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Πεπίληχη 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζρεδηάδνληαη, αλαπηχζζνληαη θαη αμηνινγνχληαη επθπή ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο εμαηνκηθεπκέλσλ ηαηξηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ζεξαπείαο ησλ αηφκσλ κε αθραξψδε Γηαβήηε (Γ). πγθεθξηκέλα, νη κέζνδνη πνπ 

αλαπηχζζνληαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ Ζιεθηξνληθνχ 

Ηαηξηθνχ Φαθέινπ, Δξγαζηεξηαθψλ Μεηξήζεσλ θαζψο θαη ζπλερψλ θαηαγξαθψλ γιπθφδεο θαη 

ηλζνπιίλεο, κε ζθνπφ i) ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε πκβνπιεπηηθνχ πζηήκαηνο Έγρπζεο 

Ηλζνπιίλεο (ΔΗ), ην νπνίν εθηηκά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνλ απαηηνχκελν ξπζκφ έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ Η, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Γηάηαμε πλερνχο Μέηξεζεο Γιπθφδεο 

(ΓΜΓ) θαη αληιία έγρπζεο ηλζνπιίλεο («Σερλεηφ Πάγθξεαο»), ψζηε ηα επίπεδα γιπθφδεο 

αίκαηνο, λα δηαηεξνχληαη εληφο θπζηνινγηθψλ νξίσλ θαη ii) ηελ αλάπηπμε κνληέισλ απνηίκεζεο 

ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ ηνπ Γ Σχπνπ Η θαη Σχπνπ ΗΗ, 

εζηηάδνληαο ζηε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. ην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο 

εθαξκφδνληαη πξνεγκέλεο κέζνδνη κνληεινπνίεζεο, πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε 

Γηακεξηζκαηηθψλ Μνληέισλ (ΓΜ) θαη Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ (ΝΓ) γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ 

κεηαβνιηθνχ ζπζηήκαηνο γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ Η. Σν ηειηθφ κνληέιν 

ελζσκαηψλεηαη ζε έλαλ ειεγθηή πνπ βαζίδεηαη ζε κνληέιν πξφβιεςεο (Model Predictive Control-

MPC), γηα ηνλ κεηέπεηηα ππνινγηζκφ ησλ ζπληζηψκελσλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο. Γηα ηνλ 

ιεπηνκεξή έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά ππνινγηζηηθψλ 

πεηξακάησλ. Δπηπιένλ, δηεμήρζε θιηληθή δνθηκή ζε λνζνθνκείν ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο αλέδεημαλ αδπλακίεο ηνπ ΔΗ θαη νδήγεζαλ ζηε βειηίσζή ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθε πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνο απηφκαηεο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ειεγθηή ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο αζαθνχο ινγηθήο. Σν 

βειηησκέλν ΔΗ εμεηάζηεθε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη δηαηαξαρέο γεπκάησλ, 

θαηαζηάζεηο λεζηείαο, θαζπζηεξήζεηο, αλαθξίβεηεο ζηηο κεηξήζεηο γιπθφδεο, δηαθνξέο ζην 

κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η (inter-patient variability), 

θαζψο θαη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο πεξηερφκελεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ ζηα 

ιακβαλφκελα γεχκαηα.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο 

αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η θαη Σχπνπ ΗΗ λα εκθαλίζνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ καθξνπξφζεζκεο 

επηπινθέο ηνπ Γ, εζηηάδνληαο ζηε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

εθαξκφζηεθαλ ηερληθέο ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ, κε ρξήζε ηερλεηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ κε 

θπκαηηδηαθέο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο. Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηαηξηθά δεδνκέλα αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η θαη Σχπνπ ΗΗ, πνπ παξαρσξήζεθαλ 



 

ii 

απφ ηελ Α‘ Παηδηαηξηθή Κιηληθή, Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν ηνπ Ννζνθνκείνπ Π & Α Κπξηαθνχ, θαζψο 

θαη απφ ην Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν ηνπ Ηππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: αθραξψδεο Γηαβήηεο, γιπθφδε, ηλζνπιίλε, ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, Σερλεηφ 

Πάγθξεαο, ππνδφξηα νδφο, ειεγθηήο βαζηζκέλνο ζε κνληέιν πξφβιεςεο, απηνζπληνληδφκελνο 

ειεγθηήο, Γηακεξηζκαηηθά Μνληέια, Νεπξσληθά Γίθηπα κε Αλάδξαζε, Νεπξσληθά δίθηπα κε 

θπκαηηδηαθέο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο, αζαθήο ινγηθή, ηαμηλνκεηήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

Abstract 

The scope of the present thesis is the design, development and evaluation of intelligent 

medical decision support systems, aiming at optimizing the treatment of patients with Diabetes 

Mellitus (DM). Specifically, within the framework of the present thesis, several methods have 

been developed for the analysis and processing of data related to medical electronic health 

records, laboratory measurements and continuous glucose and insulin records, towards the 

design and the development of: i) an intelligent Insulin Infusion Advisory System (IIAS), able to 

provide real time estimations of the appropriate insulin infusion rates for type 1 DM patients using 

continuous glucose monitors and insulin pumps (Artificial Pancreas), in order to maintain glucose 

levels within the physiological range, and ii) models for the risk assessment of long-term 

complications of Type I and Type II DM, focusing on diabetic retinopathy. In the first part of this 

study, a simulation model of the glucose - insulin metabolism system of Type I DM has been 

developed, based on the combined use of compartmental models (CMs) and Neural Networks 

(NNs). The model is incorporated into a Model Predictive Controller (MPC) in order for the latter 

to estimate insulin infusion rates. In order to evaluate the performance of the IIAS, several in 

silico trials have been performed. Moreover, a clinical trial has been conducted under controlled 

conditions, the results of which provided valuable input for SSEI improvement. In particular, a 

tuning algorithm based on fuzzy logic has been developed, for the on line adaptation of the 

NMPC parameters. The enhanced SSEI has been tested against its ability to handle meal 

disturbances, fasting conditions, delays, noise to the glucose measurements, interpatient 

variability, and erroneous meal size estimations.  

The second part of the present thesis, concerns the development of models able to estimate 

the risk of people with Type I or Type II DM to develop over time, long-term diabetes 

complications, with particular focus to diabetic retinopathy. Towards this direction, advanced 

classification techniques are applied based on the wavelet neural networks. For the development 

and the evaluation of the aforementioned medical decision support systems, data from Type I and 

Type II DM patients, have been used, acquired from the Department of Pediatrics, Diabetes 

Center, P&A Kyriakoy Children‘s Hospital, Athens and the Athens Hippokration Hospital.   

 

Keywords: Diabetes Mellitus, glucose, insulin, retinopathy, Artificial Pancreas, subcutaneous 

route, Model Predictive Control, autotuning controller, Compartmental Models, Recurrent Neural 

Networks, wavelet neural networks, fuzzy logic, classification 
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Σρήκα 5.18: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 5, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 

γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), 
ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 130 
Σρήκα 5.19: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 6, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 

γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), 
ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 130 
Σρήκα 5.20: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 7, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 

γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), 
ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 131 
Σρήκα 5.21: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 8, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 

γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), 
ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 131 
Σρήκα 5.22: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 9, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 

γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), 
ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 132 
Σρήκα 5.23: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 10, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 

γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), 
ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 132 
Σρήκα 5.24: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο CVGA γηα ηνπο 10 ελήιηθεο κε Γ Σχπνπ Η, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΔΗ 134 
Σρήκα 5.25: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο CVGA γηα ηνπο 10 ελήιηθεο κε Γ Σχπνπ Η, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο. 134 
Σρήκα 5.26: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 1, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 

ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. 
Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα 
γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 137 
Σρήκα 5.27: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 2, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 

ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. 
Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα 
γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 137 
Σρήκα 5.28: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 3, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗκε 25% 

ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. 
Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα 
γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 138 
Σρήκα 5.29: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 4, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 

ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. 
Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα 
γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 138 
Σρήκα 5.30: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 5, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 

ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. 
Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα 
γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 139 
Σρήκα 5.31: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 6, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 

ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. 
Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα 
γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 139 
Σρήκα 5.32: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 7, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 

ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. 
Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα 
γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 140 
Σρήκα 5.33: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 8, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 

ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. 
Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα 
γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 140 
Σρήκα 5.34: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 9, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 

ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. 
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Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα 
γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 141 
Σρήκα 5.35: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 10, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 

ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. 
Γιπθφδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπχιε), ππνδφξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπχιε), απνδεθηά φξηα 
γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 141 
Σρήκα 5.36: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο CVGA αλάιπζεο γηα ηνπο 10 ελήιηθεο ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM 

θαηά ηελ εθαξκνγή ΔΗ 144 
Σρήκα 5.37: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο CVGA αλάιπζεο γηα ηνπο 10 ελήιηθεο ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM 

θαηά ηελ εθαξκνγή ΑΟΓ ειεγθηή γιπθφδεο 144 
Σρήκα 6.1: Αξρηηεθηνληθή ηνπ WNN πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο κε έλα θξπθφ επίπεδν θαη κία  έμνδν 156 
Σρήκα 6.2: Σππηθέο ROC θακπχιεο 162 
Σρήκα 6.3: Κπκαηίδην Morlet 162 
Σρήκα 6.4: Κακπχιεο ROC πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε βέιηηζηε (αξηζηεξά) θαη ζηε ιηγφηεξν επηηπρή απφδνζε 

(δεμηά) ηνπ κνληέινπ.εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα 
κε Γ Σχπνπ Η 165 
Σρήκα 6.5: Κακπχιεο ROC πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε βέιηηζηε (αξηζηεξά) θαη ζηε ιηγφηεξν επηηπρή απφδνζε 

(δεμηά) ηνπ κνληέινπ εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα 
κε Γ Σχπνπ ΗΗ 166 
Σρήκα 7.1: Γεληθή αξρηηεθηνληθή ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ SMARTDIAB 169 
Σρήκα 7.2: πλδπαζκέλε ρξήζε ησλ επηκέξνπο κνληέισλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

καθξνπξφζεζκεο επηπινθήο ηνπ Γ 171 
Σρήκα 7.3: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ηαηξηθψλ απνθάζεσλ 171 

 

Φάξηεο 1.1: Δμάπισζε ηνπ Γ (% επί ηνπ πιεζπζκνχ) θάζε ρψξαο                                                              8 
Φάξηεο 1.2: Δθηηκνχκελα πνζνζηά εμάπισζεο ηνπ Γ Σχπνπ 1 ζηα παηδηά κε ειηθίεο 0-14 εηψλ, γηα ην έηνο 

2010                                                                                                                                                                 11 
Φάξηεο 1.3: Αξηζκνί ησλ ζαλάησλ πνπ νθείινληαη ζε Γ γηα ηηο ειηθίεο 20-79 εηψλ, αλά ρψξα γηα ην έηνο 

2010                                                                                                                                                                 12 
Φάξηεο 1.4: Μέζνο φξνο θφζηνπο ζεξαπείαο αλά άηνκν κε Γ ζε USA $                                                     .12 
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Πξόινγνο 

Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο (Γ) είλαη κεηαβνιηθή αζζέλεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

απνξξχζκηζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο θαη θαηά ζπλέπεηα απφ αδπλακία ηνπ νξγαληζκνχ λα 

δηαηεξεί ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζην αίκα εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ. Οθείιεηαη είηε ζε 

ειαηησκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο (Γ Σχπνπ Η), είηε ζε κεησκέλε επαηζζεζία ησλ θπηηάξσλ ζηελ 

ηλζνπιίλε (Γ Σχπνπ ΗΗ). Σα απμεκέλα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζην αίκα νδεγνχλ ζε ζνβαξέο 

καθξνπξφζεζκεο κίθξν- θαη κάθξν- αγγεηαθέο επηπινθέο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλάθεηα κε ην 

κεγάιν ξπζκφ εμάπισζεο ηνπ Γ ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εχξεζεο 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζήο ηνπ θαη πξφιεςεο ησλ επηπινθψλ ηνπ. χκθσλα κε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ν θίλδπλνο εκθάληζεο καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ ηνπ Γ 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

αλαπηχρζεθαλ δηαηάμεηο ζπλερνχο κέηξεζεο γιπθφδεο θαη αληιίεο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, 

θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ αλάπηπμε «Σερλεηνχ Παγθξέαηνο». Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξφιεςε ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ ηνπ Γ, δηαδξακαηίδεη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ 

πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζήο ηνπο, ε νπνία δχλαηαη λα νδεγήζεη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζηε ιήςε 

θαηάιιεισλ ηαηξηθψλ απνθάζεσλ. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηνπ Γ είλαη ε δηαθνξεηηθε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Γ (inter-patient variability). 

Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε πξνζαξκνγή θάζε ζεξαπείαο ζηηο κεηαβνιηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

αηφκνπ κε Γ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ παξαγσγή 

εμαηνκηθεπκέλσλ ηαηξηθψλ απνθάζεσλ πξνζειθχεη ηδηαίηεξα ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. 

ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ζρεδηάζηεθαλ, αλαπηχρζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο εμαηνκηθεπκέλσλ ηαηξηθψλ απνθάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε άηνκα κε 

Γ θαη ζηνρεχνπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ ζεξαπείαο ηνπο. πγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθε 

πκβνπιεπηηθφ χζηεκα Έγρπζεο Ηλζνπιίλεο (ΔΗ), κέζσ ηνπ νπνίνπ θιείλεη ν βξφρνο κεηαμχ 

ηεο δηάηαμεο ζπλερνχο κέηξεζεο γιπθφδεο θαη ηεο αληιίαο έγρπζεο ηλζνπιίλεο. Λακβάλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαηαγξαθέο γιπθφδεο, ηνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη ηελ 

πνζφηεηα ησλ πεξηερφκελσλ πδαηαλζξάθσλ ζηα ιακβαλφκελα γεχκαηα, ελψ εμάγεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ψζηε λα δηαηεξνχληαη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο εληφο 

ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ. Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΔΗ είλαη ηθαλφηεηά ηνπ λα 

εμαηνκηθεχεηαη ζε θάζε άηνκν κε Γ Σχπνπ Η. Δπηπιένλ, αλαπηχρζεθαλ κνληέια εθηίκεζεο ηεο 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ ηνπ Γ Σχπνπ Η θαη Σχπνπ ΗΗ εζηηάδνληαο 

ζηε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. ηα κνληέια εηζέξρνληαη πξνδηαζεζηθνί θαη 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε λφζν θαη απνηεινχληαη απφ πξνζσπηθά 

ηαηξηθά δεδνκέλα θαη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο. Σα κνληέια παξάγνπλ εμαηνκηθεπκέλεο εθηηκήζεηο 
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ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ δηαηξηβή 

δηαξζξψλεηαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θεθάιαηα. 

ην Κεθάιαην 1 πεξηγξάθεηαη ν κεηαβνιηζκφο ηεο γιπθφδεο θαη αλαιχνληαη παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο απνξξχζκηζήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ν θπζηνινγηθφο κεραληζκφο 

ξχζκηζεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο θαζψο θαη νη παζνγελείο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ππνπέζεη θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ Γ. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη θχξηεο 

θαηεγνξίεο ηνπ Γ, ηα ζηαηηζηηθά θαη επηδεκηνινγηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηέινο νη ζπλέπεηέο ηνπ. 

Σν Κεθάιαην 2, αθνξά ζηνλ γιπθαηκηθφ έιεγρν θαη πεξηγξάθεη ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο. Παξνπζηάδνληαη νη εκπνξηθά δηαζέζηκεο 

δηαηάμεηο κέηξεζεο γιπθφδεο θαζψο θαη θάπνηεο αμηφινγεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ 

αλάπηπμε κε επεκβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζπλερνχο κέηξεζεο γιπθφδεο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη 

νη ηξφπνη εμσγελνχο ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε πνιιαπιέο θαζεκεξηλέο 

ελέζεηο ηλζνπιίλεο θαη ζηε ρξήζε αληιίαο ζπλερνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο. Οπζηαζηηθά ην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαθέξεη ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ θαζηζηνχλ ξεαιηζηηθή ηελ 

αλάπηπμε «Σερλεηνχ Παγθξέαηνο», πεξηγξάθνληαο ηαπηφρξνλα ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. 

Σν Κεθάιαην 3, πεξηγξάθεη ην «Σερλεηφ Πάγθξεαο». Απνηειεί βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

ησλ κεζνδνινγηψλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί πξνο ηελ αλάπηπμε ειεγθηψλ γιπθφδεο. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη ηα ππνινγηζηηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο εηθνληθψλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηάιιεια ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ ειεγθηψλ γιπθφδεο. 

ην Κεθάιαην 4, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ πκβνπιεπηηθνχ πζηήκαηνο 

Έγρπζεο Ηλζνπιίλεο (ΔΗ) κε βάζε κε γξακκηθφ ειεγθηή βαζηζκέλν ζε κνληέιν πξφβιεςεο 

(Nonlinear Model Predictive Control-ΝMPC). Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζήο ηνπ 

θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, πεξηγξάθνληαη ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ 

πβξηδηθνχ κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο κε ηε ρξήζε ελφο Γηακεξηζκαηηθνχ 

Μνληέινπ (ΓΜ) θαη ελφο Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ κε Αλάδξαζε (ΝΓΑ) θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ζπλάξηεζεο θφζηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΗ πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: i) αλαδξνκηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο κε δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ 

ηα εκεξνιφγηα αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η, ii) in silico αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηή γιπθφδεο κε δεδνκέλα 

πνπ παξάγνληαη απφ in silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η, iii) θιηληθή αμηνιφγεζε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ελδνλνζνθνκεηαθά ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. Σν Κεθάιαην νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Σν Κεθάιαην 5 παξνπζηάδεη ηε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ ΔΗ κε βάζε 

απηνζπληνληδφκελν NMPC, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζήο ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηα. Αξρηθά 

πεξηγξάθνληαη νη κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ηνπ κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο κε 

ηε ρξήζε δχν ΓΜ θαη ελφο ΝΓΑ θαζψο θαη ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ αιγφξηζκνπ ελεκέξσζεο ησλ 
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παξακέηξσλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΗ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: i) αλαδξνκηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα αηφκσλ 

κε Γ Σχπνπ Η, ii) in silico αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηή γιπθφδεο κε δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ 10 

εηθνληθνχο ελήιηθεο κε Γ Σχπνπ Η, νη νπνίνη δηαηίζεληαη απφ ηνλ UVa Σ1DM πξνζνκνησηή. 

πγθεθξηκέλα, ην ΔΗ εμεηάζηεθε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο 

λεζηείαο, δηαηαξαρέο γεπκάησλ, θαζπζηεξήζεηο, αλαθξίβεηεο ζηηο κεηξήζεηο γιπθφδεο, 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο πνπ πθίζηαληαη αλάκεζα ζηα άηνκα κε 

Γ Σχπνπ Η (interpatient variability), θαη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο πνζφηεηαο ησλ 

πεξηερφκελσλ πδαηαλζξάθσλ ζηα ιακβαλφκελα γεχκαηα. Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ηνπ ΔΗ κε έλαλ ειεγθηή γιπθφδεο βαζηζκέλν ζε Αλαινγηθφ 

Οινθιεξσηηθφ Γηαθνξηθφ έιεγρν. ην ηέινο ηνπ Κεθαιαίνπ παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα.   

Σν Κεθάιαην 6 αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

ηεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ Η θαη Γ Σχπνπ ΗΗ κε ηε ρξήζε 

Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ (ΝΓ) κε θπκαηηδηαθέο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ηελ αλάπηπμε 

κνληέισλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ αηφκσλ κε Γ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη κειέηεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ εχξεζε πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ εκθάληζεο θάπνηαο καθξνπξφζεζκεο 

επηπινθήο ηνπ Γ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα ηαηξηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ηαηξηθνχο 

θαθέινπο αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η θαη Σχπνπ ΗΗ. Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο 

πνπ εθαξκφδεηαη, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ΝΓ κε θπκαηηδηαθέο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο. ην 

ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα. 

ην Κεθάιαην 7 παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

ηνπ ΔΗ θαη ησλ κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηεο δηαβεηηθήο 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ Η θαη Γ Σχπνπ ΗΗ. 

Ζ δηαηξηβή νινθιεξψλεηαη κε ην Κεθάιαην 8, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία. 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζηε κνλάδα Βηνταηξηθψλ Πξνζνκνηψζεσλ θαη 

Απεηθνληζηηθήο Σερλνινγίαο (BIOSIM) ηνπ Δ.Μ.Π. ηελ πεξίνδν 2005-2010. Ζ εθπφλεζε ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ επίβιεςε ηεο θαζεγήηξηαο ηνπ Δ.Μ.Π θ. 

Κσλζηαληίλαο Νηθήηα, ηελ νπνία επραξηζηψ γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ 

εξεπλεηηθά κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ αληηθείκελν. Σελ επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο θαη 

ηηο πνιχηηκεο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείρε, θαζφιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή πξσηφηππεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Βέξλεο ηαπξνχια Μνπγηαθάθνπ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο, θαηά ην 

δηάζηεκα πνπ εξγαδφηαλ σο κεηα-δηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα ζηε κνλάδα BIOSIM. Αθφκε επραξηζηψ 

ζεξκά ηελ θ. Αλδξηαλή Βαδαίνπ, παηδίαηξν, αλαπιεξψηξηα δηεπζχληξηα ηεο Α‘ Παηδηαηξηθήο 
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Κιηληθήο θαη ππεχζπλε ηνπ Γηαβεηνινγηθνχ Κέληξνπ ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & Α. 

Κπξηαθνχ», γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η θαη γηα ηελ επηζηεκνληθή 

ηεο βνήζεηα. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Βαζίιεην Καξακάλν, Αλ. Καζεγεηή 

Παζνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ 

αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η θαη Σχπνπ ΗΗ θαη ηηο επνηθνδνκεηηθέο ζπκβνπιέο ηνπ. Δπραξηζηψ ηα κέιε 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θν Γ. Κνπηζνχξε θαη θν Ν. Οπδνχλνγινπ, θαζεγεηέο ηεο ρνιήο 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Δ.Μ.Π., θαζψο θαη ηνλ θ. Υξήζην 

Μπαξηζφθα, Οκφηηκν Καζεγεηή Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα ηηο ρξήζηκεο 

παξαηεξήζεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπο. Με ηδηαίηεξε εθηίκεζε επραξηζηψ ην Μάξην θεπνθχιαθα θαη 

ηελ Καηεξίλα Πξνχηδνπ γηα ηελ άξηηα επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαη ηελ ακνηβαία 

ππνζηήξημε. Σέινο ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ θ. Παλαγηψηε Υξηζηηά απφ ην Κέληξν Γηθηχσλ 

Δ.Μ.Π., γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ κέζσ ηεο παξνρήο πνιιψλ ππνινγηζηηθψλ θφκβσλ πνπ 

ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ δηεμαγσγή πνιιψλ ππνινγηζηηθψλ πεηξακάησλ.    

Ζ ηηκεηηθή ππνηξνθία ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.ΚΤ.) ηελ πεξίνδν Ννέκβξηνο 

2006 - Απξίιηνο 2010 ππήξμε ζεκαληηθφ βνήζεκα θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φια ηα κέιε ηεο κνλάδαο BIOSIM, πνπ κνπ 

ζπκπαξαζηάζεθαλ σο θίινη θαη ζπλάδειθνη θαη ζπκπνξεπηήθακε κέζα ζε έλα θιίκα αιιειεγγχεο 

θαη ζπλεξγαζίαο. Ζ εζηθή ηνπο ζπκπαξάζηαζε, θαηαλφεζε θαη αληαιιαγή επηζηεκνληθψλ 

απφςεσλ απνηέιεζαλ ζεκαληηθή βνήζεηα γηα εκέλα. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνπο Γξ. Γηάλλε 

ηνίηζε, Γξ. Γηάλλε Βαιαβάλε, Γξ. Γηψξγν Σζηξνγηάλλε, Γξ. Γηψξγν Γηαλλαθάθε, Γξ. Νίθν 

Καξαθάηζαλε, Λάγηα Πνιπρξνλάθε, Μαξία Υξηζηνπνχινπ, Νίθν Σζηαπάξα, εβαζηηαλφ 

Υαηδεζηέξγν, Κσζηή Μηρκίδν, Γηάλλε Αλδξεάδε, Αζεκέληα Κηνπξηή, Αηκηιία Γαζηνπληψηε, Μφληθα 

Ξεληθνχ θαη Βαζίιεην Κφιηα.                       

Ζ ελζάξξπλζε, ε ππνζηήξημε θαη ε αληαιιαγή επηζηεκνληθψλ απφςεσλ, θαιψλ κνπ θίισλ 

απνηειέζαλ γηα εκέλα θηλεηήξην δχλακε ζε απηή κνπ ηελ πνξεία. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδσ 

ζηνπο Γξ. Έιελα αξξή, Γξ. ηέιην Αζηεξηάδε θαη Γξ. Αξηζηνηέιε Υαηδετσάλλνπ.  

Με αίζζεκα επγλσκνζχλεο επραξηζηψ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ αδεξθή κνπ, Υξήζην, Βάζσ 

θαη Δχα Εαξθνγηάλλε γηα ηε δηαξθή θαη πνιχπιεπξε ππνζηήξημή ηνπο. Ζ ζπκβνιή ηνπο, κέζσ ηεο 

πιηθήο θαη ςπρνινγηθήο ηνπο βνήζεηαο ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. Σέινο επραξηζηψ ζεξκά ηε ζεία κνπ Αξγπξψ Πξνθνπίνπ γηα ηελ 

πνιχηηκε ππνζηήξημή ηεο.       
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Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο (Γ), ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο 

γιπθφδεο ησλ ιηπηδίσλ θαη ησλ πξσηετλψλ, θαη απνηειεί παγθνζκίσο κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο 

αηηίεο ζλεζηκφηεηαο, λνζεξφηεηαο, αλαπεξίαο θαη κείσζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ρεηίδεηαη 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ παγθξέαηνο, ην νπνίν είλαη έλαο αδέλαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

νπηζζνπεξηηνλατθφ ρψξν θαη παξάγεη ζεκαληηθέο νξκφλεο. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ ελδνθξηλή 

κνίξα ηνπ παγθξέαηνο, παξάγνληαη ε ηλζνπιίλε θαη ε γιπθαγφλε, πνπ ξπζκίδνπλ ηα επίπεδα ηεο 

γιπθφδεο ζην ζψκα θαζψο θαη άιιεο νξκφλεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ πέςε, βνεζνχλ 

δειαδή ηνλ νξγαληζκφ λα απνζεθεχζεη ελέξγεηα απφ ηηο ηξνθέο θαη λα ξπζκίζεη ην ζάθραξν ηνπ 

αίκαηνο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη θπζηνινγηθά ν νξγαληζκφο, πξέπεη ε ελέξγεηα πνπ πξνζιακβάλεη λα 

ηζνχηαη κε ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεη. Ζ ζεκαληηθφηεξε πεγή ελέξγεηαο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη 

ε γιπθφδε δηφηη ε δηάζπαζή ηεο νδεγεί ζηελ παξαγσγή ελψζεσλ κε δεζκνχο πςειήο ρεκηθήο 

ελέξγεηαο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη, φηη ε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα εληφο 

ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη ε νκνηφζηαζε 

ηεο γιπθφδεο ζε πγηή άηνκα, ε παζνθπζηνινγία ηνπ Γ, ζρεηηθά επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία θαη νη 

καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο επηπινθέο ηνπ.   

