της 
μείωσης των επιπέδων ινσουλίνης. Τα χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης έχουν σαν 
αποτέλεσμα οι μύες να χρησιμοποιούν το γλυκογόνο σαν πηγή ενέργειας.  

 
 
1.6 ΕΙΔΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ 

 
 

Σύμφωνα με την ΠΟΥ  [5] υπάρχουν τρία (3) βασικά είδη διαβήτη: 
 

• Διαβήτης Τύπου 1: Λέγεται και νεανικός ή παιδικός διαβήτης. Είναι ακόμα 
γνωστός και ως ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης. Ονομάζεται νεανικός γιατί 
εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα νεαρής ηλικίας, μπορεί βέβαια να 
εμφανιστεί και σε ενήλικες αλλά και σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Η ονομασία 
ινσουλινοεξαρώμενος οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα που πάσχουν από 
αυτή τη μορφή διαβήτη εξαρτώνται για την επιβίωσή τους από τη χορήγηση 
ινσουλίνης, καθώς ο οργανισμός τους δεν είναι σε θέση να παράγει την 
ινσουλίνη που είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Ο ΣΔ Τύπου 1 οφείλεται 
σε ανοσολογικώς επαγόμενη καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος, 
με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρής ινσουλινοπενίας. Αν και η 
ανοσολογικώς επαγομένη καταστροφή των β-κυττάρων δε συμβαίνει άμεσα, 
οι κλινικές εκδηλώσεις εισβάλλουν κατά κανόνα απότομα. 

• Διαβήτης Τύπου 2: Λέγεται και μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης. 
Εμφανίζεται κυρίως σε ενήλικες αλλά παρατηρείται όλο και πιο συχνά και 
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σε άτομα νεαρής ηλικίας. Οφείλεται στην ανικανότητα του σώματος να 
ανταποκριθεί στη δράση της ινσουλίνης που παράγεται από το πάγκρεας. Το 
είδος αυτό του διαβήτη είναι δέκα φορές πιο συχνό από τον διαβήτη Τύπου 
1, εμφανίζει συχνότερη γενετική προδιάθεση, εκδηλώνεται συχνότερα σε 
ενήλικες και σχετίζεται τόσο με αυξημένη αντίσταση των ιστών-στόχων στη 
δράση της ινσουλίνης, όσο και με ελαττωμένη έκκριση της ινσουλίνης από 
το πάγκρεας. Συχνά σχετίζεται με την παχυσαρκία, η οποία αποτελεί έναν 
επιπρόσθετο παράγοντα αυξημένης αντίστασης των ιστών στην ινσουλίνη. 
Η αντίσταση στην ινσουλίνη αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού 
του τύπου του διαβήτη. Τα άτομα με διαβήτη Τύπου 2 είναι συνήθως 
ασυμπτωματικά και διαγνώσκονται αρκετό καιρό μετά από την πραγματική 
έναρξη της νόσου. 

• Διαβήτης κατά την κύηση: Πρόκειται για μια παροδική μορφή διαβήτη 
που εμφανίζεται στο 4% περίπου του γυναικείου πληθυσμού σε κύηση, κατά 
την 24η και 28η εβδομάδα της κυοφορίας. Τα υψηλά επίπεδα των ορμονών 
καθιστούν τον οργανισμό λιγότερο ευαίσθητο στην ινσουλίνη. Ο Διαβήτης 
της κύησης, λόγω των συνεπειών του στο έμβρυο πρέπει να διαγιγνώσκεται 
ή να αποκλείεται με έλεγχο ρουτίνας, που περιλαμβάνει δοκιμασία ανοχής 
γλυκόζης κατά την 24η εβδομάδα της κύησης. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις εξαφανίζεται μετά το πέρας της εγκυμοσύνης. 

 
Από τους παραπάνω τύπους διαβήτη ο πιο συνηθισμένος είναι ο δεύτερος καθώς 

αντιπροσωπεύει το 90% των περιπτώσεων που παρουσιάζονται.  Στον ινσουλινο-
εξαρτώμενο ΣΔ, ο κληρονομικός παράγοντας δε φαίνεται να είναι τόσο σημαντικός, 
δεδομένου ότι το 90% των παιδιών, τα οποία εμφανίζουν τη νόσο, δεν έχουν 
οικογενειακό ιστορικό ΣΔ [7]. Επίσης σε ζευγάρια μονοωογενών διδύμων η 
συχνότητα εμφάνισης της νόσου και στους δύο διδύμους ανέρχεται μόνο σε 50%. 
Συγκεκριμένοι γενετικοί δείκτες (genetic markers) έχει δειχθεί ότι αυξάνουν την 
πιθανότητα να αναπτυχθεί διαβήτης Τύπου 1. Οι γενετικοί δείκτες αυτοί σχετίζονται 
με διάφορους τύπους αλλαγών σε γονίδια, οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα να 
αναπτυχθεί διαβήτης Τύπου 1. Γενετικά σημάδια που σχετίζονται με την εμφάνιση 
του διαβήτη είναι τα ακόλουθα:   
• Αυστηρή μετάλλαξη του γονιδίου του δέκτη της ινσουλίνης   
• Μετάλλαξη στο πρωτεϊνικό γονίδιο SH2.   
• Μετάλλαξη του γονιδίου του δέκτη της ινσουλίνης (αντίσταση στην ινσουλίνη)   
• Μετάλλαξη του γονιδίου που είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση της 
γλυκοκινάσης.   

• Μεταλλαγή του γονιδίου που είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση του  pi - 3 Κ.   
Γενικά, περίπου 20 περιοχές χρωμοσωμάτων έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη του 

διαβήτη Τύπου 1. Η πιο σημαντική περιοχή γονιδιώματος για τον καθορισμό του 
κινδύνου εμφάνισης διαβήτη Τύπου 1 είναι η περιοχή γονιδιώματος του ανθρώπινου 
αντιγόνου των λευκοκυττάρων (Human Leycocyte Antigens - HLA). Τα αντιγόνα 
ιστοσυμβατότητας HLA είναι γλυκοπρωτεΐνες, βρίσκονται στην επιφάνεια σχεδόν 
όλων των εμπύρηνων κυττάρων του οργανισμού και η παρουσία τους επιτρέπει στο 
ανοσιακό σύστημα να διακρίνει τα κύτταρα του σώματος από τους εισβολείς. Τα 
HLA-DQ μόρια είναι ιδιαίτερης σημασίας, αλλά τα HLA-DR μπορούν να 
μεταβάλουν τον κίνδυνο που προκύπτει από τα HLA-DQ. Η μεγαλύτερη συμβολή 
στον κίνδυνο για εμφάνιση Διαβήτη Τύπου 1 από μια μόνο περιοχή, προέρχεται από 
αρκετά γονίδια που βρίσκονται στο Μείζον Σύστημα Ιστοσυμβατότητας (Major 
Histocompatibility Complex  - MHC) στο χρωμόσωμα 6p21.3. Επιπλέον για την 
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ταξινόμηση της μορφής του ΣΔ, αλλά και ως δείκτες για την πιθανή μελλοντική 
εμφάνιση της νόσου χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι ανθρώπινων αντισωμάτων [7]: 
1. Τα κυτταροπλασματικά αντινησιδιακά αντισώματα (Islet-Cell Antibodies, ICA) 
2.Τα 64-Κ αντισώματα (64-K autoantibody) 
3.Τα αυτοαντισώματα έναντι της ινσουλίνης (Insulin Autoantibodies, IAA) 
Οι κληρονομικοί παράγοντες φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στην 

περίπτωση του ΣΔ Τύπου 2. Η νόσος συνήθως προσβάλλει περισσότερα του ενός 
μέλη της ίδιας οικογένειας σε ποσοστό 25-50% των περιπτώσεων. Επιπλέον, στους 
μονοωογενείς διδύμους, η νόσος σχεδόν πάντοτε προσβάλλει και τους δύο αδερφούς, 
γεγονός, το οποίο υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της κληρονομικότητας στην 
εμφάνιση της μορφής αυτής του ΣΔ. Μόλις πρόσφατα συγκεκριμένα γονίδια 
συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη διαβήτη Τύπου 2 σε 
συγκεκριμένους πληθυσμούς. Μια περιοχή γονιδιώματος που έχει συσχετισθεί με τον 
κίνδυνο για εμφάνιση διαβήτη Τύπου 2, βρίσκεται στο χρωμόσωμα 11p15.5 [30]. 

 Και οι δύο τύποι διαβήτη είναι πολύπλοκες ασθένειες που προκαλούνται από 
μεταλλάξεις σε περισσότερα από ένα γονίδια, αλλά και από περιβαλλοντολογικούς 
παράγοντες. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζεται με ολοένα και 
μεγαλύτεροι συχνότητα στις αναπτυγμένες χώρες. Η αύξηση αυτή σχετίζεται άμεσα 
με τον τρόπο ζωής σε αυτές τις χώρες. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι σε 
πληθυσμούς όπως των Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής (Pimia Indians) και των 
Αβοριγίνων, οι οποίοι έχουν υποστεί ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο  ζωής τους, ο 
Διαβήτης παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς επικράτησης. 

 
 

1.7 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ 
 
 
Ο διαβήτης αποτελεί μια ασθένεια που παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων 

και επιπτώσεων στην υγεία και τη ζωή του ασθενούς. Κάποια από αυτά είναι 
ιδιαίτερα σοβαρά, ενώ εμφανίζεται και άμεσα συνδεδεμένος σε μικρό ή μεγάλο 
βαθμό με πολλές αρρώστιες ή δυσλειτουργίες.  

 
1.7.1 Βραχυχρόνιες Συνέπειες 

 
Συνήθη συμπτώματα του διαβήτη Tύπου 1 αποτελούν [15],[8]: 
• Η υπερβολική δίψα 
• Η συχνή διούρηση 
• Η απότομη απώλεια βάρους 
• Η υπερβολική κόπωση 
• Η θολή όραση 

Τα άτομα με διαβήτη Τύπου 2 μπορεί να έχουν τα ίδια συμπτώματα αλλά να είναι 
λιγότερο εμφανή. Πολλοί δεν έχουν καθόλου συμπτώματα και διαγιγνώσκονται, ενώ 
πάσχουν από τη νόσο για πολλά χρόνια. 
Βασικό χαρακτηριστικό του διαβήτη είναι η αυξημένη συγκέντρωση της γλυκόζης. 

Αυτή η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα έχει άμεσες συνέπειες στην ομαλή λειτουργία 
του οργανισμού, οι οποίες εκδηλώνονται ως εξής: 
• Όταν η συγκέντρωση του σακχάρου υπερβεί στο αίμα τα 1.8g/lt, τα νεφρικά 
σωληνάρια δεν είναι πλέον σε θέση να απορροφήσουν τη γλυκόζη, με αποτέλεσμα 
αυτή να περνά στα ούρα. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται μεγάλες απώλειες υγρών, οι 
οποίες συνδυασμένες με τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, προκαλούν έντονη 
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την αίσθηση της δίψας. Η απώλεια υγρών μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε 
αφυδάτωση. 

• Η μικρή παραγωγή ινσουλίνης έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των λιπαρών 
οξέων με σκοπό τη χρήση τους από διάφορους ιστούς. Ταυτόχρονα, τα κύτταρα των 
ιστών, μην έχοντας επαρκή ποσότητα γλυκόζης, δεν επιτρέπουν την πλήρη καύση 
των λιπαρών οξέων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν μόνο αυτά ως πηγή ενέργειας, 
με αποτέλεσμα την παραγωγή κετονικών σωμάτων. Η παρουσία των λιπαρών 
οξέων και των κετονικών σωμάτων είναι ιδιαίτερα επιβλαβής στον ανθρώπινο 
οργανισμό, καθώς οδηγεί σε: 

 Υπεροξέωση του αίματος, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η κυκλοφορία του 
CO2 στο αίμα και το διαβητικό άτομο να παρουσιάζει δυσκολίες στην αναπνοή. 

 Η παρουσία των κετονικών σωμάτων και κυρίως της ακετόνης οδηγούν σε 
απώλεια των αισθήσεων και υπερβολική απώλεια υγρών. 

 Διαταραχή της σύνθεσης των πρωτεϊνών, καθώς τα αμινοξέα χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή ενέργειας. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να παραχθούν ικανοποιητικά οι πρωτεΐνες και να παρουσιάζονται 
μυϊκές ατροφίες. 

 
Συνοψίζοντας, άμεση συνέπεια του ΣΔ είναι τα επεισόδια υπεργλυκαιμίας, δηλαδή 

η αύξηση της συγκέντρωσης της  γλυκόζης στο αίμα πέρα από τα φυσιολογικά όρια, 
η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, με χορήγηση ινσουλίνης, μπορεί να οδηγήσει 
στο λεγόμενο διαβητικό κώμα. 
Ως βραχυπρόθεσμη επιπλοκή του ΣΔ μπορούν να θεωρηθούν και τα επεισόδια 

υπογλυκαιμίας, δηλαδή η μείωση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα κάτω από 
τα φυσιολογικά όρια. Τα επεισόδια αυτά είναι παρενέργεια του τρόπου 
αντιμετώπισης της νόσου. Η μείωση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα 
επηρεάζει άμεσα την ασφαλή λειτουργία του εγκέφαλο του διαβητικού. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ο διαβητικός μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του ή να έχει σπασμούς. 
Ταυτόχρονα, ο οργανισμός αντιδρά με την έκκριση επιπλέον ορμονών, όπως η 
αδρεναλίνη. Αυτό έχει ως εκδήλωση ρίγη των άκρων, εφίδρωση, γρήγορους 
καρδιακούς παλμούς και αίσθημα της πείνας. Η άμεση αντιμετώπιση των επεισοδίων 
υπογλυκαιμίας συνίσταται στη χορήγηση ζάχαρης. 

 
1.7.2 Μακροχρόνιες Συνέπειες 

 
Με την πάροδο του χρόνου, ο διαβήτης προκαλεί βλάβη και δυσλειτουργία 

πολλαπλών οργανικών συστημάτων [1]. Η κύρια αιτία για πολλές από αυτές τις 
επιπλοκές είναι η αγγειοπάθεια. Οι επιπλοκές από τη μικροαγγειοπάθεια  
(αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια) και μακροαγγειοπάθεια (στεφανιαία νόσος, 
περιφερική αγγειοπάθεια) συμβάλλουν στους υψηλούς δείκτες νοσηρότητας που 
παρατηρούνται στους διαβητικούς. Η νευροπάθεια αυξάνει επίσης τη νοσηρότητα, 
δεδομένου ότι συμβάλλει στην παθογένεια των ελκών των κάτω άκρων. 
Τόσο οι διαβητικοί Τύπου 1, όσο και οι διαβητικοί Τύπου 2 μπορούν να 

εμφανίσουν όλο το φάσμα των επιπλοκών του διαβήτη, αν και η συχνότητα της κάθε 
επιπλοκής ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της νόσου. Στους διαβητικούς Τύπου 2, η 
μακροαγγειοπάθεια αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου, ενώ η νεφρική 
ανεπάρκεια, ως συνέπεια της διαβητικής νεφροπάθειας, αποτελεί την κυριότερη αιτία 
θανάτου στο διαβητικούς Τύπου 1. Αν και η τύφλωση απαντάται και στους δύο 
τύπους διαβητικών, η υπερπλασία των αγγείων του αμφιβληστροειδούς αποτελεί την 
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κυριότερη αιτία τύφλωσης για τους διαβητικούς Τύπου 1. Αντίθετα στους 
διαβητικούς τύπου 2 η κυριότερη αιτία τύφλωσης είναι το οίδημα της οπτικής θηλής. 
• Μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές: Αν και οι μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές 
φαίνεται να σχετίζονται με τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης, η παθογένεια της 
διαβητικής μικροαγγειοπάθειας δεν έχει πλήρως κατανοηθεί. Στο διαβήτη 
παρατηρείται πάχυνση της βασικής μεμβράνης των μικρών αγγείων με αύξηση της 
ποσότητας του κολλαγόνου και μείωση της ποσότητας των πρωτεογλυκάνης, της 
οποίας το κυριότερο συστατικό είναι η θειική ηπαράνη. 

 Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (Retinopathy): πρόκειται για τη 
σταδιακή φθορά του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του οφθαλμού, η οποία μπορεί 
να οδηγήσει ακόμα και σε τύφλωση. Προκαλείται από την καταστροφή των 
αγγείων του αμφιβληστροειδούς. Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
εξελίσσεται σε δύο στάδια: το μη υπερπλαστικό (non-proliferative diabetic 
retinopathy) και το υπερπλαστικό (proliferative diabetic retinopathy). Στο πρώτο 
στάδιο παρατηρούμε μικροανευρύσματα των τριχοειδών του 
αμφιβληστροειδούς, τα οποία είναι πιθανώς συνέπεια της απώλειας των 
περικυττάρων που περιβάλουν και υποστηρίζουν τα τοιχώματα των αγγείων. 
Επιπλέον η διαπερατότητα των αγγείων αυξάνεται με αποτέλεσμα τη διαφυγή 
λιπιδίων, τα οποία εμφανίζονται ως ωχρές κηλίδες [6]. Με την εξέλιξη της 
νόσου εμφανίζονται περιοχές ισχαιμίας. Η αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να 
μεταπέσει και στο δεύτερο και σοβαρότερο στάδιο, που χαρακτηρίζεται από 
υπερπλασία των αγγείων. Πιθανώς η ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς προκαλεί 
την έκκριση αυξητικών παραγόντων, διεγείροντας το σχηματισμό νέων αγγείων. 
Ωστόσο τα νέα αυτά τριχοειδή δεν είναι φυσιολογικά, η δε έλξη ανάμεσα στο 
νεοσχηματιζόμενο αγγειοϊνώδη ιστό και στο υαλώδες σώμα μπορεί να οδηγήσει 
σε αιμορραγίες του υαλώδους ή σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, 
καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τύφλωση. Στο Σχήμα 1.4 διακρίνονται 
διάφορα στάδια αμφιβληστροειδοπάθειας. 

 Νεφροπάθεια: ο ΣΔ αποτελεί τη συχνότερη αιτία νεφρικής ανεπάρκειας για την 
οποία απαιτείται αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού [6]. Η διαβητική 
νεφροπάθεια οφείλεται κυρίως σε διαταραχή της σπειραματικής λειτουργίας 
(Σχήμα 1.5) [1]. Παρατηρείται διάχυτη πάχυνση της βασικής μεμβράνης των 
τριχοειδών του σπειράματος. Τα τριχοειδή αγγεία των νεφρών φιλτράρουν το 
αίμα και παράγουν τα ούρα. Στα πρώτα στάδια της διαβητικής νεφροπάθειας, οι 
ιστολογικές αλλοιώσεις του νεφρού συνοδεύονται από μικρολευκωματινουρία. 
Αν οι σπειραματικές αλλοιώσεις συνεχιστούν, αυξάνεται η πρωτεϊνουρία και 
αναπτύσσεται κλινικά έκδηλη νεφροπάθεια. Η διαβητική νεφροπάθεια συνήθως 
συνοδεύεται από υπέρταση και αμφιβληστροειδοπάθεια. Η νεφροπάθεια μπορεί 
να υπάρχει πολύ καιρό πριν να εμφανιστούν υψηλά ποσά πρωτεϊνών στα ούρα. 
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Σχήμα 1.4: Φυσιολογική εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας: 
(α)φυσιολογικός αμφιβληστροειδής (β)μέτρια μη-υπερπλαστική αμφιβληστροειδοπάθεια 
με μικροανευρύσματα, αιμορραγία και έκκριση λιπιδίων (αριστερό μάτι ) (γ)μέτρια μη-
υπερπλαστική αμφιβληστροειδοπάθεια μα απώλεια όρασης (αριστερό μάτι) (δ)σοβαρή 
μη-υπερπλαστική αμφιβληστροειδοπάθεια (δεξί μάτι) (ε)Προχωρημένη υπερπλαστική 
αμφιβληστροειδοπάθεια με απώλεια όρασης λόγω αιμορραγίας του υαλώδους 
(αριστερό μάτι ). 
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Σχήμα 1.5: Διαβητική νεφροπάθεια, με εικόνα οζώδους σπειραματοσκλήρυνσης. 

 
• Επιπλοκές λόγω μακροαγγειοπάθειας: Στο ΣΔ, η αρτηριοσκληρυντική 
μακροαγγειοπάθεια είναι πολύ συχνή, με συνέπεια την αυξημένη συχνότητα του 
εμφράγματος του μυοκαρδίου, των εγκεφαλικών επεισοδίων, της διαλείπουσας 
χωλότητας και της γάγγραινας των κάτω άκρων. Στο ΣΔ, τα αίτια που αυξάνουν 
τους κινδύνους της αρτιοριοσκλήρυνσης ταξινομούνται σε τρεις ομάδες: 1) Στην 
αυξημένη συχνότητα άλλων γνωστών παραγόντων κινδύνου, όπως η υπέρταση και 
η υπερλιπιδαιμία, 2) στον ίδιο το διαβήτη που αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα 
κινδύνου αρτηριοσκλήρυνσης και 3) στο διαβήτη που, πιθανώς, δρώντας συνεργικά 
με άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο 
αρτηριοσκλήρυνσης. Κατά την αρτηριοσκλήρυνση λίπη εναποτίθενται στα 
τοιχώματα των αρτηριών, με αποτέλεσμα την μείωση της διατομής τους. 
Συνηθισμένο φαινόμενο στους διαβητικούς είναι η υπέρταση, η οποία σχετίζεται με 
την αύξηση του ολικού νατρίου του εξωκυττάριου χώρου. Οι παθήσεις αυτές του 
κυκλοφορικού συστήματος εκδηλώνονται συχνά ως στηθάγχη, καρδιακή προσβολή, 
καρδιακή ανεπάρκεια και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα πολλές 
φορές το θάνατο του διαβητικού. 

• Διαβητική Νευροπάθεια: Οι διαβητικοί πολύ συχνά εμφανίζουν προσωρινές ή 
μόνιμες ζημιές στις ίνες των νεύρων. Οι βλάβες αυτές προκαλούνται από τη 
μειωμένη ροή αίματος και τα υψηλά επίπεδα της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο 
αίμα. Το μούδιασμα και η απώλεια αίσθησης της αφής στα πόδια αποτελούν τη 
συνηθέστερη ένδειξή της, η οποία είναι αποτέλεσμα της βλάβης των νεύρων των 
κάτω άκρων. Βλάβη των περιφερειακών νεύρων μπορεί να επηρεάσει κρανιακά 
νεύρα ή νεύρα της σπονδυλικής στήλης και τις παραφυάδες τους. Αυτός ο τύπος 
νευροπάθειας εξελίσσεται σταδιακά. Στα πρώτα στάδια παρατηρείται 
διακοπτόμενος πόνος ή μυρμήγκιασμα των άκρων, κυρίως των κάτω άκρων. Στα 
τελευταία στάδια, ο πόνος είναι πιο έντονος και συνεχής. Τελικά, αναπτύσσεται μια 
νευροπάθεια χωρίς πόνο, όπου η αίσθηση του πόνου χάνεται σε κάποια περιοχή. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τραυματισμούς. Τέλος οι αυτόνομες 
νευροπάθειες επηρεάζουν τα νεύρα που καθορίζουν ζωτικές λειτουργίες, 
συμπεριλαμβανομένου του μυός της καρδιάς και διάφορων αδένων. Χαμηλή πίεση 
του αίματος, διάρροια, σεξουαλική ανικανότητα, και άλλα συμπτώματα μπορούν να 
προκληθούν από αυτόνομες νευροπάθειες. 
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Σχήμα 1.6: Έλκος στο ύψος του αστραγάλου. 

 
• Διαβητικά έλκη των κάτω άκρων: Η συμμετρική πολυνευροπάθεια, η οποία 
εκδηλώνεται με μείωση της παλλαισθησίας και της επιπολής αισθητικότητας καθώς 
και με κατάργηση των αχίλλειων αντανακλαστικών, αποτελεί την κυριότερη αιτία 
για δημιουργία ελκών στα κάτω άκρα (Σχήμα 1.6) [9]. Τα διαβητικά έλκη οδηγούν 
πολύ συχνά στον ακρωτηριασμό λόγω ισχαιμίας. 

• Λοιμώξεις: Τα άτομα με ΣΔ είναι πιο επιρρεπή σε λοιμώξεις, οι οποίες συχνά 
εκδηλώνονται με μεγαλύτερη έκταση. Κατά συνέπεια, ορισμένες κοινές λοιμώξεις 
(όπως μυκητιάσεις, περιοδοντική φλεγμονή) εμφανίζονται με μεγαλύτερη 
συχνότητα στους διαβητικούς. 
 
 

1.8 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ  
 
 

1.8.1 Εισαγωγή 
 

Η έγκαιρη διάγνωση του ΣΔ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιβίωση και την 
ευζωία του διαβητικού, καθώς όπως προαναφέρθηκε ο ΣΔ προκαλεί πολλές 
βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπλοκές στην υγεία του ατόμου που πάσχει από 
ΣΔ. Η πρώιμη διάγνωση του ΣΔ προσφέρει τη δυνατότητα έγκαιρης και 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης, ώστε να προληφθούν – στο μέτρο του δυνατού -  ή 
τουλάχιστον να επιβραδυνθεί ο χρόνος εμφάνισης των χρόνιων επιπλοκών της νόσου. 
Η ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος έχει σημαντική εκκριτική εφεδρεία. Έτσι, η 
δυσλειτουργία του παγκρέατος γίνεται κλινικά έκδηλη μόνο όταν καταστραφεί 
ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των β-κυττάρων [1]. Το γεγονός αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς, ενώ πάσχουν από διαβήτη, να χρειαστεί μεγάλο 
χρονικό διάστημα για να εκδηλωθούν τα συμπτώματα και να διαγνωστεί η ασθένεια. 
Συμπτώματα όπως: πολυδιψία και πολυουρία, απώλεια βάρους παρά την αυξημένη 

πείνα, ναυτία και εμετοί, πόνοι στην κοιλία, διαρκής κούραση, γρήγορη και κοφτή 
αναπνοή, αλλαγές στην όραση αποτελούν ένδειξη για ΣΔ. Ιδιαίτερα προσεχτικά 
πρέπει να είναι τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Όταν 
παρουσιαστεί κάποιο από αυτά τα συμπτώματα σε άτομο που ανήκει σε ομάδα 
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υψηλού κινδύνου, θα πρέπει, άμεσα να υποβληθεί στις κατάλληλες διαγνωστικές 
εξετάσεις για ΣΔ. 
Με βάση στατιστικά στοιχεία διακρίνονται δύο ομάδες με αυξημένο κίνδυνο για ΣΔ 

ή διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη [7]: 
• Η ομάδα ατόμων με προηγούμενο ιστορικό διαταραχής ανοχής στη γλυκόζη 
• Η ομάδα ατόμων με δυνητική διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη 
Στην πρώτη ομάδα ανήκουν άτομα που έχουν φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη, 

αναφέρουν όμως στο ιστορικό τους ΣΔ ή διαταραχή της ανοχής στη γλυκόζη. 
Παράδειγμα τέτοιων ασθενών, που ανήκουν στην ομάδα αυτή, είναι οι γυναίκες με 
προηγούμενο διαβήτη κύησης, που υποχώρησε μετά τον τοκετό (φυσιολογική η 
δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη) και τα παχύσαρκα άτομα, στα οποία η διαιτητική 
αγωγή και η απώλεια βάρους, αποκατέστησαν στο φυσιολογικό τη διαταραγμένη 
ανοχή στη γλυκόζη. Στην ομάδα αυτή ταξινομούνται επίσης άτομα με ιστορικό 
παροδικής υπεργλυκαιμίας κατά τη διάρκεια καταστάσεων έντονου άγχους 
(έμφραγμα μυοκαρδίου, λοιμώξεις, κατάγματα κ.α.). 
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν άτομα χωρίς ιστορικό διαταραχής της ανοχής της 

γλυκόζης, αλλά με αυξημένο στατιστικώς κίνδυνο εξέλιξης σε ΣΔ ή σε διαταραγμένη 
ανοχή στη γλυκόζη. Αυξημένο κίνδυνο για ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη 
εμφανίζουν άτομα (με σειρά μείωσης του κινδύνου): 
• Με νησιδιοκυτταρικά αντισώματα 
• Με μονοωογενή δίδυμο αδερφό, που πάσχει από ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη 
• Με αδερφό διαβητικό, που πάσχει από ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη (ιδιαίτερα 

αν ταυτίζονται οι ομάδες των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας – HLA) 
• Με διαβητικό γονέα που πάσχει από ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη 
Αυξημένο κίνδυνο για μη ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη εμφανίζουν άτομα (με 

σειρά μείωσης του κινδύνου): 
• Με μονοωογενή δίδυμο αδερφό, που πάσχει από μη ινσουλινοεξαρτώμενο 

διαβήτη 
• Με συγγένεια πρώτου βαθμού (αδερφός, γονέας, παιδί) με διαβητικό μη 

ινσουλινοεξαρτώμενον 
• Γυναίκες με νεογέννητο έμβρυο υπέρβαρο (πάνω από 4.5 kg) 
• Παχυσαρκία 
• Ορισμένων φυλών ή εθνικών ομάδων με αυξημένη συχνότητα για διαβήτη 

(όπως ορισμένες φυλές Ινδιάνων της Αμερικής π.χ. οι Pimia Indians ) 
 
1.8.2 Νέα Διαγνωστικά Κριτήρια 

 
Στο παρελθόν η διάγνωση του ΣΔ γινόταν με τη βοήθεια μίας εξέτασης ούρων, για 

την ανίχνευση της συγκέντρωσης γλυκόζης σε αυτά. Ωστόσο αν και η εξέταση ούρων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των τιμών της συγκέντρωσης γλυκόζης και  
κετόνων, από μόνη της δεν μπορεί να διαγνώσει το διαβήτη. 
Για τη διάγνωση του διαβήτη απαραίτητη είναι η πραγματοποίηση σειράς 

εξετάσεων αίματος. Είναι σημαντικό να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, ότι 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διάγνωση είναι απαραίτητη η επανάληψη των 
διαγνωστικών εξετάσεων. Οι ιατρικές διαγνωστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται 
για τη διάγνωση του διαβήτη είναι οι εξής [7],[8],[10],[14],[15]: 
• Έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης πλάσματος μετά από νηστεία (Fasting 

Plasma Glucose Test ή FPG): Πρόκειται για μία εξέταση στην οποία μετρώνται τα 
επίπεδα της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο πλάσμα ύστερα από μια νηστεία 8 
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ωρών. Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της ευκολίας της, ενώ είναι 
πιο αξιόπιστη όταν γίνεται το πρωί. Γενικότερα συνιστάται να πραγματοποιείται το 
πρωί γιατί 1) είναι απαραίτητο να προηγηθεί νηστεία οκτώ περίπου ωρών και 2) 
γιατί τα απογευματινά αποτελέσματα τείνουν να δίνουν χαμηλότερες 
συγκεντρώσεις. Με την εξέταση αυτή μελετάται ο μεταβολισμός των 
υδατανθράκων. Η νηστεία έχει σαν αποτέλεσμα να εκκριθεί η ορμόνη γλυκαγόνη, η 
οποία με τη σειρά της προκαλεί αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης. Σε 
φυσιολογικούς οργανισμούς, παράγεται η απαραίτητη ποσότητα ινσουλίνης για να 
αντισταθμίσει αυτήν την αύξηση. Αντίθετα στους διαβητικούς τα επίπεδα 
συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα παραμένουν υψηλά. Στον Πίνακα 1.1 
παρουσιάζεται η αξιολόγηση των ατόμων ανάλογα με τις μετρήσεις της γλυκόζης 
στο αίμα τους. 

 

Πίνακας 1.1: Ταξινόμηση ανάλογα με τη συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα. 

Αποτέλεσμα μέτρησης γλυκόζης 
πλάσματος (mg/dL) 

Διάγνωση 

<99 Υγιής 
100-125 Προ-διαβητικός (Impaired fasting 

glucose) 
>126 Διαβητικός 

 
• Έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα μετά από φόρτιση με γλυκόζη 
από το στόμα (Oral glucose test tolerance ή OGTT): Πρόκειται για μία εξέταση 
όπου μετρώνται τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα ύστερα από περίπου οκτώ ώρες 
νηστείας και για δύο ώρες αφού το υπό εξέταση άτομο έχει πιει διάλυμα το οποίο 
περιέχει 75 gr γλυκόζης διαλυμένα σε νερό. Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται για τη 
διάγνωση τόσο του διαβήτη, όσο και του προδιαβήτη. Η έρευνα έχει δείξει ότι η 
εξέταση αυτή είναι πιο ευαίσθητη από τη FPG, αλλά είναι και λιγότερο άνετη για το 
άτομο (Σχήμα 1.7). Με την εξέταση αυτή μετράται η ικανότητα του οργανισμού να 
μεταβολίσει τη γλυκόζη. 
 

Πίνακας 1.2: Διαγνωστικά κριτήρια για το OGTT. 

Αποτέλεσμα μέτρησης της γλυκόζης 
πλάσματος μετά από 2 ώρες (mg/dL) 

Διάγνωση 

<139 Υγιής 
140-199 Προ-διαβητικός (Impaired glucose 

tolerance) 
>200 Διαβητικός 

 
Η εξέταση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διάγνωση του διαβήτη 
κύησης. Για την εξέταση αυτή τα επίπεδα της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο 
αίμα μετρώνται τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αν τα επίπεδα 
της γλυκόζης στο αίμα υπερβαίνουν τα φυσιολογικά όρια σε τουλάχιστον δύο 
μετρήσεις, τότε διαγιγνώσκεται διαβήτης κύησης. 
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Σχήμα 1.7: Έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα μετά από φόρτιση με γλυκόζη 
από το στόμα. 