1.1 Ομοιόςσαςη Γλτκόζηρ 

Οη πεγέο ελέξγεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ είλαη ηα ζάθραξα θαη ηα ιηπαξά νμέα, ηα 

νπνία εηζάγνληαη ζε απηφλ κε ηελ ηξνθή, θαη ην νμπγφλν, ελψ ζε πεξηφδνπο αζηηίαο πεγή 

ελέξγεηαο είλαη ηα ακηλνμέα. Μέζα ζην θχηηαξν ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθψλ αληηδξνχλ ρεκηθά κε ην 

νμπγφλν, ππφ ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ ελδχκσλ, κε απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο. 

Καηαλάισζε ελέξγεηαο έρνπκε κε θάζε είδνπο θίλεζε ηνπ ζψκαηνο. 

Ο νξγαληζκφο κεηαηξέπεη ζρεδφλ θάζε ηξνθή ζε γιπθφδε, ε νπνία είλαη απαξαίηεην 

ζπζηαηηθφ γηα ηελ ηξνθή (ελέξγεηα) ησλ θπηηάξσλ. H γιπθφδε είλαη ην κφλν ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο απφ ηα εγθεθαιηθά θχηηαξα θαη ην 
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θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Ομεηδψλεηαη ζηα θχηηαξα γηα λα δψζεη ελέξγεηα, ελψ απνζεθεχεηαη 

ζην ήπαξ θαη ζηνλ κπτθφ ηζηφ κε κνξθή γιπθνγφλνπ. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο ζην πιάζκα 

είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ξπζκνχ εηζαγσγήο ηεο γιπθφδεο ζην θπθινθνξηθφ ν νπνίνο εμηζνξξνπείηαη 

απφ ην ξπζκφ απνκάθξπλζεο ηεο γιπθφδεο απφ ην θπθινθνξηθφ. Πξνέξρεηαη: i) απφ ην έληεξν 

θαηά ηε ιήςε γεπκάησλ, ii) απφ ηε δηαδηθαζία ηεο γιπθνγνλφιπζεο, θαη iii) απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

γιπθνγέλεζεο. Ο κεγάινο ξπζκφο γαζηξηθήο θέλσζεο ηεο γιπθφδεο κεηά ηε ιήςε γεπκάησλ, 

νδεγεί ζε γξήγνξε εκθάληζή ηεο ζην θπθινθνξηθφ. Οη ππφινηπεο πεγέο γιπθφδεο, πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ηηο επαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο γιπθνγνλφιπζεο, θαηά ηελ νπνία απνζπληίζεηαη ην 

γιπθνγφλν θαη ηεο γιπθνλενγέλεζεο, φπνπ ε γιπθφδε παξάγεηαη απφ άιια νξγαληθά κφξηα φπσο 

είλαη ην ππξνζηαθπιηθφ νμχ, ε ιαθηφδε, ε γιπθεξφιε θαη ηα ακηλνμέα. Ζ γιπθνγνλφιπζε θαη ε 

γιπθνλενγέλεζε ειέγρνληαη, κεξηθψο, απφ ηε γιπθαγφλε, κία νξκφλε πνπ παξάγεηαη απφ ηα α-

θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο. Καηά ηηο πξψηεο 8-12 ψξεο ηεο θαηάζηαζεο λεζηείαο, ε πξσηαξρηθή 

πεγή παξαγσγήο γιπθφδεο είλαη ε γιπθνγνλφιπζε, ε νπνία πξνσζείηαη απφ ηελ γιπθαγφλε. Γηα 

κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα λεζηείαο, ε γιπθφδε απειεπζεξψλεηαη απφ ην ήπαξ κέζσ ηεο 

γιπθνλενγέλεζεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ππάξρνπλ πνιιέο νξκφλεο ππεχζπλεο γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε ηλζνπιίλε, ε γιπθαγφλε, ε ακπιίλε, ε 

GLP-1 (παξφκνην κε ηε γιπθαγφλε πεπηίδην 1), ε GIP (εμαξηψκελν απφ ηε γιπθφδε 

ηλζνπιηλνηξφπν πεπηίδην), ε επηλεθξίλε, ε θνξηηδφιε, θαη ε απμεηηθή νξκφλε 0. Ζ ηλζνπιίλε θαη ε 

ακπιίλε εθθξίλνληαη απφ ηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο, ε γιπθαγφλε απφ ηα α-θχηηαξα ηνπ 

παγθξέαηνο, ελψ νη GLP-1 θαη GIP απφ ηα L-θχηηαξα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ. Οη νξκφλεο ξπζκηζηέο 

ηεο γιπθφδεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα εληφο ζηελνχ 

εχξνπο δηαθπκάλζεσλ. Ο ξφινο θάζε νξκφλεο ζην ξπζκηζηηθφ κεραληζκφ ηεο γιπθφδεο, 

αλαιχεηαη αθνινχζσο. 

Ηλζνπιίλε 

Μέρξη πξφζθαηα ε ηλζνπιίλε, ήηαλ ε κφλε γλσζηή νξκφλε πνπ εθθξίλνληαλ απφ ηα β-

θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο θαη ζρεηίδνληαλ κε ηε κείσζε ηεο γιπθφδεο. Ζ ηλζνπιίλε είλαη κία κηθξή 

πξσηεΐλε απνηεινχκελε απφ ηε ζχλζεζε δχν πνιππεπηηδηθψλ αιπζίδσλ, κε 51 ακηλνμέα. 

Δθθξίλεηαη ζε απφθξηζε πςειψλ επηπέδσλ γιπθφδεο αίκαηνο θαη ακηλνμέσλ, πνπ παξαηεξνχληαη 

έπεηηα απφ ηε ιήςε γεπκάησλ. Όπσο ζπκβαίλεη κε πνιιέο νξκφλεο, ε ηλζνπιίλε εμεηδηθεχεη ηε 

δξάζε ηεο κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο, πνπ βξίζθνληαη ζε πνιιά 

θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιηπψλ, ηνπ ήπαηνο θαη ησλ κπψλ. Ο 

πξσηαξρηθφο ξφινο ηεο ηλζνπιίλεο είλαη λα πξνθαιέζεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο γιπθφδεο απφ ην 

θπθινθνξηθφ. πκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ησλ κεηαγεπκαηηθψλ επηπέδσλ γιπθφδεο κε ηξεηο ηξφπνπο: 

Αξρηθά ζεκαηνδνηεί ηελ αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ηζηνχο 

(θπξίσο απφ ηνπο ζθειεηηθνχο κχεο). ηε ζπλέρεηα επηδξά ζην ήπαξ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

γιπθνλενγέλεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε γιπθαγφλεο απφ ηα α-θχηηαξα ηνπ 
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παγθξέαηνο, πξνθαιψληαο θαηά ζπλέπεηα ηελ αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο γιπθνλενγέλεζεο 

θαη ηεο γιπθνγνλφιπζεο. Ζ ηλζνπιίλε εθθξίλεηαη κφλν φηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 3.3 mmol/lt. Μεηαγεπκαηηθά, ε έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο ζπκβαίλεη ζε δχν ζηάδηα: 

αξρηθή ηαρχηαηε απειεπζέξσζε πξφδξνκεο ηλζνπιίλεο, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ απμεκέλε 

ζχλζεζε ηλζνπιίλεο ζε απφθξηζε ηεο απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο ζην αίκα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα παξακέλνπλ απμεκέλα, ε ηλζνπιίλε εθθξίλεηαη 

δηαξθψο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξφιν πνπ, ε γιπθφδε απνηειεί ην πην ηζρπξφ 

εξέζηζκα γηα ηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο, ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ηελ πξνθαινχλ, 

φπσο είλαη νη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ζην πιάζκα θάπνησλ ακηλνμέσλ, θαη νη GLP-1 θαη GIP 

πνπ εθθξίλνληαη απφ ην έληεξν θαηά ηε ιήςε γεχκαηνο. 

Ακπιίλε (amylin) 

H ακπιίλε αλαθαιχθζεθε ην 1987 φηαλ απνκνλψζεθε απφ ελαπνζέζεηο ακπινεηδνχο, πνπ 

πάξζεθαλ κεηά ζάλαηνλ, απφ πάγθξεαο αζζελψλ κε Γ Σχπνπ II [2]. Eίλαη κηα πεπηηδηθή νξκφλε 

απνηεινχκελε απφ 37 ακηλνμέα, πνπ βξίζθεηαη καδί κε ηελ ηλζνπιίλε ζηα εθθξηηηθά θνθθία ησλ β-

θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο.Kαη νη δχν νξκφλεο εθθξίλνληαη ζε απάληεζε ηξνθηθψλ εξεζηζκάησλ 

θαη άιισλ εθθξηηαγσγψλ. Mειέηεο ζε αλζξψπνπο έρνπλ απνδείμεη φηη, νη ζπγθεληξψζεηο ηεο 

ηλζνπιίλεο θαη ηεο ακπιίλεο ζην πιάζκα απμάλνληαη θαη ειαηηψλνληαη παξάιιεια, ζε απφθξηζε 

ησλ ιακβαλφκελσλ γεπκάησλ. H ακπιίλε θπθινθνξεί ζε ζπγθεληξψζεηο κεηξνχκελεο ζε 

picomole: ζε θπζηνινγηθνχο αλζξψπνπο, ε ακπιίλε πιάζκαηνο λεζηείαο είλαη 4 - 8 pmol/L, ελψ 

απμάλεηαη ζε 15 - 25 pmol/L θαηά ηε ιήςε γεχκαηνο. Μειέηεο έδεημαλ φηη ε ακπιίλε είλαη 

αλεπαξθήο ζηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η θαη κεησκέλεο δξάζεο ζηα άηνκα κε Γ Σχπνπ ΗΗ [3][4]. 

πκπιεξψλεη ηελ δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο κέζσ δχν κεραληζκψλ: αλαζηέιιεη ηε κεηαγεπκαηηθή 

έθθξηζε ηεο γιπθαγφλεο θαη θαζπζηεξεί ηελ γαζηξηθή θέλσζε θαηά ηε ιήςε γεχκαηνο. 

πλνςίδνληαο, ε ακπιίλε ξπζκίδεη ην ξπζκφ εηζαγσγήο ηεο γιπθφδεο ζην θπθινθνξηθφ, είηε απφ 

εμσγελείο πεγέο (ιήςε γεπκάησλ) είηε απφ ελδνγελείο πεγέο (ήπαξ) παξαγσγήο ηεο, ελψ ε 

ηλζνπιίλε ειέγρεη ην ξπζκφ απνκάθξπλζεο ηεο γιπθφδεο απφ ην θπθινθνξηθφ. 

Γιπθαγόλε  

Ζ γιπθαγφλε, είλαη κία νξκφλε πνπ απνηειείηαη απφ 29 ακηλνμέα, θαη παξάγεηαη απφ ηα α-

θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε αληίζεηε δξάζε ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε 

δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο ζην κεραληζκφ ξχζκηζεο ηεο γιπθφδεο. Γηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ξφιν, ζηε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζηελ θαηάζηαζε λεζηείαο, πξνσζψληαο ηελ 

επαηηθή παξαγσγή γιπθφδεο. Ο Urger ήηαλ ν πξψηνο πνπ πεξηέγξαθε ην Γ ζαλ κία αζζέλεηα 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληζνξξνπία δχν νξκνλψλ [5]: αλεπάξθεηα ηλζνπιίλεο θαη 

ππεξβνιηθή πνζφηεηα γιπθαγφλεο. ηε ζπλέρεηα έθαλε ηελ ππφζεζε φηη εάλ κία ζεξαπεία 

ζηφρεπε ζηε δηφξζσζε ηεο απμεκέλεο πνζφηεηαο ηεο γιπθαγφλεο, ζα πξνζέθεξε ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Γ. 
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Όηαλ ε γιπθφδε πιάζκαηνο κεηψλεηαη θάησ ηνπ θπζηνινγηθνχ εχξνπο, απμάλεηαη ε έθθξηζε 

γιπθαγφλεο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί ηελ επαηηθή παξαγσγή γιπθφδεο γηα ηελ 

επαλαθνξά ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζηα θπζηνινγηθά φξηα. Απηή ε ελδνγελήο παξαγσγή 

γιπθφδεο δελ είλαη απαξαίηεηε θαηά ηε δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ηε ιήςε γεχκαηνο, γηα απηφ ην 

ιφγν ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε έθθξηζε γιπθαγφλεο αλαζηέιιεηαη. Όηαλ ε αλαζηνιή γιπθαγφλεο 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ άκεζε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο ζην ήπαξ, νδεγεί ζε ζρεδφλ νιηθή αλαζηνιή 

ζηελ παξαγσγή ηεο γιπθφδεο απφ ην ήπαξ. ην Γ παξαηεξείηαη αλεπαξθήο αλαζηνιή ηεο 

κεηαγεπκαηηθήο έθθξηζεο γιπθαγφλεο κε ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ε παξαγσγή γιπθφδεο απφ ην 

ήπαξ. 

GLP-1 θαη GIP 

Ζ πνιππινθφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο γίλεηαη μεθάζαξε φηαλ 

ιεθζεί ππφςε θαη ν ξφινο ησλ πεπηηδίσλ ηνπ εληέξνπ. Απφ ην 1960 νη Perley θαη Kipnis [6], 

απέδεημαλ φηη ε ρνξήγεζε απφ ηνπ ζηφκαηνο πνζφηεηαο γιπθφδεο πξνθαιεί εληνλφηεξε 

απάληεζε ζηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο ζε ζρέζε κε ην ίδην πνζφ ηεο γιπθφδεο φηαλ απηφ ρνξεγεζεί 

ελδνθιεβίσο. Σν θαηλφκελν νθείιεηαη ζηε δξάζε πεπηηδίσλ πνπ παξάγνληαη απφ ην έληεξν σο 

απάληεζε ζηε ιήςε ηξνθήο θαη επεξεάδνπλ ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο. Δπηπξφζζεηα, απηά ηα 

νξκνληθά ζήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην έληεξν θαίλεηαη λα ξπζκίδνπλ θαη ην ξπζκφ γαζηξηθήο 

θέλσζεο θαζψο θαη ηελ θίλεζε ηνπ εληέξνπ. Απηέο νη δξάζεηο απνδίδνληαη, θπξίσο, ζηηο νξκφλεο 

GIP θαη GLP-1. Ζ νξκφλε GIP πξνσζεί ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο θαη ξπζκίδεη ην κεηαβνιηζκφ ησλ 

ιηπψλ, αιιά δελ αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηεο γιπθαγφλεο ή ηε γαζηξηθή θέλσζε. Σα επίπεδα ηεο 

νξκφλεο GIP είλαη θπζηνινγηθά ή ειαθξψο απμεκέλα ζηα άηνκα κε Γ Σχπνπ ΗΗ. Παξφιν πνπ ε 

νξκφλε GIP είλαη πην ηζρπξή, ε νξκφλε GLP-1 εθθξίλεηαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο. Φαίλεηαη φηη 

ε δξάζε ηεο GLP-1 ζηε ξχζκηζε ηεο γιπθφδεο είλαη πνιχπιεπξε [7]: 

 Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηαγεπκαηηθή ξχζκηζε ηεο γιπθφδεο, θαζψο πξνσζεί ηε 

κεηαγεπκαηηθή έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηα β-θχηηαξα ησλ λεζηδίσλ. Αληίζεηα, ζε ζπλζήθεο 

λεζηείαο πξνθαιεί ειάρηζηε δηέγεξζε ζηα β-θχηηαξα. 

 Ρπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ β-θπηηάξσλ θαη ίζσο δξα ζηνπο κεραληζκνχο αλαγέλλεζήο ηνπο. 

Βνεζά ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ παγθξεαηηθνχ πφξνπ ζε β-θχηηαξα, ζηα 

ηξσθηηθά, ελψ θαίλεηαη φηη εκπνδίδεη ηελ απφπησζε ηνπ β-θπηηάξνπ 

 πκκεηέρεη ζηε ξχζκηζε ηεο νκνηφζηαζεο ηεο γιπθφδεο, αλαζηέιινληαο ηελ έθθξηζε ηεο 

γιπθαγφλεο πνπ είλαη εληνλφηεξε ζε ζπλζήθεο ππεξγιπθαηκίαο 

 Καζπζηεξεί ηε γαζηξηθή θέλσζε κε απνηέιεζκα ε αχμεζε ηεο κεηαγεπκαηηθήο γιπθφδεο λα 

είλαη κηθξφηεξε 

 Δπηδξά ζηνλ εγθέθαιν, πξνθαιψληαο αίζζεκα πξψηκνπ θνξεζκνχ. Γελ είλαη βέβαην φηη 

ειαηηψλεη ην βάξνο, αιιά ε ηδηφηεηά ηεο λα κελ πξνθαιεί αχμεζε βάξνπο είλαη ζεκαληηθή. 
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 Δλδερνκέλσο λα παίδεη ξπζκηζηηθφ ξφιν, κε κεραληζκνχο αλεμάξηεηνπο απφ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ λεζίδσλ, θαη λα δξα ζηελ ηλζνπιηλνεπαηζζεζία. Κάηη ηέηνην σζηφζν δελ έρεη ηεθκεξησζεί.  

Πίνακας 1.1: Οη επηδξάζεηο ησλ θπξηόηεξσλ νξκνλώλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε γιπθόδε 

Πάγθξεαο 

α-θύηηαξα 

Γιπθαγφλε 

 

       β-θύηηαξα 

Ηλζνπιίλε 

 

 

                                 

Ακπιίλε 

 

 

 

 Πξνθαιεί ηε δηάζπαζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ γιπθνγφλνπ ζην ήπαξ 

 Πξνσζεί ηελ επαηηθή γιπθνλενγέλεζε 

 Πξνσζεί ηελ επαηηθή θεηνγέλεζε 

 

 Δπεξεάδεη ην κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ ιεθζέλησλ 
ζξεπηηθψλ νπζηψλ 

 Πξνσζεί ηελ απνξξφθεζε γιπθφδεο απφ ηα θχηηαξα 

 Αλαζηέιιεη ηε κεηαγεπκαηηθή έθθξηζε γιπθαγφλεο 

 Πξνσζεί ηε ζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ θαη ησλ ιηπψλ 

 Πξνσζεί ηε ρξήζε ηεο γιπθφδεο σο πεγή ελέξγεηαο 

 

 Αλαζηέιιεη ηε κεηαγεπκαηηθή έθθξηζε ηεο γιπθαγφλεο 

 Καζπζηεξεί ηε γαζηξηθή θέλσζε 

 Μεηψλεη ηελ επηζπκία γηα γεχκα θαη ην ζσκαηηθφ βάξνο 

Έληεξν  

L-θύηηαξα 

GLP-1 

 

 

 Βειηηψλεη ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο  

 Αλαζηέιιεη ηε κεηαγεπκαηηθή έθθξηζε γιπθαγφλεο 

 Καζπζηεξεί ηε γαζηηθή θέλσζε 

 Μεηψλεη ηελ επηζπκία γηα γεχκα θαη θαηά ζπλέπεηα ην ζσκαηηθφ βάξνο 

 πκκεηέρεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ β-θπηηάξσλ 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ζε έλαλ πγηή νξγαληζκφ, ε νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο είλαη 

πνιχπινθε δηαδηθαζία θαη εκπιέθεη πνιιέο νξκφλεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία γηα λα 

ιεηηνπξγεί νκαιά ν ξπζκηζηηθφο κεραληζκφο ηεο γιπθφδεο (Πίλαθαο 1.1).  

Παξαζέηνληαο κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε, ε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο σο ξπζκηζηήο ηεο 

εηζαγσγήο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ηεο γιπθφδεο απφ ην θπθινθνξηθφ, αλαγλσξίζηεθε απφ ην 

1920. Σν 1950 ε γιπθαγφλε ραξαθηεξίζηεθε σο ζεκαληηθφ εξέζηζκα γηα ηελ παξαγσγή γιπθφδεο 

απφ ην ήπαξ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθάιπςε, νδήγεζε ζηε ζεψξεζε φηη ν κεραληζκφο ξχζκηζεο ηεο 

γιπθφδεο ζπζρεηίδεηαη κε δχν νξκφλεο ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο θαη ζηηο ζρεηηθέο κεηαμχ ηνπο 

πνζφηεηεο. πγθεθξηκέλα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 1.1, ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ 

γιπθφδεο πξνάγεη ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κεηψλεη ηελ παξαγσγή 

γιπθφδεο απφ ην ήπαξ ελψ πξνσζεί ηε ρξήζε θαη ηελ απνζήθεπζε ηεο γιπθφδεο ζην ιίπνο θαη 

ζηνπο κχεο. Σαπηφρξνλα, φηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο είλαη απμεκέλε, κεηψλεηαη ε έθθξηζε 

γιπθαγφλεο θαη έηζη επηθξαηεί ε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο. ηε ζπλέρεηα, ην 1970 αλαγλσξίζηεθε ε 

επίδξαζε ηεο GLP-1 νξκφλεο, ζηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο ηεο γιπθφδεο, ελψ ην 1987 
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αλαθαιχθηεθε ε δξάζε κηαο δεχηεξεο νξκφλεο πνπ εθθξίλεηαη απφ ηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο 

θαη ζρεηίδεηαη κε ην κεραληζκφ ξχζκηζεο ηεο 

 

Στήμα 1.1: ρεκαηηθό δηάγξακκα κεηαβνιηζκνύ γιπθόδεο ιακβάλνληαο ππόςε δύν νξκόλεο ειέγρνπ 
(ηλζνπιίλε-γιπθαγόλε) ηεο γιπθόδεο  

 

 

Στήμα 1.2: ρεκαηηθό δηάγξακκα νκνηόζηαζεο γιπθόδεο. Απεηθνλίδνληαη νη ξόινη ηεο ηλζνπιίλεο ηεο 
γιπθαγόλεο, ηεο ακπιίλεο, θαη ηεο GLP-1. Καηά ηε ιήςε γεύκαηνο ε ακπιίλε επηθνηλσλεί κέζσ λεπξσληθώλ 
κνλνπαηηώλ (1) γηα λα αλαζηείιιεη ηελ έθθξηζε ηεο κεηαγεπκαηηθήο γιπθαγόλεο (2) θαη λα θαζπζηεξήζεη ηε 
γαζηξηθή θέλσζε (3). Απηέο νη ελέξγεηεο ξπζκίδνπλ ην ξπζκό εκθάληζεο γιπθόδεο ζην θπθινθνξηθό. ε δστθά 
κνληέια έρεη απνδεηρηεί όηη ε ακπιίλε κεηώλεη ηελ αίζζεζε ηεο πείλαο θαη ην ζσκαηηθό βάξνο (5). Παξάιιεια, 
ε νξκόλε GLP-1, πξνσζεί ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο (6) θαη αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηεο γιπθαγόλεο (2), ελώ 
κέζσ λεπξσληθώλ κνλνπαηηώλ κεηώλεη ηελ αίζζεζε ηεο πείλαο θαη ην ζσκαηηθό βάξνο (5)   
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γιπθφδεο, ε ακπιίλε. Ζ ηειεπηαία απηή αλαθάιπςε νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν κεραληζκφο 

ξχζκηζεο ηεο γιπθφδεο ελζσκαηψλεη πνιιέο νξκφλεο θαη εμαξηάηαη ηζρπξά απφ ηηο ζρεηηθέο 

κεηαμχ ηνπο πνζφηεηεο. ην ρήκα 1.2 απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο κεηά ηε 

ιήςε γεχκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δξάζεηο ηεο ηλζνπιίλεο, ηεο γιπθαγφλεο, ηεο ακπιίλεο 

θαη ηεο GLP-1. Καηά ηε ιήςε γεχκαηνο ε ακπιίλε επηθνηλσλεί κέζσ λεπξσληθψλ κνλνπαηηψλ γηα 

λα δψζεη εληνιή αλαζηνιήο ηεο έθθξηζεο ηεο κεηαγεπκαηηθήο γιπθαγφλεο ελψ ηαπηφρξνλα 

ζπκκεηέρεη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο γαζηξηθήο θέλσζεο. Παξάιιεια ε GLP-1 πξνθαιεί ηελ 

έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο, αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε γιπθαγφλεο, θαη κέζσ λεπξσληθψλ κνλνπαηηψλ 

βνεζάεη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο γαζηξηθήο θέλσζεο ελψ κεηψλεη ηελ αίζζεζε ηεο πείλαο θαη ην 

ζσκαηηθφ βάξνο 

1.2 ακφαπώδηρ Διαβήσηρ 

Ο Γ είλαη κία παζνινγηθή θαηάζηαζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα γιπθφδεο 

ζην αίκα. Γηαγηγλψζθεηαη θάλνληαο κφλν κεηξήζεηο ζαθράξνπ αίκαηνο επεηδή νη κεηξήζεηο απηέο 

είλαη πην εκθαλείο, απιέο, εχθνιεο θαη εχρξεζηεο. Έλαο άλζξσπνο πάζρεη απφ Γ φηαλ ηζρχεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ: 

 Όηαλ ην ζάθραξν πνπ κεηξάηαη ζην αίκα, ελψ είλαη λεζηηθφο πξν ηεο 9:00 π.κ. θαη ρσξίο λα 

έρεη θάεη ελλέα ψξεο πξν ηεο κέηξεζεο, είλαη κεγαιχηεξν ή ίζνλ κε 126 mg/dl, αθφκα θαη εάλ 

δελ έρεη θαλέλα ζχκπησκα. 

 Όηαλ έρεη εκθαλή ζπκπηψκαηα ιφγσ ηνπ Γ, ήηνη πνιπδηςία, πνιπνπξία, απψιεηα βάξνπο 

θαη ζε ηπραία κέηξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ην ζάθραξν είλαη κεγαιχηεξν ή ίζνλ ηνπ 

200 mg/dl. 

 Όηαλ δχν ψξεο κεηά απφ ηελ πφζε εηδηθνχ πγξνχ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δνθηκαζίαο, πνπ 

ιέγεηαη δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο, ην κεηξνχκελν ζάθραξν είλαη ίζνλ ή κεγαιχηεξν ηνπ 200 

mg/dl. 

Ζ απνξξχζκηζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο είλαη απνηέιεζκα είηε ιφγσ κεησκέλεο έθθξηζεο 

ηλζνπιίλεο ζηνλ νξγαληζκφ είηε ιφγσ κεησκέλεο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

ειάηησζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ θπηηάξσλ ζηελ ηλζνπιίλε.  