 
• Τυχαίος έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης πλάσματος (Random Plasma 

Glucose Test): Με αυτήν την εξέταση ο ιατρός εξετάζει τα επίπεδα γλυκόζης στο 
αίμα ανεξάρτητα από την ώρα που έλαβε το άτομο το τελευταίο του γεύμα. Η 
εξέταση αυτή μαζί με διάφορα συμπτώματα χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του 
διαβήτη, αλλά όχι και του προ-διαβήτη. Μια τυχαία μέτρηση της γλυκόζης άνω των 
200mg/dL μαζί με την παρουσία των ακόλουθων συμπτωμάτων, μπορεί να 
σημαίνει ότι κάποιο άτομο πάσχει από ΣΔ: 

 Αυξημένη ούρηση 
 Αυξημένη δίψα 
 Ανεξήγητη απώλεια βάρους 

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν κούραση, θολή όραση και αυξημένη πείνα. 
• Ο έλεγχος των β-κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος, εκτός από τον 

προσδιορισμό των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, συμπληρώνεται, όποτε 
αυτό κρίνεται αναγκαίο, με τον προσδιορισμό στο αίμα του διαβητικού των 
επιπέδων της ινσουλίνης, του συνδετικού πεπτιδίου (C-peptide) και του 
αιμοσφαιρινικού κλάσματος A1c (Hb A1c). 

 
Πρέπει να επισημάνουμε ότι μία εξέταση μόνο δεν είναι αρκετή για τη διάγνωση 

του διαβήτη. Οι εξετάσεις θα πρέπει να επαναληφθούν για να επιβεβαιωθεί η 
διάγνωση ή όχι του διαβήτη. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι οι τιμές της γλυκόζης 
διαφέρουν ανάλογα με τη θέση από την οποία λαμβάνουμε το δείγμα αίματος. Για 
παράδειγμα οι τιμές στο αρτηριακό αίμα είναι μεγαλύτερες κατά περίπου 7% από τις 
αντίστοιχες στο φλεβικό αίμα. Επίσης είναι γνωστό ότι οι τιμές της γλυκόζης στο 
πλάσμα αίματος είναι μεγαλύτερες κατά 15% από τις τιμές στο ολικό αίμα. 
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1.9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
 
 
1.9.1 Πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη 
 
Ο διαβήτης είναι μια ασθένεια η οποία, προς το παρόν, δεν είναι δυνατό να 

προληφθεί και να θεραπευτεί. Αν και γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την 
εύρεση θεραπείας και διάφορες μέθοδοι έχουν προταθεί για το σκοπό αυτό, δεν 
υπάρχει κάποια αξιόπιστη λύση που να μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως. Ειδικότερα 
όσον αφορά στην πρόληψη του ΣΔ Τύπου 1, ο οποίος εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, 
καμιά προσπάθεια για την εύρεση τρόπου πρόβλεψής του δεν έχει επιδείξει 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Η μόνη δυνατότητα που υπάρχει, όσον αφορά στην πρόληψη του ΣΔ, είναι η λήψη 

μιας σειράς καθημερινών μέτρων, τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα της 
καθημερινής ζωής του ατόμου. Τα μέτρα αυτά έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν 
ανασταλτικό παράγοντα για την εμφάνιση του ΣΔ, και στην περίπτωση που αυτός 
εκδηλωθεί καθυστερούν την εμφάνιση των επικίνδυνων επιπτώσεών του. Τα μέτρα 
αυτά είναι ιδιαίτερα απλά και αφορούν την καθημερινή ζωή του ατόμου. Συνίστανται 
στη διατήρηση του σωματικού βάρους σε φυσιολογικά πλαίσια, στη σωστή δίαιτα, 
στη σωματική άσκηση και στη αποφυγή επιβλαβών συνηθειών, όπως το κάπνισμα.  

 
1.9.2 Αυτορύθμιση Διαβήτη 
 
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια θεραπεία του διαβήτη και η αντιμετώπισή του 

συνίσταται στην προσπάθεια, τόσο από το διαβητικό, όσο και από το θεράποντα 
ιατρό του, για τη διατήρηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα σε φυσιολογικά 
επίπεδα. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με σωστή εκπαίδευση του ασθενή και συχνές 
επισκέψεις στο διαβητολόγο, σωστή διατροφή, σωματική άσκηση και, αν είναι 
απαραίτητη, φαρμακευτική αγωγή. Ο διαβητικός καλείται ουσιαστικά να 
αυτορυθμίσει το διαβήτη του. Ως αυτορύθμιση του διαβήτη ορίζουμε τη διαδικασία 
που αποτελείται από τακτικές μετρήσεις της γλυκόζης αίματος σε συνδυασμό με τη 
ρύθμιση εξωτερικών παραγόντων. Οι εξωτερικοί παράγοντες αυτοί είναι α) η 
φαρμακευτική αγωγή, β) η δίαιτα και γ) η άσκηση. Η επίδραση αυτών των 
παραγόντων αναλύεται στη συνέχεια: 
Φαρμακευτική Αγωγή:  Η φαρμακευτική αγωγή για το διαβήτη είναι διαθέσιμη 

μόνο ύστερα από συνταγή γιατρού και είναι εξατομικευμένη στις ανάγκες του κάθε 
διαβητικού. Για την αντιμετώπιση του διαβήτη χρησιμοποιείται κυρίως η ινσουλίνη. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ινσουλίνης οι οποίοι ταξινομούνται, είτε σύμφωνα με την 
ταχύτητα δράσης τους [74] (Πίνακας 1.3) ή σύμφωνα με τον τρόπο λήψης τους. Ο 
συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο οι διαβητικοί λαμβάνουν την ινσουλίνη που τους 
χρειάζεται είναι με υποδόρια έγχυση. Ένας καινούργιος τρόπος ,που μόλις πρόσφατα 
έγινα αποδεκτός από την Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων (Food and Drug 
Association - FDA), είναι η εισπνεόμενη ινσουλίνη. Ο νέος αυτός τρόπος λήψης της 
ινσουλίνης αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα τους ασθενείς, με την ευκολία που τους 
παρέχει ως προς τη λήψη της θεραπείας τους. Πρέπει να σημειώσουμε πλέον ότι  
είναι δυνατή η χορήγηση ινσουλίνης μέσω αντλιών ινσουλίνης. Η αντλία ινσουλίνης 
προσκολλάται με έγχυση στο σώμα του ασθενή και του δίνει τη δυνατότητα να 
παίρνει μικρές δόσεις ινσουλίνης κατά τη διάρκεια της ημέρας, όποτε το έχει αυτός 
ανάγκη, δίνοντας έτσι στο ασθενή ένα αίσθημα μεγαλύτερης ελευθερίας. Εκτός από 
την ινσουλίνη υπάρχει και μία σειρά άλλων σκευασμάτων, τα οποία χρησιμοποιούν 
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ιδιαίτερα οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη Τύπου 2. Τέτοια φάρμακα είναι τα: 
Sulfonylureas, Meglitinides, Biguanides, Thiazolidinediones, Alpha-glucosidase 
inhibitors, και συνδυασμός τους. Τα φάρμακα αυτά συνήθως λαμβάνονται από το 
στόμα και έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι ο διαβήτης είναι μια ασθένεια που δε θεραπεύεται. 

Συνεπώς τα άτομα που πάσχουν από ΣΔ θα πρέπει να μάθουν να ζουν με την 
ασθένειά τους. Δηλαδή θα πρέπει να προσαρμόσουν κατάλληλα τον τρόπο ζωής τους 
ώστε να αποφύγουν, κατά το δυνατό, όλες εκείνες τις δυσάρεστες επιπλοκές του 
διαβήτη. Καμία θεραπευτική αγωγή δεν τους επιτρέπει να το πετύχουν αυτό, παρά 
μόνο αν συνδυαστεί με κατάλληλη διατροφή και σωματική άσκηση. Ο διαβητικός 
πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη θεραπεία του, γεγονός που επιβάλλει τη σωστή 
εκπαίδευσή του. Με τον όρο σωστή εκπαίδευση εννοούμε τη σωστή γνώση της νόσου 
και ιδιαίτερα των οξειών επιπλοκών της, ώστε σε επικίνδυνες συνθήκες για την υγεία 
του να μπορεί να αντιδράσει σωστά και σωτήρια. Επίσης κάθε ασθενής θα πρέπει να 
είναι σε θέση να γνωρίσει και να χρησιμοποιεί σωστά τον γλυκαιμικό έλεγχο και την 
αυτορύθμιση. 

 

Πίνακας 1.3: Οι πιο διαδεδομένοι τύποι ινσουλίνης [75]. 

ΤΥΠΟΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΔΡΑΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Βραχείας δράσης 5-15min 30-60min 
Κανονικής Δράσης 30min 2-5hours 

NPH/Ενδιάμεσης δράσης 1-2.5hours 8-14hours 
Lente/Ενδιάμεσης δράσης 1-2.5hours 8-12hours 
Εξαιρετικά βραδείας δράσης 4-6hours 10-18hours 
Μείγματα:75/25,70/30,50/50 30min 7-12hours 

 
Δίαιτα: Η διατροφή είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό μέρος της διαχείρισης του 

διαβήτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις μη ινσουλινο-εξαρτώμενου διαβήτη, η νόσος 
μπορεί να ελεγχθεί με τη διατροφή και την άσκηση μόνο. Η σωστή διατροφή μπορεί 
να βοηθήσει να ελεγχθούν τα επίπεδα γλυκόζης αίματος, μειώνει τη συγκέντρωση της 
χοληστερόλης στο αίμα, βοηθάει στη διατήρηση ενός ιδανικού βάρους σώματος, και 
καθυστερεί τις επιπλοκές του διαβήτη. Όπως και με την άσκηση, η θεραπεία μέσω 
διατροφής προσαρμόζεται για κάθε πρόσωπο. Μια επιτυχής διατροφή πρέπει ιδανικά 
να λάβει υπόψη το υπόβαθρο, την οικονομική κατάσταση, και τον τρόπο ζωής του 
προσώπου. Πρέπει επίσης να είναι απλή καθώς μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να 
ακολουθήσει κάποιος τα πολύπλοκα σχέδια διατροφής με ανταλλαγές τροφίμων. Οι 
διαβητικοί συχνά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές («τεχνητές») 
γλυκαντικές ουσίες. Οι γλυκαντικές ουσίες είναι είτε θρεπτικές, είτε μη-θρεπτικές. Οι 
θρεπτικές γλυκαντικές ουσίες όπως η σορβιτόλη και η φρουκτόζη παρέχουν τις 
θερμίδες αλλά μπορούν να μην αυξάνουν τα επίπεδα γλυκόζης αίματος τόσο πολύ 
όσο η κανονική ζάχαρη.  Οι μη-θρεπτικές γλυκαντικές ουσίες όπως η σακχαρίνη, δεν 
περιέχουν θερμίδες. Και οι δύο τύποι γλυκαντικών ουσιών είναι αποδεκτοί, αλλά το 
θερμιδικό περιεχόμενο των θρεπτικών γλυκαντικών ουσιών πρέπει να εξεταστεί κατά 
τον υπολογισμό της καθημερινής λήψης των θερμίδων. Επιπλέον, οι μεγάλες 
ποσότητες σορβιτόλης μπορούν να προκαλέσουν διάρροια, και η φρουκτόζη μπορεί 
να συμβάλλει σε μερικές από τις περιπλοκές του διαβήτη. 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=320
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=320
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=13208
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=1900
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Πίνακας 1.4: Τυπικές οδηγίες για την καθημερινή διατροφή ενός διαβητικού Τύπου1 
[76]. 

Νάτριο <2400mg/ημέρα 
Λαμβανόμενες Θερμίδες  Μείωση με σκοπό την απώλεια βάρους  
Πρωτεΐνες 15-30% της καθημερινής λαμβανόμενης 

ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι έχουμε 
καλή νεφρική λειτουργία 

Λίπη: Συνολικό λίπος 25-35% των συνολικών λαμβανόμενων 
θερμίδων 

Κορεσμένα λίπη 7-10% των λαμβανόμενων θερμίδων 
Πολυακόρεστα λίπη 10% των λαμβανόμενων θερμίδων 
Χοληστερόλη 200-300mg 
(trans) λιπαρά οξέα Μείωση 
Φυσική δραστηριότητα 3-4 φορές την εβδομάδα διάρκειας 30-60 

λεπτά (κατανάλωση 1500kcal/εβδομάδα 
 
Όσον αφορά στην διατροφή, διάφορες αρχές εκδίδουν συγκεκριμένες οδηγίες για τη 

διατροφή των διαβητικών. Τέτοιες οδηγίες προδιαγράφουν τον αριθμό των θερμίδων 
που πρέπει να λαμβάνει καθημερινά ο διαβητικός, τον αριθμό των λιπών που μπορεί 
να καταναλώσει, τον αριθμό των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών καθώς και άλλες 
καθημερινές συνήθειες. Παράδειγμα πίνακα προδιαγραφών αποτελεί  ο Πίνακας 1.4. 
Άσκηση: Η τακτική αεροβική άσκηση βελτιώνει την κυκλοφορία αίματος και 

χαμηλώνει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Η άσκηση ενισχύει επίσης την καρδιά και 
βοηθάει στο να διατηρηθεί ένα ιδανικό σωματικό βάρος. Η επιλεγμένη αεροβική 
άσκηση πρέπει να χρησιμοποιεί τις μεγάλες ομάδες μυών. Το τρέξιμο, το περπάτημα, 
και η κολύμβηση είναι άριστες δραστηριότητες για τους περισσότερους ανθρώπους. 
Η συχνότητα, ο τύπος, και η διάρκεια της άσκησης εξαρτώνται από την ηλικία του 
ατόμου, τους στόχους της θεραπείας, και τη φυσική δυνατότητα. Το πρόγραμμα 
άσκησης πρέπει να σχεδιαστεί με τη βοήθεια του γιατρού. 
Η άσκηση αυξάνει ή μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης αίματος ανάλογα με τη 

συγκέντρωση της γλυκόζης και της ινσουλίνης στο αίμα κατά την διάρκεια της 
άσκησης. Αν η γλυκόζη αίματος είναι χαμηλή ή κανονική, η άσκηση μπορεί να 
προκαλέσει υπογλυκαιμία (χαμηλή γλυκόζη αίματος) που οφείλεται στη 
χρησιμοποίηση της γλυκόζης από τους ενεργούς μυς. Αφ' ετέρου, η άσκηση μπορεί 
να προκαλέσει υπεργλυκαιμία (υψηλή γλυκόζη αίματος) εάν δεν υπάρχει αρκετή 
ινσουλίνη για να επιτρέψει στους ενεργούς μυς να χρησιμοποιήσουν τη γλυκόζη 
αίματος. Κατά συνέπεια, οι μύες προκαλούν την παραγωγή περισσότερης γλυκόζης 
από τον οργανισμό, και η γλυκόζη συσσωρεύεται στο αίμα. Επομένως, η 
κατανάλωση τροφίμων και οι δόσεις ινσουλίνης πρέπει να ρυθμιστούν  με βάση την 
ένταση και τη διάρκεια της προσδοκώμενης άσκησης. 

 
1.9.3 Γλυκαιμικός Έλεγχος και Αυτορύθμιση 

 
Εξαιτίας της απουσίας ή της μη ικανοποιητικής δράσης της ινσουλίνης, η οποία δρα 

σα ρυθμιστής των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, ο διαβητικός πρέπει να 
αντικαταστήσει αυτό τον εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου με έναν τεχνητό εξωγενή. 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, ο διαβητικός θα πρέπει να μπορεί να μετράει 
τακτικά τη συγκέντρωση της γλυκόζης αίματος (γλυκαιμικός έλεγχος) και να 
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λαμβάνει κατάλληλες δόσεις ινσουλίνης, έτσι ώστε τα επίπεδα γλυκόζης να είναι 
εντός φυσιολογικών ορίων [4]. 
Για τη μέτρηση της γλυκόζης αίματος υπάρχουν διάφορες διατάξεις που επιτρέπουν 

στο διαβητικό να πραγματοποιήσει τις μετρήσεις εύκολα και μόνος του 
(αυτομέτρηση). Ανάλογα με τη συγκέντρωση γλυκόζης ο διαβητικός συμβουλεύεται 
ειδικό πίνακα που έχει καταρτιστεί από τον ιατρό προκειμένου να προσδιορίσει την 
απαραίτητη δόση ινσουλίνης. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο διαβητικός 
καταγράφει σε ημερολόγιο τις μετρήσεις γλυκόζης, τις δόσεις ινσουλίνης που 
λαμβάνει, τα γεύματα που κατανάλωσε και τους περιεχόμενους υδατάνθρακες, καθώς 
και τη σωματική άσκηση που τυχόν έκανε. Το ημερολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, καθώς βοηθάει το θεράποντα ιατρό να ρυθμίσει κατάλληλα τη 
θεραπευτική αγωγή του διαβητικού, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες μεταβολικές 
καταστάσεις. Ο θεράπων ιατρός προχωράει σε μεταβολές του εξατομικευμένου 
πίνακα του διαβητικού σε κάθε επίσκεψή του, λαμβάνοντας υπόψη του τα νέα 
στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στο ημερολόγιό του. Από τα παραπάνω είναι 
προφανές ότι η αντιμετώπιση του διαβήτη Τύπου 1 βασίζεται στην εμπειρία του 
εκάστοτε θεράποντα ιατρού, ο οποίος καθοδηγεί το διαβητικό στη δοσολογία της 
ινσουλίνης, τη δίαιτα, αλλά και των περαιτέρω δραστηριοτήτων της καθημερινότητας 
του. Στο επόμενο σχήμα (Σχήμα 1.8) παρουσιάζονται οι καταγραφές από το 
ημερολόγιο ενός ατόμου με διαβήτη Τύπου 1 για μια ημέρα. 

 
1.9.3.1 Τρόποι Μέτρησης της Συγκέντρωσης Γλυκόζης στο Αίμα 

 
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η γνώση των επιπέδων της 

γλυκόζης στο αίμα ενός ατόμου με διαβήτη Τύπου 1 είναι ιδιαίτερα σημαντική για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της  θεραπευτικής του αγωγής. Για το λόγο αυτό έχουν 
δημιουργηθεί διάφορες συσκευές οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα που πάσχουν από 
διαβήτη να μετρούν εύκολα, γρήγορα και με αξιοπιστία τα επίπεδα γλυκόζης στο 
αίμα. Οι διατάξεις μέτρησης αυτές ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: τις 
επεμβατικές (invasive), τις ελάχιστα επεμβατικές (minimally invasive) ή 
εμφυτεύσιμες και τις μη επεμβατικές (non – invasive) [74]. Υπάρχουν δύο κύριες 
μέθοδοι για να περιγραφούν οι συγκεντρώσεις: με το βάρος και τη μοριακή 
αρίθμηση. Το βάρος δίνεται σε γραμμάρια (gr), ενώ η μοριακή αρίθμηση σε  
γραμμομόρια (moles). Και στις δύο περιπτώσεις, χρησιμοποιείται κάποιο πρόθεμα 
πριν από τη μονάδα μέτρησης, όπως το milli- ή το micro. Οι μονάδες δίνονται ανά 
μια μονάδα όγκου, συνήθως το λίτρο (lt). Συνεπώς, οι δύο πιο συνηθισμένες μονάδες 
μέτρησης της γλυκόζης είναι οι mg/dl και mmol/l. Για να μετατρέψουμε τα mg/dl σε 
mmol/l, πολλαπλασιάζουμε με 0,055. Για να μετατρέψουμε τα mmol/l σε mg/dl, 
πολλαπλασιάζουμε με 18 [72].  

 
1.9.3.1.1 Επεμβατικές μέθοδοι μέτρησης της γλυκόζης (invasive glucose meters) 
 
Οι επεμβατικές μέθοδοι είναι οι πρώτες, χρονολογικά, που χρησιμοποιήθηκαν και 

αποτελούν τον πιο διαδεδομένο τρόπο μέτρησης της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο 
αίμα. Ονομάζονται επεμβατικές γιατί απαιτούν κάποιας μορφής επέμβαση (τρύπημα 
με βελόνα για παράδειγμα) για τη λήψη δείγματος αίματος. Στη συνέχεια το δείγμα 
αυτό υποβάλλεται σε κάποια μορφή χημικής επεξεργασίας, η οποία μας επιστρέφει 
την τιμή της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα. 
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Καταγραφές Γλυκόζης
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Μονάδες Υδατανθράκων Περιεχομένων στα Ληφθέντα Γεύματα
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Σχήμα 1.8: Οι καταγραφές στο ημερολόγιο ενός διαβητικού για μια ημέρα: (α) Η 
συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα μετρημένη με χρήση Συστήματος Διαρκούς 
Μέτρησης Γλυκόζης (Continuous Glucose Measurement System - CGMS), (β) 
Ποσότητα και είδος ινσουλίνης που χορηγήθηκε, (γ) Μονάδες υδατανθράκων που 
καταναλώθηκαν στα ληφθέντα γεύματα. 
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Η πιο διαδεδομένη επεμβατική μέθοδος μέτρησης της γλυκόζης είναι η «finger 
stick», η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.9 [15]. Η διαδικασία που ακολουθείται 
για τη μέτρηση της γλυκόζης είναι η εξής: αρχικά με τη βοήθεια ενός ειδικού 
αντικειμένου παίρνουμε ένα δείγμα αίματος από το δάχτυλο του ατόμου που πάσχει 
από διαβήτη. Έπειτα τοποθετούμε το δείγμα αυτό σε μία δοκιμαστική ταινία μίας 
χρήσης. Η δοκιμαστική ταινία αυτή είναι καλυμμένη με χημικές ενώσεις (glucose 
oxidase, dehydrogenase, ή hexokinase), οι οποίες αντιδρούν με τη γλυκόζη στο αίμα. 
Στη συνέχεια, εισάγεται η δοκιμαστική ταινία στη συσκευή, η οποία έχει τη 
δυνατότητα  να μετρήσει τη συγκέντρωση της γλυκόζης [16]. Κάθε συσκευή 
χρησιμοποιεί και διαφορετικό τρόπο για να πραγματοποιήσει τη μέτρηση αυτή. 
Υπάρχουν συσκευές που μετράνε την ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί 
να περάσει μέσα από το δείγμα, ενώ υπάρχουν και συσκευές που μετράνε την 
ποσότητα της ανακλώμενης ακτινοβολίας από το δείγμα. Η συσκευή αποτελείται 
συνήθως από μία οθόνη στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέτρησης. 
Οι τελευταίας τεχνολογίας συσκευές έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν και να 
αποθηκεύουν ένα μεγάλο αριθμό από διαδοχικές μετρήσεις. Μερικές συσκευές έχουν 
ακόμα τη δυνατότητα να συνδέονται ενσύρματα ή ασύρματα με ένα προσωπικό 
υπολογιστή και να αποθηκεύουν εκεί τα αποτελέσματα της μέτρησης, ώστε στη 
συνέχεια να μπορούν να υποστούν στατιστική επεξεργασία. Υπάρχουν και συσκευές 
που έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό να παράγουν και 
να παρουσιάζουν γραφικές παραστάσεις και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. Υπάρχουν 
περισσότερα από 25 είδη μετρητών ανάλογα με το μέγεθος της συσκευής, το χρόνο 
που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η μέτρηση, το ποσό αίματος που χρειάζεται, την 
ικανότητα να αποθηκεύει τα αποτελέσματα, το κόστος της συσκευής και το κόστος 
των δοκιμαστικών ταινιών. Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η 
ευκολία και η ταχύτητα πραγματοποίησης των μετρήσεων. Μειονέκτημα θεωρείται η 
ενόχληση που προκαλείται από τα επαναλαμβανόμενα τρυπήματα στην άκρη των 
δακτύλων, εξαιτίας των νευρικών απολήξεων της περιοχής. Για  το λόγο αυτό 
γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθούν νέοι μέθοδοι που θα επιτρέπουν τη μέτρηση 
της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα σε εναλλακτικά σημεία του σώματος. 

 
 

 
 

Σχήμα 1.9: Συσκευές αυτομέτρησης, όπου η λήψη αίματος γίνεται από το δάχτυλο του 
ατόμου που πάσχει από διαβήτη. 
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Συσκευές που επιτρέπουν τη λήψη αίματος από εναλλακτικά σημεία έχουν ήδη 
αναπτυχθεί και κυκλοφορούν με την έγκριση της Αμερικάνικης Υπηρεσίας 
Φαρμάκων και Τροφίμων (Food and Drug Association – FDA) [74]. Οι συσκευές 
αυτές επιτρέπουν τη λήψη αίματος από εναλλακτικές περιοχές, όπως ο ανώτερος 
βραχίονας, το αντιβράχιο, τη βάση του αντίχειρα και το μηρό. Αν και η λήψη αίματος 
από εναλλακτικές περιοχές είναι επιθυμητή, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Το 
αίμα στα άκρα του δαχτύλου παρουσιάζει αλλαγές στα επίπεδα της συγκέντρωσης 
της γλυκόζης πιο γρήγορα από άλλα σημεία του σώματος. Αυτό σημαίνει ότι τα 
αποτελέσματα από εναλλακτικές τοποθεσίες μπορεί να είναι διαφορετικά από τα 
αποτελέσματα της δοκιμής στα άκρα του δακτύλου, όχι λόγω της δυνατότητας του 
μετρητή να παρέχει ακριβείς μετρήσεις, αλλά επειδή η πραγματική συγκέντρωση 
γλυκόζης μπορεί να είναι διαφορετική. Η FDA θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω 
έρευνα για να γίνουν καλύτερα κατανοητές αυτές οι διαφορές στις τιμές, καθώς και ο 
πιθανός αντίκτυπός τους στην υγεία των ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη. Οι 
συγκεντρώσεις γλυκόζης μεταβάλλονται ταχύτατα μετά από ένα γεύμα, κατανάλωση 
ινσουλίνης ή την πραγματοποίηση σωματικής άσκησης. Τα επίπεδα γλυκόζης στον 
εναλλακτικό τόπο εμφανίζονται να μεταβάλλονται λιγότερο γρήγορα σε σχέση με τα 
επίπεδα στα άκρα του δακτύλου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η FDA έχει 
ζητήσει από τους κατασκευαστές είτε να αποδείξουν ότι η συσκευή δεν επηρεάζεται 
από τις διαφορές μεταξύ των δειγμάτων αίματος από τις εναλλακτικές περιοχές και τα 
άκρα του δακτύλου, κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων που τα επίπεδα της 
γλυκόζης μεταβάλλονται γρήγορα, ή να ενημερώνουν τους χρήστες για τις πιθανές 
διαφορετικές τιμές σε αυτούς τους χρόνους. 

 
1.9.3.1.2 Ελάχιστα Επεμβατικές μέθοδοι μέτρησης της γλυκόζης (minimally 
invasive glucose meters) ή Εμφυτεύσιμες Μέθοδοι 

 
Στην κατηγορία των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων εντάσσονται μέθοδοι 

μέτρησης που συνίστανται είτε στην εμφύτευση ενός αισθητήρα είτε χρησιμοποιούν 
διαδερματικούς (transdermal – διαμέσου του δέρματος) μετρητές [74]. Αυτές οι 
συσκευές προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία και συνεπώς επιτρέπουν στα άτομα που 
πάσχουν από διαβήτη να πραγματοποιούν πιο πολλές και πιο συχνές μετρήσεις. Οι 
αισθητήρες αυτοί συνήθως εμφυτεύονται κάτω από το δέρμα μέσω μιας βελόνας και 
είναι σε θέση να παρέχουν μετρήσεις κάθε 5-15 λεπτά για 3 περίπου ημέρες. 
Παράδειγμα μιας τέτοιας διάταξης παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.10. Οι αισθητήρες που 
χρησιμοποιούνται ανήκουν στην κατηγορία των ενζυματικών ηλεκτροχημικών 
αισθητήρων. Υπάρχουν και αισθητήρες που τοποθετούνται με χειρουργική επέμβαση 
σε μεγάλη αρτηρία, ώστε να επηρεάζεται όσο το δυνατό λιγότερο η κυκλοφορία του 
αίματος. Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές τέτοιων 
αισθητήρων συνίσταται στη διατήρηση σταθερής απόδοσής τους, όταν εκτίθεται στο 
εσωτερικό του σώματος, για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η αλληλεπίδραση του 
αισθητήρα με το ανθρώπινο σώμα αλλοιώνει την απόδοσή του π.χ. το ανοσοποιητικό 
σύστημα και η κίνηση του ατόμου είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που 
μειώνουν την απόδοση τέτοιων αισθητήρων [16]. Αυτού του είδους οι μέθοδοι 
μέτρησης  μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία του «τεχνητού 
παγκρέατος». Οι μέθοδοι αυτοί είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Πρέπει να 
τονίσουμε ότι μόνο μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος (MiniMed Continuous Glucose 
Monitoring System Σχήμα 1.11 [77]) έχει εγκριθεί από την FDA.  
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Σχήμα 1.10: Συσκευή μέτρησης της γλυκόζης δια μέσου του δέρματος[16]. 

 

  
 

Σχήμα 1.11: Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος μέτρησης της γλυκόζης. Τα δεδομένα 
μπορούν να μεταδοθούν στο τμήμα της συσκευής που είναι υπεύθυνο για την 
παρουσίαση των μετρήσεων είτε ενσύρματα, είτε ασύρματα, διευκολύνοντας περαιτέρω 
το χρήστη στην εκτέλεση των καθημερινών του ασχολιών[16],[77]. 

 
1.9.3.1.3 Μη επεμβατικές μέθοδοι μέτρησης της γλυκόζης 
 
Οι μέθοδοι αυτοί είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Πρέπει να τονίσουμε ότι μόνο 

μία μη επεμβατική μέθοδος (Cygnus GlucoWatch Biographer Σχήμα 1.12 [78]) έχει 
εγκριθεί από την FDA. Οι μη επεμβατικές μέθοδοι επιχειρούν μετρήσεις, 
αποφεύγοντας την απευθείας λήψη αίματος και είτε στηρίζονται στην ανίχνευση και 
τη μέτρηση της γλυκόζης σε άλλα σωματικά υγρά, είτε στη συσχέτισή της με άλλα 
μεγέθη, πιο εύκολα μετρήσιμα. 
Γενικά, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της συγκέντρωση της 

γλυκόζης δια μέσου του δέρματος, μοιάζει με αυτήν που χρησιμοποιούν τα 
αυτοκόλλητα νικοτίνης, μόνο που το μόριο ενδιαφέροντος κινείται προς τα έξω και 
όχι προς το σώμα. Επειδή το δέρμα είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην κίνηση αυτή 
απαιτείται κάποιος τρόπος που θα διευκολύνει τη διέλευση, ώστε να μπορεί να 
ληφθεί δείγμα που να επαρκεί για τις μετρήσεις. Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για 
να διευκολύνουν τη μεταφορά περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 
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(ιοντοφόρεση), τη χρήση ακουστικής ενέργειας (ηχοφόρεση), χημικά που προάγουν 
τη διείσδυση της γλυκόζης στο διαμέσου του δέρματος (παθητική διάχυση) [16]. 
Αυτές οι τεχνικές προκαλούν μόνο μια μικρή ενόχληση. 
Συγκεκριμένα η συσκευή της  Cygnus εξάγει γλυκόζη διαμέσου του δέρματος με τη 

βοήθεια της ιοντοφόρεσης και μετράει το δείγμα ηλεκτροχημικά χρησιμοποιώντας 
την αντίδραση της γλυκόζης με το οξυγόνο παρουσία του ενζύμου glucose oxidase. 
Προς το παρόν, χρησιμοποιείται παράλληλα με τις πιο συμβατικές μεθόδους, καθώς 
χρειάζεται βαθμονόμηση πριν να αρχίσει να δίνει αξιόπιστα δεδομένα. Η συσκευή 
έχει τη μορφή ενός ρολογιού που φοριέται από το χρήστη. 
Το ρολόι αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό ελεγκτή και από ένα ηλεκτροχημικό 

αισθητήρα, τον οποίο ο χρήστης μπορεί να τον αλλάζει εύκολα μετά το πέρας 12 
ωρών. Ο ελεγκτής περιέχει τη διεπιφάνεια του χρήστη, την τροφοδοσία καθώς και 
κυκλώματα για τον αισθητήρα. Ο αισθητήρας βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα. 
Περιέχει ηλεκτρόδια μέσω των οποίων εφαρμόζει ρεύμα στο δέρμα, δύο δίσκους 
όπου συλλέγει τη γλυκόζη καθώς και ηλεκτρόδια για να την «αισθάνεται». Όταν 
εφαρμόζεται ρεύμα, τα ιόντα που κατευθύνονται προς τα ηλεκτρόδια μεταφέρουν 
μαζί τους και τη γλυκόζη, η οποία συγκεντρώνεται σε δύο συλλέκτες από ζελατίνα. 
Τέλος, ένας απλός αλγόριθμος, που εκμεταλλεύεται την πληροφορία που του παρέχει 
το ρεύμα που παράγεται από την ηλεκτροχημική αντίδραση, υπολογίζει τη 
συγκέντρωση της γλυκόζης. 
Στην ίδια κατηγορία μεθόδων, ανήκουν και όλες εκείνες οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο για να διευκολύνουν τη μετακίνηση της γλυκόζης 
προς την επιφάνεια του δέρματος [16]. Περιληπτικά, αναφέρουμε ότι για το σκοπό 
αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί οι υπέρηχοι, χημικές μέθοδοι που ενισχύουν την παθητική 
διάχυση, αλλά και Lasers για να δημιουργήσουν ένα «μονοπάτι» από μικρούς πόρους 
από τους οποίους μπορεί να περάσει η γλυκόζη. 