Οη θπξηφηεξνη ηχπνη Γ είλαη:  

I. Σαθραξώδεο Γηαβήηεο Τύπνπ Η (ή ηλζνπιηλνεμαξηώκελνο ή λεαληθόο δηαβήηεο): Δίλαη 

απηνάλνζν λφζεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ 

παγθξέαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ ηαθηηθή εκθάληζε απμεκέλσλ επηπέδσλ γιπθφδεο, ιφγσ ηεο 

νιηθήο έιιεηςεο ή ειάρηζηεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο ζηνλ νξγαληζκφ. Ο ηχπνο απηφο έρεη γελεηηθή 

πξνδηάζεζε θαη ζπλαληάηαη θπξίσο ζε παηδηά, κπνξεί φκσο λα πξνζβάιιεη θαη ελήιηθεο. 
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II. Σαθραξώδεο Γηαβήηεο Τύπνπ ΗΗ (ή κε ηλζνπιηλνεμαξηώκελνο δηαβήηεο): Πξνέξρεηαη απφ 

ην ζπλδπαζκφ κεησκέλεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο θαη ειαηησκέλεο επαηζζεζίαο ησλ θπηηάξσλ 

ζηελ ηλζνπιίλε. Ζ κεησκέλε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο απνηειεί ηελ θχξηα δηαηαξαρή ζηα αξρηθά 

ζηάδηα ηεο λφζνπ, παξφιν πνπ ηα επίπεδα ηλζνπιίλεο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη απμεκέλα. Ο Γ 

Σχπνπ ΗΗ είλαη ε ζπρλφηεξε αηηία Γ ζηνπο ελήιηθεο. Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο ηνπ Γ Σχπνπ 

ΗΗ είλαη ε παρπζαξθία, ε ειηθία θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ.  

III. Σαθραξώδεο Γηαβήηεο θύεζεο: Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο Γ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη ππνρσξεί κεηά ηνλ ηνθεηφ. Πξνζβάιιεη ην 3-5% ησλ 

θπήζεσλ. Όκνηα κε ην Γ Σχπνπ ΗΗ, ν Γ θχεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε έθθξηζε 

ηλζνπιίλεο θαη ειαηησκέλε επαηζζεζία ησλ θπηηάξσλ ζηελ ηλζνπιίλε. Ζ παρπζαξθία απμάλεη 

ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο Γ θχεζεο, ελψ 30 – 40% ησλ γπλαηθψλ κε Γ θχεζεο εκθαλίδνπλ 

Γ Σχπνπ ΗΗ αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο. 

1.2.1 σασιςσικά ςσοιφεία  

Απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο Γ, πην ζπάληνο είλαη ν πξψηνο, ελψ ν δεχηεξνο 

αληηπξνζσπεχεη ην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο-ΠΟΤ (World Health Organization) ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ κε 

Γ, παγθνζκίσο θαη γηα φιεο ηηο ειηθίεο, εθηηκήζεθε ίζνο κε 2.8% γηα ην έηνο 2000, θαη 4.4% γηα 

ην έηνο 2030. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε Γ γηα ην έηνο 2000 μεπεξλά ηνπο 171.000.000 ελψ ην 

έηνο 2030 αλακέλεηαη λα θηάζεη ηνπο 366.000.000. ην Υάξηε 1.1 παξνπζηάδεηαη ε εμάπισζε ηνπ 

Γ, φπσο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010. πγθεθξηκέλα, νη ρψξεο κε ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ κε Γ ήηαλ ε Ηλδία (40,9 εθαη), ε Κίλα (39,8 εθαη), νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ( 19,2 εθαη), ε Ρσζία (9,6 εθαη) θαη ε Γεξκαλία (7,4 εθαη). 

 

Χάρηης 1.1: Δμάπισζε ηνπ Γ (% επί ηνπ πιεζπζκνύ) θάζε ρώξαο 
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Ο Γ είλαη ζπρλφηεξνο ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν (ηδηαίηεξα ν Γ Σχπνπ ΗΗ) θαη θαίλεηαη φηη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ιεγφκελν δπηηθφ ηξφπν δσήο πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαβίσζε ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα, ηνλ αλζπγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο θαη ηελ θαζηζηηθή δσή. χκθσλα κε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, εθηηκάηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ κε Γ ζα 

παξνπζηαζηεί ζηνλ πιεζπζκφ αηφκσλ κε ειηθία άλσ ησλ 65 εηψλ [8]. ε παγθφζκην επίπεδν, ε 

εμάπισζε ηνπ Γ είλαη παξφκνηα ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο αιιά είλαη ειαθξψο απμεκέλε 

ζηνπο άληξεο κε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 60 εηψλ θαη ζηηο γπλαίθεο κε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. ε 

γεληθέο γξακκέο, σζηφζν, ν ξπζκφο εμάπισζεο ηνπ Γ είλαη κεγαιχηεξνο ζηνπο άληξεο παξφιν 

πνπ ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ κε Γ μεπεξλά ηνλ αξηζκφ ησλ αληξψλ κε Γ. Σν γεγνλφο απηφ 

νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκφ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ειηθησκέλσλ γπλαηθψλ κε ηνλ απμεκέλν ξπζκφ 

εμάπισζεο ηνπ Γ ζηηο κεγάιεο ειηθίεο. ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ 

κε Γ αλήθεη ζην ειηθηαθφ εχξνο απφ 45 εηψλ έσο 64 εηψλ, ελψ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηφκσλ κε Γ είλαη πάλσ απφ 54 εηψλ. Δθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2030, ηα 

άηνκα κε Γ ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 64 εηψλ ζα είλαη πεξηζζφηεξα απφ 82 εθαη. ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη απφ 42 εθαη. ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αηφκσλ κε Γ ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο παξνπζηάδεηαη 

ζην ρήκα 1.3. 

 

Στήμα 1.3: Ζιηθηαθή θαηαλνκή αηόκσλ κε Γ  
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Ο επηπνιαζκφο ηνπ Γ ππνινγίδεηαη ζηελ Διιάδα ζε 6,1%, ελψ κέρξη ην 2025 εθηηκάηαη φηη 

ζα θηάζεη ην 7,3%. ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αηηηθή, ν επηπνιαζκφο ηνπ Γ ζε 

άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ βξέζεθε 7,8% ζηνπο άλδξεο θαη 6% ζηηο γπλαίθεο. Σα πνζνζηά 

ήηαλ πςειά ήδε απφ ηελ ειηθία 45-54 εηψλ. Παξνπζίαδαλ φκσο ηδηαίηεξα πςειέο ηηκέο απφ ηελ 

ειηθία άλσ ησλ 55 εηψλ, φπνπ θπκαίλνληαη ζηνπο κελ άλδξεο κεηαμχ 21,3% θαη 23,8%, ελψ ζηηο 

γπλαίθεο απφ 13,6% κέρξη 40% . 

ε παγθφζκην επίπεδν, παξνπζηάδεηαη ξαγδαία αχμεζε ηνπ Γ Σχπνπ Η ζηα παηδηά θαη ζηνπο 

ελήιηθεο, ελψ ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη ζε δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ ρσξψλ ηα παηδηά 

δηαγηγλψζθνληαη κε Γ Σχπνπ Η. χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Γηαβήηε (International 

Diabetes Federation-IDF), o αξηζκφο ησλ παηδηψλ κε Γ Σχπνπ Η (ειηθίεο κηθξφηεξεο ησλ 15 

εηψλ) αλέξρεηαη ζηηο 476.600, ελψ θάζε ρξφλν δηαγηγλψζθνληαη 75.800 παηδηά κε Γ Σχπνπ Η, 

αληηζηνηρψληαο ζε εηήζην πνζνζηφ αχμεζεο ίζν κε 3,0%. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη 

ζηνηρεία θαλεξψλνπλ πην απφηνκν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ λεαληθνχ Γ ζε θάπνηεο απφ ηηο ρψξεο κε 

ρακειφ επηπνιαζκφ Γ, φπσο είλαη θεληξηθή θαη ε αλαηνιηθή Δπξψπε. πγθεθξηκέλα, απφ ηηο 

476.000 πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε Γ Σχπνπ Η ην 24% αλήθεη ζηελ Ννηην-αλαηνιηθή Αζία, θαη ην 

23% ζηελ Δπξψπε, θαζηζηψληαο ηελ Δπξψπε ζηε δεχηεξε ζέζε ζε πνζνζηφ παηδηψλ κε Γ 

Σχπνπ Η (ρήκα 1.4). ην Υάξηε 1.2 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά λέσλ πεξηπηψζεσλ κε Γ 

Σχπνπ Η ζηα παηδηά κε ειηθίεο 0-14 εηψλ, γηα ην έηνο 2010. ηελ Διιάδα πάζρνπλ απφ λεαληθφ 

Γ, ηξηάληα ρηιηάδεο παηδηά θαη λένη θάησ ησλ 30 εηψλ, ελψ θάζε ρξφλν, πξνζηίζεληαη ζηνλ 

αξηζκφ απηφ 500 λέα άηνκα κε Γ, ειηθίαο θάησ ησλ 16 εηψλ. ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη πνζνζηφ 5% απηψλ πνπ δελ γλσξίδνπλ φηη πάζρνπλ απφ ηελ αζζέλεηα, 

ελψ 10.000 άηνκα κε λεαληθφ Γ δελ παξαθνινπζνχληαη γηα ηε λφζν ηνπο κε φιεο ηηο επηπινθέο 

πνπ ζπλεπάγεηαη απηφ γηα ηελ πγεία ηνπο 

 

 

Στήμα 1.4: Δθηηκνύκελνη αξηζκνί ηνπ επηπνιαζκνύ ηνπ Γ Σύπνπ Η ζηα παηδηά 0-14 εηώλ, αλά πεξηνρή, γηα 
ην έηνο 2010 
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Χάρηης 1.2: Δθηηκνύκελα πνζνζηά εμάπισζεο ηνπ Γ Σύπνπ 1 ζηα παηδηά κε ειηθίεο 0-14 εηώλ, γηα ην έηνο 
2010 

.Ο Γ απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ παγθνζκίσο. Σα επίζεκα ζηνηρεία 

αλαθέξνπλ φηη ην 2008 πέζαλαλ ζε παγθφζκην επίπεδν 1,3 εθαηνκκχξηα απφ Γ (αξηζκφο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 2,2%  ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ) θαη πσο ην 2030 ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ζα 

ππεξβαίλεη ηα 2,2 εθαηνκκχξηα (3,3% ησλ ζαλάησλ). Να ζεκεησζεί πάλησο φηη, φπσο ηνλίδνπλ νη 

εηδηθνί ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ λεθξψλ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξνο, θαζψο ζε απηά ηα ζηνηρεία δε ιακβάλνληαη ππφςε νη ζάλαηνη απφ παζήζεηο (γηα 

παξάδεηγκα, θαξδηαγγεηαθά θαη λεθξνπάζεηεο - ν Γ ζεσξείηαη ν ηζρπξφηεξνο παξάγνληαο 

θηλδχλνπ γηα εθδήισζε απηψλ ησλ παζήζεσλ) πνπ έρνπλ πξνθιεζεί εμαηηίαο ηνπ Γ. Αλ ζηηο 

ζηαηηζηηθέο θαηαγξαθέο ιακβάλνληαλ ππφςε θαη απηνί νη ζάλαηνη, ππνινγίδεηαη φηη γηα ηε 

ρξνλνινγία 2010 ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ ζα έθηαλε ηα 4 εθαηνκκχξηα γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 20 

έσο 79 εηψλ. Ο αξηζκφο απηφο αληηζηνηρεί ζην 6.8% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα θαη είλαη απμεκέλνο θαηά 5,5% απφ ηνλ αληίζηνηρν εθηηκνχκελν 

αξηζκφ ζαλάησλ θαηά ην έηνο 2007. ην Υάξηε 1.3 απεηθνλίδνληαη νη αξηζκνί ησλ ζαλάησλ πνπ 

νθείινληαη ζε Γ γηα ηηο ειηθίεο 20-79 εηψλ. 

Ο Γ επηβάιιεη κεγάιν νηθνλνκηθφ θνξηίν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ζην εζληθφ ζχζηεκα 

πγείαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ νηθνλνκία. Οη δαπάλεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο γηα ην Γ 

θαιχπηνπλ ην 11,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζε παγθφζκην επίπεδν, 

θαηά ην 2010. χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Γηαβήηε, ππνινγίδεηαη φηη ηα έμνδα ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξφιεςε ηνπ Γ θαη ησλ επηπινθψλ ηνπ γηα ην 

έηνο 2010, ζα αλέξζνπλ ζηα 376 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν 2030 αλακέλεηαη φηη απηφο ν 

αξηζκφο ζα μεπεξάζεη ηα 490 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ 
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ππνινγηζκνχο, εθηηκάηαη φηη θάζε άλζξσπνο ζα μνδέςεη θαηά κέζν φξν 703 δνιάξηα γηα ην Γ, 

θαηά ην έηνο 2010. 

 

Χάρηης 1.3: Αξηζκνί ησλ ζαλάησλ πνπ νθείινληαη ζε Γ γηα ηηο ειηθίεο 20-79 εηώλ, αλά ρώξα γηα ην έηνο 
2010 

 

 

Χάρηης 1.4: Μέζνο όξνο θόζηνπο ζεξαπείαο αλά άηνκν κε Γ ζε USA $ 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ην θφζηνο ζεξαπείαο θαη πξφιεςεο ηνπ Γ παξνπζηάδεη έληνλε 

δηαβάζκηζε αλάινγα κε ην επίπεδν αλάπηπμεο θάζε ρψξαο (Υάξηεο 1.4). Δίλαη αμηνζεκείσην φηη 

ην θφζηνο απηφ είλαη 100 θνξέο κηθξφηεξν ζηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε 

πεξίπησζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ φπνπ νη δαπάλεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ηνπ δηαβεηηθνχ 
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πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο γηα ην 2007 αλήιζε ζε 120 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ελψ νη αληίζηνηρεο 

δαπάλεο γηα ην 2025 εθηηκψληαη ζε 160 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

ηελ Διιάδα ε δαπάλε ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηαβεηηθψλ πεξηζηαηηθψλ αλήιζε ζε 

USD $ 940.000.000 ην έηνο 2007 θαη αλακέλεηαη λα πξνζεγγίζεη ηα 1,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ην 2025. 

1.2.2 τνέπειερ  

Σα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά θαη επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία απνθηνχλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

δεδνκέλνπ φηη ν Γ έρεη ζεκαληηθέο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο επηπινθέο. 

Βξαρππξφζεζκεο επηπινθέο ηνπ Γ είλαη ηα επεηζφδηα ππεξγιπθαηκίαο θαη ππνγιπθαηκίαο. Ζ 

ππεξγιπθαηκία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο ζην αίκα, πέξα 

απφ ην αλψηαην θπζηνινγηθφ φξην. Δάλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζην 

ιεγφκελν διαβηηικό κώμα, πνπ ήηαλ ε βαζηθφηεξε αηηία ζαλάηνπ ησλ αηφκσλ κε Γ πξηλ ηελ 

εηζαγσγή ηεο ηλζνπιίλεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Γ. Δπηπξφζζεηα, ηα ππεξβνιηθά απμεκέλα 

επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηηο παξαθάησ νμείεο επηπινθέο , νη νπνίεο 

απαηηνχλ άκεζε αληηκεηψπηζε:  

 Γηαβεηηθή θεηνμέσζε: Δίλαη επείγνπζα θαηάζηαζε πνπ ζπκβαίλεη ζε αζζελείο κε πιήξε ή 

ζρεδφλ πιήξε έιιεηςε ηλζνπιίλεο (θπξίσο Γ Σχπνπ Η). Μπνξεί λα απνηειέζεη θαη ηελ πξψηε 

εθδήισζε ηνπ Γ Σχπνπ Η, φηαλ νη αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε ηλζνπιίλε μαθληθά δελ 

κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ επεηδή απμήζεθαλ απφηνκα (πρ φηαλ ππάξρεη κηα ινίκσμε). ηε 

δηαβεηηθή θεηνμέσζε ην ζάθραξν είλαη ζηα χςε, ν αζζελήο είλαη αθπδαησκέλνο, κπνξεί λα 

θάλεη εκεηνχο θαη λα πνλάεη ζηελ θνηιηά θαη, φρη ζπάληα, κπνξεί λα πέζεη ζε θψκα. ε θάζε 

πεξίπησζε, πξέπεη λα κεηαθεξζεί άκεζα ζην λνζνθνκείν. 

 Υπεξσζκσηηθή (κε θεησηηθή) θαηάζηαζε: Δίλαη επίζεο επείγνπζα θαηάζηαζε πνπ έρεη 

αξθεηά θνηλά κε ηελ θεηνμέσζε. πκβαίλεη ζπλήζσο ζε ειηθησκέλα άηνκα κε Γ Σχπνπ ΗΗ, 

πάιη κε αθνξκή ζπλήζσο θάπνηα νμεία λφζν. Σν ζάθραξν είλαη θη εδψ πνιχ ςειφ (νη 

κεηξεηέο ζαθράξνπ δελ θηάλνπλ θαλ λα ην κεηξήζνπλ), ε αθπδάησζε είλαη αθφκα 

κεγαιχηεξε θαη ην θψκα είλαη επίζεο ε θπζηθή εμέιημε αλ δελ αληηκεησπηζηεί άκεζα ζε 

λνζνθνκείν. 

Σα επεηζφδηα ππνγιπθαηκίαο πξνέξρνληαη απφ ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο θάησ απφ 

ην θαηψηαην θπζηνινγηθφ φξην. Σα επεηζφδηα ππνγιπθαηκίαο δελ νθείινληαη άκεζα ζηε λφζν ηνπ 

Γ, αιιά απνηεινχλ παξελέξγεηα ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηεο. Δάλ ε ππνγιπθαηκία δελ 

αληηκεησπηζηεί εγθαίξσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα αηζζήζεσλ.  

Ζ ζπρλή δηαθχκαλζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο εθηφο ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ, πξνθαιεί 

ζνβαξέο καθξνπξφζεζκεο επηπινθέο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη φηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο 

γιπθφδεο ζην αίκα είλαη κεγάιε, αιινηψλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζνβαξψλ καθξνπξφζεζκσλ επηπινθέο. Οη καθξνπξφζεζκεο 
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επηπινθέο ηνπ Γ δηαθξίλνληαη ζε κηθξν- θαη καθξναγγεηαθέο επηπινθέο. Οη κηθξναγγεηαθέο 

επηπινθέο πεξηιακβάλνπλ:  

 ηε λεπξνπάζεηα, φπνπ ηα λεχξα θαηαζηξέθνληαη ιφγσ ηεο ππεξγιπθαηκίαο. πγθεθξηκέλα, 

πξνζβάιινληαη ηα λεχξα, ηφζν ηνπ πεξηθεξηθνχ φζν θαη ηνπ απηνλφκνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα εθδειψλεηαη ζπλεζέζηεξα κε ζπκπηψκαηα απφ ηα 

πφδηα, φπσο κνπδηάζκαηα, ηζηκπήκαηα, θάςηκν, πφλν θ.ά., πνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

βαζαληζηηθά ηε λχρηα ζην θξεβάηη. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε «δηαβεηηθνχ πνδηνχ», γη‘ απηφ ν γηαηξφο πξέπεη λα εμεηάδεη ηα πφδηα θάζε 

δηαβεηηθνχ γηα ζηνηρεία λεπξνπάζεηαο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

εθηφο απφ ηελ θιηληθή εμέηαζε (ε νπνία είλαη αλαληηθαηάζηαηε), είλαη δηαζέζηκν θαη έλα εηδηθφ 

απηνθφιιεην test (Neuropad test®). Ζ λεπξνπάζεηα ηνπ απηνλόκνπ κπνξεί λα εθδεισζεί 

κε δηάθνξα ζπκπηψκαηα, φπσο θνπζθψκαηα ζην ζηνκάρη, δηάξξνηεο ή δπζθνηιηφηεηα, 

νξζνζηαηηθή ππφηαζε-ιηπνζπκία, ηδξψηεο, ζεμνπαιηθή αληθαλφηεηα, αθξάηεηα νχξσλ θ.ά., 

είλαη φκσο ζπαληφηεξε. 

 ηελ ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, φπνπ ζηαδηαθά θζείξεηαη ν ακθηβιεζηξνεηδήο ρηηψλαο, πνπ 

βξίζθεηαη ζην βπζφ ηνπ καηηνχ. Δίλαη επηπινθή πνπ εμειίζζεηαη πξννδεπηηθά ζε δηάθνξα 

ζηάδηα θαη, αλ δελ αληηκεησπηζηεί θαηάιιεια, νδεγεί ζηε ιεγφκελε «παξαγσγηθή» 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαη ηειηθά ζε ηχθισζε. Δπεηδή ζηα πξψηα ζηάδηα δελ πξνθαιεί 

ζπκπηψκαηα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεηαη «βπζνζθφπεζε» απφ νθζαικίαηξν θάζε 

ρξφλν. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζηαδίνπ γίλεηαη κε «θσηνπεμία» κε Laser. 

  ηε λεθξνπάζεηα, φπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απψιεηα νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ. 

Οκνίσο κε ηελ ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα εμειίζζεηαη ζηαδηαθά θαη ην ίδην χπνπια. Γελ δίλεη 

θαλέλα ζχκπησκα παξά κφλν φηαλ πηα είλαη πνιχ αξγά γηα λα κπνξέζνπκε λα 

αλαζηξέςνπκε ηελ πνξεία ηεο. Καη ζηα πξψηα απηά ζηάδηα δελ δίλεη θαη θακία έλδεημε απφ ηηο 

εμεηάζεηο αίκαηνο, αιιά νχηε θαη απφ ηηο απιέο εμεηάζεηο νχξσλ. Ζ κφλε εμέηαζε πνπ κπνξεί 

λα παξέρεη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο εμέιημήο ηεο πξνο ηε λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ηελ αηκνθάζαξζε, είλαη ε εμέηαζε 

νχξσλ24/ψξνπ γηα κηθξναιβνπκηλνπξία. Ζ εμέηαζε πξέπεη λα γίλεηαη πξνιεπηηθά θάζε ρξφλν 

θαη, φηαλ δψζεη παζνινγηθφ απνηέιεζκα, είλαη ην ηειεπηαίν ζήκα θηλδχλνπ γηα ηελ ηέιεηα 

ξχζκηζε ηνπ ζαθράξνπ αιιά θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο 

 ην Γηαβεηηθό πόδη: Με ηνλ φξν απηφ πεξηγξάθνληαη νη βιάβεο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζην πφδη ελφο αηφκνπ κε Γ (απφ ηνλ αζηξάγαιν θαη θάησ) σο απνηέιεζκα 

ηεο πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο ή/θαη πεξηθεξηθήο αξηεξηνπάζεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ πνδηνχ πνπ δελ έγηλε αληηιεπηφο. Ο αζζελήο κε πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα 

δελ αηζζάλεηαη ηα επψδπλα εξεζίζκαηα. Έηζη θάπνηνο κηθξνηξαπκαηηζκφο, πρ απφ έλα ζηελφ 

παπνχηζη, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιχ κεγάιε θαη βαζεηά πιεγή (έιθνο). Μηα ηέηνηα πιεγή, 
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εηδηθά ζε αζζελείο πνπ έρνπλ θαη θαθή θπθινθνξία ιφγσ αξηεξηνπάζεηαο, κπνξεί λα επηκέλεη 

γηα πνιινχο κήλεο, λα κνιπλζεί ή θαη λα πξνθαιέζεη νζηενκπειίηηδα (ινίκσμε ζην νζηφ πνπ 

βξίζθεηαη απφ θάησ). Γηα ηε ζεξαπεία ησλ ειθψλ απηψλ απαηηείηαη πξψηα απ‘ φια 

«απνθφξηηζε» (νπζηαζηηθά λα κελ πηέδεηαη ε πεξηνρή θαζφινπ), ηαθηηθή ηνπηθή πεξηπνίεζε, 

ηαθηηθφο ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο απφ ηνλ εηδηθφ θαη, θαηά πεξίπησζε, ρξήζε αληηβηνηηθψλ. 

Γπζηπρψο, ε θαηάιεμε δελ είλαη πάληα θαιή θαη ν αθξσηεξηαζκφο δελ κπνξεί πάληνηε λα 

απνθεπρζεί. Γη‘ απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε πξφιεςε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε εηδηθά 

παπνχηζηα θαη πάηνπο γηα άηνκα κε Γ, θαζψο θαη ζηε ζσζηή εθπαίδεπζε ηνπ δηαβεηηθνχ 

πάλσ ζηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ησλ πνδηψλ ηνπ.  

Με ηνλ φξν καθξναγγεηνπάζεηα ελλννχκε ηηο βιάβεο πνπ γίλνληαη ζηα αγγεία ηεο θαξδηάο, 

ηνπ εγθεθάινπ θαη ζηηο πεξηθεξηθέο αξηεξίεο, ιφγσ αζεξνζθιήξπλζεο. Ζ αζεξνζθιήξπλζε 

βέβαηα δελ εκθαλίδεηαη κφλν ζηα άηνκα κε Γ, αιιά ζε απηνχο παξαηεξείηαη πνιχ ζπρλφηεξα θαη 

λσξίηεξα. Απνηειεί ηελ αηηία ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο (έσο θαη 80%) ησλ ζαλάησλ ζηα 

άηνκα κε Γ. Δθδειψλεηαη θπξίσο σο: 

 ζηεθαληαία λόζν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αζεξνζθιήξπλζε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ θαη 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη αηθλίδην ζάλαην 

 εγθεθαιηθό επεηζόδην, πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ε παξνρή ηνπ αίκαηνο ζε κία πεξηνρή ηνπ 

εγθεθάινπ ζηακαηήζεη, νπφηε ηα θχηηαξα πνπ δελ παίξλνπλ νμπγφλν πεζαίλνπλ  

 πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα, πνπ είλαη θαξδηαθή πάζεζε. 
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Κευάλαιο 2.  Γλτκαιμικόρ Έλεγφορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όιεο νη επηπινθέο ηνπ Γ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ κέζσ ηαθηηθνχ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ. Ο 

γιπθαηκηθφο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο αίκαηνο αλά ηαθηά 

δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη ζηε ξχζκηζή ηεο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη. Σα ζπζηαηηθά ελφο θαινχ ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο είλαη: i) ε γιπθνδπιησκέλε 

αηκνζθαηξίλε (HbA1c) λα είλαη κηθξφηεξε απφ 6, ii) ε γιπθφδε λεζηείαο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 72-

108 mg/dl, iii) ην εχξνο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο, 2 ψξεο κεηά ηε ιήςε γεχκαηνο, λα είλαη 

90-144 mg/dl. Σν πξφβιεκα δηαηήξεζεο ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο αίκαηνο ζε θπζηνινγηθέο 

ηηκέο είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεην ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ Η θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ έιεγρν φισλ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ επηδξνχλ ζην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο. Οη παξάκεηξνη απηέο είλαη ηφζν 

εμσγελείο, φπσο ε ρνξεγνχκελε ηλζνπιίλε, ε δίαηηα, ε ζσκαηηθή άζθεζε, ην άγρνο θαη νη ζπλνδέο 

ζεξαπεπηηθέο αγσγέο, φζν θαη ελδνγελείο, φπσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο, ηνπ εγθεθάινπ, ησλ 

κπψλ, ησλ λεθξψλ θαη ηνπ εληέξνπ. Ο έιεγρνο φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ είλαη ηδηαίηεξα 

δχζθνινο εμαηηίαο ηνπ πνιχπινθνπ κεραληζκνχ αιιειεπίδξαζήο ηνπο, αιιά θαη ηνπ ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνπ θαη κε πξνβιέςηκνπ ραξαθηήξα κεηαβνιψλ ηεο γιπθφδεο αίκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Λφγσ ησλ παξαπάλσ δπζθνιηψλ, δελ ππάξρεη θάπνηνο αληηθεηκεληθφο 

θαλφλαο γηα ηελ αγσγή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλα άηνκν κε Γ Σχπνπ Η, ψζηε ε 

ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο πιάζκαηνο λα δηαηεξείηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα [9].  