 
 

 
 

Σχήμα 1.12: Η συσκευή μέτρησης της Cygnus, GlucoWatch Biographer. Αριστερά 
παρουσιάζεται η εξωτερικά όψη της συσκευής. Δεξιά παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας 
της. 
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Τέλος, μια διαφορετική προσέγγιση είναι αυτή που χρησιμοποιεί την  ακτινοβολία 

εγγύς υπερύθρου (near-infrared NIR) και φασματοσκοπικές μεθόδους για τον 
υπολογισμό της συγκέντρωσης της γλυκόζης. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός 
ότι κύματα αυτού του μήκους κύματος δεν απορροφώνται ιδιαίτερα από το νερό, που 
αποτελεί το κύριο συστατικό του ανθρωπίνου σώματος. Συνεπώς, η NIR ακτινοβολία 
μπορεί να διεισδύσει σε μεγάλο βάθος και επομένως να δειγματίσει ένα μεγάλο μέρος 
του ιστού. Παρ΄ όλα αυτά, επειδή η γλυκόζη δεν απορροφά ισχυρά σε αυτά τα μήκη 
κύματος, και επειδή επιπλέον η συγκέντρωσή της είναι μικρή, τα σήματα που 
παράγονται είναι πολύ μικρά και ευαίσθητα στο θόρυβο. Η δυσκολία αυτής της 
προσέγγισης έγκειται στην πολύ απαιτητική επεξεργασία σήματος που χρειάζεται για 
να προκύψει το αποτέλεσμα της μέτρησης.  
 
1.9.3.2 Ινσουλίνη 
 
Υπάρχουν περισσότεροι από 20 τύποι εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων ινσουλίνης 

με τέσσερις βασικές μορφές, κάθε μια με έναν διαφορετικό χρόνο, αρχής και 
διάρκειας δράσης [74]. Η απόφαση ως προς το ποιο είδος ινσουλίνης πρέπει να 
επιλέγει είναι βασισμένη στον τρόπο ζωής ενός ατόμου, την προτίμηση και την 
εμπειρία του διαβητολόγου, καθώς και τα επίπεδα γλυκόζης αίματος του προσώπου.  
Μεταξύ των κριτηρίων που εξετάζονται στην επιλογή της ινσουλίνης είναι:   
• πόσο σύντομα αρχίζει η δράση της (αρχή)   
• πότε η συγκέντρωση της γίνεται μέγιστη (peak time)  
• πόσο καιρό διαρκεί η δράση της (διάρκεια)  
Τα προϊόντα ινσουλίνης που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους με το διαβήτη 

είτε λαμβάνονται από τα ζώα (χοίροι ή αγελάδες), είτε κατασκευάζονται στα 
εργαστήρια για να είναι ίδια με την ανθρώπινη ινσουλίνη. Η ινσουλίνη που 
προέρχεται από βοοειδή δεν είναι διαθέσιμη πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από 
τις αρχές του 2006, δε κατασκευάζεται και δε διατίθεται ούτε αυτή που προέρχεται 
από χοίρους. 
 
1.9.3.2.1 Τρόποι λήψης της ινσουλίνης  

 
Υπάρχουν τρεις βασικές μορφές ινσουλίνης, ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιήσει το άτομο για να την καταναλώσει [74]: 
• Σε μορφή που χορηγείται με τη βοήθεια σύριγγας 
• Χορήγηση με τη βοήθεια πένας 
• Χορήγηση με τη βοήθεια συσκευών που λειτουργούν με αέρα υπό πίεση 
• Χορήγηση με τη βοήθεια αντλίας ινσουλίνης 
• Εισπνεόμενη μορφή 
Όλες οι συσκευές της πρώτης κατηγορίας εγχέουν την ινσουλίνη μέσω του 

δέρματος στο λιπώδη ιστό. Οι περισσότεροι άνθρωποι εγχέουν την ινσουλίνη με μια 
σύριγγα που μεταφέρει την ινσουλίνη ακριβώς κάτω από το δέρμα. Άλλοι 
χρησιμοποιούν τις πένες ινσουλίνης, τις συσκευές έγχυσης που χρησιμοποιούν αέρα 
υπό πίεση  ή τις αντλίες ινσουλίνης. Διάφορες νέες προσεγγίσεις για τη λήψη της 
ινσουλίνης είναι υπό ανάπτυξη.  
• Σύριγγες: Οι σύριγγες είναι υποδερμικές βελόνες που συνδέονται με τις συσκευές 
αποθήκευσης ινσουλίνης, που οι άνθρωποι με το διαβήτη χρησιμοποιούν για να 
εγχύσουν την ινσουλίνη. Οι σύριγγες ινσουλίνης είναι μικρές με πολύ αιχμηρά 
άκρα. Οι περισσότερες έχουν ένα ειδικό επίστρωμα για να βοηθήσουν τις βελόνες 
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να διαπεράσουν το δέρμα όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Οι σύριγγες ινσουλίνης 
υπάρχουν σε διάφορα διαφορετικά μεγέθη να ταιριάξουν με τη δόση ινσουλίνης.  

• Πένες ινσουλίνης: Οι πένες ινσουλίνης μοιάζουν με τις πένες με τα δοχεία 
μελάνης- αλλά είναι γεμάτα με ινσουλίνη. Μερικές πένες χρησιμοποιούν δοχεία 
ινσουλίνης που μπορούν να ξαναγεμίσουν, άλλες χρησιμοποιούν δοχεία μίας 
χρήσης. Μια λεπτή κοντή βελόνα, όπως η βελόνα σε μια σύριγγα ινσουλίνης, είναι 
στην άκρη της πένας. Οι χρήστες γυρίζουν ένα μετρητή για να επιλέξουν την 
επιθυμητή δόση της ινσουλίνης και στη συνέχεια πιέζουν ένα έμβολο για να 
διοχετεύσουν την ινσουλίνη ακριβώς κάτω από το δέρμα.  

• Συσκευές έγχυσης που λειτουργούν με αέρα υπό πίεση: Οι συσκευές έγχυσης 
αυτές μπορούν να είναι μια επιλογή για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν τις βελόνες. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν αέρα που 
βρίσκεται υπό υψηλή πίεση για να στείλουν ινσουλίνη μέσω του δέρματος. 

• Οι αντλίες ινσουλίνης είναι μικρές συσκευές που φοριούνται έξω από το σώμα. 
Συνδέονται μέσω ενός εύκαμπτου λεπτού σωλήνα με έναν καθετήρα που βρίσκεται 
κάτω από το δέρμα της κοιλίας. Η αντλία μπορεί να προγραμματιστεί ως προς το 
ποσό της ινσουλίνης που εγχέει. Συνήθως, η αντλία χρησιμοποιείται για να δώσει 
στο άτομο μια σταθερή μικρή δόση ινσουλίνης (basal rate), αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, εάν είναι απαραίτητο, για να δώσει ένα πρόσθετο ποσό σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, όπως μετά από ένα γεύμα (bonus δόση). Εάν ρυθμίζονται 
κατάλληλα, αυτές οι αντλίες επιτρέπουν το στενό έλεγχο των επιπέδων ινσουλίνης 
χωρίς πολλαπλάσιες εγχύσεις. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος 
έγχυσης ινσουλίνης κατά τη διάρκεια  σωματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να 
βλάψουν την αντλία ή να διαλύσουν τη σύνδεση της αντλίας στο σώμα. Οι αντλίες 
τελευταίας τεχνολογίας είναι εμφυτεύσιμες και χρησιμοποιούν ασύρματους 
τρόπους μετάδοσης της πληροφορίας για τη διευκόλυνση του χρήστη. 

• Η εισπνεόμενη ινσουλίνη είναι ένα φάρμακο που μόλις πρόσφατα πήρε την 
έγκριση της F.D.A. Αναμένεται όμως να βοηθήσει πολύ τα άτομα που πάσχουν από 
διαβήτη, με την ευκολία που τους παρέχει ως προς τη λήψη της απαραίτητης γι’ 
αυτούς ινσουλίνης. 
 

1.9.4 Νέες Μέθοδοι Θεραπείας του Διαβήτη 
 
Ο συνήθης τρόπος αντιμετώπισης του διαβήτη συνίσταται στον τακτικό έλεγχο των 

επιπέδων της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα, στη χορήγηση κατάλληλων 
ποσοτήτων ινσουλίνης, σε συνδυασμό με κατάλληλη διατροφή και σωματική 
άσκηση. Στόχος αυτής της αντιμετώπισης είναι να διατηρηθούν τα επίπεδα της 
συγκέντρωσης της γλυκόζης σε φυσιολογικά όρια. 
Η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τη θεραπεία του διαβήτη αναζητά 

νέους τρόπους θεραπείας, ώστε να δοθεί οριστική λύση στην ασθένεια αυτή. Στα 
επόμενα πέντε έτη, περίπου $2,5 δισεκατομμύρια θα ξοδευτούν για την έρευνα σε όλο 
τον κόσμο όσον αφορά το διαβήτη Τύπου 1, συμπεριλαμβανομένων των $500 
εκατομμυρίων από τη JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation International), 
επενδύσεις της βιομηχανίας, και ενός συμπληρώματος $750 εκατομμυρίων από τα 
Αμερικάνικα εθνικά ιδρύματα υγείας. 
Σύμφωνα με τη JRDF οι στόχοι της έρευνας αυτής θα είναι οι εξής [17]: 
• Η τελειοποίηση της μεταμόσχευσης των νησιδίων του παγκρέατος – χωρίς 

χρόνια καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος – με στόχο τη 
σταθεροποίηση των επιπέδων της γλυκόζης σε φυσιολογικά επίπεδα στα 
άτομα με διαβήτη Τύπου 1. 
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• Η δημιουργία ασφαλών, σταθερών, και ευρέως διαθέσιμών πηγών 
«καθολικών χορηγών» κυττάρων που εκκρίνουν ινσουλίνη για μεταμόσχευση  
και η έρευνα για να αναπτυχθούν ασφαλή, συμβατά με τον άνθρωπο κύτταρα, 
νησίδια, από  ζωικές πηγές. 

• Αναπαραγωγή των β-κυττάρων του σώματος χωρίς μεταμόσχευση νησιδίων – 
και ταυτόχρονα να προτρέψει την ανοχή του ανοσοποιητικού συστήματος για 
να αποκαταστήσει τα κανονικά επίπεδα ζάχαρης αίματος. 

• Τελειοποίηση ενός κλειστού βρόγχου  τεχνητού παγκρέατος. 
• Δημιουργία νέων προσεγγίσεων για θεραπευτικές πρόβλεψης, παρεμπόδισης 

και αντιστροφής επιπλοκών. 
•  Η αποτροπή του Τύπου 1 διαβήτη  μέσω της διατήρησης ή της 

αποκατάστασης της ανοχής του ανοσοποιητικού συστήματος στους νέους 
διαβητικούς.  

Στη μεταμόσχευση νησιδίων παγκρέατος χρησιμοποιούνται β-κύτταρα από το 
πάγκρεας του δότη και μεταφέρονται στο άτομο με διαβήτη. Μόλις μεταμοσχευτούν 
τα νησίδια αρχίσουν να παράγουν ινσουλίνη και να ρυθμίζουν ενεργά τα επίπεδα 
γλυκόζης στο αίμα. Με αυτό τον τρόπο ελαττώνεται η ανάγκη του διαβητικού για 
συχνές μετρήσεις της γλυκόζης και καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης. Η ποιότητα της 
καθημερινής ζωής του ατόμου βελτιώνεται, καθώς γίνεται πιο ευέλικτος ο 
καθορισμός της διατροφής του. Αν και μετά από ένα χρόνο από τη μεταμόσχευση, 
μόνο λίγα άτομα δε χρειάζονται ινσουλίνη, ο κίνδυνος για τις μακροχρόνιες 
επιπλοκές του διαβήτη μειώνεται αισθητά. 
Το τεχνητό πάγκρεας είναι ο στόχος πολλών επιστημόνων οι οποίοι θέλουν να 

δημιουργήσουν μια συσκευή η οποία θα προσομοιώνει τη λειτουργία του ανθρώπινου 
παγκρέατος. Δηλαδή, θα συνδυάζει δύο διαφορετικές λειτουργίες, τη συνεχή και 
αξιόπιστη μέτρηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα και την έγχυση της 
γλυκόζης στον ανθρώπινο οργανισμό, σε ένα κλειστού βρόχου σύστημα. Ένα τέτοιο 
σύστημα θα καταγράφει τα επίπεδα της γλυκόζης και θα αντιδρά παρέχοντας την 
κατάλληλη ποσότητα ινσουλίνης, ώστε να διατηρείται η συγκέντρωση της γλυκόζης 
σε φυσιολογικά επίπεδα.  
Επιπλέον, καθώς η τεχνολογία εισαγωγής νέων γονιδίων στα κύτταρα προοδεύει, 

αρχίζουν να προτείνονται νέες μέθοδοι θεραπείας για νόσους, που οφείλονται σε 
γονιδιακές δυσλειτουργίες. Με την εξέλιξη της γενετικής, υγιή γονίδια ή γονίδια που 
αντιμάχονται τη νόσο μπορούν να εισαχθούν στο κύτταρο, με σκοπό την 
αντικατάσταση του δυσλειτουργικού γονιδίου με κάποιο άλλο και κατ’ επέκταση τη 
θεραπεία της ασθένειας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι επιστήμονες οι 
οποίοι έχουν αποδείξει, σε τρωκτικά, ότι ο ΣΔ μπορεί να θεραπευτεί [79]. 
Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του ΣΔ, εντάσσονται και προσπάθειες δημιουργίας 

συστημάτων, τα οποία προσομοιάζουν τις μεταβολικές διεργασίες του ανθρώπινου 
οργανισμού. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για τον καλύτερο έλεγχο της 
γλυκόζης αίματος καθώς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν βραχυχρόνιες προβλέψεις 
της συγκέντρωσής της, όταν τροφοδοτηθούν με κατάλληλες εισόδους. Τα συστήματα 
αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τόσο ο ασθενής, 
όσο και ο εκπαιδευόμενος ιατρός μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταβολικές 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα και πώς αυτές επιδρούν στη συγκέντρωση της 
γλυκόζης. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών εντάσσεται και η παρούσα 
διπλωματική και το προς ανάπτυξη μοντέλο του μεταβολισμού των υδατανθράκων. 
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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικές μέθοδοι προσομοίωσης φυσιολογικών 

συστημάτων. Στην παράγραφο 2.2 παρουσιάζονται βασικές έννοιες των δυναμικών 
συστημάτων. Στη συνέχεια, στην παράγραφο 2.3 παρουσιάζονται τα Διαμερισματικά 
Μοντέλα, το μαθηματικό υπόβαθρό τους και οι εφαρμογές τους. Στην παράγραφο 2.4 
παρουσιάζονται τα Νευρωνικά Δίκτυα, που αποτελούν μια από τις πιο διαδεδομένες 
μεθόδους προσομοίωσης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις αρχιτεκτονικές των 
Νευρωνικών Δικτύων και στις δυνατότητές τους για μάθηση. Τέλος, στην παράγραφο 
2.5 δίνεται μια εισαγωγή στα Αιτιατά Πιθανοτικά Δίκτυα και στις εφαρμογές τους. 
 

2.2 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
 
Τα φυσιολογικά συστήματα ανήκουν στην κατηγορία των δυναμικών συστημάτων. 

Ως δυναμικά συστήματα ορίζουμε τα συστήματα εκείνα τα οποία χαρακτηρίζονται 
από ένα ν-διάστατο διάνυσμα κατάστασης, το οποίο εξελίσσεται με το χρόνο. Η 
χρονική εξέλιξη του διανύσματος κατάστασης περιγράφεται από ν, τον αριθμό, 
διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, οι οποίες αποτελούν τις εξισώσεις κατάστασης 
του συστήματος. 

 
Σχήμα 2.1: Γενική μορφή δυναμικού συστήματος. 

 
Όπως φαίνεται από το Σχήμα 2.1, η κατάσταση του δυναμικού συστήματος 

εξελίσσεται στο χρόνο ως συνάρτηση της ιδίας, αλλά και των εισόδων που δέχεται το 
σύστημα. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, αν γνωρίζουμε την παρούσα κατάσταση του 
συστήματος και τα σήματα εισόδου, να προσδιορίσουμε τη μελλοντική συμπεριφορά 
της κατάστασης του συστήματος, καθώς και της εξόδου του. Η περιγραφή της 
συμπεριφοράς του συστήματος δίνεται από τη σχέση: 

( ) ( ) ( )( )ttt uxFx ,=
•

 
όπου x συμβολίζει το διάνυσμα κατάστασης, F είναι η διανυσματική συνάρτηση, u 
είναι το διάνυσμα εισόδων και η τελεία συμβολίζει τη μεταβολή του διανύσματος ως 
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προς το χρόνο. Το δυναμικό σύστημα αυτό είναι ένα σύστημα συνεχούς χρόνου. 
Υπάρχουν και συστήματα διακριτού χρόνου, πρόκειται για συστήματα τα οποία 
εξελίσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα μήκους Τ. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι 
εξισώσεις κατάστασης του συστήματος δεν περιγράφονται από διαφορικές εξισώσεις 
αλλά από εξισώσεις διαφορών. 
Όμως, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πάντα τις εξισώσεις κατάστασης που 

διέπουν ένα πραγματικό σύστημα. Το γεγονός αυτό ισχύει και για τα φυσιολογικά 
συστήματα. Γι’ αυτό το λόγο προσπαθούμε να μοντελοποιήσουμε τα φυσιολογικά 
συστήματα και να βρούμε μεθόδους, με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούμε να 
ταυτοποιήσουμε το δυναμικό σύστημα, χωρίς να το γνωρίζουμε σε βάθος. Δηλαδή, 
αναζητούμε μεθόδους, οι οποίες θα μας επιτρέπουν να παράγουμε ένα υπολογιστικό 
σύστημα που θα προσομοιώνει το αντίστοιχο φυσιολογικό, εκμεταλλευόμενοι μόνο 
τις μετρήσεις που έχουμε από το προς μελέτη σύστημα. Αυτή η προσέγγιση 
ονομάζεται προσέγγιση μαύρου κουτιού. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο 
και προς το παρόν δεν έχει λυθεί πλήρως. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι 
απαραίτητη η μελέτη και η παρατήρηση του συστήματος, καθώς και η επεξεργασία 
των μετρήσεων που διαθέτουμε γι’ αυτό πριν προχωρήσουμε στη μοντελοποίησή του. 
Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι μοντελοποίησης, κάθε μια  από τις οποίες είναι 
χρήσιμη σε συγκεκριμένη κατηγορία προβλήματος. 
 

2.3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  
 
 
2.3.1 Εισαγωγικές Έννοιες 
 
Τα Διαμερισματικά Μοντέλα (ΔΜ) περιγράφουν μια ειδική κατηγορία δυναμικών 

συστημάτων [2]. Η χρήση των μοντέλων είναι ευρέως διαδεδομένη, κυρίως στη 
μελέτη της κινητικής ουσιών σε φυσιολογικά συστήματα. Οι ουσίες αυτές μπορεί να 
είναι είτε εξωγενείς (φάρμακα ή ουσίες επισήμανσης) ή ενδογενείς (ορμόνες). Τα 
μοντέλα διαμερισμάτων περιγράφουν διαδικασίες παραγωγής, κατανομής, 
μεταφοράς, χρησιμοποίησης των ουσιών αυτών, καθώς και μηχανισμούς 
αλληλεπίδρασης με, και ελέγχου από, άλλες ουσίες, π.χ. υπόστρωμα – ορμόνη. 
Ως διαμέρισμα (compartment) ορίζεται η ποσότητα μιας ουσίας, η οποία 

συμπεριφέρεται σα να είναι καλά αναμειγμένη και κινητικά ομοιογενής. Ένα μοντέλο 
διαμερισμάτων (compartment model) αποτελείται από πεπερασμένο αριθμό 
διαμερισμάτων με καθορισμένο τρόπο σύνδεσής τους. Οι συνδέσεις των 
διαμερισμάτων αντιπροσωπεύουν τη ροή ουσίας από ένα διαμέρισμα σε άλλο, η 
οποία θεωρείται ότι εξαρτάται γραμμικά ή μη γραμμικά από τη μάζα ή τη 
συγκέντρωση της ουσίας στο διαμέρισμα αφετηρία. 
Πριν ορίσουμε την έννοια της καλής ανάμιξης και της κινητικής ομοιογένειας είναι 

σκόπιμο να αναφερθούν μερικά πιθανά διαμερίσματα. Το πλάσμα ή μια ουσία, όπως 
η γλυκόζη του πλάσματος ή ακόμη η θυροξίνη στο θυρεοειδή αδένα μπορούν να 
θεωρηθούν ως διαμερίσματα. Σε μερικά πειράματα συναντώνται διαφορετικές ουσίες 
στο πλάσμα, όπως: γλυκόζη, γαλακτικό οξύ και αλανίνη. Έτσι στο ίδιο πείραμα 
μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα διαμερίσματα πλάσματος, ένα για κάθε 
ουσία που μελετάται. Το ίδιο ισχύει και για ουσίες εκτός πλάσματος, όπως η γλυκόζη 
και φωσφορική γλυκόζη μέσα σε ένα ηπατικό κύτταρο. Έτσι ένας φυσικός χώρος 
μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα διαμερίσματα. 
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Επιπλέον μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα σε διαμερίσματα προσπελάσιμα ή μη 
προσπελάσιμα σε μετρήσεις. Η αντιστοίχηση του φυσικού χώρου σε μη 
προσπελάσιμο διαμέρισμα είναι πολύ δύσκολη. Ο ορισμός ενός διαμερίσματος 
αποτελεί θεωρητική σύλληψη και μπορεί να συνδυάζει παραμέτρους από πολλούς 
φυσικούς χώρους ενός συστήματος. Η ταύτιση ενός διαμερίσματος με ένα φυσικό 
χώρο εξαρτάται από το μελετούμενο σύστημα και τις παραδοχές του μοντέλου. 
Αφού, έχουμε κατανοήσει μερικές βασικές αρχές των μοντέλων διαμερισμάτων 

είμαστε έτοιμοι να ορίσουμε τις έννοιες της καλής ανάμιξης και της κινητικής 
ομοιογένειας. Καλή ανάμιξη σημαίνει ότι αν ληφθούν δύο δείγματα από ένα 
διαμέρισμα την ίδια χρονική στιγμή, τότε θα μετρηθεί η ίδια συγκέντρωση ουσίας 
που μελετάται και τα δείγματα θα είναι το ίδιο αντιπροσωπευτικά. Επομένως η έννοια 
της καλής ανάμιξης αντιστοιχεί στην ομοιογένεια της πληροφορίας που περιέχεται σε 
κάθε απλό διαμέρισμα. Κινητική ομοιογένεια σημαίνει ότι κάθε σωματίδιο στο 
διαμέρισμα έχει την ίδια πιθανότητα να ακολουθήσει τις οδούς για εγκατάλειψη του 
διαμερίσματος, δηλαδή να εισέλθει σε μεταβολικές διαδικασίες, που σχετίζονται με 
μεταφορά ή χρησιμοποίηση. 
Η έννοια του διαμερίσματος, δηλαδή κατανεμημένο υλικό με συναφή 

χαρακτηριστικά σε ομογενείς συλλογές που συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, 
επιτρέπει τη μοντελοποίηση ενός πολύπλοκου φυσιολογικού συστήματος με τη 
βοήθεια ενός πεπερασμένου αριθμού διαμερισμάτων και μεταβολικών οδών. Ο 
αριθμός των διαμερισμάτων εξαρτάται από το σύστημα που μελετάται και το πείραμα 
που πραγματοποιείται. Τα μοντέλα των διαμερισμάτων προσφέρουν βαθύτερη 
κατανόηση της δομής των συστημάτων που προσομοιώνουν, ενώ η ακρίβειά τους 
εξαρτάται από τις υποθέσεις που ενσωματώνονται κατά τη δόμηση τους. Ένα 
παράδειγμα ενός μοντέλου διαμερισμάτων παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.2, όπου για 
την αναπαράσταση των διαμερισμάτων χρησιμοποιούνται κύκλοι και για την 
αναπαράσταση των συνδέσεων βέλη. 

 

 
Σχήμα 2.2: Μοντέλο τριών Διαμερισμάτων. Η μελετούμενη ουσία εισέρχεται στο 
διαμέρισμα (1) και εξέρχεται από το διαμέρισμα (3) προς το εξωτερικό περιβάλλον. 
Ανταλλαγή ουσίας έχουμε μεταξύ των διαμερισμάτων (1)-(2) και (2)-(3). Η ανταλλαγή 
παριστάνεται με βέλη. Το διαμέρισμα (2) είναι προσπελάσιμο. Αυτό συμβολίζεται με το 
μεγάλο βέλος (είσοδος ελέγχου) και τη διακεκομμένη γραμμή (μετρήσεις) 
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2.3.2 Αμιγή Διαμερισματικά Μοντέλα 

 
Τα αμιγή μοντέλα διαμερισμάτων αποτελούν μια κατηγορία αδρών παραμετρικών 

μοντέλων, που βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή στις μελέτες του μεταβολικού 
συστήματος. Τα μοντέλα περιγράφουν διαδικασίες, οι οποίες δεν εμπλέκουν ενεργό 
ορμονικό έλεγχο, δηλαδή, διαδικασίες που ρυθμίζονται μόνο από τη χημική, 
αποθηκευτική και μεταφορική διαδικασία. Γενικά, τέτοια μοντέλα περιγράφουν 
μεταβολικές διαδικασίες στις οποίες η ροή υλικού από το ένα διαμέρισμα στο άλλο 
μπορεί να θεωρηθεί ότι εξαρτάται γραμμικά ή μη γραμμικά από τη μάζα ή τη 
συγκέντρωση του υλικού μόνο στο διαμέρισμα-αφετηρία. 

2.3.2.1 Μαθηματικό υπόβαθρο 
 
Η διατύπωση των μαθηματικών εξισώσεων για αμιγή διαμερισματικά μοντέλα 

πραγματοποιείται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο, διατυπώνονται οι εξισώσεις για 
τη μεταβολή της μάζας κάθε διαμερίσματος, οι οποίες αποτελούνται από όρους που 
περιγράφουν ροή υλικού σε αυτό και ροή από αυτό σε άλλα διαμερίσματα. Η μορφή 
των εξισώσεων που περιγράφουν τη δυναμική του i-διαμερίσματος είναι: 

( ) ( ) ( )∑
≠
=

•

−+=
n

j
j

iiiijii QRQRRtQ
1
1

00 ,  ni ,...,2,1=  

όπου 
iQ :   η ποσότητα του υλικού στο διαμέρισμα i. 

ijR :  η ροή του υλικού στο διαμέρισμα i από το διαμέρισμα j εξαρτώμενη μόνο από      
την ποσότητα iQ  

iR0 :  η έξοδος του υλικού από το διαμέρισμα i από το εξωτερικό περιβάλλον 

0iR :  η είσοδος του υλικού από το διαμέρισμα i από το εξωτερικό περιβάλλον 
 
Το δεύτερο στάδιο απαιτεί τον προσδιορισμό της λειτουργικής εξάρτησης κάθε 

παραμέτρου ροής. Η φύση αυτής της εξάρτησης μπορεί να είναι γραμμική ή μη, και η 
τιμή της παραμέτρου μπορεί να προέρχεται είτε από a priori γνώση είτε μετά από 
παραμετρική εκτίμηση. Η πιο συχνή μορφή εξάρτησης είναι η γραμμική εξάρτηση 
και η εξάρτηση κατωφλίου/κορεσμού, η οποία περιλαμβάνει τη μορφή Michaelis-
Menten και τη σιγμοειδή. Η μαθηματική περιγραφή δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις 
και φαίνεται στο Σχήμα 2.3: 

 
Γραμμική εξάρτηση: ijR = jij Qk •  

 
Όπου ijk είναι η σταθερά, που καθορίζει τον κλασματικό συντελεστή μεταφοράς, και 
προσδιορίζει το ρυθμό της μεταφοράς υλικού στο διαμέρισμα i από το διαμέρισμα j. 

Δυναμική Michaelis – Menten: 
jij

jij
ij Qb

Qa
R

+
=  

Όπου ija είναι η μέγιστη τιμή (τιμή κορεσμού) της ροής ijR και ijb είναι η τιμή της 
ποσότητας jQ , στην οποία η ijR  είναι ίση με το μισό της μέγιστης τιμής της. 
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Σχήμα 2.3: Λειτουργική εξάρτηση των παραμέτρων ροής: α) Γραμμική εξάρτηση και 
β) Δυναμική Michaelis-Menten. 

2.3.2.2 Μόνιμη κατάσταση (Δυναμική ισορροπία) 
 
Όταν δεν υπάρχει καμία διαταραχή, εσωτερική ή εξωτερική, αρκετά φυσιολογικά 

συστήματα επιδεικνύουν μια σταθερή συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα 
των περιεχομένων των διαμερισμάτων διατηρούν σταθερές τιμές, οπότε ο ρυθμός 
παραγωγής υλικού είναι ίσος με το ρυθμό χρησιμοποίησης του σε κάθε διαμέρισμα. 

Στη μόνιμη κατάσταση ( ) 0=
•

tQi , οπότε από την προηγούμενη εξίσωση προκύπτει: 
 

( ) ( ) ( )∑
≠
=

•

==−+=
n
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iiiijii niQRQRRtQ
1
1

00 ,...,2,1,0  

Επειδή αυτές οι εξισώσεις δεν παρέχουν συνήθως αρκετή πληροφορία για την πλήρη 
περιγραφή της δυναμικής ενός συστήματος, είναι απαραίτητη η εφαρμογή διαταραχής 
(σήματος ελέγχου) σε ένα ή περισσότερα διαμερίσματα, για τον πλήρη χαρακτηρισμό 
του συστήματος. 

2.3.3 Διαμερισματικά μοντέλα συστημάτων ελέγχου 

 
Τα μοντέλα φυσιολογικών συστημάτων, όπως του μεταβολικού συστήματος, τα 

οποία, εκτός από χημικές αντιδράσεις, αποθήκευση και μεταφορά, περιλαμβάνουν 
ενεργό έλεγχο (π.χ. από ορμόνες ή από το νευρικό σύστημα) είναι γνωστά ως μοντέλα 
συστημάτων ελέγχου. Τα μοντέλα αυτού του είδους, γενικά, παρουσιάζουν μεγάλη 
πολυπλοκότητα, όπως στοχαστικά φαινόμενα ή κατανεμημένες επιδράσεις 
αντίδρασης, αποθήκευσης, μεταφοράς και ελέγχου. Μια κατηγορία μοντέλων που 
χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της συμπεριφοράς συστημάτων ελέγχου που 
απαντώνται συνήθως στην ενδοκρινολογία ή το μεταβολισμό είναι τα αδρά 
αιτιοκρατικά. Τέτοια μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπαραστήσουν 
τη δυναμική μεταβολικών υποστρωμάτων και των ρυθμιστικών τους ενζύμων, τη 
δυναμική των ορμονών και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ορμονών, ενζύμων και 
μεταβολικών υποστρωμάτων. Έτσι συνήθως περιλαμβάνονται αμιγή μοντέλα 
διαμερισμάτων για την περιγραφή υποσυστημάτων. 
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2.3.3.1 Μαθηματικό Υπόβαθρο 
 
Η μαθηματική αναπαράσταση ενός συστήματος ελέγχου, απαιτεί όπως και στη 

περίπτωση των αμιγών μοντέλων διαμερισμάτων, δύο κατηγορίες εξισώσεων. Η 
πρώτη περιλαμβάνει τις εξισώσεις ισοζυγίου μάζας για κάθε διαμέρισμα με όρους 
ροής ύλης από και προς αυτό. Η γενική μορφή μιας τέτοιας εξίσωσης για ένα μοντέλο 
διαμερισμάτων είναι: 

( ) ∑ ∑
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=
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=
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=−−+=
n
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j
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j
j

jiijii niRRRRtQ
1
1

0

1
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όπου 
iQ :    η ποσότητα υλικού στο διαμέρισμα i 

ijR :    η ροή υλικού στο διαμέρισμα i από το διαμέρισμα j 

0iR :   η είσοδος υλικού στο διαμέρισμα i από το εξωτερικό περιβάλλον 

iR0 :   η έξοδος υλικού από το διαμέρισμα i στο εξωτερικό περιβάλλον 
Οι παραπάνω ποσότητες είναι μη – αρνητικές. 
Η δεύτερη κατηγορία εξισώσεων εκφράζει την εξάρτηση κάθε ροής από τις 

μεταβλητές του συστήματος. Γενικά, η ροή ύλης εξαρτάται από την ποσότητα ή τη 
συγκέντρωση της ύλης στο διαμέρισμα-αφετηρία, ενώ μπορεί ακόμα να εξαρτάται 
από την ποσότητα ή τη συγκέντρωση σε ένα ή περισσότερα διαμερίσματα ελέγχου, 

( ),...,, bajijij QQQRR =  
όπου ,..., ba QQ  είναι οι μεταβλητές ελέγχου της ροής ijR . Η παραπάνω περιγραφή 
μπορεί να γενικευτεί και να συμπεριλάβει την εξάρτηση των ροών από μεταβλητές 
ελέγχου που δεν περιέχονται στο διαμερισματικό μοντέλο όπως η θερμοκρασία, η 
πίεση κ.λπ.. Γενικά, τέτοιες εξαρτήσεις είναι μη-γραμμικές, ενώ η φύση και οι τιμές 
τους λαμβάνονται είτα από a priori γνώση είτε από προσδιορισμό παραμέτρων. 
Συνήθεις μορφές εξάρτησης της ροής είναι: (α) η εξάρτηση ανάλογη της 

συγκέντρωσης και της παραγωγού, (β) η διγραμμική εξάρτηση, (γ) η εξάρτηση 
Langmuir ή σιγμοειδή εξάρτηση, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια. 
 