Δμαηηίαο ηεο απνπζίαο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο, ε νπνία δξα σο 

ξπζκηζηήο ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα, ην άηνκν κε Γ Σχπνπ Η, πξέπεη λα 

αληηθαηαζηήζεη απηφ ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ ειέγρνπ κε έλαλ ηερλεηφ εμσγελή. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ιήςεο ηλζνπιίλεο θαη πξνθαλψο κέζσ ηαθηηθήο κέηξεζεο ησλ 

επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Δηθφλα 2.1, ζην νπνίν θαίλεηαη μεθάζαξα ην πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο 
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κέζσ εμσγελνχο ρνξήγεζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα 

παξέρνπλ ζηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η, ηε δπλαηφηεηα λα κεηξνχλ ηα επίπεδα γιπθφδεο κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ κέηξεζεο γιπθφδεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ δηάθνξεο 

κεζφδνπο ιήςεο ηεο ηλζνπιίλεο. ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη ηξέρνπζεο κέζνδνη 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ηνπ Γ, αλαθέξνληαο ηηο δηαηάμεηο κέηξεζεο γιπθφδεο θαη ηνπο  ηξφπνπο 

εμσγελνχο ρνξήγεζεο ηεο ηλζνπιίλεο.  

 
 

                     15 Γεθεκβξίνπ 1922              15 Φεβξνπαξίνπ 1923 

Εικόνα 2.1: Σν ζαύκα ηεο ηλζνπιίλεο [10] 

2.1 Διασάξειρ Μέσπηςηρ Γλτκόζηρ 

Οη πην δηαδεδνκέλεο εκπνξηθά δηαζέζηκεο δηαηάμεηο κέηξεζεο γιπθφδεο είλαη νη ζπκβαηηθέο 

δηαηάμεηο κέηξεζεο γιπθφδεο (fingersticks) θαη νη Γηαηάμεηο πλερνχο Μέηξεζεο Γιπθφδεο (ΓΜΓ).  

2.1.1 τμβασικέρ Διασάξειρ  

Οη ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο κέηξεζεο γιπθφδεο, ιακβάλνπλ κηθξή πνζφηεηα δείγκαηνο απφ 

ηξηρνεηδηθφ αίκα θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα παξέρνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο αίκαηνο. Ζ ιήςε ηνπ αίκαηνο γίλεηαη κέζσ θάπνηαο κνξθήο βειφλαο 

απφ ηελ άθξε ηνπ δαρηχινπ, γηα απηφ ην ιφγν ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο κέηξεζεο γιπθφδεο είλαη 

επεκβαηηθή θαη επψδπλε. To δείγκα αίκαηνο πνπ ιακβάλεηαη, ηνπνζεηείηαη ζε κία δνθηκαζηηθή 

ηαηλία κίαο ρξήζεο, ε νπνία είλαη θαιπκκέλε κε ρεκηθέο ελψζεηο (glucose oxidase, 

dehydrogenase, ή hexokinase), πνπ αληηδξνχλ κε ηε γιπθφδε ζην αίκα. ηε ζπλέρεηα, ε 

δνθηκαζηηθή ηαηλία εηζάγεηαη ζηε ζπζθεπή, γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο 

(Δηθφλα 2.2) [11]. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ απηήο ηεο ζπγθέληξσζεο, βαζίδεηαη είηε ζηε κέηξεζε 

ηεο πνζφηεηαο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ κπνξεί λα πεξάζεη κέζα απφ ην δείγκα, είηε ζηε 
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κέηξεζε ηεο πνζφηεηαο ηεο αλαθιψκελεο αθηηλνβνιίαο απφ ην δείγκα. Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη 

ζπλήζσο απφ κία νζφλε γηα ηελ απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κέηξεζεο. Οη ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο ζπζθεπέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθνπλ θαη λα απνζεθεχνπλ κεγάιν αξηζκφ 

απφ δηαδνρηθέο κεηξήζεηο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ζπλδένληαη ελζχξκαηα ή 

αζχξκαηα κε έλα πξνζσπηθφ ππνινγηζηή θαη λα απνζεθεχνπλ εθεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. Δπηπιένλ, 

ππάξρνπλ θαη ζπζθεπέο πνπ ελζσκαηψλνπλ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ απνηεινχκελν απφ 

θαηάιιεια εξγαιεία απεηθφληζεο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ παξαγσγή 

γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ρξήζηκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη κεηξεηέο 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπήο, ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

νινθιεξσζεί ε κέηξεζε, ην πνζφ αίκαηνο πνπ ρξεηάδεηαη, ηελ ηθαλφηεηα λα απνζεθεχεη ηα 

απνηειέζκαηα, ην θφζηνο ηεο ζπζθεπήο θαη ην θφζηνο ησλ δνθηκαζηηθψλ ηαηληψλ. χκθσλα κε 

απηή ηελ δηαθνξνπνίεζε, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 25 είδε κεηξεηψλ [12] 

 

Εικόνα 2.2: Μέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθόδεο αίκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ζπκβαηηθή δηάηαμε κέηξεζε 

γιπθόδεο (fingerstick) [13] 

 

Εικόνα 2.3: Σέζζεξηο γεληέο ζπκβαηηθώλ δηαηάμεσλ κέηξεζεο γιπθόδεο αίκαηνο (1993-2005). Σν κέγεζνο 
ησλ δεηγκάησλ κεηώλεηαη από 30 κl ζε 0.3 κl. Ο ρξόλνο ππνινγηζκνύ ηεο ζπγθέληξσζεο γιπθόδεο κεηώλεηαη 
από 2 ιεπηά ζε 5 δεπηεξόιεπηα. Ο ρξόλνο ππνινγηζκνύ ζηηο ζύγρξνλεο δηαηάμεηο είλαη ρακειόηεξνο από 15 
δεπηεξόιεπηα [14] 

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε επθνιία θαη ε ηαρχηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ. Μεηνλέθηεκα ζεσξείηαη ε ελφριεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα 

επαλαιακβαλφκελα ηξππήκαηα ζηελ άθξε ησλ δαθηχισλ, εμαηηίαο ησλ λεπξηθψλ απνιήμεσλ ηεο 

πεξηνρήο. Γηα ην ιφγν απηφ γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα αλαπηπρζνχλ λένη κέζνδνη πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ηε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο ζην αίκα ζε ελαιιαθηηθά ζεκεία ηνπ 
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ζψκαηνο. πζθεπέο πνπ επηηξέπνπλ ηε ιήςε αίκαηνο απφ ελαιιαθηηθά ζεκεία έρνπλ ήδε 

αλαπηπρζεί θαη θπθινθνξνχλ κε ηελ έγθξηζε ηεο Ακεξηθάληθεο Τπεξεζίαο Φαξκάθσλ θαη 

Σξνθίκσλ (Food and Drug Administration – FDA) [15]. Οη ζπζθεπέο απηέο επηηξέπνπλ ηε ιήςε 

αίκαηνο απφ ελαιιαθηηθέο πεξηνρέο, φπσο ν αλψηεξνο βξαρίνλαο, ην αληηβξάρην, ηε βάζε ηνπ 

αληίρεηξα θαη ην κεξφ. Αλ θαη ε ιήςε αίκαηνο απφ ελαιιαθηηθέο πεξηνρέο είλαη επηζπκεηή, 

ππάξρνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί. Σν αίκα ζηα άθξα ηνπ δαρηχινπ παξνπζηάδεη αιιαγέο ζηα 

επίπεδα ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο πην γξήγνξα απφ άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα απφ ελαιιαθηηθέο ηνπνζεζίεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο ζηα άθξα ηνπ δαθηχινπ, φρη ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ κεηξεηή λα 

παξέρεη αθξηβείο κεηξήζεηο, αιιά επεηδή ε πξαγκαηηθή ζπγθέληξσζε γιπθφδεο κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθή. Ζ FDA ζεσξεί φηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηέο 

απηέο νη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο, θαζψο θαη ν πηζαλφο αληίθηππφο ηνπο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ 

πνπ πάζρνπλ απφ Γ. Οη ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο κεηαβάιινληαη ηαρχηαηα κεηά απφ έλα γεχκα, 

θαηαλάισζε ηλζνπιίλεο ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζσκαηηθήο άζθεζεο. Σα επίπεδα γιπθφδεο ζηνλ 

ελαιιαθηηθφ ηφπν εκθαλίδνληαη λα κεηαβάιινληαη ιηγφηεξν γξήγνξα ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ζηα 

άθξα ηνπ δαθηχινπ. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε FDA έρεη δεηήζεη απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο είηε λα απνδείμνπλ φηη ε ζπζθεπή δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δεηγκάησλ αίκαηνο απφ ηηο ελαιιαθηηθέο πεξηνρέο θαη ηα άθξα ηνπ δαθηχινπ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ πνπ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο κεηαβάιινληαη γξήγνξα, ή λα ελεκεξψλνπλ 

ηνπο ρξήζηεο γηα ηηο πηζαλέο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζε απηνχο ηνπο ρξφλνπο. 

2.1.3 Διασάξειρ τνεφούρ Μέσπηςηρ  

Παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα, ε κέζνδνο κε ηηο δηαθξηηέο κεηξήζεηο γιπθφδεο αίκαηνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο κέηξεζεο γιπθφδεο, απνηειεί ηελ πξψηε επηινγή απην-

παξαθνινχζεζεο, έρεη ην πνιχ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα λα παξέρεη κεκνλσκέλεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα επίπεδα γιπθφδεο, νη νπνίεο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο πνπ 

ζπληεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο αλαπηχρζεθαλ νη ΓΜΓ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο πην ζχγρξνλεο εκπνξηθά 

δηαζέζηκεο δηαηάμεηο κέηξεζεο γιπθφδεο. Οη ΓΜΓ δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηε βηνρεκηθή 

δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο [16]. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη νη 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. 

Γηαηάμεηο Μέηξεζεο Σπγθέληξσζεο Γιπθόδεο ζην Μεζνθπηηάξην Υγξό 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερλνινγίεο γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο, νη 

νπνίεο είηε βξίζθνληαη ππφ κειέηε είηε ππφ αλάπηπμε, φπσο είλαη ν θζνξηζκφο, νη ππέξπζξεο, ε 

δίνδνο εθπνκπήο θσηφο (LED), ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, θαη νη αθηίλεο ιέηδεξ. Μέρξη 

ζηηγκήο, ε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο ζην κεζνθπηηάξην πγξφ θαη ε θαζκαηνζθνπία ζχλζεηεο 

αληίζηαζεο κε κηα εμσηεξηθή ζπζθεπή, είλαη νη κέζνδνη πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί θαη έρνπλ εγθξηζεί 
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γηα ρξήζε ζηελ Ακεξηθή θαη νπνπδήπνηε αιινχ. Οη δηαηάμεηο κέηξεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο 

γιπθφδεο ζην κεζνθπηηάξην πγξφ ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζε νμεηδάζε ηεο 

γιπθφδεο. Δίλαη ειάρηζηα επεκβαηηθέο θαη ιεηηνπξγνχλ είηε κε ππνδφξην αηζζεηήξα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην έλδπκν νμεηδάζε ηεο γιπθφδεο, είηε κε αηζζεηήξα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή 

κηθξνδηάιπζεο ή κε αληίζηξνθν ηνληζκφ.  

Υπνδόξηνο Αηζζεηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην έλδπκν νμεηδάζε ηεο γιπθόδεο 

Ζ ρξήζε ππνδφξηνπ αηζζεηήξα απφ ηηο ΓΜΓ απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε ηερληθή. Ζ 

πξψηε εγθεθξηκέλε ΓΜΓ ήηαλ ην CGMS, ηεο εηαηξείαο Medtronic, ελψ θαηά ηελ παξνχζα 

πεξίνδν ππάξρνπλ δηάθνξεο δηαζέζηκεο ΓΜΓ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1.  

Πίνακας 2.1: ΓΜΓ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην έλδπκν νμεηδάζε ηεο γιπθόδεο 

Σπζθεπή Δηαηξεία 
Πξαγκαηηθoύ- 

Φξόλνπ 

Δλζσκάησζε 
κε αληιία 

ηλζνπιίλεο 

Αζύξκαηε 
Μεηάδνζε 

Έγθξηζε 
από ην 

FDA 

Έγθξηζε 
ζηνλ 

Καλαδά 

Έγθξηζε 
ζηελ 

Δπξώπε 

CGMS 
Gold 

Medtronic 
Minimed 

Όρη Όρη Όρη Ναη Ναη Ναη 

Guardian 
REAL-
Time 

Medtronic 
Minimed 

Ναη Όρη Ναη Ναη Ναη Ναη 

Paradigm 
REAL-
Time 

Medtronic 
Minimed 

Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη 

STS 
Dexcom 

Inc. 
Ναη Όρη Ναη Ναη Όρη Όρη 

Freestyle 
Navigator 

Abbot Inc. Ναη Όρη Ναη Ναη Όρη Όρη 

Οη ζπζθεπέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ αηζζεηήξα γιπθφδεο θαη ηε θνξεηή ζπζθεπή 

παξαθνινχζεζεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο (Δηθφλα 2.4). Οη αηζζεηήξεο απνηεινχληαη απφ έλα 

ειεθηξφδην πνπ ην άθξν ηνπ πεξηέρεη ην έλδπκν ηεο νμεηδάζεο ηεο γιπθφδεο θαη ηνπνζεηνχληαη 

ζηνλ ππνδφξην ηζηφ. Σν έλδπκν θαηαιχεη ηελ νμείδσζε ηεο γιπθφδεο ζε γιπθνλνιαθηφλε θαη 

ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (γιπθφδε+H2O → γιπθνληθφ νμχ + Ζ2Ο2), ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ, 

ππφ ηελ επίδξαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δηαζπάηαη ζε 
2
Ζ

+
 + Ο2 + 2e. Ζ δηάζπαζε απηή 

ηξνπνπνηεί ην ειεθηξηθφ ζήκα, ελψ ην ειεθηξφδην κεηξά ην επηπιένλ ειεθηξηθφ θνξηίν πνπ 

παξήρζεθε. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηζρχο ηνπ παξαγφκελνπ, απφ ηε δηάζπαζε, ειεθηξηθνχ 

ζήκαηνο είλαη αλάινγε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο, ε ηειεπηαία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε 

κέηξεζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ.  

Σα πξνεγνχκελεο ηερλνινγίαο κνληέια ΓΜΓ, ρξεζηκνπνηνχζαλ θπζηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ 

αηζζεηήξα θαη ηεο ζπζθεπήο παξαθνινχζεζεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο. Σα ηειεπηαία 

πξσηφηππα, πεξηιακβάλνπλ έλαλ πνκπφ ηνπνζεηεκέλν ζηνλ αηζζεηήξα, πνπ κεηαδίδεη ηηο 

πιεξνθνξίεο κε αζχξκαην ηξφπν ζηε ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο, ε νπνία βξίζθεηαη θάπνηα 

κέηξα καθξηά. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο κεηξάηαη αλά 1 έσο 5 ιεπηά (εμαξηάηαη απφ ην 

κνληέιν). Μία πνιχ ζεκαληηθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ΓΜΓ γίλεηαη κε βάζε ηε δπλαηφηεηα 

εκθάληζεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζηελ νζφλε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Τπάξρνπλ ΓΜΓ 
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πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ΓΜΓ νη θαηαγξαθέο ησλ νπνίσλ είλαη δηαζέζηκεο αλαδξνκηθά, κεηά ηελ 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζε θάπνην ππνινγηζηή 

 

Εικόνα 2.4: ΓΜΓ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. (Α) STS (Dexcom), (B) Minimed Paradigm, ελζσκαησκέλε κε 

αληιία ηλζνπιίλεο (Medtronic), (C) Navigator (Abbott) [16] 

ηελ πξάμε ν αηζζεηήξαο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί απφ ην ίδην ην άηνκν κε Γ, ελψ πνιιέο 

εηαηξείεο παξέρνπλ κία ζπζθεπή ηνπνζέηεζήο ηνπ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία. Έλα απφ 

ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ΓΜΓ είλαη φηη νη αηζζεηήξεο πξέπεη λα αιιάδνπλ θάζε 3 έσο 7 εκέξεο, 

δηφηη νη πξσηεΐλεο πνπ παγηδεχνληαη ζην ζχζηεκα εκπνδίδνπλ ηε δηάρπζε ηεο γιπθφδεο ζην 

επίπεδν γιπθφδε-νμεηδάζε πξνθαιψληαο «Βηνινγηθή Απφθξαμε». Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη θαη ν 

θίλδπλνο εκθάληζεο ηνπηθψλ θιεγκνλψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζρεηηθά κε ην 

ρξφλν δσήο ησλ αηζζεηήξσλ, αλαπηχρζεθε αηζζεηήξαο κε εηδηθή βην-πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε, 

ηνπ νπνίνπ ν ρξφλνο δσήο δνθηκάζηεθε ζε ζθπιηά [17], [18]. Ζ απφδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αηζζεηήξα ήηαλ 3-5 κήλεο ρξφλνο δσήο, θαζηζηψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πνιιά 

ππνζρφκελε.  

Έλα δεχηεξν κεηνλέθηεκα ησλ ΓΜΓ είλαη φηη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ αηζζεηήξα απαηηείηαη 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα «δεζηαζεί» πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα κεηξήζεη ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο. Σέινο, αλάινγα κε ην κνληέιν ηεο ζπζθεπήο, ην άηνκν κε Γ πξέπεη 

λα ιακβάλεη κεηξήζεηο γιπθφδεο ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ δηαηάμεσλ 

κέηξεζεο γιπθφδεο, 2 έσο 4 θνξέο ηελ εκέξα, γηα ηε βαζκνλφκεζε ηεο ΓΜΓ. Ζ αθξίβεηα ζηηο 

κεηξήζεηο ηεο γιπθφδεο απφ ηηο ΓΜΓ εμαξηάηαη ηζρπξά απφ ηε βαζκνλφκεζε. Γπζηπρψο 

ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο βαζκνλφκεζεο. Ο πξψηνο 

είλαη ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο ζηνλ ππνδφξην 

ρψξν απφ ηελ αληίζηνηρε ζην αίκα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ θηλεηηθή γιπθφδεο ζην 

κεζνθπηηάξην πγξφ. Δθηηκάηαη φηη απηή ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε είλαη ίζε κε 4 έσο 20 ιεπηά [19]. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ ε βαζκνλφκεζε ζπκβαίλεη φηαλ ε γιπθφδε αίκαηνο παξνπζηάδεη έληνλεο 

ελαιιαγέο, νη ζπγθεληξψζεηο ηεο γιπθφδεο αίκαηνο θαη ηεο γιπθφδεο ζην κεζζνθπηηάξην πγξφ δελ 

ζπζρεηίδνληαη. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο, είλαη ε έκθπηε αλαθξίβεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο κέηξεζεο γιπθφδεο ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο, θαη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ βαζκνλφκεζε ησλ ΓΜΓ. Ο ηξίηνο παξάγνληαο ζπζρεηίδεηαη κε ην θίλεηξν πνπ έρεη ην ίδην ην 

άηνκν κε Γ λα θάλεη ζσζηά ηε βαζκνλφκεζε. Αλεμάξηεηα, απφ ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο 

νη ΓΜΓ έρνπλ θαιή απφδνζε. 
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ΓΜΓ, ρξεζηκνπνηνχληαη θιαζζηθά ζηαηηζηηθά 

θξηηήξηα θαζψο θαη θιηληθψο ζεκαληηθά θξηηήξηα. πγθεθξηκέλα, ππνινγίδεηαη ε Relative Absolut 

Diferrence (RAD) πνπ εθθξάδεηαη σο ην πνζνζηφ απφ ηε γιπθφδε αλαθνξάο, θαη ε αλάιπζε 

ζθαικάησλ ζε δψλεο (Error Grid Analysis (EGA)) θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ γιπθφδεο απφ ηε ΓΜΓ θαη ησλ κεηξήζεσλ ηεο γιπθφδεο 

αίκαηνο θαζψο θαη ε θιηληθή ζεκαζία ηνπο. Ζ αλάιπζε ζθαικάησλ ζε δψλεο δελ παξέρεη 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο, γηα απηφ ην ιφγν ππνινγίδεηαη θαη ε 

δπλακηθή αλάιπζε ζθαικάησλ ζε δψλεο (Continous Glucose Error Grid Analysis (CG-EGA)). Οη 

δψλεο Α θαη Β ζηελ EGA ζεσξνχληαη αζθαιείο, δειαδή ηα ζεκεία πνπ αλήθνπλ ζε απηέο 

αληηπξνζσπεχνπλ απνθιίζεηο κεηξήζεσλ νη νπνίεο δελ είλαη θιηληθά ζεκαληηθέο. ηνλ Πίλαθα 2.2 

παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε κνληέινπ ΓΜΓ. 

Πίνακας 2.2: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζέζηκσλ ΓΜΓ 

Φαξαθηεξηζηηθά CGMS Gold 
Paradigm and 
Guardian RT 

Dexcom STS 
Abbot Freestyle 

Navigator 

Μέζε Τηκή RAD 25% 20% 23%  

Γηάκεζνο RAD 11% 16% 16% 12%-14% 

EGA A+B 94% 99% 95% 82%-89% 

Φξόλνο δσήο ηνπ 
αηζζεηήξα 

72 ψξεο 72 ψξεο 7 κέξεο 5 κέξεο 

Βαζκνλόκεζε 

Πξψηε βαζκνλφκεζε 1 
ψξα κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε. Σν 
ειάρηζην 4 

βαζκνλνκήζεηο ηελ 
εκέξα 

Πξψηε βαζκνλφκεζε 2 
ψξεο κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε. Ζ δεχηεξε 
εληφο 6 σξψλ κεηά ηελ 
πξψηε, θαη  κεηά θάζε 

12 ψξεο 

Πξέπεη λα 
βαζκνλνκείηαη κε βάζε 

ηηο κεηξήζεηο απφ ην 
One Touch Ultra. 

Βαζκνλφκεζε θάζε 12 
ψξεο. 

Βαζκνλφκεζε κεηά απφ 
10, 12, 24, 72 ψξεο κεηά 

ηελ ηνπνζέηεζε. Γελ 
ρξεηάδεηαη άιιε 

βαζκνλφκεζε ηηο 
ηειεπηαίεο 2 κέξεο 

Σπρλόηεηα κεηξήζεσλ 
γιπθόδεο 

5 ιεπηά 5 ιεπηά 5 ιεπηά 1 ιεπηφ 

Δκθάληζε ξπζκνύ 
κεηαβνιήο γιπθόδεο 

Όρη 
Ναη 

 
Όρη Ναη 

Πξνεηδνπνηεηηθά 
ζήκαηα 

Όρη 
Ναη (Guardian) 
Όρη (Paradigm) 

Όρη Ναη 

Δύξνο κεηάδνζεο - 6 ft 5 ft 10 ft 

 

Αηζζεηήξαο κε βάζε ηελ ηερληθή κηθξνδηάιπζεο 

Μία ΓΜΓ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή κηθξνδηάιπζεο είλαη ε Glucoday, ηεο εηαηξείαο A. 

Menarini Diagnostics, Φισξεληία, Ηηαιία, θαη είλαη δηαζέζηκε, θαηά ηελ παξνχζα πεξίνδν, κφλν 

ζηελ Δπξψπε. Ο ππνδφξηνο θαζεηήξαο ζπιιέγεη δηαξθψο δείγκαηα απφ ην κεζνθπηηάξην πγξφ θαη 

ε γιπθφδε αληρλεχεηαη κέζσ ηεο δξάζεο ηεο νμεηδάζεο ηεο γιπθφδεο ε νπνία πεξηέρεηαη κέζα ζε 

κία εμσζσκαηηθή ζπζθεπή. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα επέδεημε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε, κε 

πνζνζηφ 95.5 % ζηηο δψλεο Α θαη Β ηεο EGA [20]. Ζ ζπγθεθξηκέλε ΓΜΓ, σζηφζν, είλαη 

δηαζέζηκε κφλν γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ σο έλα εξγαιείν δηάγλσζεο. Άιιν 

κνληέιν ΓΜΓ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή κηθξνδηάιπζεο είλαη ε SCGM, ηεο εηαηξείαο Roche 

Diagnostics, Βαζηιεία, Διβεηία. Ζ ζπγθεθξηκέλε ΓΜΓ παξέρεη επαξθή αθξίβεηα θαη έρεη ην 

πιενλέθηεκα λα απαηηεί ειάρηζηε βαζκνλφκεζε [21], δειαδή ρξεηάδεηαη κία βαζκνλφκεζε αλά 72 

ψξεο. Σν ζπλνιηθφ ζχζηεκα, σζηφζν, έρεη κεγάιεο δηαζηάζεηο γηα λα είλαη άλεηα θνξεηφ, θαη νη 

κεηξήζεηο έρνπλ ρξνληθή θαζπζηέξεζε ηεο ηάμεο ησλ 35 ιεπηψλ.  
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Αληίζηξνθνο ηνληζκόο 

Ζ πξψηεο γεληάο ζχζηεκα, βαζηζκέλν ζηνλ αληίζηξνθν ηνληζκφ είλαη κία δηάηαμε, φκνηα κε 

ξνιφη, πνπ θνξηέηαη ζηνλ θαξπφ, νλνκάδεηαη GlucoWatch Biographer, (Animas Corporation, West 

Chester, PA, United States) θαη έρεη ιάβεη έγθξηζε απφ ην FDA ην 2001. Μεηά αθνινχζεζε ε 

GlucoWatch G2 Biographer (GW2B), ε νπνία έιαβε έγθξηζε απφ ην FDA ην 2002 γηα ρξήζε απφ 

παηδηά. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ζηεξίδεηαη ζηε δηέιεπζε ζηαζεξνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κηθξήο ηζρχο 

απφ ην δέξκα, ην νπνίν πξνθαιεί ηελ θίλεζε ηεο γιπθφδεο ζηνλ κεζνθπηηάξην πγξφ, ε νπνία 

εμέξρεηαη απφ ην δέξκα θαη ε ζπγθέληξσζή ηεο κεηξάηαη απφ έλαλ πξνζθνιιεκέλν ζην δέξκα 

βην-αηζζεηήξα. Σν παξαγφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα είλαη αλάινγν ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο. 

Όιε ε δηαδηθαζία κέηξεζεο απαηηεί 20 ιεπηά 

 

Εικόνα 2.5: GlucoWatch G2 Biographer [22] 

Γνθηκέο ηνπ GW2B ζε παηδηά έδεημαλ φηη 90% ησλ θαηαγξαθψλ γιπθφδεο βξηζθφηαλ ζηηο 

δψλεο Α θαη Β ηεο EGA [23]. Χζηφζν, ήηαλ ιηγφηεξν αθξηβήο ζηηο ππνγιπθαηκίεο. Με επίπεδν 

πξνεηδνπνίεζεο ζηηο ππνγιπθιπθαηκίεο ίζν κε 60 mg/dl, ε επαηζζεζία αλίρλεπζεο ππνγιπθαηκηψλ 

ήηαλ 23% ελψ ην πνζνζηφ ιαζεκέλσλ πξνεηδνπνηήζεσλ ίζν κε 51%. Παξφιν πνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ήηαλ ειθπζηηθή ιφγσ ηνπ δηαδεξκηθνχ θεληξίζκαηνο, ε βαζκνλφκεζε θαη 

ε θαζπζηέξεζε κεηαμχ δχν ηηκψλ δελ ήηαλ θιηληθά απνδνηηθή. Γηα απηφ ην ιφγν ε ζπζθεπή απηή 

απνζχξζεθε απφ ηελ αγνξά. 

Φαζκαηνζθόπεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ ηζηώλ 

Ζ θαζκαηνζθφπεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ ηζηψλ είλαη κε επεκβαηηθή ηερληθή κέηξεζεο ησλ 

επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο αιιά φζν ειθπζηηθή θαη εάλ είλαη απηή ηεο ε ηδηφηεηα, ζπλαληά δπζθνιίεο 

φηαλ εθαξκφδεηαη πξνο ηελ πινπνίεζε ΓΜΓ. Με βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή αλαπηχρζεθε ε 

ΓΜΓ πνπ νλνκάζηεθε Pendra, ηεο εηαηξείαο Pendragon Medical LTD, Επξίρε, Διβεηία, θαη έρεη 

εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Υσξίο λα απαηηεί ηελ εμαγσγή βηνινγηθνχ πγξνχ απφ ηνπο 

ηζηνχο παξήγαγε κεηξήζεηο γιπθφδεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θάζε ιεπηφ, ελψ ήηαλ εμνπιηζκέλε κε 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα γηα ηηο ππεξγιπθαηκίεο θαη ηηο ππνγιπθαηκίεο. Απνδείρηεθε αθξηβήο θαηά 

ηε δνθηκαζία θαζήισζεο ηεο γιπθφδεο (96% ησλ θαηαγξαθψλ γιπθφδεο αλήθε ζηηο δψλεο Α+Β 

ηεο EGA θαη 4% ζηελ επηθίλδπλε δψλε D, ελψ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ήηαλ ίζνο κε 0.932) 

[24]. Καηά ηε ρξήζε ηεο, σζηφζν, ζην ζπίηη ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν αθξηβήο, θαζψο ν ζπληειεζηήο 
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ζπζρέηηζεο ήηαλ ίζνο κε 0.64, ελψ 56% ησλ θαηαγξαθψλ αλήθαλ ζηε δψλε Α θαη 37% ζηε δψλε 

Β [25]. Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα κεηεγθξηηηθψλ κειεηψλ ζε 6 άηνκα κε Γ Σχπνπ Η ήηαλ 

αλεζπρεηηθά. Ζ κέζε απφιπηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαηαγξαθψλ γιπθφδεο απφ ην ζχζηεκα 

Pendra θαη ησλ κεηξήζεσλ γιπθφδεο ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο ήηαλ ίζε κε 52%, ελψ ε EGA έδεημε φηη 

4.3% ησλ θαηαγξαθψλ γιπθφδεο αλήθαλ ζηε επηθίλδπλε δψλε E [26]. Οη έξεπλεο ζπλερίδνληαη γηα 

ηελ αλάπηπμε αμηφπηζηεο ΓΜΓ κε ηε ρξήζε ηεο θαζκαηνζθφπεζεο ηεο αληίζηαζεο ησλ ηζηψλ.  

 

Εικόνα 2.6: Pendra 

Οπηηθνί αηζζεηήξεο 

Ζ ρξήζε νπηηθψλ αηζζεηήξσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο, είλαη κε επεκβαηηθή ηερληθή, θαη 

εθηειείηαη εζηηάδνληαο δέζκε θσηφο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ νξγαληζκνχ. Σν θσο ηξνπνπνηείηαη 

απφ ηνλ ηζηφ θαηά ηε κεηάδνζή ηνπ δηακέζνπ ηεο εζηηαδφκελεο πεξηνρήο, ελψ ε δηάρπζή ηνπ 

δεκηνπξγεί ζπγθεθξηκέλν απνηχπσκα ηεο ζχζηαζεο ηνπ ηζηνχ. Ζ απνξξφθεζε ηνπ θσηφο απφ ην 

δέξκα εμαξηάηαη απφ ηα ρεκηθά ζπζηαηηθά ηνπ δέξκαηνο, φπσο είλαη ην λεξφ, ε αηκνγινβίλε, ε 

κειαλίλε, ην ιίπνο θαη ε γιπθφδε. Ζ κεηάδνζε ηνπ θσηφο γηα θάζε κήθνο θχκαηνο είλαη 

ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο, ηεο ρξσζηηθήο θαη ηεο δνκήο, ηνπ δέξκαηνο, ηνπ θφθθαινπ, ηνπ αίκαηνο 

θαζψο θαη άιισλ πιηθψλ. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ κεηαβνιψλ ηνπ νπηηθνχ ζήκαηνο, ζπγθεθξηκέλα ηνπ κήθνο θχκαηνο, ηεο πφισζεο ή ηεο 

έληαζεο ηνπ θσηφο. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη νη αληίζηνηρεο κεζνδνινγίεο κέηξεζεο γιπθφδεο.  

Φαζκαηνζθόπεζε κε αθηίλεο πιεζίνλ ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο  

Ζ αθηηλνβνιία εγγχο ππεξχξζξνπ, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηεηζδχεη ζηνπο ηζηνχο, ζε βάζνο 1 

έσο 100 ρηιηνζηά, φπνπ γεληθά ην βάζνο απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο θχκαηνο. 

Πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζπάζεηεο κέηξεζεο είηε ηεο κεηάδνζεο ηεο αθηηλνβνιίαο εγγχο 

ππεξχξζξνπ, κέζσ ηνπ ινβνχ ηνπ ψηνπο, ηνπ ηζηνχ ηνπ δαρηχινπ, θαη ηεο απνλεθξσκέλεο 

επηδεξκίδαο ζηε βάζε ησλ λπρηψλ, είηε ηεο αλάθιαζήο ηεο απφ ην δέξκα ηνπ πήρπ θαη ην 

βιελνγφλλν ησλ ρεηιέσλ, κε εχξνο κήθνπο θχκαηνο απφ 1000nm έσο 2500nm. Δξγαζηεξηαθά 

πεηξάκαηα κέηξεζεο ηεο δηάρπηεο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηεο αθηηλνβνιίαο εγγχο ππεξχζξνπ, ζην 

δάρηπιν θαη ζηελ απνλεθξσκέλε επηδεξκίδα ζηε βάζε ησλ λπρηψλ, έδεημαλ θαιή ζπζρέηηζε κε ηε 

γιπθφδε αίκαηνο, αιιά 10% ησλ κεηξήζεσλ ήηαλ θιηληθψο κε απνδεθηέο. Δπηπξφζζεηα, κειέηεο 

κέηξεζεο ηεο δηάρπηεο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηεο αθηηλνβνιίαο εγγχο ππεξχζξνπ απφ ην 
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εζσηεξηθφ ρείινο, έδεημαλ θαιή ζπζρέηηζε κε ηε γιπθφδε αίκαηνο, ελψ παξνπζίαζαλ 10 ιεπηά 

ρξνληθή θαζπζηέξεζε απφ απηή [27]. Οη κεηξήζεηο ηεο γιπθφδεο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ 

θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε δηαθχκαλζε ηεο πίεζεο, ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ησλ γιπθεξηδίσλ, ηεο ιεπθνκαηίλεο., ηεο πγξαζίαο, ηεο ελπδάησζεο ηεο 

επηδεξκίδαο, θαζψο θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε.  

Τπέξπζξε θαζκαηνζθνπία 

Σα ζπζηήκαηα κέηξεζεο γιπθφδεο, πνπ εθαξκφδνπλ ππέξπξζξε θαζκαηνζθνπία, έρνπλ 

βάζνο δηείζδπζεο ζην δέξκα απφ 10 έσο 50 ρηιηνζηά (micrometers), ελψ ην κήθνο θχκαηνο 

θπκαίλεηαη απφ 700 έσο 1000 nm. Σα ζπζηήκαηα απηά δελ κεηξνχλ ηε γιπθφδε αίκαηνο πνπ 

πεξηέρεηαη ζηνπο ηζηνχο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζηνκαηηθφ βιελλνγφλν, 

φπνπ παξνπζηάζηεθε κφιπλζε ηεο γιπθφδεο ζην ζεκείν κέηξεζεο ηεο, απφ ην θαγεηφ θαη απφ 

ηελ πςειήο κεηαβιεηφηεηα ζίεινπ κε ρακειφ ξπζκφ έθθξηζεο [28]. 

Φαζκαηνζθνπία Ράκαλ 

Ζ θαζκαηνζθνπία Ράκαλ κεηξά ηελ έληαζε ηνπ ζθεδαδφκελνπ θσηφο, ην νπνίν επεξεάδεηαη 

απφ ηελ ηαιάλησζε θαη ηελ πεξηζηξνθή ηεο ζθέδαζεο. Γηάθνξεο ηερληθέο Ράκαλ έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζην αίκα, ζην λεξφ, ζηνλ νξξφ, ζην πιάζκα θαη ζην κάηη, αιιά πνιιά θαη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα παξακέλνπλ άιπηα, ψζηε λα κελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, αθφκα, δνθηκέο ζε 

αλζξψπνπο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη αζηάζεηα ηνπ κήθνπο θχκαηνο θαη ηεο έληαζεο ηνπ 

ιέηδεξ, θαη ζθάικαηα ζηε κέηξεζε πνπ νθείινληαη ζε δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

δείγκα ηνπ ηζηνχ. 

Φσηναθνπζηηθή Φαζκαηνζθνπία 

Ζ θσηναθνπζηηθή θαζκαηνζθνπία ρξεζηκνπνηεί κία δέζκε θσηφο (optical beam) γηα λα 

πξνθαιέζεη απφηνκε αχμεζε ζεξκνθξαζίαο ζην δείγκα θαη θαηά ζπλέπεηα λα παξαρζεί αθνπζηηθφ 

θχκα ην νπνίν κπνξεί λα κεηξεζεί απφ έλα κηθξφθσλν. Τπάξρεη άξηζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

θσηναθνπζηηθνχ ζήκαηνο θαη ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο αίκαηνο, ζηνπο δείθηεο ησλ ρεξηψλ, ζε 

πγηή άηνκα θαη ζε άηνκα κε Γ. ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, ε δηάηαμε είλαη αθξηβή θαη επαίζζεηε 

ζε πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ππφθεηηαη ζε ρεκηθέο παξεκβάζεηο 

βηνινγηθψλ κνξίσλ, θαζψο επίζεο ζε θπζηθέο παξεκβάζεηο πνπ νθείινληαη ζηηο αιιαγέο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο. 

Μέηξεζε ηεο δηάρπζεο ηνπ ζθεδαδόκελνπ θσηόο  

Ζ κέηξεζε ηεο δηάρπζεο ηνπ ζθεδαδφκελνπ θσηφο, θαηαγξάθεη ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

δηαζιαζηηθνχ δείθηε ησλ ηζηψλ, θαη εθαξκφδεηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο ζε νκνηψκαηα ησλ 

ηζηψλ θαη ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο ζην δείγκα είλαη 

αλάινγε ηεο αχμεζεο ηνπ δηαζιαζηηθνχ δείθηε. Μεηξήζεηο ζηελ θνηιηαθή ρψξα ζε άηνκα κε Γ, 

έδεημαλ άξηζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζθεδαδφκελνπ ζήκαηνο θαη ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο αίκαηνο 
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[29]. Πνιιέο παξάκεηξνη ζπλεηζθέξνπλ ζε θπζηνινγηθή κεηαηφπηζε ηνπ ζθεδαδφκελνπ ζήκαηνο, 

γηα απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα βξεζεί ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπο, 

θαηά ηε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο. 

Αιιαγέο ηεο πόισζεο 

Παξφιν πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ νπηηθνχ ζήκαηνο πνπ νθείινληαη ζηε γιπθφδε είλαη κηθξέο, ε 

γιπθφδε είλαη θαιφο νπηηθφο πεξηζηξνθέαο. Υξήζε απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ έγηλε θαηά ηελ 

δηεμαγσγή in vitro δνθηκψλ κέηξεζεο ηεο γιπθφδεο [30]. Σν δέξκα παξνπζηάδεη απμεκέλε 

ζθέδαζε ηνπ θσηφο γηα απηφ ην ιφγν είλαη αθαηάιιειν κέζν λα εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή. Χο ζεκείν κέηξεζεο ηεο γιπθφδεο κε βάζε ηελ αιιαγή πφισζεο ηνπ θσηφο, πξνηείλεηαη 

ην πδαηνεηδέο πγξφ ηνπ νθζαικνχ, ελψ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε αλάιπζε ηνπ ζήκαηνο 

θαζίζηαηαη δχζθνιε δηφηη παξεκβαίλνπλ δηάθνξεο νπηηθά ελεξγέο νπζίεο. Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή είλαη επαίζζεηε ζε κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη ηνπ PH ηνπ δείγκαηνο. 

Δκθπηεύζηκνη αηζζεηήξεο 

Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη θνξεηνί ππνδφξηνη αηζζεηήξεο θαη νη 

αηζζεηήξεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή κηθξνδηάιπζεο, ηα εμνινθιήξνπ εκθπηεχζηκα ζπζηήκαηα 

κέηξεζεο ηεο γιπθφδεο απνηεινχλ κία πνιιά ππνζρφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε. ηελ παξνχζα 

πεξίνδν, ηα ζχζηεκα απηά βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη πηινηηθέο δνθηκέο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. Σα αλακελφκελα πιενλεθηήκαηα ηνπο έλαληη ησλ δηαζέζηκσλ 

αηζζεηήξσλ κέηξεζεο γιπθφδεο, είλαη: 

 απμεκέλνο ρξφλνο δσήο, θαη ζπλεπψο, κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επεκβάζεσλ γηα ηελ 

εκθχηεπζε ηνπο 

 κηθξφηεξε ζπρλφηεηα βαζκνλφκεζεο, ιφγσ ηνπ πην ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο ησλ ηζηψλ πνπ 

πεξηβάιινπλ ηνλ αηζζεηήξα 

 πηζαλψο, πην εχθνιε ελζσκάησζε ζε θιεηζηνχ βξφρνπ ζπζηήκαηα έγρπζεο ηλζνπιίλεο 

Σα πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ππνδφξησλ θαη ελδνθιέβησλ αηζζεηήξσλ κέηξεζεο 

γιπθφδεο έρνπλ ζπιιερζεί απφ πηινηηθέο δνθηκέο [31]. Παξφιν πνπ δελ αλαθέξνληαη ζνβαξά 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα, νη απνηπρία ησλ εκθπηεχζηκσλ αηζζεηήξσλ νθείιεηαη ζε ζέκαηα 

βηνζπκβαηφηεηαο (biointerface). Οη αληηδξάζεηο ησλ ηζηψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο ππνδφξηνπο 

εκθπηεχζηκνπο αηζζεηήξεο θαζψο θαη νη βιάβεο ησλ ελδνθιέβησλ εκθπηεχζηκσλ αηζζεηήξσλ, 

πνπ νθείινληαη ζηηο ηέκλνπζεο πηέζεηο ηεο ξνήο ηνπ θπθινθνξηθνχ, θζείξνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ αηζζεηήξσλ θαη κεηψλνπλ ην ρξφλν δσήο ηνπο. ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ε αθξίβεηα ησλ 

κεηξήζεσλ γιπθφδεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα κε κέζε δηάξθεηα 120 εκέξεο 

γηα ηνπο ππνδφξηνπο εκθπηεχζηκνπο αηζζεηήξεο, θαη 259 εκέξεο γηα ηνπο ελδνθιέβηνπο 

αηζζεηήξεο. Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηνπ ππνδφξηνπ εκθπηεχζηκνπ αηζζεηήξα απφ άηνκα κε Γ, 
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δηεπθφιπλε ηε βειηίσζε ηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ ελψ ε ζχλδεζε ηνπ ελδνθιέβηνπ εκθπηεχζηκνπ 

αηζζεηήξα κε εκθπηεχζηκε αληιία έγρπζεο ηλζνπιίλεο ελδνπεξηηνλατθά, πξνο ην ζρεκαηηζκφ 

θιεηζηνχ βξφρνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο γιπθφδεο, παξείρε αζθάιεηα θαη θαιή απφδνζε. 

Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ δνθηκψλ, θαζηζηνχλ επηζπκεηή ηε ρξήζε ησλ εκθπηεχζηκσλ 

αηζζεηήξσλ, κεηά ηε βειηίσζε ηεο βηνζπκβαηφηεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο.. 

 

Στήμα 2.1: Σερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάπηπμε αηζζεηήξσλ ζπλερνύο κέηξεζεο γιπθόδεο 

2.2 Μέθοδοι Eξψγενούρ Xοπήγηςηρ σηρ Iνςοτλίνηρ 

Οη πην δηαδεδνκέλνη κέζνδνη εμσγελνχο ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο είλαη νη εκεξίζηεο πνιιαπιέο 

ελέζηκεο δφζεηο ηλζνπιίλεο θαη ε ζπλερήο έγρπζε ηλζνπιίλεο κέζσ αληιίαο έγρπζεο ηλζνπιίλεο. 

2.2.1 Ημεπήςιερ Πολλαπλέρ Ενέςιμερ Δόςειρ Ινςοτλίνηρ 

Δκπνξηθά δηαζέζηκεο εμειηγκέλεο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ηε κνξθή ζηπιφ, θαη είλαη γλσζηέο κε 

ηελ νλνκαζία «insulin pens» αληηθαζηζηνχλ ηηο θιαζζηθέο ζχξηγγεο, θαζηζηψληαο πην αζθαιή θαη 

εχρξεζηε ηε ρνξήγεζε πνιιαπιψλ δφζεσλ ηλζνπιίλεο. Απνηεινχληαη απφ ην θπζίγγην 

ηλζνπιίλεο, ην νπνίν είηε είλαη ελζσκαησκέλν ζηε ζπζθεπή είηε αγνξάδεηαη μερσξηζηά θαη 

πεξηέρεη 1.5 έσο 3 ml απφ U100/ml ηλζνπιίλεο, θαη έλα φξγαλν έλδεημεο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

δφζεο, ελψ ρξεζηκνπνηεί αλαιψζηκεο βειφλεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ηλζνπιίλεο (Δηθφλα 2.7). 

Τπάξρνπλ δχν είδε ζηειψλ ηλζνπιίλεο: ηα δηαξθείαο θαη ηα εθ ησλ πξνηέξσλ γεκηζκέλα. Σα 

ζηπιφ ηλζνπιίλεο δηαξθείαο ρξεζηκνπνηνχλ επαλαηνπνζεηνχκελα θπζίγγηα ηλζνπιίλεο ελψ ηα εθ 
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ησλ πξνηέξσλ γεκηζκέλα είλαη εμνινθιήξνπ αλαιψζηκα φπνηε, δειαδή, ην θπζίγγην ή ην 

ξεδεξβνπάξ ηειεηψλεη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί φιε ε κνλάδα 

 

Εικόνα 2.7: ηπιό ηλζνπιίλεο (insulin pen) [32] 

Δπηπιένλ, ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο θιαζζηθή ζχξηγγαο απνηειεί ην εκπνξηθά δηαζέζηκν 

ζχζηεκα έλεζεο ηλζνπιίλεο κε ηε κνξθή πίδαθα πςειήο πίεζεο (insulin jet injector), ην νπνίν δελ 

ρξεζηκνπνηεί βειφλα γηα ηελ έγρπζε ηεο ηλζνπιίλεο. Πεξηιακβάλεη έλα κεραληζκφ πςειήο πίεζεο 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ςεθάδεη ζην δέξκα κία πνζφηεηα ηλζνπιίλεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή δελ 

βξίζθεη κεγάιε απνδνρή ιφγσ ησλ αθφινπζσλ κεηνλεθηεκάησλ.  

 Πξνθαιεί ηνπηθφ εξεζηζκφ ζην δέξκα 

 Πνιινί αζζελείο αλαθέξνπλ φηη ν πφλνο απφ ην ζχζηεκα έλεζεο ηλζνπιίλεο κε ηε κνξθή 

πίδαθα πςειήο πίεζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηά ηε ρξήζε ηεο θιαζζηθήο 

ζχξηγγαο 

 Απαηηεί ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ (θάπνηα λέα κνληέια έρνπλ 

αλαιψζηκν ζάιακν ςεθαζκνχ αιιά θνζηίδνπλ αθξηβά) 

 Καιχπηεηαη ζπάληα απφ ηα αζθαιηζηηθά ζχζηεκα πγείαο 

 

Εικόνα 2.8: ύζηεκα έλεζεο ηλζνπιίλεο κε ηε κνξθή πίδαθα πςειήο πίεζεο (insulin jet injector) [33] 

2.2.2 Ανσλίερ Έγφτςηρ Ινςοτλίνηρ 

Ζ αληιία έγρπζεο εμαζθαιίδεη κηα ζπλερή ξνή ηλζνπιίλεο γηα 24 ψξεο ηελ εκέξα, θαη 

απνηειεί ην πην ζχγρξνλν θαη θαηάιιειν κέζν εμσγελνχο ρνξήγεζεο ηεο ηλζνπιίλεο φκνηα κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ παγξέαηνο. Απνηειείηαη απφ έλα δνρείν ηλζνπιίλεο θαη έλαλ κηθξνυπνινγηζηή, ν 

νπνίνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα πξνγξακκαηίδεη ην βαζηθφ ξπζκφ έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο θαζψο θαη ηηο πξνγεπκαηηθέο δφζεηο ηλζνπιίλεο. Ζ αληιία ζπλδέεηαη κε έλα πιαζηηθφ 

ιεπηφ ζσιελάθη ζηελ άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε κηα θάλνπια, δηακέζνπ ηεο 
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νπνίαο δηέξρεηαη ε ηλζνπιίλε. Ζ θάλνπια εηζέξρεηαη θάησ απφ ην δέξκα. Ζ αληιία έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο επηηξέπεη ηελ θαζεκεξηλή ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο ζε ειεγρφκελνπο ξπζκνχο θαη 

πνζφηεηεο, κε αλψδπλν θαη δηαθξηηηθφ ηξφπν (Δηθφλα 2.9).  

 

Εικόνα 2.9: Γηάθνξα κνληέια αληιηώλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο (insulin pumps) [34] 

Σα θιηληθά πιενλεθηήκαηα ησλ αληιηψλ είλαη, φηη πξνζθέξνπλ θαιχηεξε κεηαβνιηθή ξχζκηζε 

θαη κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Όζνλ αθνξά ηνλ θαιχηεξν κεηαβνιηθφ έιεγρν, έρεη βξεζεί απφ 

κειέηεο, φηη ε ρξήζε ησλ αληιηψλ ζε ζρέζε κε ην ζρήκα ησλ πνιιαπιψλ ελέζεσλ, βνεζά ζην λα 

έρνπκε: α) βειηίσζε ηεο ηηκήο ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο (HbA1c) θαηά 0.5-1.0% β) 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζνβαξήο ππνγιπθαηκίαο, γ) κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο ηεο γιπθφδεο, ιφγσ 

ηεο ρξήζεο ησλ ηαρείαο δξάζεο θαη απνηειεζκαηηθψλ ηλζνπιηλψλ θαη δ) δπλαηφηεηα ρξήζεο 

δηαθνξεηηθψλ βαζηθψλ ξπζκψλ ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο ηεο εκέξαο θαη ρνξήγεζεο extra 

πξνγεπκαηηθψλ δφζεσλ (bolus) κε ηε ρξήζε ελφο θνπκπηνχ 

ην ζθέινο ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο, πάιη κε κειέηεο, έρεη θαλεί φηη κε ηε ρξήζε ησλ 

αληιηψλ έρνπκε: α) πεξηζζφηεξν θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο 

αίζζεζεο ηεο θαιήο πγείαο θαη β) απνθπγή ησλ επψδπλσλ πνιιαπιψλ ελέζεσλ 

Τπάξρνπλ αξθεηά εκπνξηθά δηαζέζηκα κνληέια αληιηψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο, κε ηεξάζηηεο 

δπλαηφηεηεο ζηε ρνξήγεζε. Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη: 

 Πξνγξακκαηηζκέλνο βαζηθφο 24σξνο ξπζκφο, αλά ψξα (Βasal) 

 Δπηινγή 5 δηαθνξεηηθψλ βαζηθψλ 24σξσλ ξπζκψλ (π.ρ. θαζεκεξηλφο /ζαββαηνθχξηαθν 

/αζιεηηζκφ/ εγθπκνζχλε/νδήγεζε) 

 Δπηινγή 4 δηαθνξεηηθψλ γεπκαηηθψλ δφζεσλ (bolus) (π.ρ. θαλνληθή (Standard Bolus) / 

παξαηεηακέλε (Extended Bolus) / ελαιιαζφκελε (Combination Bolus) / ηαρεία (Super Bolus)), 

ην ζρήκα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 2.2. 
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Οη ηειεπηαίαο γεληάο αληιίεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε απηφκαην θαηαγξαθέα 

γιπθφδεο 24ψξνπ (κέζσ ππέξπξζξσλ θπκάησλ) (Δηθφλα 2.10) θαη έηζη δίλνπλ πξφζζεηα 

πιενλεθηήκαηα ζην ρξήζηε: 

 Απαιιαγή απφ ηηο ηαθηηθέο κεηξήζεηο γιπθφδεο απφ ην δάθηπιν (ε πεξηπηψζεηο κφλν 

βαζκνλφκεζεο ή επηβεβαίσζεο ηεο αληιίαο, απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 2 κεηξήζεηο) 

 Αζχξκαηε επηθνηλσλία αηζζεηήξα θαηαγξαθήο γιπθφδεο (πνκπνχ) κε αληιία (δέθηε), κε 

δπλαηφηεηα εηδνπνίεζεο ζε πεξηπηψζεηο ππέξβαζεο πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ γιπθφδεο, γηα 

απνθπγή νμέσλ ζπκβάλησλ 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο αλά 5 ιεπηά θαη 

γξαθεκάησλ ή/θαη βειψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηηο ηάζεηο ηεο γιπθφδεο, θαζψο θαη δπλαηφηεηα 

ππνινγηζκνχ ηεο δηνξζσηηθήο δφζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζθαηα ρνξεγνχκελε «ελεξγφ» 

ηλζνπιίλε 

Κεηνμέσζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί ζε πεξίπησζε πνπ απνζπλδεζεί ε αληιία ρσξίο ην άηνκν 

κε Γ λα ην αληηιεθζεί. Όζνη θέξνπλ ηέηνηα αληιία είλαη ζεκαληηθφ λα ειέγρνπλ ηαθηηθά ηα 

επίπεδα ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηελ ρνξεγνχκελε 

ηλζνπιίλε. 