1. Εξάρτηση ανάλογη της συγκέντρωσης και της παραγώγου: 
jaijij QQhR =  

όπου ijh είναι η σταθερή παράμετρος που συσχετίζει το γινόμενο της μεταβλητής 
ελέγχου aQ και της μεταβλητής υποστρώματος jQ με τη ροή ijR . Παράδειγμα 
διγραμμικής εξάρτησης αποτελεί η δυναμική του ανοσοποιητικού συστήματος και η 
εξαφάνιση της γλυκόζης. Στη δεύτερη περίπτωση, aQ είναι η συγκέντρωση της 
ινσουλίνης σε ένα διαμέρισμα απομακρυσμένο από το πλάσμα. 
 

2. Δυναμική Langmuir 
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ijij s

QaR 1  

όπου ija  είναι μια σταθερή τιμή της ροής και is είναι η τιμή κορεσμού της iQ για την 
οποία μηδενίζεται η ροή ijR . Πιθανά πεδία εφαρμογής της δυναμικής Langmuir είναι 
η μελέτη της φαρμακοκινητικής και οι διαδικασίες υποδοχέων. 
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Σχήμα 2.4: Λειτουργική εξάρτηση παραμέτρων: (α) Σιγμοειδής εξάρτηση και (β) 
Δυναμική Langmuir. 

 
3. Σιγμοειδής εξάρτηση 
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Αυτός ο τύπος εξάρτησης μπορεί να ισχύει στη περίπτωση των αμιγών μοντέλων 
διαμερισμάτων. Σε αυτή όμως την περίπτωση, οι παράμετροι ijhR και ijlR είναι 
σταθερές. Η σιγμοειδής συνάρτηση χρησιμοποιείται ευρέως στη μοντελοποίηση 
διαδικασιών ελεγχόμενων από ένζυμα. 

2.3.3.2 Μόνιμη Κατάσταση 
 
Κατά την απουσία οποιασδήποτε ενδογενούς ή εξωγενούς διαταραχής, πολλά 

ελεγχόμενα (μεταβολικά) συστήματα βρίσκονται στη μόνιμη κατάσταση, κατά την 
οποία τα επίπεδα τόσο των υποστρωμάτων, όσο και των ορμονών ελέγχου 
παραμένουν σταθερά, με ρυθμούς παραγωγής ίσους με τους ρυθμούς χρησιμοποίησης 

τους σε κάθε διαμέρισμα. Αφού στη μόνιμη κατάσταση ( ) 0=
•

tQi , από την εξίσωση 
περιγραφής των διαμερισματικών μοντέλων ελέγχου προκύπτει: 
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Για το χαρακτηρισμό της δυναμικής του συστήματος είναι απαραίτητη η εφαρμογή 
διαταραχής (σήματος δοκιμής) σε ένα ή περισσότερα διαμερίσματα. 
 

2.3.4 Διαταραχή Συστήματος 

 
Γενικά, τα δεδομένα μόνιμης κατάστασης δεν παρέχουν αρκετή πληροφορία για την 

ποσοτικοποίηση ενός φυσιολογικού συστήματος. Γι’ αυτό, πραγματοποιούνται 
δυναμικές μελέτες που παρέχουν κατάλληλα δεδομένα εισόδου/εξόδου. Αυτές οι 
μελέτες βασίζονται στη διαταραχή ενός συστήματος και στην παρακολούθηση, με 
μετρήσεις, της χρονικής εξέλιξης μιας ή και περισσοτέρων προσπελάσιμων 
μεταβλητών. Διαταραχή ενός συστήματος από τη μόνιμη κατάσταση μπορεί να 
προκληθεί με έγχυση ιχνηθετών (π.χ. ραδιοσημασμένων ουσιών) που 
συμπεριφέρονται μεταβολικά με τον ίδιο τρόπο με τη μη ραδιοσημασμένη μορφή 
μεταβολιτών που υπάρχουν φυσιολογικά στον οργανισμό. 

2.3.5 Εφαρμογές διαμερισματικών μοντέλων 

 
Τα ΔΜ είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μοντελοποίηση και τη μελέτη δυναμικών 

συστημάτων. Τα ΔΜ έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη μελέτη της κινητικής 
ουσιών σε φυσιολογικά συστήματα όπως το μεταβολικό σύστημα, καθώς και στην 
ενδοκρινολογία. Για παράδειγμα, ΔΜ έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση 
της πνευμονικής ανταλλαγής νιτρικού οξειδίου [100]. Τα ΔΜ έχουν χρησιμοποιηθεί 
επίσης και για τη μοντελοποίηση της δυναμικής φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για 
την αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο καρκίνος [101], αλλά και για την αναισθησία 
ασθενών [102]. Ευρέως διαδεδομένη είναι η χρησιμοποίηση ΔΜ για την 
μοντελοποίηση της συμπεριφοράς διαφόρων ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό, 
όπως η αλκοόλη [103], και το ασβέστιο [105]. Τέλος, ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η 
χρησιμοποίηση των ΔΜ για τη μοντελοποίηση του μεταβολισμού ουσιών. Τα ΔΜ 
έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση του μεταβολισμού ινσουλίνης – 
γλυκόζης [56], αλλά και του μεταβολισμού του χαλκού στον ανθρώπινο οργανισμό 
[106]. 
 

2.4 ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 
 
2.4.1 Εισαγωγή 

 
Τα Νευρωνικά Δίκτυα (ΝΔ) είναι μια ιδιαίτερη προσέγγιση στη δημιουργία 

συστημάτων με νοημοσύνη, καθώς αποφεύγουν να αναπαραστήσουν ρητά τη γνώση 
και να υιοθετήσουν ειδικά σχεδιασμένους αλγορίθμους αναζήτησης. Αντίθετα, 
βασίζονται σε βιολογικά πρότυπα καθώς χρησιμοποιούν δομές και διαδικασίες που 
προσομοιώνουν τις αντίστοιχες του ανθρώπινου εγκεφάλου. 
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2.4.2 Βιολογικά Νευρωνικά Δίκτυα 
 
Με τον όρο «τεχνητό νευρωνικό δίκτυο» εννοούμε κάθε αρχιτεκτονική 

υπολογισμού η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό διασυνδεδεμένων απλών 
«νευρωνικών» επεξεργαστών. Τα τεχνητά ΝΔ έχουν εξοπλισθεί με χαρακτηριστικές 
ιδιότητες ανάλογες του εγκεφάλου, όπως είναι η ικανότητα της εκπαίδευσης από 
εμπειρίες, της γενίκευσης της υπάρχουσας γνώσης και της εκτέλεσης λογικών 
αφαιρέσεων. 
Συνεπώς, προκειμένου να γίνουν κατανοητές  οι βασικές αρχές των τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων, είναι χρήσιμο να παρουσιασθεί συνοπτικά η δομή και η 
λειτουργία των βιολογικών νευρωνικών δικτύων. 

 Ο νευρώνας είναι το θεμελιακό δομικό στοιχείο του ανθρώπινου νευρικού 
συστήματος [21]. Όλοι οι νευρώνες, ανεξάρτητα του είδους, το σχήμα και το μέγεθός 
τους, αποτελούνται από τρία βασικά μέρη: το κυτταρικό σώμα, τους δενδρίτες και τον 
άξονα (Σχήμα 2.5). Το κυτταρικό σώμα είναι το κεντρικό μέρος του νευρώνα και το 
σχήμα του μπορεί να είναι σφαιρικό, τριγωνικό, σταγονοειδές, μυτερό στα δύο άκρα 
κ.λπ., ανάλογα με το είδος του νευρώνα: οπτικός, ακουστικός, κίνησης, κ.λπ.. Το 
μέγεθος του σώματος είναι περίπου 10-80μm. Το σώμα περιέχει τον πυρήνα και το 
αντίστοιχο συνδετικό πρωτόπλασμα. Η σύνδεση του νευρώνα με τους γειτονικούς 
του γίνεται μέσω του άξονα και των συνάψεων. Οι δενδρίτες συνθέτουν την 
εξωτερική επιφάνεια του νευρώνα και μεταφέρουν πληροφορίες στο σώμα του 
κυττάρου. Ο άξονας, που αποτελεί το τμήμα εξόδου του κυττάρου, είναι μια λεπτή 
κυλινδρική ίνα, η οποία μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες ηλεκτροχημικά. Οι 
δενδρίτες και οι άξονες έχουν διάμετρο λίγων μm. Η δομή αυτή μπορεί να υποστεί 
σημαντική δενδροποίηση καθώς τελειώνει στις απολήξεις κοντά στους δενδρίτες των 
άλλων νευρώνων. Οι διασυνδέσεις των απολήξεων με το κύτταρο στο οποίο 
εισβάλλουν ονομάζονται συνάψεις. Ένας παλμός που ταξιδεύει κατά μήκος του 
άξονα τερματίζεται στις απολήξεις και, εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, αναπαράγεται 
από τον επόμενο νευρώνα της αλυσίδας. Ένας νευρώνας παράγει έξοδο μόνο όταν οι 
ενεργές είσοδοι διέγερσης ξεπεράσουν τις ενεργές απαγορευτικές εισόδους κατά μία 
ποσότητα ίση με την τιμή κατωφλίου του κυττάρου. Η τιμή του κατωφλίου ενός 
νευρώνα είναι συνάρτηση του χρόνου. 

 
Σχήμα 2.5: Δομή τυπικού βιολογικού νευρώνα. 
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Σχήμα 2.6: Μοντέλο νευρώνα Mc Culloch – Pitts. 

 
Η σημαντικότερη προσπάθεια μοντελοποίησης του βιολογικού νευρώνα έγινε από 

τους Mc Culloch και Pitts, το μοντέλο των οποίων δεν είναι ένα πλήρες μοντέλο 
βιολογικού κυττάρου, αλλά μια απλή παρουσίαση δύο καταστάσεων της λογικής 
διαδικασίας που λαμβάνει χώρα σε αυτό. Το μοντέλο αυτό έχει τη μορφή που 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.6. Η ίνα εξόδου του κυττάρου συσχετίζει τις 
πληροφορίες που αφορούν στην κατάσταση του νευρώνα (διέγερση ή μη) και τελικά 
γίνεται είσοδος σε άλλο κύτταρο. Επιτρέπεται οποιοσδήποτε αριθμός εισόδων, ενώ 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις εισόδους που διεγείρουν το κύτταρο και στις 
απαγορευτικές εισόδους. Οι είσοδοι που διεγείρουν το κύτταρο αναπαρίστανται με 
μια γραμμή που καταλήγει σε βελάκι, ενώ οι απαγορευτικές είσοδοι με μια γραμμή 
που καταλήγει σε ένα κύκλο. Το κύτταρο Mc Culloch – Pitts θα διεγερθεί όταν το 
άθροισμα των εισόδων διέγερσης γίνει μεγαλύτερο ή ίσο με την τιμή κατωφλίου και 
δεν υπάρχουν απαγορευτικές είσοδοι. 
 
2.4.3 Βασικό Μοντέλο Τεχνητού Νευρώνα 
 
Το βασικό μοντέλο τεχνητού νευρώνα βασίζεται στο  μοντέλο των Mc Culloch-Pitts 

και έχει τη μορφή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.7 [21]. 

 
Σχήμα 2.7: Βασικό μοντέλο τεχνητού νευρώνα. 
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Παρατηρούμε ότι ο νευρώνας είναι μια θεμελιώδης μονάδα επεξεργασίας 
πληροφορίας που αποτελείται από τρία στοιχεία: 

• Σύνολο κλάδων διασύνδεσης (συνάψεων) που φέρουν συναπτικά βάρη 
• Κόμβο άθροισης (γραμμικής άθροισης) 
• Συνάρτηση ενεργοποίησης 

Κάθε κλάδος διασύνδεσης έχει ένα βάρος το οποίο είναι θετικό αν η σύναψη είναι 
«διεγερτικού τύπου» και αρνητικό αν η σύναψη είναι «απαγορευτικού τύπου». Ο 
κόμβος άθροισης αθροίζει όλα τα σήματα εισόδου πολλαπλασιασμένα με τα 
αντίστοιχα βάρη των συνάψεων. Τέλος, η συνάρτηση ενεργοποίησης περιορίζει το 
επιτρεπόμενο πλάτος του σήματος εξόδου σε κάποια πεπερασμένη τιμή. Το μοντέλο 
του νευρώνα περιέχει επίσης ένα κατώφλι θ που εφαρμόζεται εξωτερικά και πρακτικά 
υποβιβάζει την καθαρή είσοδο στη συνάρτηση ενεργοποίησης. Βέβαια, η καθαρή 
είσοδος της συνάρτησης ενεργοποίησης μπορεί να αυξηθεί αν χρησιμοποιήσουμε 
έναν όρο πόλωσης b, ο οποίος είναι το αρνητικό του κατωφλίου. 
Από το προηγούμενο σχήμα προκύπτει ότι ο νευρώνας περιγράφεται από τις εξής 

εξισώσεις: 

( ) 0,
1

>−=

=∑
=

θθufy

xwu
n

i
ii  

 
όπου ix είναι τα σήματα εισόδου, iw είναι τα συναπτικά βάρη του νευρώνα, u είναι η 
είσοδος του γραμμικού συνδυαστή, θ  είναι το κατώφλι, ( )⋅f  είναι η συνάρτηση 
ενεργοποίησης και y είναι το σήμα εξόδου.  
Συνήθως η συνάρτηση ενεργοποίησης έχει μία από τις παρακάτω τρεις μορφές 

(Σχήμα 2.8): 
• Συνάρτηση λογικής κατωφλίου 
• Κατά τμήματα γραμμική συνάρτηση 
• Συνεχής σιγμοειδής συνάρτηση 

 

 
 

Σχήμα 2.8: Συνήθεις μορφές συνάρτησης ενεργοποίησης νευρώνων. 
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Η σιγμοειδής συνάρτηση είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη συνάρτηση 
ενεργοποίησης και μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι με 
τη λογιστική συνάρτηση: 
 

( ) ue
uf λ−+
=

1
1  

 
όπου λ είναι μια παράμετρος κλίσης της σιγμοειδούς συνάρτησης. Για διάφορα λ 
παίρνουμε σιγμοειδής συναρτήσεις με διαφορετική κλίση. Η μεγάλη σημασία των 
σιγμοειδών συναρτήσεων έγκειται στην ιδιότητα που έχουν, αφενός να είναι συνεχώς 
παραγωγίσιμες σε όλο το φάσμα τιμών εισόδου και αφετέρου να περιορίζουν την 
έξοδο σε συγκεκριμένο διάστημα τιμών. 
Οι προηγούμενες συναρτήσεις παίρνουν τιμές στο διάστημα [0,1]. Σε εφαρμογές 

που χρειαζόμαστε τιμές στο διάστημα [-1,1] χρησιμοποιούμε την εφαπτομενική 
συνάρτηση.  
 
2.4.4 Αρχιτεκτονικές Νευρωνικών Δικτύων 
 
Η τοπολογική δομή είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό των ΝΔ και αναφέρεται στη 

αρχιτεκτονική με την οποία είναι οργανωμένοι και συνδεδεμένοι οι νευρώνες [21]. Οι 
δύο βασικές ιδιότητες που καθορίζουν την αρχιτεκτονική ενός ΝΔ είναι το πλήθος 
των επιπέδων (layers) και οι συνδέσεις ανάμεσα στους νευρώνες. Στην πιο κοινή 
μορφή τα ΝΔ αποτελούνται από ένα επίπεδο εισόδου, ένα επίπεδο εξόδου και από 
ενδιάμεσα επίπεδα. 
Στο Σχήμα 2.9 συνοψίζεται η ταξινόμηση της τοπολογίας των ΝΔ με βάση τα 

επίπεδα και τον τρόπο σύνδεσης των νευρώνων. 

 
Σχήμα 2.9: Ταξινόμηση των δομών των νευρωνικών δικτύων. 
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2.4.4.1 Νευρωνικά Δίκτυα Πρόσθιας τροφοδότησης 
 
Στη γενική περίπτωση ένα ΝΔ πρόσθιας τροφοδότησης περιέχει ένα ή περισσότερα 

κρυμμένα επίπεδα, των οποίων οι υπολογιστικοί κόμβοι είναι γνωστοί ως 
«ενδιάμεσοι νευρώνες» και παρεμβαίνουν μεταξύ των εξωτερικών εισόδων και των 
εξόδων ενός ΝΔ. Στα δίκτυα αυτά που ονομάζονται «πολυεπίπεδα ΝΔ πρόσθιας 
τροφοδότησης» οι νευρώνες πηγής στο επίπεδο εισόδου παρέχουν τα στοιχεία του 
διανύσματος δράσης τα οποία παρέχονται ως είσοδοι στο πρώτο ενδιάμεσο επίπεδο 
νευρώνων. Ομοίως, οι έξοδοι των νευρώνων του πρώτου ενδιάμεσου επιπέδου 
εισέρχονται ως είσοδοι στους νευρώνες του δεύτερου ενδιάμεσου επιπέδου, κ.λπ.. Το 
τελευταίο επίπεδο νευρώνων δίνει τη συνολική απόκριση στα διανύσματα εισόδου. 
Συνεπώς, η κατεύθυνση διάδοσης της πληροφορίας είναι από το επίπεδο εισόδου 
προς το επίπεδο εξόδου. 
Ένα παράδειγμα ΝΔ πρόσθιας τροφοδότησης με ένα ενδιάμεσο επίπεδο τεσσάρων 

νευρώνων, οκτώ νευρώνων πηγής και δύο νευρώνων στο επίπεδο εξόδου εικονίζεται 
στο Σχήμα 2.10. Το δίκτυο αυτό αναφέρεται γενικά ως δίκτυο πρόσθιας 
τροφοδότησης 8-4-2.  Πρέπει να τονισθεί ότι, το επίπεδο των νευρώνων πηγής, δεν 
προσμετράται κατά τον καθορισμό των επιπέδων ενός ΝΔ, γιατί δε λαμβάνει χώρα 
κανένας υπολογισμός εκεί. 
Το ΝΔ του Σχήματος 2.10 ονομάζεται «ΝΔ πλήρως διασυνδεδεμένο» γιατί κάθε 

νευρώνας του συνδέεται με όλους τους νευρώνες του γειτονικού του προς επόμενου 
επιπέδου. Εάν αυτό δεν ισχύει, δηλαδή εάν λείπουν μερικοί σύνδεσμοι επικοινωνίας, 
τότε το ΝΔ ονομάζεται «ΝΔ μερικά διασυνδεδεμένο». 
 

 
 

 
Σχήμα 2.10: Πολυεπίπεδο ΝΔ πρόσθιας τροφοδότησης 8-4-2 (με ένα κρυμμένο 
επίπεδο). 
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2.4.4.2 Αναδρομικά ΝΔ (ΝΔ ανατροφοδότησης) 
 
Αν το ΝΔ περιέχει τουλάχιστο ένα βρόχο ανατροφοδότησης, ο οποίος ανακυκλώνει 

πληροφορία μέσω νευρώνα του ιδίου επιπέδου ή προηγούμενων, τότε ονομάζεται 
«ΝΔ με ανάδραση» (recurrent NN) ή «ΝΔ ανατροφοδότησης». Το αποτέλεσμα της 
ανατροφοδότησης είναι ότι όταν ένα διάνυσμα (πρότυπο) εισόδου εισέρχεται στο ΝΔ 
με ανάδραση, δεν παράγει ένα πρότυπο εξόδου σε πεπερασμένο αριθμό χρονικών 
βημάτων, αλλά δρα σε κυκλικό τρόπο, όπου τα ίδια επίπεδα ενεργοποιούνται 
επαναληπτικά.. Στα αναδρομικά ΝΔ πρέπει να διαλέγεται προσεχτικά το διάνυσμα 
βαρών, έτσι ώστε το ΝΔ να είναι ευσταθές. 
 
2.4.5 Εκμάθηση και Ανάκληση 
 
Τα ΝΔ πραγματοποιούν δύο βασικές λειτουργίες την εκμάθηση και την ανάκληση. 

Εκμάθηση (learning) είναι η διαδικασία της τροποποίησης της τιμής των βαρών του 
δικτύου, ώστε δοθέντος συγκεκριμένου διανύσματος εισόδου να παραχθεί 
συγκεκριμένο διάνυσμα εξόδου [20]. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται και εκπαίδευση 
(training) του ΝΔ. Ανάκληση (recall) είναι η διαδικασία του υπολογισμού ενός 
διανύσματος εξόδου για συγκεκριμένο διάνυσμα εισόδου και τιμές βαρών. 
Υπάρχουν τρία είδη εκμάθησης των ΝΔ: με επίβλεψη (supervised learning),  η 

βαθμολογημένη μάθηση (graded learning) και χωρίς επίβλεψη (unsupervised 
learning). Κατά τον πρώτο τρόπο εκμάθησης δίνονται ζεύγη διανυσμάτων εισόδου – 
επιθυμητής εξόδου και το ΝΔ παράγει, με την τρέχουσα κατάσταση βαρών, μια έξοδο 
που αρχικά διαφέρει από την επιθυμητή. Αυτή η διαφορά ονομάζεται σφάλμα και 
χρησιμοποιείται από ένα αλγόριθμο εκπαίδευσης για την αναπροσαρμογή των βαρών. 
Στη βαθμολογημένη μάθηση η έξοδος χαρακτηρίζεται καλή ή κακή με βάση μια 
αριθμητική κλίμακα και τα βάρη αναπροσαρμόζονται με βάση αυτό το 
χαρακτηρισμό. Τέλος στη μάθηση χωρίς επίβλεψη η απόκριση του δικτύου βασίζεται 
στην ικανότητα του να αυτοοργανώνεται με βάση τα διανύσματα εισόδου, καθώς δεν 
υπάρχουν αντίστοιχα διανύσματα εξόδου. Αυτή η εσωτερική οργάνωση γίνεται έτσι, 
ώστε σε συγκεκριμένο σύνολο εισόδων να αντιδρά ισχυρά ένας συγκεκριμένος 
νευρώνας.  Στην πράξη, τα δίκτυα αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για την 
ταξινόμηση δεδομένων εισόδου. 
Στις περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιείται η μάθηση υπό επίβλεψη (Σχήμα 

2.11), για την οποία υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι. Στον αλγόριθμο που βασίζεται 
στον κανόνα Δέλτα (Delta rule learning), η διαφορά μεταξύ πραγματικής και 
επιθυμητής εξόδου ελαχιστοποιείται μέσω διαδικασίας ελαχίστων τετραγώνων. Στον 
αλγόριθμο όπισθεν μετάδοσης σφάλματος (back propagation) η μεταβολή των βαρών 
βασίζεται στον υπολογισμό της συνεισφοράς κάθε βάρους στο συνολικό σφάλμα. 
Στην ανταγωνιστική μάθηση (competitive learning), οι νευρώνες συναγωνίζονται, 
κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ τους και μόνο αυτός με τη μεγαλύτερη απόκριση σε 
δεδομένη είσοδο τροποποιεί τα βάρη. Τέλος, στην τυχαία μάθηση (random learning), 
οι μεταβολές στα βάρη εισάγονται τυχαία και ανάλογα με το αν η έξοδος βελτιώνεται 
ή όχι με βάση κάποια προκαθορισμένα από το χρήστη κριτήρια, οι μεταβολές αυτές 
υιοθετούνται ή απορρίπτονται. 
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Σχήμα 2.11: Δομή της επιβλεπόμενης μάθησης. 
 
Στα ΝΔ μπορούν να εμφανιστούν φαινόμενα υποπροσαρμογής ή ατελούς μάθησης 

(underfitting) ή υπερπροσαρμογής (overfitting). Ένα ΝΔ που δεν είναι αρκετά 
πολύπλοκο μπορεί να αποτύχει να μοντελοποιήσει επιτυχώς τα δεδομένα 
εκπαίδευσης οδηγώντας σε ατελή μάθηση. Αντίθετα, ένα υπερβολικά πολύπλοκο ΝΔ 
ενδέχεται να μοντελοποιήσει υπερβολικά τα δεδομένα εκπαίδευσης, καθώς και το 
θόρυβο που πιθανώς υπάρχει σε αυτά, με αποτέλεσμα να τα απομνημονεύσει. Στην 
περίπτωση αυτή, το δίκτυο δίνει σωστή πρόβλεψη για τα δεδομένα εκπαίδευσης αλλά 
παράγει τελείως λανθασμένες προβλέψεις για άλλα δεδομένα εισόδου.  
Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής των παραπάνω φαινομένων είναι η χρήση 

ικανοποιητικού αριθμού δεδομένων εκπαίδευσης. Ο συνηθέστερος τρόπος χρήσης 
των δεδομένων εκπαίδευσης είναι σε κύκλους εκπαίδευσης. Στη διάρκεια του κάθε 
κύκλου το δίκτυο δέχεται ως είσοδο, ένα-ένα, όλα τα διανύσματα εκπαίδευσης, 
αθροίζει τη μεταβολή στην τιμή των βαρών που προκύπτει από κάθε διάνυσμα και 
αναπροσαρμόζει τα βάρη στο τέλος κάθε κύκλου, χρησιμοποιώντας τη 
συσσωρευμένη μεταβολή. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως μάθηση δέσμης (batch 
learning). Εναλλακτικά η προσαρμογή των βαρών μπορεί να γίνεται μετά τη χρήση 
ενός από τα διανύσματα εκπαίδευσης, οπότε μιλάμε για την επαυξητική μάθηση 
(incremental learning). Ανεξάρτητα με ποιον τρόπο που πραγματοποιείται, η 
εκπαίδευση τερματίζεται όταν το κριτήριο ελέγχου λάβει μια επιθυμητή τιμή. Ως 
τέτοιο κριτήριο χρησιμοποιείται συνήθως το μέσο σφάλμα ή η μεταβολή του μέσου 
σφάλματος του συνόλου εκπαίδευσης, που και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να 
περιοριστεί σε κάποια χαμηλή τιμή. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η εκπαίδευση μπορεί 
να τερματιστεί μετά από προεπιλεγμένο αριθμό κύκλων. 
 
2.4.6 Εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων 

 
Τα ΝΔ είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε προβλήματα που περιέχουν μη-προβλέψιμες 

λειτουργίες, και τα οποία δεν είναι πλήρως κατανοητά. Τέτοιου είδους προβλήματα 
υπάρχουν σε πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ταξινόμηση 
(classification), αναγνώριση (recognition/identification), αποτίμηση (assessment) και 
πρόβλεψη  (forecasting) [20].  
Εφαρμογές ταξινόμησης συναντώνται σε πολλούς τομείς. Στον τομέα της Ιατρικής 

είναι συχνά αναγκαίο να ταξινομούνται εικόνες που προέρχονται από διάφορα 
διαγνωστικά συστήματα. Τα ΝΔ χρησιμοποιούνται για τον αρχικό έλεγχο των 
εικόνων και την ταξινόμηση των εξετάσεων σε ύποπτες ή μη. Σε τομείς όπως η άμυνα 
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και η οικονομία χρησιμοποιούνται τα ΝΔ για την αυτόματη ταξινόμηση 
πληροφοριών. 
Μια από τις πιο διάσημες εφαρμογές των ΝΔ είναι η οπτική αναγνώριση 

χαρακτήρων (Optical Character Recognition - OCR). Τα ΝΔ χρησιμοποιούνται και σε 
εφαρμογές αναγνώρισης φωνής, εικόνας και γραπτού κειμένου. 
Όσον αφορά στην αποτίμηση, τα ΝΔ χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση 

στόχων, για την αυτόματη αναγνώριση κίνησης, για την ταυτοποίηση δαχτυλικών 
αποτυπωμάτων αλλά και την ανάλυση εικόνας σε συστήματα επιτήρησης. 
Τέλος, τα ΝΔ χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου υπάρχει πρόβλεψη της 

εξέλιξης ενός φαινομένου. Φαινόμενα που μοντελοποιούνται με ΝΔ είναι η εξέλιξη 
των τιμών των μετοχών, η πρόβλεψη πωλήσεων και η πρόβλεψη του καιρού. Πολύ 
συχνά  τα ΝΔ χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση ενός βιολογικού συστήματος 
και την πρόβλεψη της απόκρισής του. Για παράδειγμα ΝΔ έχουν χρησιμοποιηθεί για 
τη μοντελοποίηση του μεταβολισμού της γλυκόζης [56]. 

 
 

2.5 ΑΙΤΙΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 
 
2.5.1 Γενικές Έννοιες 
 
Τα δίκτυα αυτά είναι στην ουσία ακυκλικοί κατευθυνόμενοι γράφοι όπου τα βάρη 

των συνδέσεων ανάμεσα σε δύο κόμβους ορίζονται ως πιθανότητες. Ο χειρισμός των 
πιθανοτήτων στα δίκτυα αυτά γίνεται με χρήση του θεωρήματος του Bayes. Τα 
δίκτυα αυτά έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται με αυστηρό τρόπο την αβεβαιότητα 
που υπάρχει κατά τη μοντελοποίηση των συστημάτων. Τα δίκτυα αυτά βασίζονται 
στην παρατήρηση ότι στον πραγματικό κόσμο τα διάφορα γεγονότα δεν 
αλληλεπιδρούν όλα το ένα με το άλλο. Δηλαδή, μπορούν να οριστούν ομάδες από 
γεγονότα που αλληλεπιδρούν. Με αυτό τον τρόπο δεν είναι απαραίτητο να 
υπολογίζονται οι πιθανότητες όλων των συνδυασμών γεγονότων.  
Στα δίκτυα πιθανοτήτων, κανόνες με τη γενική μορφή: 

If γεγονός then υποθετικό συμπέρασμα 
διασυνδέονται μεταξύ τους, με το υποθετικό συμπέρασμα του ενός να αποτελεί το 
γεγονός κάποιου άλλου ή/και δύο ή περισσότεροι κανόνες να καταλήγουν στο ίδιο 
υποθετικό συμπέρασμα κάτω όμως από διαφορετικές παραδοχές. Εξαιτίας αυτής της 
διασύνδεσης, απαγορεύεται η ύπαρξη βρόχων μέσα στο δίκτυο, καθώς κάτι τέτοιο θα 
οδηγούσε σε ατέρμονες συλλογισμούς [20]. Όταν κάποιοι κανόνες διασυνδέονται 
όπως παραπάνω, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους οι πιθανότητες των διαφόρων 
κόμβων του δικτύου αλληλεπιδρούν. Ο πρώτος σχετίζεται με την πιθανότητα να 
ισχύει ένα υποθετικό συμπέρασμα δεδομένου ότι παρατηρήθηκε κάποιο σχετικό 
γεγονός. Ο δεύτερος σχετίζεται με την πιθανότητα να συνέβη (ή να ισχύει) κάποιο 
γεγονός δεδομένου ότι ισχύει κάποιο υποθετικό συμπέρασμα. Συνεπώς, βασική 
χρήση των αιτιατών πιθανοτικών δικτύων είναι η χρησιμοποίηση τους για εξαγωγή 
συμπερασμάτων και υποβοήθηση λήψης αποφάσεων. 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί δίνεται μια πλήρης περιγραφή των βασικών εννοιών 

των αιτιατών πιθανοτικών δικτύων. 
 
 
 



ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ-ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΑΙΤΙΑΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

69

2.5.2 Εφαρμογές Αιτιατών Πιθανοτικών Δικτύων 

 
Τα τελευταία χρόνια τα Αιτιατά Πιθανοτικά Δίκτυα χρησιμοποιούνται ευρέως για 

τη μοντελοποίηση φυσιολογικών συστημάτων. Τα Αιτιατά Πιθανοτικά Δίκτυα έχουν 
χρησιμοποιηθεί για να υλοποιηθούν διαμερισματικά μοντέλα που προσομοιώνουν το 
μεταβολισμό της γλυκόζης [57], [58]. Τα Αιτιατά Πιθανοτικά Δίκτυα, καθώς και 
άλλες πιθανοτικές μέθοδοι εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στη φαρμακοκινητική 
μελέτη διάφορων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Μια άλλη ιδιαίτερα συνηθισμένη 
εφαρμογή είναι η πρόβλεψη της υπο-κυτταρικής εντόπισης (sub-cellular localization) 
[108], [109]. Αιτιατά Πιθανοτικά Δίκτυα έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιοπληροφορική 
για την ανάλυση της λειτουργίας των γονιδίων, καθώς και για την πρόβλεψη δομών 
και σημείων μεταγραφής [110], [111], [112]. 
 