2.3 Ινςοτλινοθεπαπεία 

Αλάινγα ηνπ ηξφπνπ ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο θαη ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ησλ επηπέδσλ 

γιπθφδεο, ην άηνκν κε Γ έρεη ην ιεγφκελν «ηζηνξηθφ ηνπ», ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο 

  

  

Στήμα 2.2: Γηάθνξνη ηύπνη δόζεσλ (bolus) ηλζνπιίλεο κέζσ αληιίαο   
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γιπθφδεο θαη ηεο ιακβαλφκελεο ηλζνπιίλεο. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε θάπνην πίλαθα δηαηηνινγίνπ, 

πνπ έρεη θαηαξηίζεη ν ηαηξφο πνπ ηνλ παξαθνινπζεί θαη απεπζχλεηαη κνλάρα ζην ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν κε Γ, απνθαζίδεη ηηο ελέζηκεο δφζεηο ηλζνπιίλεο, ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεη ηε κέζνδν 

πνιιαπιψλ ελέζηκσλ δφζεσλ ηλζνπιίλεο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεί αληιία έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο, ν ηαηξφο πξνγξακκαηίδεη ην βαζηθφ ξπζκφ έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη ην ίδην ην άηνκν κε 

Γ επηιέγεη ηηο πξνγεπκαηηθέο δφζεηο ηλζνπιίλεο (ρήκα 2.3). Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

ζπλερνχο έγρπζεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο κέζσ αληιίαο, νη παξάκεηξνη ηεο αληιίαο 

δηακνξθψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή κίκεζε ηνπ 

θπζηνινγηθνχ πξνθίι ηλζνπιίλεο (ρήκα 2.4). 

 

Εικόνα 2.10: Δπηθνηλσλία αληιίαο ηλζνπιίλεο κε ΓΜΓ, κέζσ ππέξπζξσλ θπκάησλ  

 Σν άηνκν κε Γ είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαγξάθεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ «εκεξνιφγην» φρη 

κφλν ηα επίπεδα πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ αίκαηνο ζε γιπθφδε, θαη ηε ιακβαλφκελε ηλζνπιίλε, αιιά 

θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζρεηίδεηαη κε ηελ αζζέλεηά ηνπ, φπσο θαηλφκελα 

ππνγιπθαηκίαο ή ππεξγιπθαηκίαο, θαζψο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, π.ρ. 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, άγρνο, αζζέλεηεο θ.ιπ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 

πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ηαηξφ πνπ παξαθνινπζεί ην άηνκν κε Γ, έηζη ψζηε θάζε 

θνξά νη δνζνινγίεο ηλζνπιίλεο θαη ε δίαηηα πνπ πξνηείλεη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ έιεγρν ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο, δειαδή ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα ηνπ 

αηφκνπ κε Γ λα κελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο απφ απηά πνπ ζα αλακέλνληαλ ζε έλα 

θπζηνινγηθφ άηνκν.  
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Στήμα 2.3: Βαζηθνί ξπζκνί-Πξνγεπκαηηθέο δόζεηο ηλζνπιίλεο: Ζ πηζηόηεξε κίκεζε ηνπ θπζηνινγηθνύ πξνθίι 
έθθξηζεο ηλζνπιίλεο [35] 

 

Στήμα 2.4: Φπζηνινγηθό πξνθίι ηλζνπιίλεο [36] 
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Κευάλαιο 3.  Εξψσεπικό «Σεφνησό Πάγκπεαρ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηε κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ (ππεξγιπθαηκηθά θαη ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα) θαη 

καθξνπξφζεζκσλ (κηθξναγγεηνπάζεηεο, καθξναγγεηνπάζεηεο, θιπ) ζπλεπεηψλ ηνπ Γ Σχπνπ Η 

απαηηείηαη ζπλερήο γιπθαηκηθφο έιεγρνο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηαθηηθή κέηξεζε ησλ επηπέδσλ 

γιπθφδεο θαη ηελ εμσγελή ρνξήγεζε θαηάιιειεο δφζεο ηλζνπιίλεο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ 

επηπέδσλ γιπθφδεο εληφο θπζηνινγηθψλ νξίσλ. Παξάιιεια, νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΓΜΓ, 

ησλ αληιηψλ ζπλερνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζηζηνχλ 

ξεαιηζηηθή ηελ αλάπηπμε εμσηεξηθνχ «ηερλεηνχ παγθξέαηνο», πνπ επηηξέπεη ζηελ απηφκαηε 

εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ξπζκνχ έγρπζεο ηλζνπιίλεο θιείλνληαο ην βξφρν κεηαμχ κεηξεηηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη αληιηψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο.  

 

 

Στήμα 3.1: ρεκαηηθό δηάγξακκα «ηερλεηνύ παγθξέαηνο» 

πγθεθξηκέλα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.1, ε πιεξνθνξία απφ ηνλ αηζζεηήξα 

κέηξεζεο γιπθφδεο κεηαθέξεηαη ζε εηδηθφ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη κε βάζε θαηάιιειν 



Κεθάιαην 3. Δμσηεξηθό «Σερλεηό Πάγθξεαο» 

36 

αιγφξηζκν ειέγρνπ πξνζδηνξίδνληαη νη παξάκεηξνη ηεο αληιίαο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

βέιηηζηεο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν κε Γ Σχπνπ Η, πνζφηεηαο ηλζνπιίλεο. ην παξφλ θεθάιαην 

πξαγκαηνπνηείηαη  επηζθφπεζε ησλ κεζνδνινγηψλ αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ εθηίκεζεο επηπέδσλ 

γιπθφδεο θαη πξνζδηνξηζκνχ βέιηηζηνπ ξπζκνχ έγρπζεο ηλζνπιίλεο, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ ηεο απφδνζεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο 

3.1 Αλγόπιθμοι Ελέγφοτ Γλτκόζηρ Κλειςσού Βπόφοτ 

Έξεπλεο πξνο ηελ αλάπηπμε αιγφξηζκσλ ξχζκηζεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο έρνπλ μεθηλήζεη 

απφ ην 1964, φπνπ ν Kadish πινπνίεζε ζεξβνκεραληζκφ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο [37]. πγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα πεξηιάκβαλε έλαλ θαζεηήξα γηα ηελ 

ελδνθιέβηα κέηξεζε ηεο γιπθφδεο, ελψ ε ηλζνπιίλε θαη ην γιπθνγφλν ρνξεγνχληαλ κέζσ 

ζπξηγγψλ. Όηαλ ηα επίπεδα γιπθφδεο θπκαίλνληαλ κεηαμχ ησλ ηηκψλ 50 mg/dl θαη 150 mg/dl, 

δηαθφπηνληαλ νη παξνρέο θαξκάθσλ θαη απφ ηηο δχν ζχξηγγεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο μεπεξλνχζε ηα 150 mg/dl, απειεπζεξψλνληαλ πνζφηεηα ηλζνπιίλεο 

κέζσ ηεο αληίζηνηρεο ζχξηγγαο, ελψ φηαλ ε γιπθφδε ήηαλ ρακειφηεξε απφ 50 mg/dl 

ελεξγνπνηνχληαλ ε ζχξηγγα γιπθνγφλνπ γηα ηε ρνξήγεζε πνζφηεηαο γιπθνγφλνπ. Ζ ζπρλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ίζε κε 15 δεπηεξφιεπηα. Ζ απφδνζή ηνπ ήηαλ 

ρακειή ιφγσ ηεο έιιεηςεο νπζηαζηηθψλ ππνινγηζκψλ γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

γιπθφδεο/ηλζνπιίλεο. 10 ρξφληα αξγφηεξα, ην 1974 δχν αλεμάξηεηεο νκάδεο κε επηθεθαιείο ηνπο 

Albisser [38], [39] ζην Σνξφλην θαη Pfeider [40] ζηελ Οπικ, αλέπηπμαλ «Σερλεηφ Πάγθξεαο», 

ζπλδπάδνληαο ΓΜΓ κε έλαλ κηθξνυπνινγηζηή, ν νπνίνο ελζσκάησλε αιγφξηζκνπο εθηίκεζεο 

ηεο πνζφηεηαο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, γηα ηελ απηφκαηε ρνξήγεζή ηεο. Απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο, θαλεξψζεθε ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ζρεδφλ θπζηνινγηθήο νκνηφζηαζεο ηεο γιπθφδεο ζε 

άηνκα κε Γ Σχπνπ Η, ελψ πξνέθπςε ε εκπνξηθά δηαζέζηκε ζπζθεπή ―Biostator‖ [41], ε νπνία 

βγήθε ζηελ παξαγσγή ην 1977 θαη ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα. 

Παξφιν πνπ ν ―Βηνstator‖ είλαη πξσηνπνξηαθή ζπζθεπή, ππφθεηηαη ζε ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο. 

Απαηηεί δηαξθεί επίβιεςε, είλαη νγθψδεο (Δηθφλα 3.1), θαη ιακβάλεη δηαξθψο ελδνθιέβηεο 

πνζφηεηεο αίκαηνο γηα ηε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο. Ο αξρηθφο αιγφξηζκνο ηηηινδφηεζεο ηεο 

ηλζνπιίλεο, βειηηψζεθε απφ ηνλ Albisser θαη ηελ νκάδα ηνπ [38] εηζάγνληαο θαηάιιεινπο 

ππνινγηζκνχο, νη νπνίνη ιάκβαλαλ ππφςε ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο. ηε ζπλέρεηα 

αθνινχζεζαλ πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο [42], [43], [44] πνπ ζηφρεπαλ ζηε κείσζε ηεο 

κεηαγεπκαηηθήο ππεξγιπθαηκίαο θαη ππεξηλζνπιηλαηκίαο. Απφ ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ 

αιγφξηζκσλ [45], πξνέθπςε φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο γηα ηε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

γιπθφδεο.  

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ζεκεηψλεηαη ξαγδαία ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε, ε νπνία νδήγεζε ζηελ πινπνίεζε θνξεηψλ ΓΜΓ θαη αληιηψλ έγρπζεο ππνδφξηαο 

ηλζνπιίλεο. Απηνί νη παξάγνληεο απνηέιεζαλ θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ αιγνξίζκσλ 
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ειέγρνπ γιπθφδεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο κεζνδνινγίεο 

ειέγρνπ [46], [47]: i) Αλαινγηθφο-Οινθιεξσηηθφο-Γηαθνξηθφο-ΑΟΓ (Proportional Integral 

Derivative-PID), έιεγρνο ii) βέιηηζηνο γξακκηθφο έιεγρνο (linear optimal control), iii) 

απηνζπληνληδφκελνο έιεγρνο (self-tuning adaptive control), iv) Ζ∞ έιεγρνο, θαη v) έιεγρνο 

βαζηζκέλνο ζε κνληέιν πξφβιεςεο (Model Predictive Control-MPC). ηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο, πεξηγξάθεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεζνδνινγηψλ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο πξνο ηελ αλάπηπμε ειεγθηψλ γιπθφδεο. 

 

Εικόνα 3.1: Biostator 

3.1.1 Αναλογικόρ-Ολοκληπψσικόρ-Διαυοπικόρ έλεγφορ 

Ο ΑΟΓ είλαη ν πην θιαζηθφο θαη δηαδεδνκέλνο ηχπνο ειεγθηή, θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

Δμίζσζε 3.1  

dt

tde
Dc dttetekutu

I

)(
)()()( 1

0  (3.1)  

φπνπ e(t)= r(t)-y(t), αληηπξνζσπεχεη ην ζθάικα κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο εμφδνπ (r) θαη ηεο 

ηξέρνπζαο κέηξεζεο ηεο εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο (y), u είλαη ε κεηαβιεηή ειέγρνπ θαη u0 είλαη 

ζηαζεξφο φξνο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ Eμίζσζε 3.1, ε κεηαβιεηή ειέγρνπ απνηειείηαη απφ ην 

άζξνηζκα ελφο ζηαζεξνχ φξνπ θαη επηπιένλ ηξηψλ φξσλ: i) ν αλαινγηθφο φξνο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε δηαθνξά ηεο ηξέρνπζαο κέηξεζεο ηεο εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην επηζπκεηφ ηεο 

επίπεδν, θαζνξίδνληαο έηζη ηελ επίδξαζε ηνπ ζθάικαηνο (e), ii) o νινθιεξσηηθφο φξνο, πνπ είλαη 

ην εκβαδφ κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θακπχιεο ηεο εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο επηζπκεηήο 

θακπχιεο, θαη θαζνξίδεη ηελ επίδξαζε ησλ πξφζθαησλ ζθαικάησλ (e), θαη iii) ν δηαθνξηθφο 

φξνο, πνπ αληηζηνηρεί ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ζθάικαηνο (e).  

Οη παξάκεηξνη Kc, tD , θαη tI αληηπξνζσπεχνπλ ην αλαινγηθφ θέξδνο, ην νινθιεξσηηθφ θέξδνο, 

θαη ην δηαθνξηθφ θέξδνο, αληίζηνηρα. Ζ επηινγή απηψλ ησλ παξακέηξσλ θαζνξίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΑΟΓ ειεγθηή. πγθεθξηκέλα, ε παξάκεηξνο Kc  επεξεάδεη ην ρξφλν 

αλχςσζεο θαη κεηψλεη ην κφληκν ζθάικα, ρσξίο φκσο λα ην εμαιείθεη. Ζ παξάκεηξνο tD 

επεξεάδεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, κεηψλνληαο ηελ ππεξχςσζε θαη βειηηψλνληαο ηε 

κεηαβαηηθή απφθξηζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηαιαληψζεσλ κέρξη ηελ ηειηθή 

ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ παξάκεηξνο tΗ  κπνξεί λα εμαιείςεη ην κφληκν ζθάικα αιιά 
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ηαπηφρξνλα, κπνξεί λα νδεγήζεη ην ζχζηεκα ζε ρεηξφηεξε κεηαβαηηθή απφθξηζε. Όηαλ ν ΑΟΓ 

αιγφξηζκνο ειέγρνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε εμσηεξηθνχ «ηερλεηνχ παγθξέαηνο», ε 

κεηξνχκελε έμνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο (y) αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα κέηξεζε ηεο 

γιπθφδεο ελψ ην επηζπκεηφ επίπεδν ηεο εμφδνπ (r) είλαη ην επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο. 

Δπηπξφζζεηα, ν ζηαζεξφο φξνο u0  αληηζηνηρεί ζην βαζηθφ ξπζκφ έγρπζεο ηλζνπιίλεο 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΟΓ ειεγθηή πξνο ηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ ειέγρνπ γιπθφδεο, ε 

θπζηθή ζεκαζία ηνπ αλαινγηθνχ, νινθιεξσηηθνχ, θαη δηαθνξηθνχ φξνπ, εξκελεχεηαη σο 

αθνινχζσο. Δίλαη επλφεην, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο απμάλεηαη θαη 

απνκαθξχλεηαη απφ ην επηζπκεηφ ηεο επίπεδν, απαηηείηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηλζνπιίλεο. Ζ 

δφζε ηεο ηλζνπιίλεο, δειαδή, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ αλαινγηθφ φξν. Ο δηαθνξηθφο φξνο 

βαζίδεηαη ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο. Έζησ, δειαδή, φηη νη ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο ησλ 

αζζελψλ Α θαη Β είλαη 150 mg/dl θαη νη ξπζκνί αχμεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ είλαη 1 mg/dl/min θαη 

2 mg/dl/min, αληίζηνηρα. Παξφιν πνπ ην αλαινγηθφ ζθάικα είλαη ην ίδην, ν αζζελήο Β ρξεηάδεηαη 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηλζνπιίλεο απφ ηνλ αζζελή Α ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο 

γιπθφδεο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν δηαθνξηθφο φξνο είλαη ηδηαίηεξα 

επαίζζεηνο ζε δεδνκέλα κε ζφξπβν, γηα απηφ ην ιφγν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη 

θίιηξν δηέιεπζεο ρακειψλ ζπρλνηήησλ ζηα δεδνκέλα γιπθφδεο, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηνλ 

ειεγθηή. Ο νινθιεξσηηθφο φξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο γιπθφδεο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Έζησ φηη νη ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο δχν αζζελψλ είλαη ίζεο κε 200 mg/dl θαη ν ξπζκφο 

κεηαβνιήο ηνπο ηα ηειεπηαία 10 ιεπηά είλαη ίζνο κε κεδέλ. Δπνκέλσο ν αλαινγηθφο θαη ν 

δηαθνξηθφο φξνο είλαη ίζνη. Χζηφζν, ν αζζελήο Α βξίζθεηαη ζην επίπεδν γιπθφδεο 200 mg/dl γηα 

ηξεηο ψξεο, ελψ ν αζζελήο Β γηα 20 ιεπηά (πξηλ απφ ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή ζηηγκή είρε 

ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε γιπθφδεο). Σν νινθιήξσκα ηεο θακπχιεο ηεο γιπθφδεο γηα ηηο 

πξνεγνχκελεο έζησ 5 ψξεο είλαη κεγαιχηεξν ζηνλ αζζελή Α απφ ην αληίζηνηρν ζηνλ αζζελή Β. 

Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηλζνπιίλεο ζηνλ αζζελή Α απφ φ,ηη ζηνλ αζζελή 

Β [48].  

Ο Steil θαη ε νκάδα ηνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ παγθξέαηνο είλαη 

φκνηα κε ηνπ ΑΟΓ ειεγθηή [48]. πγθεθξηκέλα, έζησ φηη ζπκβαίλεη απφηνκε αχμεζε ηεο γιπθφδεο. 

Ζ πξψηε θάζε ηεο απφθξηζεο ηνπ παθξέαηνο πεξηιακβάλεη κία αξρηθή θαη άκεζε απειεπζέξσζε 

ηεο ηλζνπιίλεο (εληφο 5-10 ιεπηψλ) ε νπνία κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ ηαρεία αχμεζε ηνπ 

ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο (δηαθνξηθφο φξνο). Αθνινπζεί ρακειφηεξε αχμεζε ηεο έθθξηζεο 

ηλζνπιίλεο (δεχηεξε θάζε απφθξηζεο), ε νπνία δηαξθεί γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε γιπθφδε 

δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα, θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ αλαινγηθφ φξν. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δεχηεξε θάζε απφθξηζεο, ε έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο εθαξκφδεη κε έκκεζν 

ηξφπν θαη ηνλ νινθιεξσηηθφ φξν: ε έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο κεηά απφ ηξεηο ψξεο πςειήο 

ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο ζε ζηαζεξφ επίπεδν, είλαη κεγαιχηεξε απφ φ,ηη είλαη ε αληίζηνηρε 

κεηά απφ 1 ψξα. Δπηπιένλ, ν νινθιεξσηηθφο φξνο πεξηιακβάλεη θαη ην βαζηθφ ξπζκφ έθθξηζεο 
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ηλζνπιίλεο, ν νπνίνο εθθξίλεηαη δηαξθψο φηαλ ε γιπθφδε δηαηεξείηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, 

αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ιεθζεί θάπνην γεχκα.   

Με βάζε ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ηνπ ΑΟΓ αιγφξηζκνπ ειέγρνπ θαη ηεο κεζφδνπ 

επαλαηνπνζέηεζεο ησλ πφισλ, αλαπηχρζεθε εμσηεξηθφ «ηερλεηφ πάγθξεαο»[48], [49], [50] ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί ππνδφξηεο κεηξήζεηο γιπθφδεο, κέζσ ηχπνπ βειφλαο (needle-type) 

αηζζεηήξα κέηξεζεο γιπθφδεο, θαη ππνινγίδεη ππνδφξηνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο κέζσ 

αληιίαο έγρπζεο ηλζνπιίλεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεγθηή βαζίζηεθε ζηε ρξήζε: i) 

Αλαινγηθνχ-Γηαθνξηθνχ θαλφλα ειέγρνπ, γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο γιπθφδεο 

αίκαηνο θαη ηεο ηλζνπιίλεο πιάζκαηνο, πνπ ζπκβαίλεη ζε πγηέο άηνκν, θαη ii) ελφο 

θαξκαθνθηλεηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θηλεηηθήο ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο ζε 

άηνκν κε Γ Σχπνπ Η. Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν επαλαηνπνζέηεζεο ησλ πφισλ, ν ηειηθφο λφκνο 

ειέγρνπ πξνέθπςε απφ θαηάιιειε αληηθαηάζηαζε ηνπ κνληέινπ (ii) ζην κνληέιν (i), κε ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο ε δπλακηθή εμέιημε ηεο ηλζνπιίλεο πιάζκαηνο αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η 

λα αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε δπλακηθή εμέιημε ηεο ηλζνπιίλεο πιάζκαηνο πγηνχο αηφκνπ. Ζ 

απφδνζε ηνπ ειεγθηή αμηνινγήζεθε ελδνλνζνθνκεηαθά ζε 10 άηνκα κε Γ Σχπνπ Η θαηά ηε ιήςε 

75g γιπθφδεο θαη ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ γεχκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηλζνπιίλε βξαρείαο 

δξάζεο θαη θαλνληθή ηλζνπιίλε. Ο ειεγθηήο απνθξίζεθε απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηλζνπιίλεο βξαρείαο δξάζεο ελψ ε θαλνληθή ηλζνπιίλε είρε σο απνηέιεζκα ππεξγιπθαηκηθά 

επεηζφδηα λα δηαδέρνληαη ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα. Σα ζπγθεθξηκέλα ελδνλνζνθνκεηαθά 

πεηξάκαηα αλέδεημαλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή, λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα γιπθφδεο αιιά ε 

πξνθεηκέλε ηερληθή ειέγρνπ δελ είλαη πξνζαξκνζηηθή, ελψ απαηηεί ηαθηηθή επαλεθηίκεζε ησλ 

παξακέηξσλ ησλ κνληέισλ, ε νπνία εθαξκφδεηαη δχζθνια ζηελ θιηληθή πξάμε.  

Δθαξκφδνληαο ΑΟΓ ζηξαηεγηθή ειέγρνπ, αλαπηχρζεθαλ 4 (ηέζζεξεηο) ειεγθηέο γιπθφδεο 

[51], νη νπνίνη ιακβάλνπλ κεηξήζεηο ελδνθιέβηαο γιπθφδεο θαη εθηηκνχλ ηνπο ξπζκνχο έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν, πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ αληιία έγρπζεο ηλζνπιίλεο. 

πγθεθξηκέλα αλαπηχρζεθαλ: i) ΑΟΓ ειεγθηήο ρσξίο ηε ρνξήγεζε πξνγεπκαηηθψλ δφζεσλ 

ηλζνπιίλεο, ii) ΑΟΓ ειεγθηήο κε ρνξήγεζε πξνγεπκαηηθψλ δφζεσλ ηλζνπιίλεο, iii) ΑΟΓ ειεγθηήο 

ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία μεθηλάεη κεηά ηε ρνξήγεζε πξνγεπκαηηθψλ δφζεσλ ηλζνπιίλεο, iv) ΑΟΓ 

ειεγθηήο ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία μεθηλάεη κεηά ηε ρνξήγεζε πξνγεπκαηηθψλ δφζεσλ ηλζνπιίλεο 

θαη ππφθεηηαη ζε δηαξθψο κεηαβαιιφκελν επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο. Καηά ηε δηεμαγσγή 

ππνινγηζηηθψλ πεηξακάησλ ηνπ ΑΟΓ ειεγθηή (πεξηπηψζεηο i θαη ii), παξαηεξήζεθαλ, έληνλα 

ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα κεηά ηε ιήςε γεπκάησλ δηφηη ηα απμεκέλα επίπεδα ηεο κεηαγεπκαηηθήο 

γιπθφδεο πξνθαινχζαλ απφηνκε αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, αλαπηχρζεθαλ νη ΑΟΓ ειεγθηέο (πεξηπηψζεηο iii θαη iv), νη νπνίνη ζέηνληαη ζε 

ιεηηνπξγία κεηά ηε ιήςε ησλ πξνγεπκαηηθψλ δφζεσλ ηλζνπιίλεο θαη ησλ γεπκάησλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επηινγή ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 

κεζνιαβεί κεηά ηε ιήςε γεπκάησλ κέρξη ηελ εθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή, δηφηη ζε 
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πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΟΓ μεθηλήζεη πνιχ λσξίο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ππνγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ μεθηλήζεη πνιχ αξγά, ην κέγηζην ηεο 

θακπχιεο ηεο κεηαγεπκαηηθήο γιπθφδεο κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά απμεκέλν. Δπηπξφζζεηα ε 

επηινγή ελφο πξσηφηππνπ δπλακηθά κεηαβαιιφκελνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο 

(πεξίπησζε iv), βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ηνπ ειεγθηή, θαζηζηψληαο έηζη ην ζπγθεθξηκέλν 

ειεγθηή πην απνηειεζκαηηθφ απφ ηνπο ππφινηπνπο 3. ην πιαίζην πξφζθαηεο εξεπλεηηθήο 

κειέηεο [51], αλαπηχρζεθε ειεγθηήο γιπθφδεο βαζηζκέλνο ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ΑΟΓ ειέγρνπ 

θαη πξνγεπκαηηθψλ δφζεσλ ηλζνπιίλεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 25-50% ηεο 

πξνυπνινγηζκέλεο ηηκήο ηνπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ειεγθηήο επηηπγράλεη θαιχηεξν γιπθαηκηθφ 

έιεγρν ζε ζχγθξηζε κε έλαλ απιφ ΑΟΓ ειεγθηή γιπθφδεο. 

3.1.2 Βέλσιςσορ Γπαμμικόρ Έλεγφορ 

Ο Βέιηηζηνο γξακκηθφο έιεγρνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπκεηαβιεηφηεηα, δειαδή 

αληηκεησπίδεη ζπζηήκαηα κε πνιιαπιέο εηζφδνπο θαη εμφδνπο. Δθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ απαηηείηαη ειαρηζηνπνίεζε θάπνηνπ θξηηήξηνπ θφζηνπο, ε νπνία νδεγεί ζην ζρεδηαζκφ 

θαηάιιεινπ λφκνπ ειέγρνπ. Ο λφκνο ειέγρνπ είλαη έλα ζχζηεκα Γηαθνξηθψλ Δμηζψζεσλ (ΓΔ), 

πνπ πεξηγξάθεη ηε δπλακηθή εμέιημε ησλ κεηαβιεηψλ ειέγρνπ. Ζ ζπλάξηεζε θφζηνπο εμαξηάηαη 

απφ ηηο κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο θαη ειέγρνπ [53]. Έζησ έλα γξακκηθφ ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη 

απφ ηηο παξαθάησ εμηζψζεηο θαηαζηάζεηο (Δμηζψζεηο 3.2, 3.3):  

uxx BA  (3.2)  

xy C  (3.3)  

φπνπ x, y θαη u είλαη δηαλχζκαηα κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο, εμφδνπ θαη εηζφδνπ, αληίζηνηρα, ελψ 

A, Β, C, είλαη πίλαθεο κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. 

Μία ζπλήζεο ζπλάξηεζε θφζηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν γξακκηθφ ζχζηεκα πεξηγξάθεηαη απφ 

ηελ Δμίζσζε 3.4:  

dtttttJ TT ))()()()(( RuuQxx  (3.4) 

φπνπ νη πίλαθεο R θαη Q είλαη ζεηηθά εκηνξηζκέλνο
1
 θαη ζεηηθά νξηζκέλνο πίλαθαο, αληίζηνηρα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο επηιχεηαη κέζσ ηνπ ηεηξαπινχ γξακκηθνχ ξπζκηζηή 

(Linear Quadratic Regulator-LQR), ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Δμίζσζε 3.5 

)()()( tttu xK  (3.5) 

φπνπ ην K(t) αλαπαξηζηά ην θέξδνο ειέγρνπ θαη ππνινγίδεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο Riccati.  

                                           
1
 Έλαο πίλαθαο Α νξίδεηαη σο ζεηηθά νξηζκέλνο ή ζεηηθά εκηνξηζκέλνο, φηαλ:       q(x) x A x 0 , θαη 

      q(x) x A x 0 , αληίζηνηρα, γηα θάζε x 
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Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ βέιηηζηνπ γξακκηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ ειέγρνπ 

γιπθφδεο, νη κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο, ζπλήζσο είλαη ε γιπθφδε θαη ε ηλζνπιίλε ελψ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο είλαη νη δηαθνξέο ηεο γιπθφδεο θαη ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο ζηε 

κφληκε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο (Δμίζσζε 3.6) 

b

b

II

GG

x

x

2

1
x  (3.6) 

φπνπ Gb θαη Ib αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ζηε κφληκε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο (ή ηηο 

βαζηθέο ζπγθεληξψζεηο) ηεο γιπθφδεο θαη ηεο ηλζνπιίλεο, αληίζηνηρα. O ηεηξαπιφο γξακκηθφο 

ξπζκηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ αλάπηπμε ειεγθηψλ γιπθφδεο θιεηζηνχ βξφρνπ, δηφηη θαηά 

ηελ εθαξκνγή γξακκηθήο πξνζέγγηζεο ζε κε γξακκηθά κνληέια κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-

ηλζνπιίλεο, αλαθηάηαη ε κνξθή ηεο Δμίζσζεο (3.2).  

Αλαπηχρζεθε «ηερλεηφ πάγθξεαο» εθαξκφδνληαο ηε ζεσξεία βέιηηζηνπ γξακκηθνχ ειέγρνπ 

ζε γξακκηθφ κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η [54], ην νπνίν 

εθηηκά ελδνθιέβηνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο ελψ ιακβάλεη ελδνθιέβηεο ζπγθεληξψζεηο 

γιπθφδεο. Ο εθηηκνχκελνο ξπζκφο έγρπζεο ηλζνπιίλεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηξέρνπζαο 

ζπγθέληξσζεο ηλζνπιίλεο θαη γιπθφδεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κειέηε εμέηαζε, κέζσ 

ππνινγηζηηθψλ πεηξακάησλ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζε 

πεξίπησζε αξρηθψλ ππεξγιπθαηκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ παξέιεηςε λα εμεηάζεη ηνλ ειεγθηή ζε 

δηαηαξαρέο γεχκαηνο.  

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη, ε κνξθή ηεο εμίζσζεο (3.2) πξνυπνζέηεη φηη φιεο 

νη κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο είλαη κεηξνχκελεο. Πξαθηηθά, σζηφζν, θάπνηεο απφ απηέο είλαη 

κεηξνχκελεο θαη θάπνηεο φρη, θαη επηπιένλ ην ζχζηεκα ππφθεηηαη ζε ζφξπβν. Ηζρπξφ εξγαιείν γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, είλαη ε ηερληθή ηεο βέιηηζηεο εθηίκεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε ηερληθή ηεο βέιηηζηεο εθηίκεζεο ρξεζηκνπνηεί ηνπο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο ησλ 

κεηξήζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνζηηζέκελσλ ζνξχβσλ θαη πεηπραίλεη θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο. Ζ ηερληθή βέιηηζηεο εθηίκεζεο βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ αλάπηπμε 

εμσηεξηθψλ «ηερλεηψλ παγθξέαησλ» εθηηκψληαο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηηο ζπγθεληξψζεηο 

ππνδφξηαο γιπθφδεο ή ηεο γιπθφδεο αίκαηνο απφ δεδνκέλα πνπ ππφθεηληαη ζε ζφξπβν, ν νπνίνο 

πξνζηίζεηαη θαηά ηε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο απφ ηνλ αηζζεηήξα [55], [56]. Ζ πην δηαδεδνκέλε 

ηερληθή βέιηηζηεο εθηίκεζεο είλαη ην θίιηξν Kalman.  

3.1.3 Ατσοςτνσονιζόμενορ Έλεγφορ 

Ο απηνζπληνληδφκελνο έιεγρνο, είλαη θαηάιιεινο ζε πξνβιήκαηα ειέγρνπ ελφο ζπζηήκαηνο, 

φηαλ ην ζχζηεκα έρεη κεηαβιεηέο ή αβέβαηεο παξακέηξνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ, 

πεξηέρεη έλαλ αιγόξηζκν εθηίκεζεο (αλαγλψξηζεο) ησλ κεηαβαιιφκελσλ άγλσζησλ παξακέηξσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αξρηηεθηνληθή ελφο ζπζηήκαηνο απηνζπληνληδφκελνπ ειέγρνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην ρήκα 3.2. Ο Νφκνο ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη ΑΟΓ, ή ειαρηζηνπνίεζε θάπνηαο ζπλάξηεζεο 
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θφζηνπο θ.η.ι. Οη παξάκεηξνη ηνπ Νφκνπ ειέγρνπ ξπζκίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξάιιεια 

κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζσ θάπνηνπ αιγνξίζκνπ έκκεζεο πξνζαξκνγήο ησλ 

παξακέηξσλ ειέγρνπ απφ ηηο εθηηκνχκελεο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Νφκνο ειέγρνπ χζηεκα

Δθηηκεηήο

επηζπκεηφ επίπεδν 

εμφδνπ

εθηηκνχκελεο παξάκεηξνη 

ηνπ ζπζηήκαηνο

κεηαβιεηή 

ειέγρνπ  έμνδνο

 

Στήμα 3.2: Αξρηηεθηνληθή ελόο ζπζηήκαηνο απηνζπληνληδόκελνπ ειέγρνπ 

Έζησ ην κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Δμίζσζε 

3.7, [57] 

),,...,,...( 1 Θmkknkkk IIGGFG  (3.7) 

φπνπ Gk θαη Ik αλαπαξηζηνχλ ηε ζπγθέληξσζε γιπθφδεο θαη ηελ έγρπζε ηλζνπιίλεο θαηά ηε 

ρξνληθή ζηηγκή k, αληίζηνηρα, ελψ Θ είλαη νη άγλσζηεο παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο. ε θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ Θ ελεκεξψλεηαη, κε βάζε ηε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο 

ηε ρξνληθή ζηηγκή k (Gk). Σαπηφρξνλα, ππνινγίδεηαη ε πξφβιεςε ηεο γιπθφδεο (Gk+1) γηα ηελ 

επφκελε ρξνληθή ζηηγκή, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν ειεγθηήο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επφκελνπ 

ξπζκνχ έγρπζεο ηλζνπιίλεο. πγθεθξηκέλα, ν εθηηκνχκελνο ξπζκφο έγρπζεο ηλζνπιίλεο 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

Eμίζσζε 3.8  

2
1

2
1 kbkk IGGJ )(  (3.8) 

φπνπ Gb είλαη ην ζήκα αλαθνξάο (επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο) θαη Γ είλαη ζπληειεζηήο 

βαξχηεηαο. Οη ππνινγηζκνί γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ζπλάξηεζεο θφζηνπο απινπνηνχληαη ζεκαληηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν F είλαη 

γξακκηθφ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η θαζψο θαη ζην ίδην ην άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο, αξθεηνί εξεπλεηέο ζηξάθεθαλ πξνο ηελ αλάπηπμε 

απηνζπληνληδφκελσλ ειεγθηψλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο [57]-[61]. ην ρήκα 3.3 

παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ απηνζπληνληδφκελνπ ειεγθηή γιπθφδεο. Οη θαηαγξαθέο 

γιπθφδεο απφ ηε ΓΜΓ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο, ην νπνίν πξνβιέπεη ην επφκελν επίπεδν γιπθφδεο. Ζ 
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πξφβιεςε γιπθφδεο εηζέξρεηαη ζηνλ βειηηζηνπνηεηή γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαηάιιειεο 

ζπλάξηεζε θφζηνπο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ έγρπζεο ηλζνπιίλεο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ εξεπλεηηθή κειέηε [58], αλαπηχρζεθε «ηερλεηφ πάγθξεαο», γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ αληιηψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ησλ 

επηπέδσλ γιπθφδεο αίκαηνο εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ. Γηα ηελ πξφβιεςε ησλ επηπέδσλ 

γιπθφδεο, ρξεζηκνπνηήζεθε απινπνηεκέλν, δηαθξηηφ καζεκαηηθφ κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο, νη παξάκεηξνη ηνπ νπνίνπ εθηηκψληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηνλ 

επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν εθηίκεζεο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. ηελ εξεπλεηηθή κειέηε [60] 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα ζε δηαβεηηθνχο θχνλεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

απηνζπληνληδφκελνπ ειέγρνπ γηα ηε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο. 

 

Δθηηκνχκελνο 

ξπζκφο 

έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο

Δπηζπκεηφ 

επίπεδν 

γιπθφδεο Άηνκν κε 

ΓΣ1
Αληιία ΓΜΓ 

Δθηίκεζε 

παξακέηξσλ 

ηνπ κνληέινπ

ρεδηαζκφο 

ηνπ ειεγθηή

Βειηηζηνπνηεηήο

Πξφβιεςε 

γιπθφδεο

 

Στήμα 3.3: Αξρηηεθηνληθή απηνζπληνληδόκελνπ ειεγθηή γιπθόδεο 

3.1.4 Η∞ Ελεγκσήρ 

Ο Ζ∞ ειεγθηήο [62] έρεη πξνηαζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπζηεκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαηαξαρέο θαη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο παξακέηξνπο. 

Έζησ έλα δπλακηθφ ζχζηεκα κε αβέβαηεο παξακέηξνπο, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

Δμίζσζε 3.9. 
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tt
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xxx

uBwBxAxx
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211

 (3.9) 

φπνπ x(t), αλαπαξηζηά ην δηάλπζκα κε ηηο κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο, u(t), είλαη ην δηάλπζκα κε ηηο 

κεηαβιεηέο ειέγρνπ, w(t) είλαη ε εμσηεξηθή δηαηαξαρή ζην ζχζηεκα, z(t) ε έμνδνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, A0, A1, B1, B2, C1 θαη D1 αλαπαξηζηνχλ ζηαζεξνχο πίλαθεο, ελψ η1(t), η2(t) είλαη 

δπλακηθέο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο. Οη ζπλαξηήζεηο f0, f1 θαη f2 είλαη άγλσζηεο θαη εθθξάδνπλ ηηο 

κε γξακκηθέο κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο x(t), θαη ησλ θαζπζηεξεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο x(t−η1), x(t−η2), αληίζηνηρα. 

Δπφκελν βήκα είλαη ε εχξεζε θαηάιιεινπ θαλφλα ειέγρνπ (Δμίζσζε 3.10), ηέηνηνο ψζηε ην 
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ζχζηεκα θιεηζηνχ βξφρνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επζηάζεηα, ελψ ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο (Tzw) 

απφ ην ζεκείν εηζαγσγήο ηεο δηαηαξαρήο (w) πξνο ζηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο (z) λα είλαη 

κηθξφηεξε ίζε απφ κία πξνθαζνξηζκέλε πεπεξαζκέλε ζηαζεξά γ (Δμίζσζε 3.11). 

)()( tt xKu  (3.10) 

zwT  (3.11) 

Αλαπηχρζεθε H∞ ειεγθηήο γηα ηε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο αίκαηνο [62], ε δξάζε ηνπ 

νπνίνπ πξνιακβάλεη ηα ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα ζηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η. Σν πξφβιεκα 

ξχζκηζεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο, αλάγεηαη ζε πξφβιεκα αλίρλεπζεο (tracking problem), δειαδή 

ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηελ θακπχιε γιπθφδεο πγηνχο αηφκνπ. 

Γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ειεγθηή ρξεζηκνπνηήζεθε γξακκηθή πξνζέγγηζε κε γξακκηθνχ ΓΜ 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππνινγηζηηθά 

πεηξάκαηα, κε δεδνκέλα πνπ παξήρζεζαλ απφ ην αξρηθφ κε γξακκηθφ ΓΜ κεηαβνιηζκνχ 

γιπθφδεο, θαη ηα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξαθνινπζεί κε κηθξή απφθιηζε 

ηε θπζηνινγηθή θακπχιε γιπθφδεο, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αβεβαηφηεηαο ησλ παξακέηξσλ. 

3.1.5 Έλεγφορ Βαςιςμένορ ςε Μονσέλο Ππόβλεχηρ 

Ο έιεγρνο βαζηζκέλνο ζε κνληέιν πξφβιεςεο (Model Predictive Control-MPC) [63], είλαη 

πξνεγκέλε ηερληθή ειέγρνπ θαη ε πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζηε βηνκεραλία ζεκεηψλεηαη ην 1980. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ γλψξηζε, πνιχ ζχληνκα κεγάιε απνδνρή, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο 

ηεο λα ρεηξίδεηαη κε γξακκηθά ζπζηήκαηα πνιιψλ κεηαβιεηψλ, πνπ ππφθεηληαη ζε θαζπζηεξήζεηο, 

ζε κεγάια επίπεδα πξνζηηζέκελνπ ζνξχβνπ θαη ζε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο παξακέηξνπο. Σν 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο 

κνληέινπ πξφβιεςεο ηεο εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ εληφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα. ηε ζπλέρεηα ειαρηζηνπνηείηαη θαηάιιειε ζπλάξηεζε 

θφζηνπο (Δμίζσζε 3.12), ε νπνία ελέρεη ηηο δηαθνξέο ησλ πξνβιέςεσλ απφ ην επηζπκεηφ 

επίπεδν εμφδνπ θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ κειινληηθψλ ζεκάησλ ειέγρνπ. 

uuee ueJ  (3.12) 

Όπνπ, e αλαπαξηζηά ην δηάλπζκα κε ηηο δηαθνξέο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

απφ ην επηζπκεηφ επίπεδν, Γu είλαη ην δηάλπζκα κε ηηο κεηαβνιέο ησλ κειινληηθψλ ζεκάησλ 

ειέγρνπ. Οη ζηαζεξέο Γe, Γu, είλαη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ν MPC ειεγθηήο, θξίλεηαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλάπηπμε 

εμσηεξηθνχ «ηερλεηνχ παγθξέαηνο», πνπ εθηηκά ππνδφξηνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη 

ιακβάλεη ππνδφξηεο κεηξήζεηο γιπθφδεο [64] (ππνδφξηα νδφο), δηφηη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

ππφθεηηαη ζε θαζπζηεξήζεηο, ρξνληθέο πζηεξήζεηο θαη ζφξπβν ζηηο κεηξήζεηο. Οη θαζπζηεξήζεηο 

θαη νη ρξνληθέο πζηεξήζεηο παξνπζηάδνληαη θαηά: i) ηελ έγρπζε ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηνλ ππνδφξην 

ρψξν ζην πιάζκα, ii) ηελ έγρπζε ηεο γιπθφδεο πιάζκαηνο ζηνλ ππνδφξην ρψξν, iii) ηε κέηξεζε 
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ηεο ππνδφξηαο γιπθφδεο (θπξίσο φηαλ γηα ηε κέηξεζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο κηθξνδηάιπζεο). 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.4, ην κνληέιν πξφβιεςεο, πξνβιέπεη ηα επίπεδα ηεο 

γιπθφδεο κέζα ζε έλα ρξνληθφ παξάζπξν, νη πξνβιέςεηο ζπγθξίλνληαη κε ην επηζπκεηφ επίπεδν 

γιπθφδεο θαη νη δηαθνξέο εηζέξρνληαη ζε έλαλ βειηηζηνπνηεηή, ζηνλ νπνίν ειαρηζηνπνηείηαη 

θαηάιιειε ζπλάξηεζε θφζηνπο γηα ηνλ κεηέπεηηα πξνζδηνξηζκφ ησλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο. 

Ζ ζπλάξηεζε θφζηνπο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Δμίζσζε 3.12, θαη πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο ησλ 

πξνβιέςεσλ απφ ην επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο (e) θα8ψο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ κειινληηθψλ 

ξπζκψλ ειέγρνπ (Γu).  

ΓΜΓ

Μνληέιν 

Πξφβιεςεο 

Δπηπέδσλ 

Γιπθφδεο

Διαρηζηνπνηεηήο

ΓuΓuee ue GGJ

-
+Δπηζπκεηφ 

Δπίπεδν Γιπθφδεο

Πξνβιέςεηο Γιπθφδεο

Δθηηκνχκελνο Ρπζκφο 

Έγρπζεο Ηλζνπιίλεο

Αληιία Έγρπζεο 

Ηλζνπιίλεο
  Άηνκν κε ΓΣ1

 

Στήμα 3.4: Αξρηηεθηνληθή ειεγθηή γιπθόδεο πνπ βαζίδεηαη ζε κνληέιν πξόβιεςεο 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην κνληέιν πξφβιεςεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο 

ρξήδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Πξνο ηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ ειέγρνπ γιπθφδεο εθαξκφδνληαο 

MPC ειεγθηή, ηα κνληέια πξνζνκνίσζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνγλσζηηθά κνληέια θαη εθηηκνχλ ηα επίπεδα γιπθφδεο ιακβάλνληαο 

είζνδν παξειζνχζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιακβαλφκελε ηλζνπιίλε, ηηο κεηξήζεηο γιπθφδεο 

θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηελ πεξηερφκελε πνζφηεηα πδαηαλζξάθσλ ζηα ιακβαλφκελα 

γεχκαηα. Σα κνληέια πξφβιεςεο γιπθφδεο, δηαθξίλνληαη ζε Μαζεκαηηθά Μνληέια (ΜΜ) θαη 

Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα (ΣΝΓ). ηα ΜΜ αλήθνπλ ηα Γηακεξηζκαηηθά Μνληέια-ΓΜ 

(Compartmental Model-CM), ηα κε αλαδξνκηθά θίιηξα (Finite Impulse Response-FIR), ηα 

απηνπαιηλδξνκηθά κνληέια (autoregressive models) θαη ην θίιηξν Kalman (Kalman Filter). 

Αθνινχζσο εμεγνχληαη νη πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο ησλ ΜΜ θαη ηα ΣΝΓ ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο κειέηεο πξνο ηελ αλάπηπμε εμσηεξηθνχ «ηερλεηνχ 

παγθξέαηνο» κε βάζε ηνλ MPC.  

Γεληθά, ηα ΓΜ απνηεινχλ θαηεγνξία δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

ζηε κειέηε ηεο θηλεηηθήο νπζηψλ ζε θπζηνινγηθά ζπζηήκαηα. Οη νπζίεο απηέο κπνξεί λα είλαη είηε 

εμσγελείο, π.ρ. θάξκαθα, είηε ελδνγελείο, π.ρ. νξκφλεο. Σα ΓΜ πεξηγξάθνπλ δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο, θαηαλνκήο, κεηαθνξάο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ νπζηψλ απηψλ, θαζψο θαη 

κεραληζκνχο αιιειεπίδξαζεο κε, θαη ειέγρνπ απφ, άιιεο νπζίεο. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηα ΓΜ ζα αθνινπζήζνπλ ζε επφκελε παξάγξαθν. 
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Ζ γεληθή δνκή ησλ FIR θίιηξσλ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Δμίζσζε 3.13. Απνηειείηαη απφ κία 

γξακκή θαζπζηέξεζεο (delay line) φπνπ νιηζζαίλνπλ ηα δείγκαηα ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ x(n), θαη 

απφ ηνπο πνιιαπιαζηαζηέο ak. Σα απνηειέζκαηα ησλ πνιιαπιαζηαζκψλ πξνζηίζεληαη γηα λα 

δψζνπλ ηελ ηειηθή έμνδν ηνπ θίιηξνπ y(n). Δίλαη πξνθαλέο φηη ε έμνδνο y(n) είλαη ν γξακκηθφο 

ζπλδπαζκφο ησλ δεηγκάησλ εηζφδνπ x(n). Αλ ην ζήκα εηζφδνπ ζην FIR θίιηξν είλαη ε κνλαδηαία 

θξνχζε, ηφηε ε έμνδφο ηνπ (θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ θίιηξνπ ή Impulse Response) ζα είλαη 

δηαδνρηθά ίζε κε θάζε έλαλ απφ ηνπο ζπληειεζηέο ak. 

1

0

)()(
N

m

m mnxany  (3.13) 

Σν θίιηξν Kalman είλαη αλαδξνκηθφ θίιηξν ηθαλφ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κεηαβιεηψλ 

θαηάζηαζεο ελφο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο είζνδν δεδνκέλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ειιείςεηο θαη αλαθξίβεηεο (ζφξπβν). Σν θίιηξν Kalman ππνινγίδεηαη ζε δχν ζηάδηα: ην ζηάδην 

πξόβιεςεο θαη ην ζηάδην ελεκέξσζεο. ην ζηάδην πξφβιεςεο, ε κεηαβιεηή θαηάζηαζεο 

εθηηκάηαη κε βάζε ηελ εθηίκεζή ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνληθή ζηηγκή. ην ζηάδην 

ελεκέξσζεο, ε ηξέρνπζα κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο θαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

επαλεθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο κεηαβιεηήο θαηάζηαζεο, βειηηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

αξρηθή πξφβιεςε. 

Γεληθά ηα ΜΜ, ιακβάλνπλ ππφςε πεξηνξηζκέλν πιήζνο παξαγφλησλ, ζρεηηθψλ κε ην 

κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο, θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ αδπλακία γηα αθξηβή θαη εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζνκνίσζε ησλ κεηαβνιηθψλ δηαδηθαζηψλ. Απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα ΣΝΓ. Σα ΣΝΓ απνηεινχληαη απφ ηερλεηνχο λεπξψλεο, ζε αληηζηνηρία κε ηνπο 

βηνινγηθνχο, θαη πξνζνκνηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα ΣΝΓ απνηεινχλ έλα 

ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε κε-γξακκηθψλ, πνιπκεηαβιεηψλ ζηνραζηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα 

νπνία δελ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε θαλφλεο ή καζεκαηηθνχο ηχπνπο [65]-[68]. Σα ΣΝΓ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η είηε 

γηα ηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο [69]-[73] ή γηα ηε βξαρππξφζεζκε 

πξφβιεςε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα [74]-[78]. πγθεθξηκέλα, είζνδνη ζρεηηθέο κε ην 

ρξφλν ιήςεο θαη ηνλ ηχπν ηλζνπιίλεο, ην ρξφλν ιήςεο γεχκαηνο θαη ηνπο πεξηερφκελνπο 

πδαηάλζξαθεο, ηελ άζθεζε, ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο αίκαηνο θαη έθηαθηα γεγνλφηα, φπσο άγρνο, 

εγθπκνζχλε θ.ιπ. απνηεινχλ ηελ είζνδν ελφο ΝΓ, ηνπ νπνίνπ ε έμνδνο παξέρεη πξφβιεςε γηα ηα 

επαθφινπζα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζην αίκα γηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα 

[74]. Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε δηαθνξεηηθψλ αξρηηεθηνληθψλ ΝΓ γηα ηε βξαρππξφζεζκε πξφβιεςε 

ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα έδεημε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ΝΓ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο [75]. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη ε 

ζπλδπαζκέλε ρξήζε ΝΓ θαη γξακκηθνχ κνληέινπ ζθάικαηνο (linear error model) δηαρεηξίδεηαη κε 

θαιχηεξν ηξφπν δεδνκέλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιηπείο θαηαγξαθέο, ηα νπνία δε 
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ιακβάλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη νδεγεί ζε πην αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο επηπέδσλ 

γιπθφδεο. 

Ζ πξψηε εθαξκνγή ηνπ MPC γηα ηελ αλάπηπμε εμσηεξηθνχ «ηερλεηνχ παγθξέαηνο», 

ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ Trajanoski θαη ηελ νκάδα ηνπ [78], φπνπ ιακβάλεη ππνδφξηεο θαηαγξαθέο 

γιπθφδεο θαη εθηηκά ππνδφξηνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο. Σν κνληέιν πξφβιεςεο ησλ 

επηπέδσλ γιπθφδεο βαζίδεηαη ζε Νεπξσληθφ Γίθηπν Αθηηληθήο Βάζεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ειεγθηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα πξνζνκνίσζεο κε δεδνκέλα πνπ παξάγνληαλ απφ in 

silico πξνζνκνίσζε αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ειεγθηή λα αληαπνθξίλεηαη ππφ ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα 

αθφινπζα πεηξάκαηα: i) εηζαγσγή δηαηαξαρψλ γεχκαηνο ζην in silico άηνκν κε Γ Σχπνπ Η, κε ηελ 

ηαπηφρξνλε παξνπζία θαζπζηεξήζεσλ θαη πξνζηηζέκελνπ ζφξπβν, θαη ii) εηζαγσγή αβεβαηφηεηαο 

ζηηο παξακέηξνπο ηνπ in silico αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η (ζπγθεθξηκέλα, έγηλε πξνζνκνίσζε 

λπρηεξηλψλ ππεξγιπθαηκηψλ). Σα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ηελ αληνρή ηνπ ειεγθηή ζε 

πξνζηηζέκελν ζφξπβν θαη θαζπζηεξήζεηο. Σαπηφρξνλα, ήηαλ επηηπρήο ε απφδνζή ηνπ ζηηο 

θαηαζηάζεηο λπρηεξηλψλ ππεξγιπθαηκηψλ. Χζηφζν, παξνπζίαζε αδπλακία ζηε δηαρείξηζε 

γεπκάησλ κε πεξηερφκελε πνζφηεηα πδαηαλζξάθσλ κεγαιχηεξε απφ 15g, δηφηη νδήγεζε ηα 

επίπεδα γιπθφδεο ζε θξίζηκεο ππνγιπθαηκίεο. 