 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΑΙΤΙΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 
 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μια εισαγωγή στα Αιτιατά Πιθανοτικά Δίκτυα (Casual 

Probabilistic Networks – CPN), τα οποία είναι γνωστά και ως Μπεϋζιανά Δίκτυα 
(ΜΔ – Bayes Networks). Στην παράγραφο 3.2 δίνεται ένας πρώτος ορισμός των ΜΔ, 
ο κανόνας του Bayes, καθώς και ένα παράδειγμα που εισάγει τις βασικές έννοιες των 
ΜΔ. Στη συνέχεια, στην παράγραφο 3.3, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των 
αιτιατών δικτύων και του δ-διαχωρισμού, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση 
των ΜΔ τα οποία παρουσιάζονται εκτενώς στην επόμενη παράγραφο. Στην 
παράγραφο 3.4 παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των ΜΔ, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
μαθηματικό υπόβαθρο, δηλαδή στη θεωρία των πιθανοτήτων, και στις εφαρμογές των 
ΜΔ. Στην παράγραφο 3.5 παρουσιάζεται η πιο συνηθισμένη εργασία που επιτελούν 
τα ΜΔ, η εξαγωγή συμπερασμάτων (inference). Η παράγραφος 3.6 είναι μια 
εισαγωγή στη δυνατότητα των ΜΔ να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων. Το 
κεφάλαιο τελειώνει με μια αναφορά στις δυνατότητες μάθησης των ΜΔ. 
 
 
3.2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 
 
Τα Αιτιατά Πιθανοτικά Δίκτυα ή Μπεϋζιανά Δίκτυα (ΜΔ) είναι ισχυρά εργαλεία 

μοντελοποίησης της σχέσης αιτίας – αποτελέσματος και έχουν εφαρμοστεί σε πολλές 
διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. Τα ΜΔ ενσωματώνουν τη πιθανοτική σχέση 
μεταξύ των μεταβλητών. 
Ένα σημαντικό γεγονός που πρέπει να γνωρίζουμε για τα δίκτυα αυτά είναι ότι δεν 

εξαρτώνται από την ακριβή γνώση των παρελθόντων καταστάσεων ή των παρόντων 
στοιχείων. Είναι σε θέση να παράγουν ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμα και με 
ανακριβή δεδομένα. Η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν την ελλιπή γνώση και την 
αβεβαιότητα είναι ένας από τους κυριότερους λόγους για την αυξημένη 
χρησιμοποίηση σε αυξημένης πολυπλοκότητας εφαρμογές που απαντώνται μέθοδοι 
Τεχνητής Νοημοσύνης. 
Η αβεβαιότητα προκύπτει σε πολλές καταστάσεις. Για παράδειγμα,  οι ειδικοί 

μπορεί να είναι αβέβαιοι για τη γνώση τους, μπορεί να υπάρχει έμφυτη αβεβαιότητα 
στην κατάσταση που μοντελοποιείται σχετικά με την ακρίβεια και τη διάθεση των 
πληροφοριών. Καθώς τα ΜΔ προσφέρουν συνεπή σημασιολογία για το χειρισμό της 
αβεβαιότητας και μια διαισθητική γραφική αναπαράσταση των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ διάφορων αιτιών και αποτελεσμάτων, είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για 
την μοντελοποίηση αβέβαιων καταστάσεων. 
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3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΠΕΥΖΙΑΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
 
3.3.1 Ορισμός Μπεϋζιανών Δικτύων 
 
Τα ΜΔ είναι ένας τύπος πιθανοτικού γραφικού μοντέλου. Τα ΜΔ είναι γραφικές 

αναπαραστάσεις αιτιατών σχέσεων σε ένα επίπεδο. Συγκεκριμένα, ένα ΜΔ είναι ένας 
κατευθυνόμενος ακυκλικός γράφος που αποτελείται από κόμβους που 
αναπαριστούν μεταβλητές, και από συνδέσμους που αναπαριστούν σχέσεις 
εξάρτησης. Αν υπάρχει ένας σύνδεσμος μεταξύ του κόμβου Α και του κόμβου Β, 
τότε ο κόμβος A θεωρείται γονιός του κόμβου B. Ένας κόμβος μπορεί να αναπαριστά 
οποιοδήποτε είδος μεταβλητής, είτε μια μέτρηση, είτε μια κρυμμένη μεταβλητή, ή 
ακόμα και μια υπόθεση. 
 
3.3.2 Κανόνας Bayes 
 
Ένα ΜΔ είναι μια αναπαράσταση της από κοινού κατανομής πιθανότητας όλων των 

μεταβλητών που αναπαραστατώνται με κόμβους στο γράφο. Έστω ότι X(1),…,X(n) 
είναι οι μεταβλητές, και έστω parents(A) είναι οι γονείς του κόμβου Α. Η από κοινού 
κατανομή πιθανότητας για τις μεταβλητές X(1),…,X(n) ορίζεται ως το γινόμενο των 
κατανομών πιθανότητας ( ) ( )( )[ ]iXparentsiXP για i = 1 ως n. Αν η μεταβλητή X δεν 

έχει γονείς, η κατανομή πιθανότητάς της είναι μη δεσμευμένη, αλλιώς θεωρείται 
δεσμευμένη. Η κατανόηση της έννοιας της δεσμευμένης πιθανότητας είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για την κατανόηση των ΜΔ. 
Ο θεμελιώδης ορισμός της δεσμευμένης πιθανότητας ενός ενδεχομένου Α 

δεδομένου του Β (ή όταν γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί ή ότι θα συμβεί το Β) με 
( ) 0>BP  είναι ο εξής: 

( ) ( )
( )BP
ABPBAP =  

όπου ( )ABP είναι η πιθανότητα του από κοινού γεγονότος BA∧ . 
Από την προηγούμενη σχέση προκύπτει ότι: ( ) ( ) ( ) ( )APABPBPBAP = , απ’ όπου 

καταλήγουμε στο γνωστό κανόνα του Bayes. 

( ) ( ) ( )
( )AP

BPBAP
ABP =  

 
3.3.3 Παράδειγμα Μπεϋζιανού Δικτύου 
 
Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσει κανείς τα ΜΔ είναι να προσπαθήσει να 

μοντελοποιήσει μια κατάσταση στην οποία ναι μεν υπάρχει αιτιότητα, όμως δεν είναι 
πλήρως κατανοητή η εξέλιξή της. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάσταση μπορεί να 
περιγραφεί με τη βοήθεια των πιθανοτήτων. 
Έστω ότι: «Γυρνώντας ο κύριος Παπαδόπουλος το βράδυ σπίτι, θέλει να ξέρει αν η 

οικογένειά του είναι μέσα πριν προσπαθήσει να ανοίξει ο ίδιος την πόρτα. Γνωρίζει 
ότι συχνά, η γυναίκα του όταν φεύγει από το σπίτι αφήνει ανοιχτό ένα εξωτερικό 
φως. Ωστόσο, αφήνει επίσης ένα εξωτερικό φως ανοιχτό και όταν περιμένει κάποιον 
επισκέπτη. Επίσης, όταν δεν είναι κανείς σπίτι, ο σκύλος είναι στην πίσω αυλή. 
Όμως, το ίδιο ισχύει και όταν ο σκύλος είναι ανήσυχος. Τέλος, αν ο σκύλος είναι 
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στην πίσω αυλή, θα είναι σε θέση να τον ακούσει, αν και μερικές φορές μπορεί να 
μπερδευτεί από τα άλλα σκυλιά της γειτονιάς». Το παράδειγμα αυτό παρουσιάζεται 
στο επόμενο σχήμα (Σχήμα 3.1) [29]. 

 
Σχήμα 3.1: Ο αιτιατός γράφος του παραδείγματος. 

Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται το ΜΔ που μοντελοποιεί το πρόβλημα. Οι κόμβοι του 
γράφου αναπαριστούν τις μεταβλητές του προβλήματος. Κάθε μια μεταβλητή μπορεί 
να έχει πολλές καταστάσεις. Για παράδειγμα, η οικογένεια μπορεί να λείπει από το 
σπίτι, μπορεί όμως και να είναι μέσα στο σπίτι. Ομοίως, και οι υπόλοιπες μεταβλητές 
έχουν περισσότερες από μία αμοιβαία αποκλειόμενες καταστάσεις. Οι συνδέσεις 
μεταξύ των κόμβων αναπαριστούν σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα στις καταστάσεις των 
μεταβλητών τους κόμβους των οποίων συνδέουν. Για παράδειγμα, ο σύνδεσμος που 
συνδέει τους κόμβους «Λείπει η οικογένεια» και «Ανοιχτό φως», μας δίνει την 
εξάρτηση της κατάστασης του φωτός σε σχέση με την κατάσταση της απουσίας ή μη 
της οικογένειας. 
Αυτό που είναι σημαντικό να σημειώσουμε σχετικά με αυτό το παράδειγμα είναι 

ότι οι αιτιατές συνδέσεις δεν είναι απόλυτες. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί να λείπει η 
οικογένεια χωρίς να είναι σβηστό το φως ή να είναι ο σκύλος στην πίσω αυλή. 
Μερικές φορές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια διαγράμματα, αλλά σε 
τέτοιες περιπτώσεις, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι συμπέρασμα θα πρέπει να 
βγάλουμε όταν τα στοιχεία δεν μας οδηγούν στο ίδιο σημείο. Για παράδειγμα, δε θα 
μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμπέρασμα αν το φως ήταν ανοιχτό αλλά δεν 
ακουγόταν ο σκύλος. Βέβαια, αν είναι γνωστές οι σχετικές πιθανότητες, όπως η 
πιθανότητα να λείπει η οικογένεια δεδομένου ότι είναι ανοιχτό το φως και του ότι 
ακούγεται ο σκύλος, εύκολα εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα. Τα ΜΔ επιτρέπουν 
τον εύκολο υπολογισμό των σχετικών πιθανοτήτων από ένα μικρό σύνολο 
πιθανοτήτων, που σχετίζουν μόνο γειτονικούς κόμβους. 
Ο γράφος του Σχήματος 3.1 θεωρείται ότι αναπαραστά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

γεγονότων. Η λογική που βασίζεται στο γράφο αυτό, σχετίζεται με το πως η 
βεβαιότητα για ένα γεγονός επηρεάζεται από τη βεβαιότητα για ένα άλλο γεγονός. 
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Στην πραγματικότητα, το μοντέλο είναι ένα σύνολο οδηγιών για το πως θα 
καταλήγουμε σε συμπέρασμα σχετικά με κάποιο γεγονός. Όταν επιχειρούμε να 
εξάγουμε συμπεράσματα στην κατεύθυνση των συνδέσμων, τότε βασιζόμαστε στο 
γεγονός ότι η βεβαιότητα ότι έχει συμβεί το γεγονός Α, αυξάνει την βεβαιότητα ότι θα 
συμβεί το γεγονός Β. Όταν επιχειρούμε να εξάγουμε συμπεράσματα στην αντίθετη 
κατεύθυνση, η διαδικασία είναι πιο εξεζητημένη. Αν θέλουμε να βγάλουμε κάποιο 
ποσοτικοποιημένο συμπέρασμα, πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορούμε να 
αντιστρέψουμε τις αιτιολογικές δηλώσεις. Τη δυνατότητα αυτή μας την παρέχει ο 
κανόνας του Bayes. 
Για να υπολογίσουμε την κατανομή πιθανότητας σε ένα ΜΔ, πρέπει να γνωρίζουμε 

τις πιθανότητες όλων των κόμβων που δεν έχουν προγόνους, αλλά και τις υπό 
συνθήκη πιθανότητες όλων των υπόλοιπων κόμβων, για κάθε συνδυασμό τους. Σε 
αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε, ότι μια αντίθεση στη χρήση των ΜΔ 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπολογισμοί όλων των δεσμευμένων πιθανοτήτων είναι 
μια πάρα πολύ απαιτητική εργασία. Όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.4, τα 
ΜΔ έχουν ενσωματωμένες υποθέσεις ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών τους, οι 
οποίες προκύπτουν από τα δομικά χαρακτηριστικά τους. 

 
 

3.4 ΑΙΤΙΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ δ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 
 
 
Το μοντέλο που περιγράφηκε στο προηγούμενο παράδειγμα, είναι ένα παράδειγμα 

αιτιατών πιθανοτικών δικτύων. Τα αιτιατά πιθανοτικά δίκτυα αποτελούνται από ένα 
σύνολο μεταβλητών, και από ένα σύνολο κατευθυνόμενων συνδέσμων μεταξύ των 
μεταβλητών. Μαθηματικά αυτή η δομή ονομάζεται κατευθυνόμενος γράφος. Όταν 
αναφερόμαστε σε κόμβους ενός γράφου χρησιμοποιούμε ορολογία από τις 
οικογένειες. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μια σύνδεση από τον Α στο Β, λέμε ότι ο Β 
είναι το παιδί του Α, και ο Α είναι ο γονέας του Β. 
Οι μεταβλητές αναπαριστούν γεγονότα. Κάθε μεταβλητή μπορεί να έχει 

οποιονδήποτε αριθμό καταστάσεων. Μια μεταβλητή μπορεί, για παράδειγμα, να είναι 
το χρώμα ενός αυτοκινήτου (καταστάσεις: μπλε, κόκκινο, πράσινο, καφέ), ο αριθμός 
παιδιών σε μια οικογένεια (καταστάσεις: 0, 1, 2, 3, 4, >4), ή μια ασθένεια 
(καταστάσεις: βρογχίτιδα, καρκίνος). Οι μεταβλητές μπορεί να έχουν ένα διακριτό ή 
συνεχές πεδίο τιμών. Σε ένα αιτιατό δίκτυα μια μεταβλητή αντιπροσωπεύει ένα 
σύνολο πιθανών καταστάσεων. Η μεταβλητή είναι ακριβώς μία από τις καταστάσεις 
της, ποια όμως μπορεί να μην είναι γνωστό. 

 
3.4.1 Τρόποι σύνδεσης και ανεξαρτησία 
 
Γενικά, οι μεταβλητές σε ένα αιτιατό δίκτυο μπορούν να συνδεθούν με τρεις 

τρόπους [22]. Ονομαστικά: 
• Σειριακή σύνδεση 
• Συγκλίνουσα σύνδεση 
• Αποκλίνουσα σύνδεση 

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε καθεμιά από τις συνδέσεις αυτές και θα δούμε πως 
διαμορφώνεται η ανεξαρτησία των μεταβλητών κατά περίπτωση. 
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3.4.1.1 Σειριακή Σύνδεση 
 
Ας θεωρήσουμε την κατάσταση που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2. Ο κόμβος Α 

επηρεάζει τον κόμβο Β, ο οποίος με τη σειρά του επηρεάζει τον κόμβο Γ. Προφανώς, 
όταν έχουμε πληροφορίες για την κατάσταση του Α, θα επηρεαστεί η βεβαιότητα του 
Β, η οποία στη συνέχεια θα επηρεάσει τη βεβαιότητα για την κατάσταση του Γ.  

 
Σχήμα 3.2: Σειριακή σύνδεση. Όταν το Β είναι instantiated, μπλοκάρει την 
επικοινωνία μεταξύ του Α και του Γ. 

 
Αντίστοιχα, πληροφορίες για τον κόμβο Γ θα επηρεάζουν τη βεβαιότητα για τον 
κόμβο Α, μέσω του κόμβου Β. Επίσης, αν η κατάσταση του Β είναι γνωστή, η 
επικοινωνία είναι μπλοκαρισμένη, και οι κόμβοι Α και Γ είναι πλέον ανεξάρτητοι. Σε 
αυτή την περίπτωση οι κόμβοι Α και Γ είναι δ-διαχωρισμένοι (d-separated) 
δεδομένου του Β, και όταν η κατάσταση του κόμβου Β είναι γνωστή, λέμε ότι είναι 
instantiated. 
Καταλήγουμε δηλαδή στο συμπέρασμα ότι, η πληροφορία για ένα γεγονός μπορεί 

να μεταδοθεί μέσω μιας σειριακής σύνδεσης αν δεν είναι γνωστή η κατάσταση της 
μεσαίας μεταβλητής [22]. 

 
3.4.1.2 Αποκλίνουσα Σύνδεση 
 
Η σύνδεση αυτή παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.3. Ο κόμβός γονέας Α μπορεί να 

επηρεάσει όλα τα παιδιά του. Επίσης, στοιχεία για την κατάσταση ενός παιδιού 
επηρεάζουν και τη βεβαιότητα για την κατάσταση των άλλων παιδιών, καθώς η 
πληροφορία μεταδίδεται σε αυτά μέσω του κόμβου γονέα. Αν όμως είναι γνωστή η 
κατάσταση του κόμβου γονιού, τότε η πληροφορία δε μπορεί να μεταδοθεί. Λέμε 
τότε ότι τα Β, Γ,..., Ε είναι δ-διαχωρισμένα (d-separated) για δεδομένη την 
κατάσταση του Α. 
Συνεπώς, η πληροφορία για ένα γεγονός μπορεί να μεταδοθεί μέσω μιας 

αποκλίνουσας σύνδεσης, εκτός αν ο κόμβος γονέας είναι instantiated [22]. 
 

 
Σχήμα 3.3: Αποκλίνουσα σύνδεση. Εάν το Α είναι instantiated, μπλοκάρει την 
επικοινωνία μεταξύ των παιδιών του. 
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3.4.1.3 Συγκλίνουσα Σύνδεση 
 
Ας θεωρήσουμε την περίπτωση του Σχήματος 4.4. Αν δεν είναι τίποτα γνωστό για 

τον κόμβο Α, εκτός από τις πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από τους γονείς 
του, τότε οι γονείς είναι ανεξάρτητοι, δηλαδή πληροφορία για την κατάσταση τους 
ενός δεν έχει καμία επιρροή στη βεβαιότητα για τους άλλους. 
Αν όμως, οποιαδήποτε άλλου είδους πληροφορία επηρεάζει τη βεβαιότητα για την 

κατάσταση του κόμβου Α, τότε οι κόμβοι γονείς γίνονται εξαρτημένοι. Γνωρίζοντας 
την κατάσταση του κόμβου Α, αυξάνεται η βεβαιότητα για τις καταστάσεις των 
κόμβων γονέων του. 
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, πληροφορία μπορεί να μεταδοθεί μέσω μιας 

συγκλίνουσας σύνδεσης αν είτε για καμία μεταβλητή στη σύνδεση, είτε για κάποιον 
από τους απογόνους της, δεν υπάρχουν στοιχεία για την κατάστασή τους [22]. 
Ως στοιχείο για την κατάσταση μιας μεταβλητής θεωρούμε μια δήλωση για τη 

βεβαιότητα των καταστάσεών της. Αν το στοιχείο αυτό είναι η ακριβής κατάσταση 
της μεταβλητής, τότε αναφερόμαστε σε «σκληρή απόδειξη» (hard evidence) ή 
instantiation, αλλιώς σε «απαλή» (soft evidence). Για να έχουμε μπλοκάρισμα της 
επικοινωνίας στην περίπτωση της σειριακής σύνδεσης και της αποκλίνουσας 
απαιτείται «σκληρή απόδειξη». Για την επίτρεψη της επικοινωνίας σε μια 
αποκλίνουσα σύνδεση απαιτείται οποιοδήποτε είδος πληροφορίας. 

 
3.4.2 δ-Διαχωρισμός 
 
Οι τρεις περιπτώσεις που περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους 

καλύπτουν όλους τους δυνατούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να μεταδοθούν 
πληροφορίες για την κατάσταση μιας μεταβλητής. Ακολουθώντας τους κανόνες που 
διατυπώθηκαν, κάποιος είναι σε θέση να αποφασίσει για οποιοδήποτε ζευγάρι 
μεταβλητών σε ένα αιτιατό δίκτυα, αν είναι ή όχι ανεξάρτητες μεταξύ τους με 
δεδομένη την πληροφορία για τις καταστάσεις των μεταβλητών, που εισάγεται στο 
δίκτυο. Οι προηγούμενοι κανόνες συνοψίζονται στον επόμενο ορισμό του δ-
διαχωρισμού [22]. 

 

 
Σχήμα 3.4: Συγκλίνουσα σύνδεση. Αν ο κόμβος Α αλλάξει βεβαιότητα, ανοίγει την 
επικοινωνία μεταξύ των γονέων του. 
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δ-διαχωρισμός: Δύο μεταβλητές Α και Β σε ένα αιτιατό πιθανοτικό δίκτυο είναι δ-
διαχωρισμένες αν για όλα τα μονοπάτια μεταξύ της Α και της Β, υπάρχει μια 
ενδιάμεση μεταβλητή Γ, τέτοια ώστε: 
• Αν η σύνδεση είναι σειριακή ή αποκλίνουσα, η κατάστασή της είναι γνωστή 
• Αν η σύνδεση είναι αποκλίνουσα, ούτε η ίδια ούτε κάποιος απόγονός της έχει λάβει 
στοιχεία για την κατάστασή του. 

Αν η Α και η Β δεν είναι διαχωρισμένες, τις καλούμε δ-συνδεδεμένες. 
 
 
3.5 ΜΠΕΫΖΙΑΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το μαθηματικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για τον 

ποσοτικό μέρος του υπολογισμού των κατανομών πιθανοτήτων. Το μέρος αυτό 
βασίζεται στη κλασική θεωρία πιθανοτήτων [22].[28]. 

 
3.5.1 Μαθηματικό υπόβαθρο 
 
3.5.1.1 Βασικά Αξιώματα 
 
Η πιθανότητα P(A) ενός γεγονότος Α είναι ένας αριθμός που ανήκει στο μοναδιαίο 

διάστημα [0,1]. Οι πιθανότητες υπακούουν τα ακόλουθα βασικά αξιώματα. 
• P(A) = 1 αν και μόνο αν το γεγονός που αντιπροσωπεύει το Α είναι βέβαιο. 
• Αν Α και Β είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, τότε  

( ) ( ) ( )BPAPBAP +=∨  
 

3.5.1.2 Δεσμευμένες Πιθανότητες 
 
Βασική ιδέα στην Μπεϋζιανή προσέγγιση των πιθανοτήτων στα αιτιατά πιθανοτικά 

δίκτυα είναι η δεσμευμένη πιθανότητα. Οποτεδήποτε δίνεται η δήλωση της 
πιθανότητας ενός γεγονότος Α, δίνεται σε συνάρτηση με άλλους γνωστούς 
παράγοντες. Μια δήλωση μιας δεσμευμένης πιθανότητας είναι του τύπου: 

 
Δεδομένου του γεγονότος Β, η πιθανότητα για το γεγονός Α είναι x. 

 
Το παραπάνω αναπαριστάται ως: ( ) xBAP = . 

Πρέπει να τονίσουμε ότι η έκφραση ( ) xBAP =  δε σημαίνει ότι, αν το γεγονός Β 
είναι πραγματικότητα τότε η πιθανότητα για το Α είναι x. Αυτό που σημαίνει είναι, 
ότι αν το Β είναι γεγονός, και όλες οι άλλες πληροφορίες που γνωρίζουμε δεν 
αφορούν το Α, τότε η πιθανότητα του Α είναι x. 
Ο θεμελιώδης ορισμός της δεσμευμένης πιθανότητας ενός ενδεχομένου Α 

δεδομένου του Β (ή όταν γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί ή ότι θα συμβεί το Β) με 
( ) 0>BP  είναι ο εξής: 

( ) ( )
( )BP
ABPBAP =  

όπου ( )ABP είναι η πιθανότητα του από κοινού γεγονότος BA∧ . 
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Από την προηγούμενη σχέση προκύπτει ότι: ( ) ( ) ( ) ( )APABPBPBAP = , από την 
οποία καταλήγουμε στο γνωστό κανόνα του Bayes. 

( ) ( ) ( )
( )AP

BPBAP
ABP =  

 
3.5.1.3 Υποκειμενικές Εκτιμήσεις Πιθανοτήτων 
 
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που προκύπτει κατά τη δημιουργία ενός ΜΔ είναι η 

εύρεση των αναγκαίων, για τη δημιουργία του δικτύου, πιθανοτήτων. Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων οι πιθανότητες αυτές δεν υπολογίζονται, αλλά 
αντίθετα αποτελούν μια εκτίμηση. Βέβαια, η εκτίμηση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά 
γίνεται από ειδικούς του προς μελέτη θέματος. Όπως έχει δείξει προηγούμενη μελέτη 
που συγκρίνει τις εκτιμήσεις των ειδικών με τις τιμές που υπολογίσθηκαν στην 
πορεία, βρέθηκε ότι οι εκτιμήσεις είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα 
(Spiegelhalter, Franklin, and Bull 1989). Σε λίγες περιπτώσεις, είναι δυνατό από τα 
υπάρχοντα δεδομένα να υπολογισθούν οι αναγκαίες πιθανότητες. Η περίπτωση αυτή, 
βέβαια, είναι η ιδανική περίπτωση. Παρ’ όλα αυτά, γενικά χρησιμοποιούνται 
υποκειμενικές εκτιμήσεις ειδικών για τη δημιουργία του ΜΔ. 

 
3.5.1.4 Υπολογισμός Πιθανοτήτων για Μεταβλητές 
 
Όπως έχει διατυπωθεί σε προηγούμενη παράγραφο, οι κόμβοι σε ένα αιτιατό 

πιθανοτικό δίκτυο είναι μεταβλητές με πεπερασμένο αριθμό, αμοιβαία 
αποκλειόμενων καταστάσεων. 
Αν Α είναι μία μεταβλητή με καταστάσεις naaa ,...,, 21 , τότε η πιθανότητα P(A) είναι 

μια κατανομή πιθανοτήτων σε αυτές τις καταστάσεις. 

( ) ( ),,...,, 21 nxxxAP =  0≥ix  ,1
1

=∑
=

n

i
ix  

όπου ix είναι η πιθανότητα του Α να είναι στην κατάσταση ia . 
Αν η μεταβλητή Β έχει καταστάσεις mbbb ,...,, 21 , τότε η ( )BAP  είναι ένας 

mn× πίνακας που περιέχει τους αριθμούς ( )ji baP  (βλέπε Πίνακα 3.1). 

Η από κοινού πιθανότητα των μεταβλητών Α και Β ( )ABP , είναι επίσης ένας 
πίνακας mn× . Αποτελείται από την πιθανότητα για κάθε ( )ji ba ,  (βλέπε Πίνακα 3.2). 
Όταν εφαρμόζεται ο θεμελιώδης ορισμός της δεσμευμένης πιθανότητας στις 

μεταβλητές Α και Β, τότε η διαδικασία είναι να εφαρμοστεί mn×  φορές σε κάθε 
ζεύγος ( )ji ba , . 

( ) ( )
( )j

ji
ji bP

baP
baP =  

Αυτό σημαίνει ότι στον πίνακα ( )BAP  για κάθε j, η στήλη για το jb  
πολλαπλασιάζεται με το ( )jbP  για να υπολογίσουμε τον πίνακα ( )BAP , . Εάν 
( )BP =(0.4, 0.4, 0.2) τότε ο Πίνακας 3.2 είναι το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης του 

θεμελιώδη ορισμού της δεσμευμένης πιθανότητας στον Πίνακα 3.1. 
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Πίνακας 3.1: Παράδειγμα του ( )BAP . Επισημαίνεται ότι οι στήλες έχουν άθροισμα 1. 

 b1 b2 b3 
A1 0.4 0.3 0.6 
A2 0.6 0.7 0.4 

 

Πίνακας 3.2: Παράδειγμα του ( )BAP , . Επισημαίνεται ότι το άθροισμα όλων των 
ποσοτήτων είναι  ίσο με τη μονάδα. 

 b1 b2 b3 
a1 0.16 0.12 0.12 
a2 0.24 0.28 0.08 

 
Από τον πίνακα ( )BAP ,  μπορούμε να υπολογίσουμε την κατανομή της 

πιθανότητας ( )AP . Ορίζουμε ως ia  μια κατάσταση του Α. Υπάρχουν ακριβώς m 
διαφορετικά γεγονότα για το οποία η Α είναι στην κατάσταση ia , ονομαστικά είναι τα 
αμοιβαία αποκλειόμενα γεγονότα ( ),, 11 ba ( ),, 22 ba ..., ( )., nn ba  Από το δεύτερο βασικό 
αξίωμα που έχουμε παραθέσει προκύπτει ότι: 

( ) ( )∑
=

=
m

j
jii baPaP

1
,  

Ο υπολογισμός αυτός ονομάζεται «περιθωριοποίηση» (marginalization), και λέμε ότι 
η μεταβλητή Β περιθωριοποιείται από το ( )BAP , . Ο γενικός συμβολισμός είναι ο 
εξής: 

( ) ( )∑=
B

BAPAP ,  

Με περιθωριοποίηση από τον Πίνακα 3.2, υπολογίζουμε ότι ( )AP =(0.4, 0.6). 
 
3.5.1.5 Υπό Συνθήκη Ανεξαρτησία (conditional independence) 
 
Το μπλοκάρισμα της μετάδοσης της πληροφορίας που περιγράψαμε σε προηγούμενη 
παράγραφο, στη μπεϋζιανή ανάλυση (Bayes calculus), εκφράζεται με την έννοια της 
υπό συνθήκης ανεξαρτησίας. Η μαθηματική έκφραση της ανεξαρτησίας είναι η 
ακόλουθη: 

( ) ( )CBAPBAP ,=  
Η έκφραση αυτή σημαίνει ότι αν η κατάσταση του Β είναι γνωστή, τότε η γνώση για 
την κατάσταση του C δε μπορεί να αλλάξει την πιθανότητα για το Α. Όπως έχει 
αναλυθεί σε προηγούμενη παράγραφο, ανεξαρτησία μπορεί να προκύψει στις 
περιπτώσεις της σειριακής και της συγκλίνουσας σύνδεσης. Η προηγούμενη σχέση 
μπορεί να δείχνει ασύμμετρη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Εξετάζοντας τη 
δεσμευμένη πιθανότητα της C ως προς τα A και B, καταλήγουμε στη σχέση: 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) ( )BCP

BAP
BCPBAP

BAP
BCPBCAP

BACP ===
,

,  

Για να ισχύει η απόδειξη, πρέπει να ισχύει ( ) 0>BAP . Γεγονός, που ισχύει στις 
περισσότερες περιπτώσεις. 
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3.5.1.6 Ορισμός Μπεϋζιανών Δικτύων 
 
Οι αιτιατές σχέσεις συνήθως έχουν μια ποσοτική πλευρά, που καλείται δύναμη ή 

βάρος της σχέσης. 
Θεωρώντας την απλή περίπτωση όπου, Α είναι ο γονέας του Β και χρησιμοποιώντας 

τις αρχές των πιθανοτήτων, η δύναμη της σύνδεσης ορίζεται από τη σχέση ( )ABP . 

Αν όμως και ο C είναι γονέας του Β, τότε οι δύο δεσμευμένες πιθανότητες ( )ABP  

και ( )CBP , από μόνες τους, δε μας δίνουν κανένα στοιχείο για την αλληλεπίδραση 
των Α και Β. Για τον προσδιορισμό της αλληλεπίδρασης αυτής είναι απαραίτητο να 
οριστεί η ( )CABP , . Για το ορισμό αυτό απαιτείται ο γράφος του δικτύου να μην 
περιέχει κύκλους. Αυτή η απαίτηση είναι απαραίτητη γιατί δεν έχει αναπτυχθεί 
μαθηματική λογική που να αντιμετωπίζει βρόχους ανατροφοδότησης.  
Επιπλέον, μπορεί να οριστεί το σύνολο των στοιχείων από τα οποία αποτελείται ένα 

ΜΔ. Ένα ΜΔ αποτελείται από: 
• Ένα σύνολο μεταβλητών και ένα σύνολο από κατευθυνόμενες ακμές 

μεταξύ των μεταβλητών 
• Κάθε μεταβλητή αποτελείται από ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων 

καταστάσεων 
• Οι μεταβλητές μαζί με τις κατευθυνόμενες ακμές σχηματίζουν ένα 

κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφο (Directed Acyclic Graph – DAG). (ένας 
γράφος λέγεται ακυκλικός αν δεν υπάρχει κατευθυνόμενο μονοπάτι 

nAA →→ ...1 τέτοιο ώστε nAA =1 .) 
• Για κάθε μεταβλητή Α με γονείς nBB ,...,1  υπάρχει ένας πίνακας 

δεσμευμένης πιθανότητας ( )nBBAP ,...,
1

. 
Πρέπει να προστεθεί ότι αν ο Α δεν έχει γονείς ο προηγούμενος πίνακας εκφυλίζεται 
στην αδέσμευτη πιθανότητα P(A). Παράδειγμα περίπτωσης που κάποιος κόμβος – 
μεταβλητή δεν έχει γονείς παρουσιάζεται στον επόμενο γράφο (Σχήμα 3.5). Στο 
γράφο αυτό πρέπει να υπολογισθούν οι πιθανότητες (οι οποίες βασίζονται σε 
προηγούμενη γνώση) P(A) και P(B). Οι πιθανότητες αυτές είναι απαραίτητες, όχι για 
λόγους μαθηματικής πληρότητας, αλλά επειδή οι a priori αποτιμήσεις βεβαιότητας 
είναι βασικό κομμάτι της ανθρώπινης λογικής σχετικά με τη βεβαιότητα.  
 

Σχήμα 3.5: Κατευθυνόμενος Ακυκλικός Γράφος. 



 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ-ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΑΙΤΙΑΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

81

3.5.1.7 Κανόνας της Αλυσίδας (Chain Rule) 
 
Τελευταίο μαθηματικό βοήθημα απαραίτητο για την κατανόηση και τη χρήση των 

ΜΔ είναι ο λεγόμενος κανόνας της αλυσίδας, που παρατίθεται στη συνέχεια χωρίς 
απόδειξη. 
Ας θεωρήσουμε ένα ΜΔ αποτελούμενο από το σύνολο των μεταβλητών 

( )mAAU ,...,1=  
Τότε η από κοινού κατανομή πιθανότητας ( )UP  είναι το γινόμενο όλων των 
δεσμευμένων πιθανοτήτων που ορίζονται στο ΜΔ: 

( ) ( )( )∏=
i

ii ApaAPUP  

όπου ( )iApa είναι το σύνολο των γονέων της μεταβλητής iA . 
 
3.5.2 Εφαρμογές Μπεϋζιανών Δικτύων 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες τα ΜΔ έχουν ευρεία εφαρμογή σε διάφορους τομείς. Η 

ικανότητα τους να διαχειρίζονται την αβεβαιότητα, η οποία είναι παρούσα σε όλες τις 
εφαρμογές του πραγματικού κόσμου είτε με τη μορφή των ελλιπών ή ανακριβών 
δεδομένων, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή, τα έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή 
στους επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με την Τεχνητή 
Νοημοσύνη (ΤΝ). 
Βέβαια, οι εφαρμογές που βρίσκουν τα ΜΔ δεν περιορίζονται στο χώρο της ΤΝ. 

Συστήματα λήψης αποφάσεων, διάγνωσης ασθενειών, μοντελοποίησης συστημάτων, 
όρασης υπολογιστών είναι μόνο μερικές από τις εφαρμογές τους. Στη συνέχεια 
παρατίθενται ορισμένες εφαρμογές ΜΔ ανά κατηγορία [22],[26]. 

 
Γεωργία 

 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται συστήματα όπως το BOBLO [80],[81], που είναι 

ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση της καταγωγής σε κοπάδια 
βοοειδών στο Jersey, μέσω εξέτασης αίματος. Μια άλλη εφαρμογή που ανήκει στην 
κατηγορία αυτή αποτελεί το σύστημα που σχεδιάσθηκε από τον Jensen για τον έλεγχο 
του χειμερινού σιταριού [82]. Τα ΜΔ έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη του 
πληθυσμού διαφόρων ειδών, όπως για παράδειγμα της πέστροφας στα ελβετικά 
ποτάμια [31].  

 
Όραση υπολογιστών 

 
Τα ΜΔ είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε εφαρμογές της όρασης υπολογιστών. Από τις 

πρώτες εφαρμογές των ΜΔ στον τομέα αυτό ήταν οι προσπάθειες του Binford και της 
ομάδας του, να χρησιμοποιήσουν τα ΜΔ για την ανάλυση των εικόνων [83],[84]. Για 
σημασιολογική κατανόηση εικόνων έχουν χρησιμοποιήσει ΜΔ και οι J. Luoa, A. E. 
Savakis και A. Singhal [35]. Τα ΜΔ έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των 
πόρων του υπολογιστή στη διάρκεια της μετάφρασης [85],[86]. Επιπλέον οι Munck-
Fairwood (1992) [87] χρησιμοποίησαν ΜΔ για την εξαγωγή τρισδιάστατης εικόνας 
(3D) από διδιάστατες εικόνες (2D). Επίσης η προσέγγιση με ΜΔ έχει χρησιμοποιηθεί 
από τους Levitt et al.(1993) [88] για την κατάτμηση εικόνων. 
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Επιστήμη Υπολογιστών 
 
Σημαντικό κομμάτι του λειτουργικού συστήματος Windows είναι οι διάφορες 

εφαρμογές αντιμετώπισης προβλημάτων (troubleshooter), η βοήθεια του Office 
(Office Assistant) καθώς και ο Answer Wizard του Office 95. Όλες αυτές οι 
εφαρμογές έχουν υλοποιηθεί με ΜΔ. Οι αρχές πίσω από αυτές τις εφαρμογές 
περιγράφονται από τους Heckerman et al. στην ιστοθέση της ομάδας που ασχολείται 
με θέματα της θεωρίας αποφάσεων της Microsoft (Microsoft Decision Theory Group) 
[89]. Τέλος, μια άλλη εφαρμογή που εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία είναι το 
DAACS, το οποίο είναι ένα σύστημα debugging λογισμικού [90]. 

 
Επεξεργασία Πληροφορίας  

 
Μια από τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές των ΜΔ είναι η επεξεργασία 

πληροφορίας. Τα ΜΔ χρησιμοποιούνται για ανάλυση και αναγνώριση φωνής. Μια 
,όχι και τόσο συνηθισμένη εφαρμογή της κατηγορίας είναι η μάθηση-χάρτη (map-
learning). Η εφαρμογή αυτή έχει ως στόχο να επιτρέψει σε ρομπότ να χρησιμοποιεί 
τις πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον τους με τέτοιο τρόπο, που θα του 
επιτρέπει να καταλάβει πως διαμορφώνεται ο χώρος γύρω του και ποιες διαδρομές 
μπορούν να ακολουθήσει προκριμένου να φθάσει στο στόχο του. Μια άλλη 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εφαρμογή, είναι το σύστημα VISTA που αναπτύχθηκε από 
τον Horvitz [91]. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται από τη NASA 
στο κέντρο ελέγχου αποστολών της στο Houston. Το σύστημα χρησιμοποιεί ΜΔ για 
να ερμηνεύσει την τηλεμετρία και παρέχει συμβουλές για την πιθανότητα βλαβών 
στο σύστημα προώθησης του ατράκτου του διαστημόπλοιου. Επίσης λαμβάνει υπόψη 
του την χρονική κρισιμότητα και προτείνει δράσεις με το μέγιστη δυνατή 
χρησιμότητα. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας μεθόδους της θεωρίας αποφάσεων 
παρουσιάζει δυναμικά τις πιο σημαντικές πληροφορίες. Τέλος, έχουν σχεδιασθεί 
εφαρμογές για την ανάκτηση πληροφοριών βασισμένες σε ΜΔ [92],[93]. 

 
Ιατρική και Βιολογία 

 
Όπως είναι φυσιολογικό, μια από τις πρώτες εφαρμογές των ΜΔ ήταν για την 

έγκαιρη διάγνωση ασθενειών. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι το QMR-DT, το οποίο 
χρησιμοποιεί πληροφορία για τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο ασθενής, και με 
βάση τις πληροφορίες αυτές υπολογίζει για κάθε αρρώστια την πιθανότητα να 
ευθύνεται αυτή για τα συμπτώματα. Μια άλλη εφαρμογή είναι το CHILD, που 
βοηθάει στη διάγνωση προβλημάτων καρδιάς που υπάρχουν εκ γενετής [94],[95]. 
Ένα άλλο σύστημα για προκαταρτική διάγνωση νευρομυικών αρρωστιών 
χρησιμοποιώντας στοιχεία από ηλεκτρομυογράφημα είναι το MUNIN [96]. Ένα άλλο 
σύστημα για τον ίδιο σκοπό είναι το Painulim [97]. Ο Heckerman ανέπτυξε ένα 
σύστημα για τη διάγνωση ασθενειών των λεμφαδένων. Η εξέλιξη του συστήματος 
που ονομάστηκε Intellipath [98] έγινε εμπορικό πρόγραμμα. Τέλος, μια εφαρμογή 
,που σχετίζεται με το διαβήτη, είναι το SWAN. Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα 
να παρέχει συμβουλές σε άτομα που πάσχουν από διαβήτη, σχετικά με τη δόση 
ινσουλίνης που έχουν ανάγκη. 
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Λοιπές Εφαρμογές 
 
Τέλος, μια ακόμη εφαρμογή των ΜΔ είναι το Hailfinder, το οποίο χρησιμοποιείται 

για την πρόγνωση καιρού στο βορειοανατολικό Κολοράντο [99]. 
 
 

3.6 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ - INFERENCE 
 
 
Η πιο συνηθισμένη εργασία που επιτελεί ένα ΜΔ είναι η πιθανοτική εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Για παράδειγμα έστω το εξής πρόβλημα [26]: το γρασίδι στον κήπο 
ενός σπιτιού είναι υγρό και θέλουμε να βρούμε αν ποτίστηκε από τον ψεκαστήρα ή 
αν έβρεξε. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 3.6), όπου 
παρουσιάζεται τόσο ο γράφος του προβλήματος όσο και οι κατανομές δεσμευμένης 
πιθανότητας. Οι κατανομές αυτές παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων δεσμευμένης 
πιθανότητας, οι οποίοι είναι λίστες της πιθανότητας που έχει ο κόμβος παιδί για κάθε 
μια από τις καταστάσεις του για κάθε συνδυασμό των τιμών των γονιών του. 
Όπως παρουσιάζεται και στο Σχήμα 3.6, το γεγονός «υγρό γρασίδι» (wet grass) έχει 

δύο πιθανές αιτίες: είτε είναι ο ψεκαστήρας ανοικτός (Sprinkler = true), είτε βρέχει 
(Rain = true). Το βάρος (ή δύναμη) της σχέσης αυτής φαίνεται στον αντίστοιχο 
πίνακα του σχήματος. Για παράδειγμα, ισχύει ότι ( ) 9.0, ==== falseRtrueStrueWP  

και άρα προκύπτει ότι ( ) 1.09.01, =−==== falseRtrueSfalseWP . 
 

 
Σχήμα 3.6: Ο γράφος του προβλήματος και οι πίνακες δεσμευμένης πιθανότητας για 
κάθε μια μεταβλητή. 
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Αν παρατηρείται το γεγονός ότι το γρασίδι είναι υγρό, τότε υπάρχουν δύο πιθανές 
αιτίες, είτε έβρεξε, είτε ο ψεκαστήρας λειτουργεί. Για να υπολογιστεί ποιο από τα δύο 
γεγονότα είναι πιο πιθανό και συνεπώς να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα 
σχετικά με την αιτία του γεγονότος που παρατηρείται χρησιμοποιείται ο κανόνας του 
Bayes. 

( ) ( )
( )

( )

( )

( ) ( )
( )

( )

( ) 6471.0
4581.0

1

1,1,,

1
1,111

6471.0
2871.0

1

1,,1,

1
1,111

,

,

=
=

====
=

=
==

===

=
=

====
=

=
==

===

∑

∑

WP

WRsScCP

WP
WRPWRP

WP

WrRScCP

WP
WSPWSP

sc

rc

 

 
όπου ( ) ( )∑ =======

src
WrRsScCPWP

,,
6471.01,,,1 . 

Από τις πιθανότητες αυτές προκύπτει ότι είναι πιθανότερο το γρασίδι να είναι υγρό 
εξαιτίας της βροχής. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό των 
πιθανοτήτων καλείται περιθωριοποίηση (marginalization) και έχει παρουσιασθεί σε 
προηγούμενη παράγραφο. 
Σε αυτό το παράδειγμα υπάρχουν δυο αιτίες που «ανταγωνίζονται» να 

«ερμηνεύσουν» τα παρατηρούμενα δεδομένα. Συνεπώς τα R και S γίνονται 
εξαρτημένα δεδομένου ότι το κοινό τους παιδί, W, παρατηρείται. Αν υποθέσουμε ότι 
το γρασίδι είναι υγρό και ότι βρέχει, η πιθανότητα να είναι ο ψεκαστήρας ανοιχτός 
είναι: 

( ) 1945.01,11 ==== RWSP  
Αυτό καλείται «explaining away». Στη στατιστική είναι γνωστό και ως παράδοξο του 
Berkson [26]. Αυτός ο λογικός συλλογισμός καλείται «από κάτω προς τα πάνω» 
λογική, καθώς πηγαίνει από τα αποτελέσματα στις αιτίες. Τα ΜΔ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και για την αντίστροφη λογική. Για παράδειγμα, μπορεί να 
υπολογισθεί η πιθανότητα να είναι υγρό το γρασίδι δεδομένου ότι ο ουρανός είναι 
συννεφιασμένος. Συνεπώς, τα ΜΔ καλούνται συχνά και παραγωγικά μοντέλα, επειδή 
καθορίζουν πως οι αιτίες παράγουν τα αποτελέσματα. 
Ένα γραφικό μοντέλο ορίζει μια πλήρη από κοινού κατανομή δεσμευμένης 

πιθανότητας για όλες τις μεταβλητές. Δεδομένης αυτής της κατανομής είναι δυνατό 
να εξαχθεί συμπέρασμα για οποιαδήποτε ερώτηση μέσω της περιθωριοποίησης, όπως 
παρουσιάστηκε προηγουμένως. Ωστόσο ο πίνακας της κατανομής της από κοινού 
δεσμευμένης πιθανότητας έχει διάσταση O(2^n), όπου n ο αριθμός των κόμβων. 
Συνεπώς ο χρόνος που χρειάζεται για τον υπολογισμό  των πιθανοτήτων αυξάνει 
εκθετικά. Το πρόβλημα του υπολογισμού των πιθανοτήτων είναι δυσκολίας NP [29]. 
Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί πιο αποδοτικοί αλγόριθμοι που δίνουν είτε 
ακριβή, είτε μια προσεγγιστική λύση στο πρόβλημα αυτό. 
 
Ακριβής Λύση 
 
Αν και γενικά το πρόβλημα είναι NP-δυσκολίας, υπάρχει μια συγκεκριμένη 

κατηγορία γράφων για την οποία το πρόβλημα μπορεί να λυθεί σε χρόνο γραμμικά 
ανάλογο του αριθμού των κόμβων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι γράφοι οι οποίοι 
είναι μονά-συνδεδεμένοι (single-connected). Ως μονά συνδεδεμένο δίκτυο ορίζουμε 
εκείνο στο γράφο του οποίου δεν υπάρχει περισσότερο από ένα μονοπάτι ανάμεσα σε 
δύο κόμβους. Ο αλγόριθμος που δίνει τη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
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ιδιαίτερα πολύπλοκος και δε θα παρουσιασθεί εδώ (πλήρης περιγραφή του 
αλγορίθμου δίνεται από τον Pearl (1988) και τον Neapolitan (1990)). Τονίζεται μόνο 
ότι υπάρχει δυνατότητα πολλαπλά συνδεδεμένοι γράφοι να μετατραπούν σε μονά-
συνδεδεμένους με μια τεχνική που ονομάζεται ομαδοποίηση (clustering). Με την 
ομαδοποίηση συνδυάζονται οι κόμβοι μέχρι να προκύψει ένας μονά συνδεδεμένος 
γράφος. Οι κόμβοι που προκύπτουν έχουν σαν καταστάσεις το γινόμενο των 
διανυσμάτων των κόμβων από τους οποίους προέκυψαν. Αυτό είναι και το 
μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεθόδου, δηλαδή ότι οι κόμβοι που προκύπτουν έχουν 
μεγάλο αριθμό καταστάσεων. Μια άλλη προσέγγιση που δίνει ακριβή αποτελέσματα 
είναι η λεγόμενη εξάλειψη μεταβλητών (variable elimination) [26]. Σε αυτή την 
προσέγγιση η βασική ιδέα είναι να «σπρώχνουμε» τα αθροίσματα, όσο πιο πολύ 
γίνεται κατά τη διάρκεια της περιθωριοποίησης. Έτσι για το προηγούμενο 
παράδειγμα ισχύει: 
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Η βασική ιδέα του αλγορίθμου αυτού χρησιμοποιείται και σε άλλους αλγορίθμους 
όπως η αποκωδικοποίηση Viterbi και ο Ταχύς Μετασχηματισμός Fourier.  
Μια άλλη δυνατότητα, όταν χρειάζεται να υπολογισθούν ταυτόχρονα πολλές 

πιθανότητες είναι η χρήση του Δυναμικού Προγραμματισμού, με τη βοήθεια του 
οποίου αποφεύγονται πλεονάζοντες υπολογισμοί. 

 
Προσεγγιστικές Λύσεις 

  
Πολλά μοντέλα έχουν τέτοιο μέγεθος που ο ακριβής υπολογισμός είναι αδύνατος. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται προσεγγιστικές τεχνικές. Στη συνέχεια 
παρατίθεται μια λίστα από τις κυριότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται [26]: 
• Παρεκκλίνουσες Μέθοδοι (Variational Methods). Το πιο απλό παράδειγμα είναι η 
προσέγγιση του μέσου πεδίου (mean-field approximation), η οποία εκμεταλλεύεται 
το νόμο των μεγάλων αριθμών για να προσεγγίσει  μεγάλα αθροίσματα τυχαίων 
μεταβλητών με τους μέσους τους.  

• Δειγματοληπτικές (Monte Carlo) Μέθοδοι. Η πιο απλή περίπτωση είναι η 
δειγματοληψία σπουδαιότητας (importance sampling), όπου εξάγουμε τυχαίες 
μεταβλητές x από το P(x), η κατανομή των κρυμμένων μεταβλητών, και στη 
συνέχεια δίνουμε ως βάρος στα δείγματα την πιθανότητά τους, ( )xyP , όπου y είναι 
το γεγονός που παρατηρείται. 

• Διάδοση της βεβαιότητας με βρόχους (Loopy Belief Propagation). Εφαρμογή του 
αλγορίθμου του Pearl ακόμα και όταν στον αρχικό γράφο υπάρχουν βρόχοι. 

• Περιορισμένο υπό συνθήκη σπάσιμο συνόλων (Bounded cutest conditioning). 
Δίνοντας σε υποσύνολα μεταβλητών τιμές είναι δυνατό να «σπάσουν» οι βρόχοι 
του γράφου. Όταν οι κόμβοι στους οποίους πρέπει να δοθούν τιμές είναι πολλοί, η 
διαδικασία είναι πολύ αργή. Δίνοντας τιμές σε ένα υποσύνολο αυτών των κόμβων 
είναι δυνατό να υπολογισθούν τα κάτω όρια των πιθανοτήτων. 

• Μέθοδοι παραμετρικής προσέγγισης (Parametric Approximation Methods). Οι 
μέθοδοι αυτές εκφράζουν τους ενδιάμεσους προσθετέους (βλέπε προηγούμενο 
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παράδειγμα) σε μια πιο απλή μορφή, π.χ. εκφράζοντας τους ως ένα γινόμενο 
μικρότερων παραγόντων. Αλγόριθμοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι ο 
αλγόριθμος Boyen-Koller και ο “minibuckets”. 

 
 
3.7 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 
 
Όπως προαναφέρθηκε στα προηγούμενα τα ΜΔ χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 

λήψης αποφάσεων με βάση τη Θεωρία Αποφάσεων (Decision Theory). Συχνά η 
Θεωρία Αποφάσεων (Decision Theory) θεωρείται ως ο συνδυασμός της Θεωρίας 
Πιθανοτήτων (Probability Theory) και της Θεωρίας Χρησιμότητας (Utility Theory) 
[22],[26],[23]. 
Όπως παρουσιάστηκε, η μοντελοποίηση των από κοινού κατανομών πιθανότητας 

είναι σχετικά απλή με τη βοήθεια των ΜΔ. Επίσης, είναι εύκολο να αποσυντεθούν 
πολύπλοκες συναρτήσεις χρησιμότητας εισάγοντας κόμβους για κάθε όρο της 
συνάρτησης. Ο κόμβος αυτό θα έχει ως γονείς του όλα τα ορίσματα από τα οποία 
εξαρτάται. Συνήθως, ο κόμβος αυτός θα έχει ως γονείς κόμβους απόφασης (decision 
nodes), καθώς η χρησιμότητα εξαρτάται τόσο από την παρούσα κατάσταση, όσο και 
από τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ο γράφος που προκύπτει ονομάζεται διάγραμμα 
επιρροής (influence diagram). Γενικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διάγραμμα 
επιρροής για τον υπολογισμό της βέλτιστης σειράς αποφάσεων που θα 
μεγιστοποιήσουν την αναμενόμενη χρησιμότητα. 
Το διάγραμμα επιρροής είναι ουσιαστικά ένα ΜΔ, στο οποίο έχουν προστεθεί 

κόμβοι χρησιμότητας και κόμβοι αποφάσεων. Οι κόμβοι αποφάσεων αναπαριστούν 
τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο χρήστης, οπότε συγκρινόμενοι με τους 
συνηθισμένους κόμβους δε συνδέονται με την κατανομή κάποιας πιθανότητας.  Ο 
κόμβος αποφάσεων αναπαριστά μια προσθετική συνεισφορά στη συνάρτηση 
χρησιμότητας. Η συνάρτηση χρησιμότητας είναι το άθροισμα όλων των κόμβων 
χρησιμότητας. Σε κάθε διάγραμμα επιρροής ανατίθεται ένας πίνακας χρησιμότητας, ο 
οποίος καθορίζει τη χρησιμότητα κάθε διάταξη των κόμβων γονέων του κόμβου 
χρησιμότητας (σε ένα διάγραμμα επιρροής, μια σύνδεση από ένα κόμβο απόφασης ή 
ένα διακριτό κόμβο πιθανότητας αντιπροσωπεύει τον αντίστοιχο κόμβο που 
συνεισφέρει στη συνάρτηση χρησιμότητας). 
Το διάγραμμα επιρροής πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι 

εύκολα αντιληπτή η κατάσταση των μεταβλητών που είναι γνωστή πριν τη λήψη 
κάποιας απόφασης. Συνήθως, όταν η κατάσταση μιας μεταβλητής είναι γνωστή τη 
στιγμή πριν πάρουμε μια απόφαση, επηρεάζει την απόφαση αυτή. Αν η κατάσταση 
μιας μεταβλητής είναι γνωστή πριν τη λήψη μιας απόφασης, και αυτή η μεταβλητή 
επηρεάζει και την κατάσταση ενός άλλου κόμβου, του οποίου η κατάσταση είναι 
επίσης γνωστή, πριν από τη λήψη μιας απόφασης, μόνο ο τελευταίος κόμβος πρέπει 
να συνδέεται στον κόμβο απόφασης, 
Επιπλέον, σε ένα διάγραμμα επιρροής πρέπει να υπάρχει μια σαφής σειρά μεταξύ 

των κόμβων απόφασης. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μόνο μια αλληλουχία με την 
οποία μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Όπως προσθέτουμε συνδέσεις από τους 
απλούς κόμβους μεταβλητές των οποίων η κατάσταση είναι γνωστή πριν τη λήψη 
μιας απόφασης, έτσι πρέπει να προσθέτουμε συνδέσεις για να δείξουμε ποιες 
αποφάσεις έχουν ήδη αποφασισθεί πριν τη λήψη μιας άλλης απόφασης. Πρέπει να 
υπάρχει μόνο ένα κατευθυνόμενο μονοπάτι από τον ένα κόμβο απόφασης στον 
επόμενο στην ακολουθία αποφάσεων. 
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Για να γίνουν πιο κατανοητά όσα έχουν μέχρι στιγμής περιγραφεί, ακολουθεί ένα 
απλό παράδειγμα. Το παράδειγμα αυτό είναι γνωστό ως το πρόβλημα του κυνηγού 
πετρελαίου και ορίζεται ως εξής: «Ένας κυνηγός πετρελαίου πρέπει να αποφασίσει 
εάν πρέπει ή όχι να κάνει γεώτρηση. Είναι αβέβαιος για το αν η γεώτρηση θα είναι 
αποτυχημένη, αν θα υπάρχει λίγο πετρέλαιο ή θα υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα. 
Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια μέθοδο ανίχνευσης με σεισμικά κύματα που θα τον 
βοηθήσει να αποσαφηνίσει την ποιότητα των κοιτασμάτων αλλά θα του κοστίσει 
10.000$. Η μέθοδος αυτή θα του αποκαλύψει αν το υπέδαφος έχει κλειστή δομή 
(καλό), ανοιχτή (μέτριο) ή καμιά (κακό). Αν το κόστος της γεώτρησης είναι 70.000$ 
και το κέρδος είναι, στην περίπτωση των πλούσιων κοιτασμάτων 200.000$, στην 
περίπτωση που υπάρχει λίγο πετρέλαιο 50.000$, ενώ στη χειρότερη περίπτωση χάνει 
70.000$». Οι ειδικοί έχουν εκτιμήσει ότι η πιθανότητα το πηγάδι να είναι στεγνό 
είναι 0.5, να υπάρχουν φτωχά κοιτάσματα 0.3, ενώ να υπάρχουν πλούσια 0.2. 
Επιπλέον, η διαγνωστική εξέταση δεν είναι τέλεια. Οι δεσμευμένες πιθανότητες σε 
συνάρτηση της κατάστασης του υπεδάφους δίνονται στον Πίνακα 3.3: 

 

Πίνακας 3.3: Δεσμευμένες Πιθανότητες για το αποτέλεσμα της διαγνωστικής εξέτασης, 
δεδομένης της κατάστασης του υπεδάφους. 

 Στεγνό Φτωχά Κοιτάσματα Πλούσια 
Κοιτάσματα 

Κλειστή Δομή 0.1 0.3 0.5 
Ανοιχτή Δομή 0.3 0.4 0.4 
Χωρίς Δομή 0.6 0.3 0.1 

 
Το διάγραμμα επιρροής έχει τη μορφή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.7. Στο 

σχήμα εικονίζονται οι κόμβοι απόφασης σε τετράγωνο πλαίσιο, ενώ οι κόμβοι 
χρησιμότητας σε πλαίσιο με σχήμα ρόμβου. Οι συνηθισμένες μεταβλητές 
εικονίζονται σε κυκλικά πλαίσια. 

 
 

  
 

Σχήμα 3.7: Ένα διάγραμμα επιρροής για το πρόβλημα αναζήτησης πετρελαίου. 
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3.8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΑΘΗΣΗ 
 
 
Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ΜΔ είναι η ικανότητα τους να 

εκπαιδεύονται. Με τον όρο εκπαίδευση εννοούμε τη διαδικασία εκείνη κατά την 
οποία ένα ΜΔ μαθαίνει από το περιβάλλον του και προσαρμόζεται ώστε να παράγει 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η εκπαίδευση είναι μια γενική έννοια της 
επιστήμης των συστημάτων και ορίζεται με ποικίλους τρόπους ανάλογα με το 
εκάστοτε πεδίο εφαρμογής. Στα ΜΔ η εκπαίδευση, αναφέρεται σε ημιαυτόματες 
μεθόδους που χρησιμοποιούν την αποκτηθείσα εμπειρία για να κατασκευάσουν ή να 
τροποποιήσουν ένα μοντέλο [22]. Η εκπαίδευση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες 
(ανάλογα με τον τρόπο που εισάγεται η πληροφορία): 

• Μαζική μάθηση (batch learning) 
• Προσαρμογή (adaptation) 
• Η μαζική μάθηση είναι η κατάσταση εκείνη, όπου χρησιμοποιείται μια βάση 

δεδομένων από διάφορες περιπτώσεις για να οριστεί ένα μοντέλο. Η 
προσαρμογή είναι η διαδικασία της διαδοχικής προσαρμογής ενός μοντέλου 
καθώς προκύπτουν νέα δεδομένα [22]. Μέσω της μαζικής μάθησης είναι 
δυνατό να αποκτηθεί τόσο ποιοτική γνώση, δηλαδή γνώση της δομής του 
μοντέλου (δομική μάθηση), όσο και ποσοτική γνώση, δηλαδή γνώση των 
κατανομών των δεσμευμένων πιθανοτήτων (Μάθηση των κατανομών 
Πιθανοτήτων των Μεταβλητών μέσω μαζικής μάθησης). Αντίθετα, μέσω 
της προσαρμογής μπορεί να μεταβληθεί μόνο η γνώση των κατανομών των 
πιθανοτήτων (Μάθηση των Κατανομών Των Μεταβλητών μέσω 
προσαρμογής) 

 
3.8.1 Μαζική Μάθηση (Batch Learning) 
 
Η μαζική μάθηση, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, βασίζεται στη χρησιμοποίηση μιας 

βάσης δεδομένων από διάφορες περιπτώσεις.  Με τη μαζική μάθηση μπορούν να 
καθορισθούν σημαντικές ιδιότητες ενός μοντέλου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας 
τη βάση δεδομένων μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για τη δομή του μοντέλου. 
Μια άλλη δυνατότητα είναι η πληροφορία που παρέχει η βάση δεδομένων να 
χρησιμοποιηθεί, για τον καθορισμό των κατανομών των δεσμευμένων πιθανοτήτων 
των μεταβλητών του μοντέλου. 

 
3.8.1.1 Δομική Μάθηση (Structure Learning) 
 
Ο τύπος αυτός μάθησης χρησιμοποιείται όταν δεν είμαστε βέβαιοι για τη δομή του 

δικτύου που κωδικοποιεί καλύτερα τη φυσική κατανομή πιθανοτήτων για το σύνολο 
των μεταβλητών. Δηλαδή, είτε είναι γνωστές μόνο οι μεταβλητές αλλά δεν είναι 
γνωστός ο τρόπος αλληλεπίδρασής τους, είτε είναι γνωστός ο τρόπος 
αλληλεπίδρασης κάποιων μεταβλητών ,ενώ υπάρχει βεβαιότητα για τη δυνατότητα 
βελτίωσης της δομής του γράφου [22]. 
Γενικά, ο στόχος αυτού του είδους μάθησης είναι να πάρουμε ένα κατευθυνόμενο 

ακυκλικό γράφο, ο οποίος θα ερμηνεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα 
που έχουμε διαθέσιμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα NP επιπέδου δυσκολίας, αφού ο 
αριθμός των κατευθυνόμενων ακυκλικών γράφων για N μεταβλητές είναι κάτι 
παραπάνω από εκθετικό στη n. Για παράδειγμα για 4 κόμβους, υπάρχουν 543 
κατευθυνόμενοι ακυκλικοί γράφοι, και O(10^18) για 10 κόμβους. Συνεπώς, αν και 
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μια λύση βασισμένη στη μπεϋζιανή θεωρία των πιθανοτήτων είναι δυνατή, είναι μη 
πρακτική, καθώς ο αριθμός των πράξεων είναι απαγορευτικός [26]. 
Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τη λύση αυτού του 

προβλήματος. Η πρώτη μέθοδος ονομάζεται επιλογή μοντέλου και συνίσταται στην 
επιλογή ενός καλού μοντέλου ανάμεσα σε όλα τα πιθανά μοντέλα, το οποίο στη 
συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί σαν να ήταν αυτό το σωστό μοντέλο. Η δεύτερη 
προσέγγιση, που ονομάζεται επιλεκτικός μέσος όρος του μοντέλου (selective model 
averaging), συνίσταται στην επιλογή ενός εύχρηστου αριθμού από μοντέλα ανάμεσα 
από όλα τα πιθανά μοντέλα και στη θεώρηση ότι αυτά τα μοντέλα είναι εξαντλητικά 
[24]. Βέβαια, είναι σημαντικό να ορισθεί τι ακριβώς θεωρείται καλό μοντέλο και πώς 
γίνεται η αναζήτησή του. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ερευνητές έχουν αποδείξει πειραματικά την ακρίβεια 

αυτών των προσεγγίσεων παρ’ όλο που γενικά η θεωρητική απόδειξη της ακρίβειας 
των προσεγγίσεων είναι πολύ δύσκολη. Έχει δειχτεί πειραματικά ότι η επιλογή ενός 
μόνο καλού υποθετικού μοντέλου συνήθως αποδίδει ακριβείς προβλέψεις [24]. 
Επιπλέον, έχει δειχτεί ότι η δεύτερη προσέγγιση χρησιμοποιώντας Monte-Carlo 
μεθόδους μπορεί να είναι αποτελεσματική και μερικές φορές να δώσει ακόμα και 
καλύτερα αποτελέσματα. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο αυτές προσεγγίσεις 
οδηγούν σε μοντέλα που γενικεύονται σε καινούργια δεδομένα. Δηλαδή, αυτές οι 
τεχνικές αποφεύγουν την υπερβολική προσαρμογή στα δεδομένα. 
Για την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου χρησιμοποιείται συνήθως κάποιο 

κριτήριο το οποίο επιτρέπει την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η δομή του δικτύου 
ενσωματώνει την προηγούμενη γνώση και τα δεδομένα. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιείται αλγόριθμος αναζήτησης για να βρεθεί μια κλάση ισοδυναμίας η 
οποία, με βάση το κριτήριο, θα είναι κατάλληλη. Στην περίπτωση της δεύτερης 
προσέγγισης χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός κριτήρια, ώστε οι δομές των 
δικτύων που θα προκύψουν να είναι σημαντικά διαφορετικές. 
Ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι ο λογάριθμος της 

σχετικής posterior πιθανότητας. Το κριτήριο έχει δύο συνιστώσες: το λογάριθμο της 
προηγούμενης πιθανότητας και το λογάριθμο της περιθώριας (marginal) πιθανότητας. 
Μια άλλη δυνατότητα είναι θεωρώντας ότι η βάση δεδομένων είναι η πραγματική 
κατανομή του φυσικού φαινομένου που μοντελοποιείται, να χρησιμοποιηθεί ένα 
κριτήριο το οποίο θα περιλαμβάνει δύο όρους. Ο πρώτος όρος θα μετράει την 
«απόσταση» της κατανομής του υπό εξέταση μοντέλου από την πραγματική 
κατανομή. Ο δεύτερος θα λαμβάνει υπόψη του το μέγεθος του μοντέλου, δεδομένου 
ότι γενικά απαιτείται ο προκύπτον γράφος να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλος. 

 
3.8.1.2 Μάθηση των Κατανομών Πιθανοτήτων των Μεταβλητών 

 
Στόχος της μάθησης σε αυτήν την περίπτωση είναι να βρούμε τις τιμές των 
παραμέτρων κάθε δεσμευμένης κατανομής πιθανοτήτων η οποία μεγιστοποιεί την 
πιθανότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη μάθηση. Θα θεωρήσουμε 
δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση θεωρούμε ότι η σωστή δομή 
του δικτύου είναι γνωστή και επιπλέον το φαινόμενο που μοντελοποιείται είναι 
πλήρως παρατηρήσιμο. Στη δεύτερη περίπτωση, η δομή του δικτύου είναι γνωστή, 
όμως το φαινόμενο δεν είναι πλήρως παρατηρήσιμο [26]. 
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Γνωστή Δομή, πλήρη παρατηρησιμότητα 
 
Θεωρούμε ότι το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιούμε για την εκπαίδευση 

αποτελείται από N περιπτώσεις, οι οποίες θεωρούνται ανεξάρτητες. Η 
κανονικοποιημένη λογαριθμική πιθανότητα του συνόλου εκπαίδευσης D είναι ένα 
σύνολο από όρους, έναν για κάθε κόμβο: 
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Η συνάρτηση αξιολόγησης που χρησιμοποιεί τη λογαριθμική πιθανότητα αναλύεται 
ανάλογα με τη δομή του γράφου, και συνεπώς μπορεί να μεγιστοποιηθεί η συμβολή 
κάθε κόμβου στη λογαριθμική πιθανότητα ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους 
(υποθέτοντας ότι οι παράμετροι σε κάθε κόμβο είναι ανεξάρτητες από τους άλλους 
κόμβους).  
Έστω ότι είναι δυνατός ο υπολογισμός του πίνακα δεσμευμένης πιθανότητας για τη 

μεταβλητή W (μεταβλητή για το υγρό γρασίδι που έχει ορισθεί στο αντίστοιχο 
πρόβλημα στην παράγραφο 3.5 που αναφέρεται στην εξαγωγή συμπερασμάτων -
Inference). Αν υπάρχει ένα σύνολο από δεδομένα εκπαίδευσης, μπορεί απλά να 
μετρηθεί πόσες φορές το γρασίδι είναι υγρό όταν βρέχει και ταυτόχρονα ο 
ψεκαστήρας είναι ανοιχτός, N(W=1, S=1, R=1), τον αριθμό των περιπτώσεων που το 
γρασίδι είναι υγρό όταν βρέχει και παράλληλα ο ψεκαστήρας είναι κλειστός, N(W=1. 
S=0, R=1), κ.λ.π. Έχοντας ως δεδομένες αυτές τις μετρήσεις (που αποτελούν επαρκή 
στατιστικά στοιχεία), είναι δυνατός ο υπολογισμός της εκτίμησης μέγιστης 
πιθανότητας του πίνακα δεσμευμένης πιθανότητας ως εξής: 

( ) ( ) ( )rRsSNrRsSwWNrRsSwWP iiii =====≈=== ,,,,  
όπου για τον παρανομαστή ισχύει: 

( ) ( ) ( )rRsSWNrRsSWNrRsSN ===+====== ,,1,,0,  
Για το λόγο αυτό η μάθηση ισοδυναμεί με αρίθμηση (counting) στην περίπτωση 
πολυωνιμικών κατανομών (multinomial distributions). Για κόμβους (μεταβλητές) που 
ακολουθούν την κανονική (Gaussian) κατανομή, μπορεί να υπολογισθεί η δειγματική 
μέση τιμή και διακύμανση (sample mean and variance), και να χρησιμοποιηθεί 
γραμμική παλινδρόμηση για τον υπολογισμό του πίνακα βαρών. Για πιο πολύπλοκες 
κατανομές, πιο πολύπλοκες διαδικασίες είναι απαραίτητες. 
 
Γνωστή δομή, μερική παρατηρησιμότητα 
 
Όταν κάποιοι από τους κόμβους είναι κρυμμένοι, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ο 

αλγόριθμος μεγιστοποίησης προσδοκίας (Expectation Maximization - EM) 
προκειμένου να βρεθεί μια βέλτιστη εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας για τις 
παραμέτρους. Η βασική ιδέα για τη χρησιμοποίηση αυτού του αλγορίθμου είναι ότι 
αν ήταν γνωστές όλες οι τιμές των κόμβων, η μάθηση θα είναι εύκολη, όπως 
παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Συνεπώς, αρχικά υπολογίζονται οι 
αναμενόμενες τιμές όλων των κόμβων και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σαν να 
ήταν οι τιμές που παρατηρήθηκαν. Για παράδειγμα, στη περίπτωση του κόμβου W (η 
ίδια μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο), ο αριθμός 
παρατήρησης των γεγονότων αντικαθίσταται από τις τιμές που αναμένεται να 
εμφανιστεί το κάθε γεγονός. 
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( ) ( ) ( )rRsSENrRsSwWENrRsSwWP ========= ,,,,  
όπου EN(x) είναι ο αναμενόμενος αριθμός που το γεγονός x προέκυψε σε ολόκληρο 
το σύνολο εκπαίδευσης, δεδομένης της παρούσας εκτίμησης των παραμέτρων. Ο 
αναμενόμενος αριθμός μπορεί να υπολογισθεί ως εξής: 

( ) ( )( ) ( )( )kDkPsumkDkIEsumEN ._._. ==  

όπου ( )( )kDI .  είναι μια συνάρτηση δείκτης η οποία είναι 1 εάν το γεγονός x 
εμφανίζεται k φορές κατά την εκπαίδευση ενώ, σε κάθε άλλη περίπτωση είναι 0. 
Έχοντας ως δεδομένες τις αναμενόμενες φορές για ένα γεγονός να εμφανιστεί, 

μεγιστοποιούνται οι παράμετροι, έπειτα υπολογίζονται ξανά οι αναμενόμενες φορές 
κ.λπ. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία συγκλίνει αποδεδειγμένα σε ένα τοπικό 
ακρότατο της επιφάνειας πιθανότητας. Είναι επίσης πιθανό να εκτελεσθεί μια 
βαθμιαία αναρρίχηση στην επιφάνεια πιθανότητας. Γενικά ο EM αλγόριθμος είναι 
συνήθως πιο γρήγορος και πιο απλός σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους. 
 
3.8.2 Προσαρμογή (Adaptation) 
 
Κατά τη χρήση ενός συστήματος, αυτό δέχεται διαρκώς νέες περιπτώσεις από τις 

οποίες μπορεί να μαθαίνει και να αποκτά νέες γνώσεις [22]. Είναι συνηθισμένη 
περίπτωση η δομή του δικτύου να είναι καλά ορισμένη, όμως οι δεσμευμένες 
πιθανότητες να εξαρτώνται από παραμέτρους οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με το 
περιβάλλον. Συνεπώς, αν ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο να 
είναι ανεξάρτητο από το περιβάλλον, θα πρέπει το σύστημα αυτό να μπορεί να 
προσαρμοσθεί στα δεδομένα που παίρνει από το περιβάλλον του. Μια άλλη 
περίπτωση που είναι απαραίτητη η προσαρμογή των δεδομένων είναι  η περίπτωση 
που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τους ειδικούς, όσον αφορά στις κατανομές 
πιθανοτήτων, οπότε υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά στις δεσμευμένες πιθανότητες. 
Η αβεβαιότητα αυτή ονομάζεται δεύτερης τάξης αβεβαιότητα και απαιτεί 
προσαρμογή των παραμέτρων στο πραγματικό κόσμο όπως αυτός παρουσιάζεται 
μέσω των διαφόρων περιπτώσεων.  
Στο Σχήμα 3.7 η μεταβλητή A επηρεάζεται άμεσα από τις μεταβλητές B και C, και 

το βάρος ορίζεται από τη δεσμευμένη πιθανότητα ( )CBAP , . Η αβεβαιότητα 

( )CBAP ,  μπορεί να μοντελοποιηθεί  με την εισαγωγή ενός επιπλέον γονέα, της 
μεταβλητής T (Σχήμα 3.7b). Η μεταβλητή T μπορεί να θεωρηθεί ως μια μεταβλητή 
τύπου, για παράδειγμα τύποι περιβάλλοντος ή διαφορετικές εκτιμήσεις ειδικών. Για 
να εκφραστεί η αξιοπιστία των ειδικών ή οι συχνότητες των τύπων περιβάλλοντος, 
ανατίθεται μια κατανομή P(T). 
Όταν μια περίπτωση εισαχθεί στο δίκτυο, η διάδοση της πληροφορίας θα έχει σαν 

αποτέλεσμα μια νέα κατανομή ( )TP* , αυτή η αλλαγή της κατανομής της μεταβλητής 
T θεωρείται ως ένδειξη μάθησης του δικτύου. Η κατανομή  ( )TP*  μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως νέα κατανομή. Όλες οι μεταβλητές που εξαρτώνται από το 
περιβάλλον θα πρέπει να είναι παιδιά της μεταβλητής T. 
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Σχήμα 3.8: Προσαρμογή μέσω μιας μεταβλητής T. Η κατανομή της T ανανεώνεται από 
την αρχική περίπτωση 1 και χρησιμοποιείται στην επόμενη περίπτωση. 

 
Αν η αβεβαιότητα των δεσμευμένων πιθανοτήτων δε μπορεί να μοντελοποιηθεί 

όπως πριν, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στατιστικές μέθοδοι. Κάθε είσοδος σε 
ένα πίνακα για το δίκτυο είναι μια παράμετρος για το μοντέλο, και η στατιστική 
αποστολή είναι να αλλάξει τις εκτιμήσεις των παραμέτρων σταδιακά, καθώς 
εισάγονται νέες περιπτώσεις. Αυτό γενικά είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα εκτός 
και αν τεθούν ορισμένες εξαρτήσεις ανάμεσα στις παραμέτρους. Για την 
προηγούμενη περίπτωση, η εξάρτηση εισήχθηκε μέσω της μεταβλητής T. 
Δυο απλοποιητικές υποθέσεις που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι η γενική 

ανεξαρτησία (Global Independence) και η τοπική ανεξαρτησία (Local Independence). 
Η γενική ανεξαρτησία, η οποία σημαίνει ότι η δεύτερης τάξης αβεβαιότητα για τις 
διάφορες μεταβλητές είναι ανεξάρτητη. Η τοπική ανεξαρτησία που ισχυρίζεται ότι η 
αβεβαιότητα για τις κατανομές για διαφορετικούς σχηματισμούς γονέων είναι 
ανεξάρτητες. Δηλαδή, ας θεωρήσουμε δύο διαφορετικά ζεύγη, τα ( )ji ca ,  και ( )'' , ji ca  

τότε η αβεβαιότητα ( )ji caAP ,  είναι διαφορετική από την αβεβαιότητα ( )'' , ji caAP . 

Ας θεωρήσουμε την πιθανότητα ( )CBAP , , και ας θεωρήσουμε όλες τις μεταβλητές 
να έχουν τρεις καταστάσεις. Με βάση τις υποθέσεις τις γενικής ανεξαρτησίας και της 
τοπικής ανεξαρτησίας μπορεί να θεωρηθεί η ( ) ( )321 ,,, xxxcbAP ji =  ως μια κατανομή 

που ορίζεται από προηγούμενες περιπτώσεις όπου οι ( )CB,  ήταν στην κατάσταση 
( )ji cb , . Στη συνέχεια μπορεί να εκφραστεί η βεβαιότητα για την κατανομή μέσω ενός 
φανταστικού δείγματος μεγέθους s, όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το μέγεθος τόσο πιο 
μικρή είναι η αβεβαιότητα δεύτερης τάξης. Συνεπώς, πίσω από την κατανομή υπάρχει 
ένας πίνακας ( ) ( )321321 ,,,, sxsxsxnnn = . 
Όταν μια καινούργια περίπτωση προκύψει με τα ( )CB,  στην κατάσταση ( )ji cb ,  και 

με τη μεταβλητή A στην κατάσταση 1a , τότε τα 1n  και s αθροίζονται κατά ένα, 
αποδίδοντας μια νέα κατανομή: 
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Αυτή η λογική λειτουργεί καλά μόνο αν η κατάσταση του A, καθώς και οι 
καταστάσεις των γονέων είναι γνωστές. Γενικά, μπορεί να είναι αναμενόμενο ότι τα 
δεδομένα e που δίδονται μπορεί να έχουν αβεβαιότητα τόσο στην κατάσταση του A, 
όσο και στις καταστάσεις των γονέων του. 
Ας θεωρήσουμε ( ) xecbP ji =,  και ( ) ( )321 ,,,, yyyecbAP ji = . Μια απλή προσέγγιση 

είναι να κατανεμηθεί η ποσότητα της πιθανότητας στο ( )ji cbAP , , σύμφωνα με την 

τρέχουσα κατανομή ( )321 ,, yyy . Αφού: 

( ) ( ) ( ) ( )ecbAPecbPecbAPxyxyxy jijiji ,,,,,,, 321 ==  
ισχύει ότι: 

( ) ( ) ( ) ( )( )ecbaPnecbaPnecbaPnnnn jijiji ,,,,,,,,,, 332211
*
3

*
2

*
1 +++=  

Σημειώνεται ότι το μέγεθος του δείγματος αυξήθηκε κατά την ποσότητα ( )ecbP ji , . 
Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή ως κλασματική ενημέρωση (fractional updating). 

Αυτή η μέθοδος έχει το σοβαρό μειονέκτημα να τείνει να υπερεκτιμήσει την άθροιση 
του s, και κατά συνέπεια να υπερεκτιμά τη βεβαιότητα για την κατανομή. Μια 
στατιστικά ορθή ενημέρωση είναι αδύνατη. 
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το μοντέλο που προσομοιώνει το μεταβολισμό 

της γλυκόζης-ινσουλίνης παιδιών με διαβήτη Τύπου 1. Στην παράγραφο 4.2 
παρουσιάζονται μερικά στοιχεία για το Σακχαρώδη Διαβήτη και στοιχειοθετείται η 
ανάγκη για τη δημιουργία ενός μοντέλου για το μεταβολισμό των υδατανθράκων. 
Στην παράγραφο 4.3 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του μεταβολισμού των 
υδατανθράκων. Στη συνέχεια, στην παράγραφο 4.4, παρουσιάζεται το μοντέλο που 
δημιουργήθηκε. Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του μοντέλου, ενώ στη 
συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον υπολογισμό των μεταβλητών του. Τέλος, 
στην παράγραφο 4.5 παρουσιάζεται συνοπτικά η πλατφόρμα ανάπτυξης και 
σχεδίασης αιτιατών πιθανοτικών δικτύων HUGIN. 
 
 
4.2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια από τις πιο συνηθισμένες χρόνιες παθήσεις. 

Σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από ΣΔ. Ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη ή διαβήτη Τύπου 1 είναι ότι 
εμφανίζεται σε νεαρά άτομα. Οι μακροχρόνιες επιπλοκές του ΣΔ Τύπου 1 είναι 
ιδιαίτερα σοβαρές και μπορούν να οδηγήσουν σε τύφλωση, νεφρική ανεπάρκεια, 
βλάβες στα νεύρα, κυκλοφοριακές αρρυθμίες και καρδιοπάθεια. 
Έχει αποδειχτεί ότι εντατική θεραπεία έχει σαν αποτέλεσμα τα επίπεδα γλυκόζης 

στο αίμα να διατηρούνται σε επίπεδα πιο κοντά στα φυσιολογικά και κατ’ επέκταση 
να προλαμβάνεται ή να καθυστερείται η εμφάνιση πολλών από τις προαναφερθείσες 
επιπλοκές [42]. Συχνό αποτέλεσμα της εντατικής θεραπείας είναι τα επεισόδια 
υπογλυκαιμίας, τα οποία αποτελούν μια ιδιαίτερα δυσάρεστη διαδικασία για πολλούς 
ασθενείς. Για να είναι επιτυχής η θεραπεία των ατόμων που πάσχουν από ΣΔ είναι 
απαραίτητη η φροντίδα τους από έναν ειδικό, ο οποίος θα τους προτείνει την 
εξατομικευμένη γι’ αυτούς θεραπεία. Δυστυχώς, δεν έχουν όλα τα άτομα πρόσβαση 
σε ειδικούς που θα τους βοηθήσουν. Εκτός αυτού, είναι απαραίτητο, για τη σωστή 
αντιμετώπιση του ΣΔ, να επισκέπτεται ο ασθενής συχνά το θεράποντα ιατρό του, 
γεγονός ιδιαίτερα δύσκολο, αν ληφθεί υπόψη ο απαιτητικός και γρήγορος ρυθμός 
ζωής. Γι΄ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων [43]. 
Μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι η χρησιμοποίηση των 

υπολογιστών για τη θεραπεία και τον έλεγχο των ατόμων που πάσχουν από ΣΔ [44]. 
Πολλές από τις προσεγγίσεις βασίζονται στη μεταφορά γνώσης στους υπολογιστές 
και τη δημιουργία έμπειρων συστημάτων, τα οποία θα μπορούν να παρέχουν 
συμβουλές όπως ένας ειδικός. Οι προσπάθειες για τη δημιουργία υπολογιστικών 
συστημάτων ικανών να παρέχουν συμβουλές για τη ρύθμιση της δόσης της 
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ινσουλίνης για τη θεραπεία ατόμων που πάσχουν από ΣΔ, βασίζονται είτε σε 
αλγορίθμους βασισμένους σε μοντέλα (model-based), είτε στην εφαρμογή διάφορων 
κανόνων (rule-based) [45-48]. 
Βασικό στοιχείο των περισσοτέρων συστημάτων είναι η προσπάθειά τους να 

μοντελοποιήσουν το μεταβολισμό των υδατανθράκων ή το μεταβολισμό γλυκόζης-
ινσουλίνης, ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα. 
Μια συνηθισμένη προσέγγιση είναι η χρησιμοποίηση μαθηματικών μοντέλων 
προσομοίωσης φυσιολογικών συστημάτων [49-51].  
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η δημιουργία ενός μοντέλου του 

μεταβολισμού των υδατανθράκων που θα επιτρέπει την πρόβλεψη των επιπέδων της 
συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα για διαβητικούς Τύπου 1, έχοντας ως δεδομένα 
την ποσότητα και τη χρονική στιγμή που καταναλώθηκαν υδατάνθρακες, το είδος, 
και την ποσότητα της ινσουλίνης, καθώς και τη χρονική στιγμή που λήφθηκε. Το 
μοντέλο του μεταβολισμού της γλυκόζης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας, είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο δύο διαμερισμάτων 
υλοποιημένο με τη βοήθεια Μπεϋζιανων Δικτύων (ΜΔ). Τα δύο διαμερίσματα που 
λαμβάνονται υπόψη στην  παρούσα μέθοδο, είναι αυτά του γαστρεντερικού σωλήνα 
και του διαμερίσματος της γλυκόζης αίματος. Σημαντικό στοιχείο του μοντέλου 
αυτού είναι η δυνατότητα προσαρμογής του στα δεδομένα του ατόμου που πάσχει 
από διαβήτη και το χρησιμοποιεί. Το μοντέλο είναι εξατομικευμένο, διαθέτει δηλαδή 
την ικανότητα παραμετροποίησης, ώστε ο μεταβολισμός της γλυκόζης σε κάθε άτομο 
να θεωρείται διαφορετικό δυναμικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η 
λήψη εξατομικευμένων, και κατ’ επέκταση πιο αξιόπιστων, αποτελεσμάτων. 

 

4.3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 
 
 
Στο Σχήμα 4.1 παρουσιάζεται ένα απλοποιημένο μοντέλο του μεταβολισμού της 

γλυκόζης. Στο απλοποιημένο μοντέλο λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις της 
λειτουργίας του γαστρεντερικού σωλήνα, του ήπατος, των νεφρών και του μυϊκού 
συστήματος [2]. 
Συγκεκριμένα, στο γαστρεντερικό σωλήνα διασπώνται σε γλυκόζη οι περισσότεροι 

υδατάνθρακες που εισέρχονται στον οργανισμό μέσω της διατροφής. Η προκύπτουσα 
γλυκόζη εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, μέσω της απορρόφησής της από 
το έντερο. Το ήπαρ παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της συγκέντρωσης της 
γλυκόζης στο αίμα (ομοιόσταση γλυκόζης). Συγκεκριμένα στο ήπαρ, όταν η 
συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα είναι αυξημένη, πραγματοποιείται με τη 
βοήθεια της ινσουλίνης, εναπόθεσή της με τη μορφή γλυκογόνου (συμπλέγματος 
σακχάρων). Στην περίπτωση που δημιουργηθούν συνθήκες υπογλυκαιμίας, δηλαδή 
αν η συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα πέσει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, το 
γλυκογόνο διασπάται απελευθερώνοντας γλυκόζη στο αίμα. Πηγή ενέργειας για τους 
μύες είναι η γλυκόζη αίματος, καθώς και τα λιπαρά οξέα. Η εναπόθεση της γλυκόζης 
στα μυϊκά κύτταρα είναι ινσουλινο-εξαρτώμενη, δηλαδή προάγεται από την παρουσία 
της ινσουλίνης στο αίμα. Αντίθετα, ινσουλινο-ανεξάρτητη είναι η χρησιμοποίηση της 
γλυκόζης αίματος από τα κύτταρα του εγκεφάλου και τα ερυθροκύτταρα, για τα 
οποία η γλυκόζη είναι η αποκλειστική πηγή ενέργειας, μιας και αυτά 
χαρακτηρίζονται από διαπερατότητα στη γλυκόζη. 
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Σχήμα 4.1: Ένα απλοποιημένο μοντέλο του μεταβολισμού της γλυκόζης. Τα βέλη 
αντιστοιχούν στη μεταφορά γλυκόζης. Με Ι+ και Ι- συμβολίζεται η μεταφορά γλυκόζης, 
η οποία ενισχύεται ή παρεμποδίζεται αντίστοιχα από την ινσουλίνη στο πλάσμα 
αίματος. 
 
Στους νεφρούς, όπου το αίμα υποβάλλεται σε μηχανικό φιλτράρισμα, οι περιττές 
ουσίες απομακρύνονται, ενώ άλλες όπως η γλυκόζη επαναρροφούνται σχεδόν 
ολοκληρωτικά, όποτε στα υγιή άτομα δεν ανιχνεύεται γλυκόζη στα ούρα. Σε 
παθολογικές καταστάσεις, όπως είναι ο ΣΔ, η γλυκόζη δεν επαναρροφάται πλήρως με 
αποτέλεσμα την ανίχνευσή της στα ούρα. 
Το Σχήμα 4.1, αν και δίνει μια εποπτική εικόνα των βασικών οργάνων που 

αλληλεπιδρούν στη διαμόρφωση της γλυκόζης στο αίμα, ωστόσο δε δίνει 
πληροφορίες για τη δυναμική τους συμπεριφορά. Η ύπαρξη αυτής της πληροφορίας 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της συγκέντρωσης της γλυκόζης 
σε διαβητικούς Τύπου 1.  

 
 

4.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
 
 
4.4.1 Βασικές αρχές 
 
Το μοντέλο που δημιουργήθηκε επιτρέπει την πρόβλεψη της απόκρισης της 

γλυκόζης [57],[58],[59]. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται σε δημοσιευμένα δεδομένα της 
φυσιολογίας του συστήματος, για παράδειγμα την απορρόφηση της ινσουλίνης, την 
απορρόφηση των υδατανθράκων από το γαστρεντερικό σωλήνα, τα αποτελέσματα 
της ινσουλίνης στο ρυθμό έκκρισης γλυκόζης, κ.λπ.. Σαν είσοδο το μοντέλο δέχεται 
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το ποσό και την ώρα που καταναλώθηκαν υδατάνθρακες, καθώς και τον τύπο, την 
ποσότητα και την ώρα που λήφθηκε ινσουλίνη. 
Στο Σχήμα 4.2 παρουσιάζεται το μοντέλο μεταβολισμού των υδατανθράκων [58]. 

Το μοντέλο αποτελείται από δύο διαμερίσματα, όπου τα βέλη δείχνουν τη ροή 
υδατανθράκων προς και από αυτά. Η βασική δομή του μεταβολισμού των 
υδατανθράκων παρουσιάζεται σαφώς στο Σχήμα 4.3. Η γλυκόζη εισάγεται στον 
οργανισμό όπου διανέμεται, εκκρίνεται ή καταναλώνεται. Υπάρχουν μηχανισμοί 
ελέγχου που διαμορφώνουν τόσο την έκκριση, όσο και την αποθήκευση της γλυκόζης 
στον οργανισμό. Η ποσοτικοποίηση αυτών των διεργασιών εισάγει αβεβαιότητα, η 
οποία ανακλά τις διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα, καθώς και τις χρονικές 
διακυμάνσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο ίδιο το άτομο. Για αυτό το λόγο και είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική η επιλογή των ΜΔ, καθώς επιτρέπει τον χειρισμό αυτής 
της αβεβαιότητας. 
Το μοντέλο έχει δύο μεταβλητές κατάστασης, η μία μεταβλητή κατάστασης 

καταγράφει το ποσό των υδατανθράκων στο γαστρεντερικό σωλήνα (CHO), ενώ η 
άλλη μεταβλητή καταγράφει τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο διαμέρισμα του 
αίματος (BG - Blood Glucose). Οι διαφορικές εξισώσεις, που περιγράφουν τη ροή 
στο μοντέλο διαμερισμάτων εκφράζονται με εξισώσεις διαφορών βήματος 1 ώρας. Σε 
κάθε βήμα 1 ώρας το μοντέλο υπολογίζει τη μεταβολή στη γλυκόζη για το διάστημα 
αυτό, οπότε προκύπτει η συγκέντρωση της γλυκόζης στο τέλος της ώρας. 

 
 

 
Σχήμα 4.2: Η ροή υδατανθράκων στο μοντέλο διαμερισμάτων: οι υδατάνθρακες στα 
γεύματα προστίθενται στο περιεχόμενο του διαμερίσματος του γαστρεντερικού σωλήνα, 
η απορρόφηση των υδατανθράκων από το γαστρεντερικό σωλήνα έχει σαν αποτέλεσμα 
να αυξηθεί το περιεχόμενο του διαμερίσματος του αίματος σε γλυκόζη. Τέλος, η 
χρησιμοποίηση της γλυκόζης έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του περιεχομένου του 
διαμερίσματος του αίματος σε γλυκόζη. 
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Σχήμα 4.3: Στο σχήμα παρουσιάζεται το κομμάτι του μοντέλου για ένα βήμα μιας 
ώρας. Η μη απορροφημένη ποσότητα υδατανθράκων στο γαστρεντερικό σωλήνα 
(CHO) και η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα (BG) στο αριστερό κομμάτι του 
σχήματος μπορούν να θεωρηθούν ως μεταβλητές κατάστασης, που καθορίζουν 
μοναδικά την τρέχουσα κατάσταση. Οι μεταβλητές στη δεύτερη στήλη μπορούν να 
θεωρηθούν ως διαδικαστικές μεταβλητές, που είναι υπεύθυνες για τη μεταβολή των 
CHO και BG σε διάστημα μιας ώρας. Το μοντέλο των 24 ωρών αποτελείται από 24 
τέτοια μέρη. 

 
Στο Σχήμα 4.3 παρουσιάζεται η δομή του μοντέλου διαφορών. Η γλυκόζη 

εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος από δύο πιθανές πηγές: (α) οι υδατάνθρακες 
που περιέχονται στο γεύμα “MEAL” απορροφούνται από το γαστρεντερικό σωλήνα 
“GUT ABSORPTION” και εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος ως γλυκόζη 
“BG”, ή και (β) η γλυκόζη ελευθερώνεται από το ήπαρ “GLUCOSE PRODUCTION” 
με ρυθμό που εξαρτάται από τη συγκέντρωση της γλυκόζης και την ινσουλίνη. 
Συνεπώς, οι δύο αυτές μεταβλητές συντελούν στην αύξηση της συγκέντρωσης 
γλυκόζης αίματος. 
Το μοντέλο περιλαμβάνει την αναπαράσταση τριών διαδικασιών που σχετίζονται με 

την απομάκρυνση της γλυκόζης από το αίμα και συνεπώς συντελούν στη μείωση της 
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συγκέντρωσης γλυκόζης αίματος. Αυτές οι διαδικασίες είναι η ινσουλινο-εξαρτώμενη 
χρησιμοποίηση της γλυκόζης “INS-DEP UTIL”, η ινσουλινο-ανεξάρτητη 
χρησιμοποίηση της γλυκόζης “INS-INDEP UTIL”, καθώς και η απομάκρυνση της 
ινσουλίνης μέσω των νεφρών “RENAL CLEARANCE”. Ένα σημαντικό κομμάτι της 
κατανάλωσης γλυκόζης επάγεται από την παρουσία της ινσουλίνης, γι’ αυτό και 
ονομάζεται ινσουλινο-εξαρτώμενη κατανάλωση της γλυκόζης. Αντίθετα, η 
κατανάλωση ινσουλίνης από άλλους ιστούς, όπως το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι 
ανεξάρτητη από την ινσουλίνη, ενώ εξαρτάται κυρίως από τη συγκέντρωση της 
γλυκόζης. Η συγκέντρωση της γλυκόζης, όταν ξεπεράσει κάποια όρια, φιλτράρεται 
από τα νεφρά και εκκρίνεται στα ούρα. Ενεργής. Συνεπώς, στο τέλος της πρώτης 
ώρας η συγκέντρωση της γλυκόζης δίνεται από τον τύπο: 
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Σύμφωνα με τον τύπο, η συγκέντρωση γλυκόζης αίματος στο τέλος της πρώτης ώρας 
είναι ίση με τη συγκέντρωση γλυκόζης αίματος της προηγούμενης ώρας, αν 
αφαιρεθεί η γλυκόζη που καταναλώθηκε ή απομακρύνθηκε μέσω των διαδικασιών 
που περιγράφηκαν και προστεθεί η γλυκόζη που παράχθηκε ή εισήχθηκε στον 
οργανισμό. 
Σε φυσιολογικά άτομα η ινσουλίνη παράγεται από το πάγκρεας. Σε ινσουλινο-

εξαρτώμενους διαβητικούς, το πάγκρεας αδυνατεί να παράγει την απαιτούμενη 
ινσουλίνη. Συνεπώς, τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη Τύπου 1 χρησιμοποιούν 
ενέσεις για να λάβουν την απαραίτητη ποσότητα ινσουλίνης. Η ινσουλίνη αυτή 
εγχέεται στον ιστό που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και στη συνέχεια απορροφάται 
με αργούς ρυθμούς. Οι ρυθμοί αυτοί διαφέρουν ανάλογα με το είδος της ινσουλίνης 
αλλά και από παράγοντες που εξαρτώνται από το ίδιο το άτομο. Οι φυσιολογικές 
αυτές μεταβολές ανάλογα με το άτομο εκφράζονται με την παράμετρο «INS-SENS» 
(insulin-sensitivity, ευαισθησία στην ινσουλίνη). Η μεταβλητή INS-SENS είναι ένας 
παράγοντας που διαμορφώνει τη βιολογική δράση της εγχεόμενης ινσουλίνης, και 
συνεπώς καθορίζει την ποσότητα της ινσουλίνης (ACTIVE INSULIN). Ως ενεργή 
ινσουλίνη θεωρείται η ποσότητα της ινσουλίνης η οποία είναι βιολογικά ενεργή. 
Ανάλογα με την ευαισθησία του κάθε οργανισμού χρειάζονται και διαφορετικές 
ποσότητες ινσουλίνης για την παραγωγή του ίδιου βιολογικού έργου. Όσο λιγότερο 
ευαίσθητος είναι ο οργανισμός ενός ατόμου στην ινσουλίνη, τόσο μεγαλύτερες 
ποσότητες απαιτούνται για την παραγωγή του ίδιου βιολογικού έργου. Όλοι οι 
άνθρωποι δεν έχουν την ίδια ευαισθησία στην ινσουλίνη. Είναι σημαντικό να 
αναφερθεί ότι μια από τις πρώτες ενδείξεις για διαβήτη είναι η ελαττωμένη 
ευαισθησία στην ινσουλίνη. Η παράμετρος αυτή διαφέρει μεταξύ ατόμων και στο 
συγκεκριμένο μοντέλο υπολογίζεται ανάλογα με τα δεδομένα εισόδου που 
εφαρμόζονται σε αυτό. Η συγκεκριμένη παράμετρος είναι αυτή που επιτρέπει στο 
μοντέλο να προσαρμόζεται και να παράγει εξατομικευμένα αποτελέσματα.  
Τα βέλη στο μοντέλο που παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.3 αναπαριστούν αιτιατές 

σχέσεις ανάμεσα στις διαδικασίες που συμμετέχουν στον καθορισμό της 
συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα. Η ποσοτικοποίηση των σχέσεων αυτών γίνεται 
με τη μορφή δεσμευμένων πιθανοτήτων. Τα δεδομένα έχουν την τυπική διάταξη, 
δηλαδή αποτελούνται από τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της εξαρτημένης 
μεταβλητής για διάφορες διακριτές τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής. Γνωρίζοντας 
τις πληροφορίες αυτές είναι δυνατό να υπολογισθούν οι αντίστοιχες δεσμευμένες 
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πιθανότητες. Η εξαρτημένη μεταβλητή θεωρείται ότι είναι μια διακριτή στοχαστική 
μεταβλητή, και με τη δειγματοληψία μιας κανονικής κατανομής που ορίζεται από τη 
μέση τιμή και την απόκλιση είναι δυνατό να υπολογισθούν οι πιθανότητες. Η 
διακριτοποίηση των μεταβλητών, που είναι στην πραγματικότητα συνεχείς, γίνεται με 
τέτοιο τρόπο που επιτρέπει να καλυφθεί όλο το φάσμα τιμών. Συνεπώς, υπάρχουν δύο 
μορφές αβεβαιότητας για κάθε διακριτή μεταβλητή. Αρχικά, πρέπει να θεωρηθεί το 
σφάλμα κβαντοποίησης που προκύπτει από την αναπαράσταση μιας συνεχής 
μεταβλητής ως διακριτή. Στη συνέχεια, πρέπει να θεωρηθεί η αβεβαιότητα που 
συνδέεται με την επιλογή των περιοχών που χωρίζουμε το πεδίο τιμών των 
μεταβλητών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δεσμευμένες πιθανότητες που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του μοντέλου, καθώς και ο υπολογισμός τους 
που βασίσθηκε στις αρχές που αναφέρθηκαν. 

 
4.4.2 Υπολογισμός των Μεταβλητών 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μεταβλητές του μοντέλου. Συγκεκριμένα, 

αναλύονται οι καταστάσεις των μεταβλητών και καθορίζονται οι κατανομές των 
δεσμευμένων πιθανοτήτων που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία του ΜΔ. 
 
Απορρόφηση του γαστρεντερικού σωλήνα (GUT_ABSORPTION) 
 
Η μεταβλητή GUT_ABSORPTION  εκφράζει την απορρόφηση των υδατανθράκων 

από το γαστρεντερικό σωλήνα για δεδομένη συγκέντρωση υδατανθράκων που 
βρίσκονται σε αυτό. Στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της 
απορρόφησης του γαστρεντερικού σωλήνα (GUT_ABSORPTION) συναρτήσει της 
συγκέντρωσης των υδατανθράκων (CHO) [57],[60],[61],[62]. Στο σχήμα αυτό, 
παρουσιάζεται η απορρόφηση των υδατανθράκων για διάφορες τιμές της 
συγκέντρωσης των υδατανθράκων. Για κάθε τιμή της συγκέντρωσης των 
υδατανθράκων δίνεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της απορρόφησης. Όπως 
αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται ότι η απορρόφηση των 
υδατανθράκων που εκφράζεται από τη μεταβλητή GUT_ABSORPTION ακολουθεί 
την κανονική κατανομή, με μέση τιμή και τυπική απόκλιση αυτή που παρουσιάζεται 
στο Σχήμα 4.4 για κάθε τιμή της συγκέντρωσης. Για να είναι δυνατή η 
ποσοτικοποίηση της πληροφορίας που παρέχεται με τη μορφή της δεσμευμένης 
μεταβλητής ( )CHORPTIONABSGUTP Ο_ , είναι απαραίτητη η διακριτοποίηση του 
πεδίου τιμών. Η διακριτοποίηση αυτή πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
καλύπτεται πλήρως όλο το διάστημα των τιμών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
επιλέχθηκαν τα διαστήματα (0, 20), (20, 60), (60, 100), (100, 140), (140, 180), (180, 
220) και εκφράστηκαν από τις μεταβλητές ( )0P , ( )40P , ( )80P , ( )120P , ( )160P , 
( )200P  αντίστοιχα.  
Αφού έχει χωριστεί το πεδίο τιμών σε κατάλληλα διαστήματα, ο υπολογισμός των 

πιθανοτήτων γίνεται με τον εξής τρόπο: 
Έστω για παράδειγμα ότι θέλουμε να υπολογίσουμε τις πιθανότητες 
( )CHORPTIONABSGUTP Ο_  για την περίπτωση που η συγκέντρωση των 

υδατανθράκων στο γαστρεντερικό σωλήνα είναι CHO = 300 mmol. 
Για αυτή την τιμή της συγκέντρωσης των υδατανθράκων από το Σχήμα 4.4 

βρίσκεται ότι η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της απορρόφησης των 
υδρογονανθράκων είναι μ = 100, και σ = 29 αντίστοιχα. Γνωρίζουμε ότι η μεταβλητή 
ακολουθεί την κανονική κατανομή, οπότε στο διάστημα (μ-2σ,μ+2σ) περιέχεται η 
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συντριπτική πλειοψηφία των πιθανών τιμών της μεταβλητής. Το διάστημα αυτό στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι το (42, 158).  Στο συγκεκριμένο διάστημα 
αντιστοιχίζονται οι πιθανότητες ( )40P , ( )80P , ( )120P , ( )160P . Για τον υπολογισμό 
της κάθε μιας από τις προηγούμενες πιθανότητες αντικαθιστούμε με την τυχαία 

μεταβλητή ( )
σ
μ−

=
XZ . 

 
Σχήμα 4.4: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της απορρόφησης υδατανθράκων ως 
συνάρτηση της συγκέντρωσης των υδατανθράκων που βρίσκονται στο γαστρεντερικό 
σωλήνα. 

 
Η τυχαία μεταβλητή αυτή ακολουθεί την τυποποιημένη κανονική κατανομή Ν(0,1), 

οπότε: 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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( ) ( ) ( ) ( )
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( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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⎪
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Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις υπόλοιπες τιμές της συγκέντρωσης των 
υδατανθράκων, αλλά και για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων των υπόλοιπων 
μεταβλητών. Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις υπόλοιπες 
συγκεντρώσεις υδατανθράκων 

. 
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Πίνακας 4.1: Οι δεσμευμένες πιθανότητες ( )CHORPTIONABSGUTP Ο_  για τις 
διάφορες τιμές της συγκέντρωσης των  υδατανθράκων στο γαστρεντερικό σωλήνα 

 
  100 

mmol 
200 

mmol 
300 

mmol 
400 

mmol 
500 

mmol 
600 

mmol 
P(0) 0 0 0 0 0 0 
P(40) 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 
P(80) 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 
P(120) 0 0 0 0 0 0 
P(160) 0 0 0 0 0 0 
P(200) 0 0 0 0 0 0 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 
 
Όπως είναι φανερό από τον Πίνακα 4.1 η διακριτοποίηση που επιλέχθηκε επιτρέπει 
την πλήρη κάλυψη του πεδίου τιμών. Αυτό γίνεται σαφές, καθώς για κάθε τιμή της 
συγκέντρωσης, το άθροισμα όλων των πιθανοτήτων των μη επικαλυπτόμενων 
διαστημάτων είναι σχεδόν ίσο με τη μονάδα. Δεν υπολογίσθηκε η πιθανότητα για τη 
συγκέντρωση CHO=0mmol, γιατί προφανώς είναι P(0)=1. 
Για τις υπόλοιπες μεταβλητές παρουσιάζεται μόνο ο πίνακας που περιέχει τις 

δεσμευμένες πιθανότητες που υπολογίσθηκαν, καθώς και το αντίστοιχο γράφημα. Ο 
υπολογισμός των πιθανοτήτων πραγματοποιήθηκε με διαδικασία ανάλογη με την 
προηγούμενη.  

 
Μη ινσουλινο-εξαρτώμενη χρήση της γλυκόζης (INS_INDEP_UTIL) 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τη δεσμευμένη μεταβλητή 
( )BGUTILINDEPINSP −− , δηλαδή τι ποσό γλυκόζης είναι πιθανό να καταναλωθεί 

δεδομένης της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα. Για τον υπολογισμό της μη 
ινσουλινο-εξαρτώμενης χρήσης της γλυκόζης χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από το 
έργο του Gottesman [63] και η γραφική παράσταση που προκύπτει παρουσιάζεται 
στο Σχήμα 4.5 [57] . 

 

 
Σχήμα 4.5: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της μη ινσουλινο-εξαρτώμενης χρήσης της 
γλυκόζης (INS-INDEP-UTIL) ως συνάρτηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα 
(BG). 
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Με βάση τη γραφική παράσταση αυτή και σύμφωνα με την προηγούμενη 
μεθοδολογία προκύπτουν οι δεσμευμένες πιθανότητες που παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 4.2. 

Πίνακας 4.2: Οι δεσμευμένες πιθανότητες ( )BGUTILINDEPINSP −−  για τις 
διάφορες τιμές της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα. 

 
  1 

mmol/l 
2 

mmol/l 
4 

mmol/l 
6 

mmol/l 
9 

mmol/l 
13 

mmol/l 
17 

mmol/l 
22 

mmol/l 
P(0) 0,9318 0,0791 0 0 0 0 0 0 

P(20) 0,0668 0,7252 0,395 0,2252 0,03 0 0 0 
P(40) 0 0,1885 0,5759 0,7065 0,6142 0,2623 0,0525 0 
P(60) 0 0 0 0,0667 0,3512 0,683 0,683 0,395 
P(80) 0 0 0 0 0 0,0525 0,2623 0,5759 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,9986 0,9928 0,9709 0,9984 0,9954 0,9978 0,9978 0,9709 
 
Σε αυτήν την περίπτωση τα διαστήματα ορίστηκαν ως εξής: (0, 10), (10, 30), (30, 

50), (50, 70), (70, 90) και εκφράστηκαν από τις μεταβλητές ( )0P , ( )20P , ( )40P , 
( )60P , ( )80P  αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει 

πλήρης κάλυψη του πεδίου τιμών.  
 

Απομάκρυνση γλυκόζης μέσω των νεφρών (Renal Clearance) 
 
Η απομάκρυνση της γλυκόζης μέσω των νεφρών συμβαίνει μόνο όταν ξεπεραστεί 

ένα κατώφλι που αφορά στη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα, το οποίο είναι 
περίπου 10mmol/l [64]. Η γραφική παράσταση που παρουσιάζει το ποσό της 
απομάκρυνσης της γλυκόζης μέσω των νεφρών (Renal Clearance) συναρτήσει της 
συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.6 [57]: 

 

 
Σχήμα 4.6: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της απομάκρυνσης της γλυκόζης από τα 
νεφρά (Renal Clearance) ως συνάρτηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα 
(BG). 
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Με βάση την γραφική παράσταση του Σχήματος 4.6 και τα διαστήματα που 
ορίσθηκαν στην περίπτωση της μη ινσουλινο-εξαρτώμενης χρήσης της γλυκόζης 
προκύπτει η δεσμευμένη πιθανότητα ( )BGCLEARANCERENALP _ , οι τιμές της 
οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. 

Πίνακας 4.3: Οι δεσμευμένες πιθανότητες ( )BGCLEARANCERENALP _  για τις 
διάφορες τιμές της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα. 

 

  
1 

mmol/l 
2 

mmol/l 
4 

mmol/l 
6 

mmol/l 
9 

mmol/l 
13 

mmol/l 
17 

mmol/l 
22 

mmol/l 
P(0) 1 1 1 1 0,97725 0,48778 0 0 
P(20) 0 0 0 0 0 0,5 0,97556 0 
P(40) 0 0 0 0 0 0 0 0,97556
P(60) 0 0 0 0 0 0 0 0 
P(80) 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 1 1 1 0,97725 0,98778 0,97556 0,97556
 
Ινσουλινο-εξαρτώμενη χρησιμοποίηση της γλυκόζης (INS-DEP-UTIL) 
 
Η χρησιμοποίηση της γλυκόζης σε μερικούς ιστούς εξαρτάται από τα επίπεδα της 

συγκέντρωσης της ινσουλίνης στο αίμα, καθώς και από τα επίπεδα συγκέντρωσης της 
ίδιας της γλυκόζης στο αίμα [65], [66], [67], [68], [69]. Η παραπάνω εξάρτηση 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.7 [57] για διαφορετικές τιμές της συγκέντρωσης της 
ινσουλίνης και της συγκέντρωσης της γλυκόζης. 

 
Σχήμα 4.7: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της  ινσουλινο-εξαρτώμενης χρήσης της 
γλυκόζης (INS-DEP-UTIL) ως συνάρτηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα 
(BG) για διαφορετικές τιμές της συγκέντρωσης της ινσουλίνης στο αίμα. 
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Με βάση τη γραφική παράσταση του Σχήματος 4.7 είναι δυνατό να υπολογισθεί η 
δεσμευμένη πιθανότητα ( )INSULINACTIVEBGUTILDEPINSP _,−− . Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες με τις υπολογισμένες πιθανότητες για τις 
διαφορετικές τιμές της συγκέντρωσης της ινσουλίνης και της συγκέντρωσης της 
γλυκόζης (Πίνακες 4.4 - 4.7). 

 

Πίνακας 4.4: Οι δεσμευμένες πιθανότητες ( )INSULINACTIVEBGUTILDEPINSP _,−−   
για τις διάφορες τιμές της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα για συγκέντρωση 
ινσουλίνης ενεργής ινσουλίνης 80 μU/ml. 

 

  
1 

mmol/l 
2 

mmol/l 
4 

mmol/l 
6 

mmol/l 
9 

mmol/l 
13 

mmol/l 
17 

mmol/l 
22 

mmol/l 
P(0) 0,07645 0,0538 0,02894 0 0 0 0,01217 0 
P(40) 0,69258 0,52139 0,29482 0,16842 0,08778 0,04171 0,04956 0,03087
P(80) 0,2217 0,39124 0,49384 0,43499 0,25738 0,13996 0,10243 0,06568
P(120) 0 0,02548 0,16547 0,31276 0,35824 0,26677 0,15845 0,11049
P(160) 0 0 0 0,06216 0,21696 0,28917 0,19862 0,15846
P(200) 0 0 0 0,00331 0,06236 0,17683 0,18654 0,18147

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,99073 0,99191 0,98307 0,98164 0,98272 0,91444 0,70777 0,54697
 

Πίνακας 4.5: Οι δεσμευμένες πιθανότητες ( )INSULINACTIVEBGUTILDEPINSP _,−−   
για τις διάφορες τιμές της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα για συγκέντρωση 
ινσουλίνης ενεργής ινσουλίνης 40 μU/ml. 
 

  
1 

mmol/l 
2 

mmol/l 
4 

mmol/l 
6 

mmol/l 
9 

mmol/l 
13 

mmol/l 
17 

mmol/l 
22 

mmol/l 
P(0) 0,37584 0,26934 0,15919 0,09214 0,05118 0,031 0 0,03351
P(40) 0,61007 0,71139 0,75303 0,70581 0,45937 0,27641 0,0455 0,13101
P(80) 0 0 0,07073 0,1908 0,43059 0,47253 0,50716 0,22029
P(120) 0 0 0 0 0,04889 0,1931 0,33348 0,24929
P(160) 0 0 0 0 0 0 0,08776 0,1899 
P(200) 0 0 0 0 0 0 0,00715 0,08745

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,98591 0,98073 0,98295 0,98875 0,99003 0,97304 0,98105 0,91145
 

Πίνακας 4.6: Οι δεσμευμένες πιθανότητες ( )INSULINACTIVEBGUTILDEPINSP _,−−   
για τις διάφορες τιμές της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα για συγκέντρωση 
ινσουλίνης ενεργής ινσουλίνης 20 μU/ml. 

 

  
1 

mmol/l 
2 

mmol/l 
4 

mmol/l 
6 

mmol/l 
9 

mmol/l 
13 

mmol/l 
17 

mmol/l 
22 

mmol/l 
P(0) 0,96272 0,90297 0,69815 0,45396 0,26934 0,15344 0,09292 0,05118
P(40) 0,03593 0,0968 0,29806 0,53983 0,71139 0,70874 0,59071 0,45937
P(80) 0 0 0 0 0 0,11464 0,28646 0,43059
P(120) 0 0 0 0 0 0 0 0,04889
P(160) 0 0 0 0 0 0 0 0 
P(200) 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,99865 0,99977 0,99621 0,99379 0,98073 0,97682 0,97009 0,99003
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Πίνακας 4.7: Οι δεσμευμένες πιθανότητες ( )INSULINACTIVEBGUTILDEPINSP _,−−   
για τις διάφορες τιμές της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα για συγκέντρωση 
ινσουλίνης ενεργής ινσουλίνης 10 μU/ml. 

  
1 

mmol/l 
2 

mmol/l 
4 

mmol/l 
6 

mmol/l 
9 

mmol/l 
13 

mmol/l 
17 

mmol/l 
22 

mmol/l 
P(0) 0,98307 0,97684 0,96272 0,93885 0,69815 0,5474 0,41072 0,24563 
P(40) 0 0 0,03593 0,06057 0,29806 0,44038 0,57129 0,73676 
P(80) 0 0 0 0 0 0 0 0 
P(120) 0 0 0 0 0 0 0 0 
P(160) 0 0 0 0 0 0 0 0 
P(200) 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,98307 0,97684 0,99865 0,99942 0,99621 0,98778 0,98201 0,98239 
 
Για τον προσδιορισμό των προηγούμενων πιθανοτήτων το πεδίο τιμών χωρίσθηκε 

στα εξής διαστήματα: (0, 20), (20, 60), (60, 100), (100, 140), (140, 180), (180, 220) 
τα οποία αντιστοιχούν στις πιθανότητες  ( )0P , ( )40P , ( )80P , ( )120P , ( )160P  και 
( )200P . 
 

Παραγωγή γλυκόζης (Glucose Production) 
 
Όπως είναι γνωστό η παραγωγή γλυκόζης εξαρτάται τόσο από τα επίπεδα 

γλυκόζης, όσο και από τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα [65], [66], [67], [68], [69]. 
Στην πραγματικότητα, για επίπεδα συγκέντρωσης ινσουλίνης μεγαλύτερα από 
20μU/ml η παραγωγή της γλυκόζης μειώνεται στο ελάχιστο. Η εξάρτηση της 
παραγωγής της γλυκόζης παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα 4.8 [57]. Με βάση το 
σχήμα αυτό, δηλαδή με βάση τις πληροφορίες για τη μέση τιμή και την τυπική 
απόκλιση της παραγωγής της γλυκόζης (GLUCOSE PRODUCTION) για τις 
διαφορετικές τιμές της συγκέντρωσης της γλυκόζης και της ινσουλίνης και 
χωρίζοντας το πεδίο τιμών σε κατάλληλα μη επικαλυπτόμενα διαστήματα τιμών, 
υπολογίζονται οι τιμές της δεσμευμένης πιθανότητας 
( )INSULINACTIVEBGPRODUCTIONGLUCOSEP _,_  η οποία είναι απαραίτητη κατά 

την υλοποίηση του ΜΔ του μοντέλου (Πίνακες 4.8 – 4.10). Για τον προσδιορισμό 
των πιθανοτήτων το πεδίο τιμών χωρίσθηκε στα εξής διαστήματα: ( )20,0 , ( )60,20 , 
( )100,60 , ( )140,100 , ( )180,140 , ( )220,180  τα οποία αντιστοιχούν στις πιθανότητες  
( )0P , ( )40P , ( )80P , ( )120P , ( )160P  και ( )200P . 

 
Σχήμα 4.8: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της παραγωγής της γλυκόζης (GLUCOSE 
PRODUCTION) ως συνάρτηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα (BG) για 
διαφορετικές τιμές της συγκέντρωσης της ινσουλίνης στο αίμα. 
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Πίνακας 4.8: Οι δεσμευμένες πιθανότητες ( )INSULINACTIVEBGPRODUCTGLUCP _,_   
για τις διάφορες τιμές της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα για συγκέντρωση 
ινσουλίνης ενεργής ινσουλίνης 20 μU/ml. 

 

  
1 

mmol/l 
2 

mmol/l 
4 

mmol/l 
6 

mmol/l 
9 

mmol/l 
13 

mmol/l 
17 

mmol/l 
22 

mmol/l 
P(0) 0 0 0,03593 0,42074 0,99982 1 1 1 
P(40) 0,95446 0,98144 0,96407 0,57926 0 0 0 0 
P(80) 0,00097 0 0 0 0 0 0 0 
P(120) 0 0 0 0 0 0 0 0 
P(160) 0 0 0 0 0 0 0 0 
P(200) 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,95543 0,98144 1 1 0,99982 1 1 1 
 

Πίνακας 4.9: Οι δεσμευμένες πιθανότητες ( )INSULINACTIVEBGPRODUCTGLUCP _,_   
για τις διάφορες τιμές της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα για συγκέντρωση 
ινσουλίνης ενεργής ινσουλίνης 10 μU/ml. 

 

  
1 

mmol/l 
2 

mmol/l 
4 

mmol/l 
6 

mmol/l 
9 

mmol/l 
13 

mmol/l 
17 

mmol/l 
22 

mmol/l 
P(0) 0 0,00114 0 0 0 0 0 0,85305
P(40) 0,21989 0,21656 0,37717 0,48741 0,61604 0,97222 0,98341 0,14686
P(80) 0,72673 0,72968 0,61417 0,51121 0,38186 0,02559 0 0 
P(120) 0 0,05262 0 0 0 0 0 0 
P(160) 0 0 0 0 0 0 0 0 
P(200) 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,94662 1 0,99134 0,99862 0,9979 0,99781 0,98341 0,99991
 

Πίνακας 4.10: Οι δεσμευμένες πιθανότητες ( )INSULINACTIVEBGPRODUCTGLUCP _,_   
για τις διάφορες τιμές της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα για συγκέντρωση 
ινσουλίνης ενεργής ινσουλίνης 0 μU/ml. 

 

  
1 

mmol/l 
2 

mmol/l 
4 

mmol/l 
6 

mmol/l 
9 

mmol/l 
13 

mmol/l 
17 

mmol/l 
22 

mmol/l 
P(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 
P(40) 0 0 0 0 0 0 0 0 
P(80) 0,11914 0,13266 0,13639 0,17739 0,2086 0,29637 0,49931 0,6265 
P(120) 0,37263 0,4111 0,5584 0,61814 0,65678 0,6712 0,49931 0,36668
P(160) 0,36887 0,35421 0,28453 0,19551 0,13018 0,03074 0,00069 0,00402
P(200) 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,86064 0,89797 0,97932 0,99104 0,99556 0,99831 0,99931 0,9972 
 
 

Απορρόφηση και δράση της ινσουλίνης (ACTIVE_INSULIN) 
 
Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης της ινσουλίνης στο πλάσμα 

χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο απορρόφησης του Bergman. Σύμφωνα με το μοντέλο 
αυτό η ινσουλίνη I (mU/lt) στο πλάσμα αίματος αποτελεί ανεξάρτητο διαμέρισμα 
[56], και η μεταβολή της δίνεται από τη σχέση [44],[49]: 
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Ik
V
I

dt
dI

e
i

abs −=   

όπου ek )( 1−h είναι η πρώτης τάξης σταθερά μείωσης της ινσουλίνης από το 
διαμέρισμα, ίση με 5.4 1−h , absI  ( hU / ) είναι ο ρυθμός απορρόφησης της ινσουλίνης 
από το πλάσμα αίματος και iV  )(lt  είναι ο όγκος κατανομής της ινσουλίνης, ο οποίος 
είναι ίσος με 94.9 lt για έναν άνδρα βάρους Kgr70  [52]. Ο ρυθμός απορρόφησης της 
ινσουλίνης από το πλάσμα αίματος μετά τη χορήγηση D )(U  ινσουλίνης δίνεται από 
τη σχέση 

2
50

50

)(
)( ss

s

abs tTt
DTtstI

+
⋅⋅⋅

=  

όπου t  είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της ένεσης, s  είναι μια σταθερά 
με τιμή που προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά της απορροφούμενης ινσουλίνης 
και 50T  είναι ο χρόνος στον οποίο το 50% της δόσης D έχει απορροφηθεί. Η 
εξάρτηση του χρόνου 50T  από τη δόση δίνεται από τη γραμμική σχέση 

baDT +=50  
όπου a και b είναι σταθερές. Οι τιμές των παραμέτρων a , b  και s ανάλογα με το 
είδος της λαμβανόμενης ινσουλίνης δίνονται στον πίνακα 4.11 [53],[54]. Στην 
περίπτωση που χορηγηθούν διαδοχικές δόσεις ινσουλίνης, η ινσουλίνη στο πλάσμα 
υπολογίζεται από τη διαδοχική άθροιση των επιμέρους ποσοτήτων της ινσουλίνης 
που χορηγήθηκαν. 
 

Πίνακας 4.11: Οι τιμές των παραμέτρων a, b και s που χαρακτηρίζουν της 
απορρόφηση της ινσουλίνης Ταχείας Δράσης (ΤΔ) – Soluble και της ινσουλίνης 
Ενδιάμεσης Δράσης (ΕΔ) – NPH. 

 
 ΤΑ – Soluble ΕΔ - NPH 
s  2.0 2.0 

)/( Uha  0.05 0.18 
)(hb  1.7 4.9 

 

 
Σχήμα 4.9: Τυπικές καμπύλες ινσουλίνης πλάσματος μετά τη χορήγηση 10U ινσουλίνης 
Ταχείας Δράσης (ΤΔ - Soluble) ή ινσουλίνης Ενδιάμεσης Δράσης (ΕΔ - NPH). 
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Συνεπώς, κάθε φορά που το μοντέλο δέχεται σαν είσοδο ινσουλίνη, επιλύεται η 
προηγούμενη διαφορική εξίσωση για το συγκεκριμένο τύπο και δόση ινσουλίνης, και 
προκύπτει για κάθε βήμα 1 ώρας του μοντέλου η συγκέντρωση ινσουλίνης στο 
πλάσμα. Στο Σχήμα 4.9 παρουσιάζονται οι τυπικές καμπύλες ινσουλίνης πλάσματος 
μετά από δόση 10U ινσουλίνης ταχείας ή ενδιάμεσης δράσης.  Οι καμπύλες αυτές 
προκύπτουν από την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης για τη συγκέντρωση της 
ινσουλίνης πλάσματος [70]. Για τον υπολογισμό της ενεργής ινσουλίνης (ACTIVE 
INSULIN) λαμβάνεται υπόψη η ευαισθησία του ατόμου στην ινσουλίνη (INS-SENS). 
Η παράμετρος αυτή μεταβάλλεται από άτομο σε άτομο, και είναι αυτή που επιτρέπει 
στο μοντέλο να προσαρμόζεται στα δεδομένα του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Η 
παράμετρος “INS-SENS” παίρνει τιμές από 0.35 ως 1, όπου 1 θεωρείται η 
φυσιολογική ευαισθησία στην ινσουλίνη, ενώ 0.35 θεωρείται πολύ μικρή ευαισθησία 
στην ινσουλίνη. Η παράμετρος αυτή μειώνει κατάλληλα την ποσότητα της ενεργής 
ινσουλίνης, για να ληφθεί υπόψη η αντίσταση στην ινσουλίνη του κάθε ατόμου. Στο 
Σχήμα 4.10 παρουσιάζονται οι δυνατές καταστάσεις της ευαισθησίας στην ινσουλίνη. 
Από το Σχήμα 4.11 παρατηρείται ο τρόπος με τον οποίο  επηρεάζονται τα επίπεδα 
συγκέντρωσης της ενεργούς ινσουλίνης σε συνάρτηση της συγκέντρωσης της 
ινσουλίνης πλάσματος και της ευαισθησίας στην ινσουλίνη. 

 
Σχήμα 4.10: Οι διαφορές ανάμεσα στα άτομα ως προς τις διαφορετικές επιδράσεις για 
δεδομένη ινσουλίνη πλάσματος περιγράφονται από την ευαισθησία στην ινσουλίνη. 

 
Το μοντέλο του μεταβολισμού των υδατανθράκων που περιγράφηκε είναι σε θέση 

να προβλέψει σε εικοσιτετράωρη χρονική βάση τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, 
δεχόμενο ως εισόδους τους υδατάνθρακες που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια του 
γεύματος, τη χρονική στιγμή που καταναλώθηκαν, καθώς και το είδος, την ποσότητα 
και τη χρονική στιγμή που το άτομο έλαβε ινσουλίνη. Στο συγκεκριμένο μοντέλο 
υποστηρίζονται δύο διαφορετικοί τύποι ινσουλίνης: η ινσουλίνη Ταχείας Δράσης (ΤΔ 
ή Soluble) και η ινσουλίνη Ενδιάμεσης Δράσης (ΕΔ ή NPH). 
Το μοντέλο που περιγράφθηκε είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο δύο διαμερισμάτων 

υλοποιημένο με τη βοήθεια ΜΔ. Ένα πλεονέκτημα της υλοποίησης αυτής είναι ότι, 
καθώς το μοντέλο βασίζεται στα ΜΔ, είναι σε θέση να χειριστεί την αβεβαιότητα που 
αναπόφευκτα υπεισέρχεται με έναν τρόπο μαθηματικά καλά ορισμένο. Πρέπει να 
σημειωθεί επίσης ότι λόγω της χρήσης των ΜΔ, το μοντέλο δεν επιστρέφει μια 
μοναδική τιμή αλλά μια κατανομή πιθανότητας.  

 
 



 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ-ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΑΙΤΙΑΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

111

4.5 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
ΜΠΕΥΖΙΑΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 
 
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι για την υλοποίηση του μοντέλου με ΜΔ 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Hugin. Το πρόγραμμα αυτό κατασκευάζεται από την 
εταιρεία Hugin, η οποία εδρεύει στη Δανία. Η εταιρία αυτή δημιουργήθηκε μέσα από 
ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τη χρησιμοποίηση έμπειρων συστημάτων για τη 
διάγνωση ασθενειών των μυών και των νεύρων. Μετά το πέρας του προγράμματος 
μέλη της ερευνητικής ομάδας δημιούργησαν την εταιρία που παράγει το λογισμικό 
αυτό. Η πλατφόρμα ανάπτυξης και σχεδίασης ΜΔ είναι συμβατή με τα λειτουργικά 
συστήματα Windows, Linux, Solaris και Mac. Οι ελάχιστες απαιτήσεις του 
προγράμματος, για το λειτουργικό σύστημα Windows, είναι να διαθέτει Κεντρική 
Μονάδα Επεξεργασίας: Intel Pentium II/Pro ή νεότερη / AMD Athlon, και μνήμη 
RAM: 256MB τουλάχιστον. 
Το περιβάλλον ανάπτυξης Hugin παρέχει ένα σύνολο εργαλείων για την κατασκευή 

συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων τα οποία βασίζονται σε μοντέλα, και τα οποία 
χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα. Τα μοντέλα που υποστηρίζονται είναι τα 
Μπεϋζιανα Δίκτυα (ΜΔ) και η γενίκευσή τους, τα διαγράμματα επιρροής (influence 
diagrams). Το περιβάλλον ανάπτυξης Hugin επιτρέπει τον ορισμό τόσο διακριτού 
χρόνου μεταβλητές, όσο και συνεχούς χρόνου μεταβλητές [23].  
Για την εύκολη δημιουργία των δικτύων, το περιβάλλον ανάπτυξης Hugin παρέχει 

μία εύχρηστη γραφική διεπιφάνεια χρήστη (Grafical User Interface – GUI), μεσώ της 
οποίας είναι εύκολο να υλοποιηθούν τα απαραίτητα ΜΔ και να δοθούν τιμές στις 
παραμέτρους τους. Παράδειγμα της διεπιφάνειας του χρήστη παρουσιάζεται στο 
Σχήμα 4.11. Το περιβάλλον ανάπτυξης Hugin μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα από 
άλλες εφαρμογές με τη βοήθεια των βιβλιοθηκών που παρέχονται από την 
κατασκευάστρια εταιρεία. 

 

Σχήμα 4.11: Παράδειγμα της διεπιφάνειας χρήστη του περιβάλλοντος ανάπτυξης 
Hugin. 



 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκε η δυνατότητα 

δημιουργίας ενός μοντέλου του μεταβολισμού της γλυκόζης - ινσουλίνης παιδιών με 
διαβήτη Τύπου 1 με χρήση αιτιατών πιθανοτικών δικτύων. Για το σκοπό αυτό 
πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική μελέτη τόσο αναφορικά με τις 
μεθοδολογίες διαχείρισης του Σακχαρώδους Διαβήτη, όσο και με τις τεχνικές 
μοντελοποίησης του μεταβολισμού των υδατανθράκων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα 
αιτιατά πιθανοτικά δίκτυα, τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν για τη σχεδίαση μοντέλου 
προσομοίωσης του μεταβολισμού των υδατανθράκων με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη 
εκτίμηση των επιπέδων γλυκόζης αίματος. 
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη φάση 

σχεδίασης του μοντέλου συνοψίζονται στα ακόλουθα 
 
• Τα αιτιατά πιθανοτικά δίκτυα είναι σε θέση να μοντελοποιήσουν με 

ικανοποιητική ακρίβεια πολύπλοκα μη γραμμικά συστήματα όπως είναι ο 
μεταβολισμός της γλυκόζης – ινσουλίνης. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν την ελλιπή γνώση και την αβεβαιότητα, 
χαρακτηριστικά που υπάρχουν στα φυσιολογικά συστήματα 

• Μέσω της χρησιμοποίησης μοντέλων προσομοίωσης του μεταβολισμού της 
γλυκόζης – ινσουλίνης είναι δυνατό να επιτευχθεί καλύτερος γλυκαιμικός 
έλεγχος. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους διαβητικούς να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής τους 

• Η επιτυχής μοντελοποίηση του μεταβολισμού της γλυκόζης – ινσουλίνης, είναι 
ένα βήμα πιο κοντά προς την κατεύθυνση δημιουργίας του «τεχνητού 
παγκρέατος», δηλαδή ενός συστήματος κλειστού βρόχου που θα είναι σε θέση 
να διατηρεί τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος στο φυσιολογικό μέσω 
κατάλληλων μετρήσεων και έγχυσης της κατάλληλης δόσης ινσουλίνης. 

 
Σε εξέλιξη είναι η ανάπτυξη του μοντέλου στο περιβάλλον ανάπτυξης αιτιατών 

πιθανοτικών δικτύων Hugin Research. Για την ανάπτυξη και τον έλεγχο θα 
χρησιμοποιηθούν δεδομένα από παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 που 
χρησιμοποιούν Συστήματα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης – ΣΣΚΓ (Continuous 
Glucose Monitoring Systems - CGMS) και λαμβάνουν ενέσιμη ινσουλίνη. Στη 
συνέχεια, το μοντέλο θα επεκταθεί και σε παιδιά με διαβήτη Τύπου 1 που 
χρησιμοποιούν ΣΣΚΓ και αντλία έγχυσης ινσουλίνης. Τα αποτελέσματα θα 
συγκριθούν με αυτά άλλων μεθοδολογιών μοντελοποίησης φυσιολογικών 
συστημάτων, όπως τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και τα διαμερισματικά μοντέλα. 
Παράλληλα, θα ελεγχθεί η δυνατότητα του μοντέλου να χρησιμοποιήσει επιπλέον 
μεταβλητών προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν 
το μεταβολισμό της γλυκόζης, όπως η άσκηση και η απόκριση σε άλλες ορμόνες. 
Επίσης, διερευνάται η δυνατότητα χρήσης του μοντέλου και σε άτομα με 

Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2. 
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