ε επφκελε εξεπλεηηθή κειέηε [80], εθαξκφζηεθε MPC γηα ηελ αλάπηπμε εμσηεξηθνχ 

«ηερλεηνχ παγθξέαηνο» πνπ εθαξκφδεη ηελ ππνδφξηα νδφ. Σν κνληέιν πξφβιεςεο ησλ επηπέδσλ 

γιπθφδεο είλαη έλα Πνιπεπίπεδν Νεπξσληθφ Γίθηπν. Πξαγκαηνπνηήζεθε in silico αμηνιφγεζε, ηνπ 

ειεγθηή ζηηο πεξηπηψζεηο: i) επαλαθνξάο ησλ επηπέδσλ απφ κία αξρηθά απμεκέλε ζπγθέληξσζε 

γιπθφδεο (250mg/dl), θαη ii) ξχζκηζεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο κεηά απφ ιήςε γεχκαηνο κε 

πεξηερφκελε πνζφηεηα ζε πδαηάλζξαθεο ίζε κε 50 g. Ζ απφδνζε ηνπ ειεγθηή είρε ηζρπξή 

εμάξηεζε απφ ηελ επηινγή ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο: ρακειή ηηκή ηνπ επηζπκεηνχ 

επηπέδνπ γιπθφδεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη απφηνκε αχμεζε ηνπ εθηηκνχκελνπ ξπζκνχ έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ αζζελή ζε ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα. 

Παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθά, ζεκεηψλνληαη 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηή ζε κεγαιχηεξα γεχκαηα, θαη 

πξνζηηζέκελνπο ζνξχβνπο θαη θαζπζηεξήζεηο. 

ηελ ίδηα θαηεγνξία ειεγθηψλ, αλαπηχρζεθε εμσηεξηθφ «ηερλεηφ πάγθξεαο», ην νπνίν 

ιακβάλεη ελδνθιέβηεο κεηξήζεηο γιπθφδεο θαη εθηηκά ελδνθιέβηνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο. 

Σν κνληέιν πξφβιεςεο είλαη έλα γξακκηθφ θίιηξν FIR [80]. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, 

ππνζηεξίδεηαη φηη πθίζηαηαη αζπκκεηξία ζηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ελφο ειεγθηή 

γιπθφδεο, δηφηη ηα ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα είλαη πνιχ πην επηθίλδπλα απφ ηα ππεξγιπθαηκηθά 

επεηζφδηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αζπκκεηξίαο, πξνηείλεηαη θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζπλάξηεζεο θφζηνπο. πγθεθξηκέλα, ε ζπλάξηεζε θφζηνπο κεηαζρεκαηίδεηαη δπλακηθά, 

ιακβάλνληαο δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο αλάινγα κε ην πξφζεκν ησλ δηαθνξψλ ησλ 
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πξνβιέςεσλ γιπθφδεο απφ ην επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο (ζεηηθφ πξφζεκν: ππνγιπθαηκίεο, 

αξλεηηθφ πξφζεκν: ππεξγιπθαηκίεο). Ο ειεγθηήο αμηνινγήζεθε ζε in silico δεδνκέλα, θαηά ηε 

ιήςε 50g πδαηαλζξάθσλ θαη επέδεημε θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ αληίζηνηρν απιφ MPC. ε 

άιιε εξεπλεηηθή κειέηε [81], αλαπηχρζεθε εμσηεξηθφ «ηερλεηφ πάγθξεαο», ην νπνίν ιακβάλεη 

ελδνθιέβηεο κεηξήζεηο γιπθφδεο θαη εθηηκά ελδνθιέβηνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ελψ σο 

κνληέιν πξφβιεςεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο, ρξεζηκνπνηεί ην δπλακηθφ θίιηξν Kalman. Ο 

ειεγθηήο εμεηάζηεθε ζε δηαηαξαρέο γεχκαηνο (50 g πδαηαλζξάθσλ) πξαγκαηνπνηψληαο in silico 

πεηξάκαηα, θαη απνδείρηεθε ηθαλφο ζηε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο θαηά ηε ιήςε ελφο 

γεχκαηνο.  

Πξφζθαηα αλαπηχρζεθε, ειεγθηήο γιπθφδεο κε βάζε ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε γξακκηθνχ 

ειεγθηή βαζηζκέλν ζε κνληέιν πξφβιεςεο θαη ειεγθηή επαλαιεπηηθήο κάζεζεο (Iterative 

Learning Control), ν νπνίνο ελζσκαηψλεη γξακκηθφ απηνπαιηλδξνκηθφ κνληέιν γηα ηελ πξφβιεςε 

ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο [82]. Ο ηειηθφο αιγφξηζκνο ειέγρνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πεξηνδηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο αλά 24 ψξεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ειεγθηήο 

εμεηάζηεθε ζε 10 εηθνληθνχο ελήιηθεο κε Γ Σχπνπ Η πνπ δηαηίζεληαη απφ ππνινγηζηηθφ κνληέιν 

Dalla Man (πξνζνκνησηήο UVa T1DM), ην νπνίν ζα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζε επφκελε 

παξάγξαθν. Παξφιν πνπ ην κνληέιν πξφβιεςεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο, απνηπγράλεη λα 

πξνζνκνηψζεη κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο, 

αιγφξηζκνο ειέγρνπ επηηπγράλεη λα ξπζκίζεη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

αζζελείο επαλαιακβάλνπλ θάζε κέξα ηα ίδηα γεχκαηα. 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ ειέγρνπ γιπθφδεο, έρνπλ πξνηαζεί κνληέια 

πξφβιεςεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο, πνπ βαζίδνληαη ζε ΓΜ. πγθεθξηκέλα, πινπνηήζεθε  

«ηερλεηφ πάγθξεαο», ην νπνίν ιακβάλεη ελδνθιέβηεο κεηξήζεηο γιπθφδεο θαη εθηηκά 

ελδνθιέβηνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ελψ ην κνληέιν πξφβιεςεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο 

είλαη γξακκηθή πξνζέγγηζε ηνπ απινπνηεκέλνπ κνληέιν ηνπ Bergman [83], σο πξνο ηηο βαζηθέο 

ζπγθεληξψζεηο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο γιπθφδεο. ηελ ίδηα εξεπλεηηθή κειέηε, αλαπηχρζεθε απφ 

ην Imperial College London, πξσηφηππνο αιγφξηζκνο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο, 

ν νπνίνο κεηψλεη ζεκαληηθά ηηο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ. Ο Hovorka θαη ε νκάδα ηνπ 

αλέπηπμαλ ΓΜ πξνζνκνίσζεο ηνπ κεραληζκνχ ξχζκηζεο ηεο γιπθφδεο ελζσκαηψλνληαο κνληέια 

απνξξφθεζεο ηεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν θαη θηλεηηθήο ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν 

[84]. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ θαη κε πξνβιέςηκνπ ραξαθηήξα 

κεηαβνιψλ ηεο γιπθφδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαζψο θαη ησλ έληνλσλ δηαθνξνπνηήζεσλ 

πνπ ππάξρνπλ ζην κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η, ν ζπγθεθξηκέλνο 

ειεγθηήο εθαξκφδεη θάζε ρξνληθή ζηηγκή Bayesian κέζνδν εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ. 

Καηάιιεια δηακνξθσκέλν δπλακηθφ επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο ξπζκίδεη ηηο απμεκέλεο 

ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο θαη ηηο επαλαθέξεη γξήγνξα ζηηο θπζηνινγηθέο ηηκέο ηεο. ην πιαίζην ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν «Advanced Insulin Infusion using a Control Loop (ADICOL)» [85], 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ πηινηηθέο δνθηκέο ζε 60 αζζελείο, θαηά ηε δηάξθεηα εγρεηξήζεσλ θαξδηάο ζε 

δηάθνξεο επξσπατθέο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, δνθηκάζηεθαλ θαη 

ζπγθξίζεθαλ δχν κέζνδνη ξχζκηζεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο: i) ζπλερήο έγρπζε ππνδφξηαο 

ηλζνπιίλεο, κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζπκβαηηθνχ πξσηνθφιινπ, ii) ζπλερήο έγρπζε 

ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο εθαξκφδνληαο MPC ειεγθηή γιπθφδεο. Ο MPC ειεγθηήο επέδεημε 

κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο [86]. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο απνηειεί θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πηινηηθψλ δνθηκψλ, ιφγσ ηεο δηαξθήο επίβιεςεο ησλ αζζελψλ απφ ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ. Οη Kovatchev, Cobelli θαη ε νκάδα ηνπο, αλέπηπμαλ πξσηφηππν in silico κνληέιν γηα 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε γξακκηθνχ MPC ειεγθηή γιπθφδεο [88], [89]. Σν ζεκείν 

εθθίλεζεο ηνπο, ήηαλ έλα πξφζθαην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-

ηλζνπιίλεο ζε πγηή άηνκα [88], ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα πεξηγξάθεη ην κεηαβνιηζκφ 

γιπθφδεο πνπ ζπκβαίλεη ζε άηνκν κε Γ Σχπνπ Η. πγθεθξηκέλα, ε θαηαλνκή ησλ παξακέηξσλ 

ηνπ κνληέινπ, φπσο είρε πξνθχςεη απφ 204 πγηή άηνκα, ηξνπνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη άηνκα 

κε Γ Σχπνπ Η. Απφ απηή ηε δηαδηθαζία πξνέθπςαλ εμαηνκηθεπκέλα κνληέια «εηθνληθψλ 

αζζελψλ». Γηα απηνχο ηνπο «εηθνληθνχο αζζελείο», ζρεδηάζηεθε MPC ειεγθηήο δηαθξηηνχ ρξφλνπ, 

ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί κία γξακκηθή πξνζέγγηζε ηνπ πιήξεο κε γξακκηθνχ κνληέινπ, 

εθαξκφδνληαο κέζεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ. Οη in silico δνθηκέο απέδεημαλ φηη ν MPC ειεγθηήο 

έρεη κεγαιχηεξε απφδνζε απφ ηνλ ΑΟΓ ειεγθηή [88]. ε επφκελε εξεπλεηηθή κειέηε [90] ηεο ίδηαο 

νκάδαο απνδείρηεθε φηη ν κε γξακκηθφο MPC ειεγθηήο έρεη θαιχηεξε απφδνζε απφ ηνλ γξακκηθφ 

MPC ειεγθηή, γηα ηε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο. Αλαπηχρζεθε θαη αμηνινγήζεθε ειεγθηήο 

γιπθφδεο εθαξκφδνληαο γξακκηθφ MPC ειεγθηή, φπνπ ην κνληέιν πξφβιεςεο ησλ επηπέδσλ 

γιπθφδεο πξνέθπςε απφ ηε γξακκηθή πξνζέγγηζε ηνπ κνληέινπ Dalla Man, εθαξκφδνληαο θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ην κέζν φξν ζηηο παξακέηξνπο, ζε ηξεηο γιπθαηκηθέο πεξηνρέο (<70 mg/dl, 

70 – 180 mg/dl, >180 mg/dl) [90]. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 10 

εηθνληθνί ελήιηθεο κε Γ Σχπνπ Η, ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM. O ζπγθεθξηκέλνο ειεγθηήο 

εμεηάζηεθε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη δηαηαξαρέο γεπκάησλ, θαηάζηαζε 

λεζηείαο, δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Γ 

Σχπνπ Η (inter-patient variability), θαη ζθάικαηα ζηελ εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πεξηερφκελσλ 

πδαηαλζξάθσλ ζηα ιακβαλφκελα γεχκαηα.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη, φηη νη πην δηαδεδνκέλνη ειεγθηέο γιπθφδεο βαζίδνληαη ζηε 

ρξήζε γξακκηθψλ θαη κε γξακκηθψλ MPC ειεγθηψλ. Οη γξακκηθνί MPC ειεγθηέο ελζσκαηψλνπλ 

κνληέια ηα νπνία ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ γξακκηθή πξνζέγγηζε ησλ αξρηθψλ κνληέισλ πνπ 

πξνζνκνηψλνπλ ηνπο εηθνληθνχο αζζελείο θαη απνηεινχλ ην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

δνθηκή ησλ ειεγθηψλ γιπθφδεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη ηζρπξή εμάξηεζε κεηαμχ 

ησλ κνληέισλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νη ειεγθηέο γιπθφδεο θαη απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά κε αμηφπηζηε ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. Δπηπιένλ, κηα ηέηνηα 
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πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη αδπλακίεο εμαηνκίθεπζεο. Οη κε γξακκηθνί MPC ειεγθηέο γιπθφδεο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο ΓΜ γηα ηελ πξφβιεςε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο. Σα ΓΜ κνληέια, 

σζηφζν, είλαη πεξηνξηζκέλεο απνδνρήο δηφηη ιακβάλνπλ ππφςε κηθξφ πιήζνο παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο.  

3.2 Τπολογιςσικά Μονσέλα για σην In Silico Αξιολόγηςη σψν Ελεγκσών 

Γλτκόζηρ 

Δξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο, έρνπλ μεθηλήζεη πξηλ απφ 40 ρξφληα. Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο 

ηερληθέο κνληεινπνίεζεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

πνιππινθφηεηαο, απφ απιά κνληέια νδεγνχκελα απφ ηα δεδνκέλα (data driven) ζε πην 

ιεπηνκεξή θπζηνινγηθά κνληέια νδεγνχκελα απφ ηε γλψζε (knowledge-driven). Σα κνληέια 

πξνζνκνίσζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε 

λέσλ ζεξαπεηψλ γηα ην Γ, δηφηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέπνπλ ηελ απφθξηζε ηνπ πξνθίι 

γιπθφδεο ηνπ αηφκνπ κε Γ ζε λέα θάξκαθα θαη λέεο ηερλνινγίεο. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, 

πνιιά ππνζρφκελε λέα ηερλνινγία απνηειεί ην «ηερλεηφ πάγθξεαο». Σα ππνινγηζηηθά κνληέια 

πξνζνκνίσζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο επηηαρχλνπλ ηελ αλάπηπμε «Σερλεηνχ Παγθξέαηνο», 

παξέρνληαο θαηάιιειν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ειεγθηψλ γιπθφδεο.  

Σα κνληέια πνπ πξνζνκνηψλνπλ ην κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο είλαη ζπλήζσο ΜΜ θαη θπξίσο 

ΓΜ. Σα ΓΜ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηε κνληεινπνίεζε πνιχπινθσλ δπλακηθψλ 

ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη θαη ηα θπζηνινγηθά ζπζηήκαηα. Γεληθά, έλα ΓΜ απνηειείηαη απφ 

δηακεξίζκαηα, ηα νπνία αλαπαξηζηάλνπλ θπζηθνχο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ε πξνο 

κειέηε νπζία. Σα ΓΜ απνηεινχλ θαηεγνξία δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

ζηε κειέηε ηεο θηλεηηθήο νπζηψλ ζε θπζηνινγηθά ζπζηήκαηα. Οη νπζίεο απηέο κπνξεί λα είλαη είηε 

εμσγελείο, π.ρ.θάξκαθα, είηε ελδνγελείο, π.ρ. νξκφλεο. Πεξηγξάθνπλ δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, 

θαηαλνκήο, κεηαθνξάο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ νπζηψλ απηψλ, θαζψο θαη κεραληζκνχο 

αιιειεπίδξαζεο κε, θαη ειέγρνπ απφ, άιιεο νπζίεο. Χο δηακέξηζκα (compartment) νξίδεηαη ε 

πνζφηεηα κηαο νπζίαο, ε νπνία ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα είλαη θαιά αλακεκεηγκέλε θαη θηλεηηθά 

νκνηνγελήο. Έλα ΓΜ απνηειείηαη απφ πεπεξαζκέλν αξηζκφ δηακεξηζκάησλ κε θαζνξηζκέλν 

ηξφπν ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο. Οη ζπλδέζεηο ησλ δηακεξηζκάησλ αληηπξνζσπεχνπλ ηε ξνή νπζίαο 

απφ έλα δηακέξηζκα ζε άιιν, ε νπνία ζεσξείηαη φηη εμαξηάηαη γξακκηθά ή κε γξακκηθά απφ ηε 

κάδα ή ηε ζπγθέληξσζε ηεο νπζίαο ζην δηακέξηζκα-αθεηεξία. Σα ΓΜ πξνζθέξνπλ βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζνκνηψλνπλ, ελψ ε αθξίβεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ 

ηηο ππνζέζεηο πνπ ελζσκαηψλνληαη θαηά ηελ δφκεζή ηνπο.  

Πξνο ηελ αλάπηπμε ελφο ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ: i) ε δνκή ηνπ 

κνληέινπ, ε νπνία πξνέξρεηαη θαη πεξηνξίδεηαη απφ ζεσξήζεηο ζρεηηθέο κε ηε θπζηνινγία ηνπ 



Κεθάιαην 3. Δμσηεξηθό «Σερλεηό Πάγθξεαο» 

51 

νξγαληζκνχ, θαη ii) ην ζχλνιν παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ. Ζ ηερληθή πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ ζα θαζνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέζεο ηηκέο απφ έλαλ πιεζπζκφ αηφκσλ [91], κε απνηέιεζκα νη κεηέπεηηα 

πξνζνκνηψζεηο λα αλαθέξνληαη κφλν ζην κέζν φξν ηνπ αξρηθνχ πιεζπζκνχ θαη λα ππάξρεη 

αδπλακία εμαηνκίθεπζεο ηνπ κνληέινπ ζε θάζε άηνκν. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη ην 

απινπνηεκέλν κνληέιν (minimal model) [95] θαη ην κνληέιν ηνπ Hovorka [96], ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ παξακέηξσλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξνζαξκνγή ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

ελφο αηφκνπ. Απηά ηα κνληέια επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλσλ πξνβιέςεσλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε πιεζπζκηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Σα πξφζθαηα ππνινγηζηηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο, 

ελζσκαηψλνπλ κηθξφηεξα θαη ήδε βηβιηνγξαθηθά δηαζέζηκα ππνζπζηήκαηα πξνζνκνίσζεο ηνπ 

κεραληζκνχ ξχζκηζεο ηεο γιπθφδεο [96]. Ο ππξήλαο ησλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ είλαη, 

ζπλήζσο, έλα κνληέιν ηεο θηλεηηθήο ηεο γιπθφδεο θαη ηεο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο (ρήκα 3.5).Σα 

ππφινηπα ππνζπζηήκαηα εμαξηψληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ζηνλ ηχπν ησλ εηζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν εμππεξεηεί σο θαηάιιειν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα 

πξνθιηληθέο δνθηκέο «Σερλεηνχ Παγθξέαηνο», ηα απαξαίηεηα επηπιένλ ππνζπζηήκαηα αθνξνχλ 

ζηελ θηλεηηθή ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο θαη ζηελ θηλεηηθή ηεο γιπθφδεο ζην δηάκεζν πγξφ. Άιια 

ππνζπζηήκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ απνξξφθεζε γιπθφδεο απφ ην έληεξν θαηά ιήςε 

γεπκάησλ, θαη ηελ επίδξαζε ηεο θπζηθήο άζθεζεο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο.  

Έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν πνπ αλαπαξηζηά ζρέζε εηζφδνπ/εμφδνπ κεηαμχ ηεο ρνξεγνχκελεο 

ηλζνπιίλεο θαη άιισλ εμσγελψλ εηζφδσλ φπσο είλαη ηα γεχκαηα θαη ε θπζηθή άζθεζε, θαη ηεο 

γιπθφδεο, αλαθέξεηαη, ζπλήζσο, σο «εηθνληθφο αζζελήο». Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί έλα 

ππνινγηζηηθφ κνληέιν κπνξεί ρξεζηκνπνηεί κνλαδηθφ ζχλνιν παξακέηξσλ, θαη λα αλαπαξηζηά ην 

«κέζν αζζελή», ή πνιιαπιά ζχλνια παξακέηξσλ, θαη λα πξνζνκνηψλεη πιεζπζκφ «εηθνληθψλ 

αζζελψλ». Ζ ινγηθή ηνπ «εηθνληθνχ πιεζπζκνχ» απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 3.6. 

3.2.1 Μονσέλα Πποςομοίψςηρ σηρ Κινησικήρ σηρ Γλτκόζηρ και σηρ 

Δπάςηρ σηρ Ινςοτλίνηρ 
Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.5, ε ινγηθή πνπ αθνινπζνχλ ηα κνληέια πξνζνκνίσζεο ηεο 

θηλεηηθήο ηεο γιπθφδεο θαη ηεο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο, βαζίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηαλνκήο, 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ρξήζεο ηεο γιπθφδεο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ απφ 

ηελ ηλζνπιίλε. Έλα απφ ηα πξψηα κνληέια πνπ πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γιπθφδεο-

ηλζνπιίλεο ήηαλ έλα γξακκηθφ κνληέιν [98], απνηεινχκελν απφ ηέζζεξεηο παξακέηξνπο θαη δχν 

θαλνληθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Παξφιν πνπ ε δνκή ηνπ κνληέινπ πξνεξρφληαλ απφ εμαηξεηηθή 

απινπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ξχζκηζεο ηεο γιπθφδεο, παξείρε ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ 

παξακέηξψλ ηνπ κε ηε ρξήζε θιηληθψλ δεδνκέλσλ [99]. 
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Στήμα 3.5: ρεκαηηθό δηάγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο γιπθόδεο-ηλζνπιίλεο. Οη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο 
ππνδειώλνπλ ζήκαηα ειέγρνπ ηλζνπιίλεο 

 

 

Στήμα 3.6: Δηθνληθόο πιεζπζκόο από άηνκα κε Γ Σύπνπ Η. Απνηειείηαη από ην ππνινγηζηηθό κνληέιν 
πξνζνκνίσζεο ηνπ κεραληζκνύ ξύζκηζεο ησλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζπλνδεπόκελν από n ζύλνια 
παξακέηξσλ, πνπ αλαπαξηζηνύλ n εηθνληθνύο αζζελείο. Οη εηθνληθνί πιεζπζκνί κπνξνύλ λα ππνζηνύλ 
πεξαηηέξσ δηαηξέζεηο ζε ελήιηθεο κε Γ Σύπνπ Η, παηδηά κε Γ Σύπνπ Η, έγθπεο κε Γ Σύπνπ Η, θ.η.ι. 

Σν πην δηαδεδνκέλν κνληέιν ρακειήο ηάμεο είλαη ην απινπνηεκέλν κνληέιν ηνπ Bergman 

[95], ην νπνίν αξρηθά αλαπηχρζεθε γηα ηελ παξαγσγή εθηηκήζεσλ ηεο επαηζζεζίαο ζηελ 

ηλζνπιίλε θαη ηεο ελεξγφηεηαο ηεο γιπθφδεο. Απνηειείηαη απφ δχν κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο, θαη 

πεξηγξάθεη ηε δπλακηθή ηεο γιπθφδεο πιάζκαηνο σο απφθξηζε ζηελ εηζαγσγή ηλζνπιίλεο 

πιάζκαηνο ζην απνκαθξπζκέλν δηακέξηζκα ηεο ηλζνπιίλεο. Σν αξρηθφ κνληέιν αλαπηχρζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα Δλδνθιέβηνπ Σεζη Αλνρήο ζηε Γιπθφδε. Πεξηιακβάλεη δχν 

δηακεξίζκαηα ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ ηε γιπθφδε πιάζκαηνο θαη ηελ απνκαθξπζκέλε ηλζνπιίλε. 

Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηεο ρξήζεο 
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ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ηζηνχο. Οη ηέζζεξεηο παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε θαη ε ελεξγφηεηα ηεο γιπθφδεο  

ππνινγίδνληαλ εθαξκφδνληαο ηερληθή κε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα 

ηνπ απινπνηεκέλνπ κνληέινπ είλαη ε αδπλακία δηαρσξηζκνχ ηεο παξαγσγήο ηεο γιπθφδεο απφ 

ηελ απνκάθξπλζή ηεο. Οη κεηαβνιηθνί δείθηεο (επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, ελεξγφηεηα ηεο 

γιπθφδεο) δελ εθηηκνχλ κφλν ηελ επίδξαζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο γιπθφδεο ζηελ απνκάθξπλζε 

ηεο γιπθφδεο αιιά θαη ηελ αλαζηαιηηθή ηνπο επίδξαζε ζηελ ελδνγελή παξαγσγή γιπθφδεο απφ 

ην ήπαξ. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδεη θησρή αθξίβεηα ζηηο εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ. Γηα ην 

δηαρσξηζκφ ηεο επαηηθήο απφ ηελ πεξηθεξηθή επαηζζεζία, έγηλε ρξήζε ηρλειάηνπ, ν νπνίνο 

απαηηεί πνιχπινθεο εξγαζηεξηαθέο κεζφδνπο. Ο ηρλειάηεο είλαη κηα νπζία ρεκηθά ηαπηφζεκε κε 

θάπνηα άιιε, π.ρ γιπθφδε, παξνχζα ζε ακειεηέα πνζφηεηα, πνπ δελ επεξεάδεη ηηο κεηαβνιηθέο 

νδνχο θαη δελ κεηαβνιίδεηαη. Έρνπλ επηλνεζεί αξθεηέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλε θάπνηα 

ρεκηθά παξάγσγα ηεο γιπθφδεο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεζφδνπο ηνπ απινπνηεκέλνπ 

κνληέινπ παξέρνπλ βειηησκέλεο εθηηκήζεηο ηνπ δείθηε επαηζζεζίαο [99]. Παξά ηηο βειηηψζεηο κε 

ηε ρξήζε ηρλειάηνπ, ην απινπνηεκέλν κνληέιν παξέρεη θπζηνινγηθά αβάζηκεο πξνβιέςεηο ηεο 

παξαγσγήο ηεο γιπθφδεο απφ ην ήπαξ [101], γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηε ρξήζε 

κνλαδηθνχ δηακεξίζκαηνο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θηλεηηθήο ηεο γιπθφδεο. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

απινπνηεκέλνπ κνληέινπ έρνπλ πξνηαζεί κνληέια θηλεηηθήο ηεο γιπθφδεο κε δχν δηακεξίζκαηα 

γιπθφδεο [101]. Ο αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ απμήζεθε ζηηο έμη θαη πιένλ δελ ήηαλ δπλαηή ε 

απεπζείαο εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ απφ ηα δεδνκέλα. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα επηιχζεθε 

κε ηε ρξήζε δφζεσλ γιπθφδεο ηρλεζέηε [101], [102], ή εθαξκφδνληαο Bayesian ηερληθή εθηίκεζεο 

ησλ παξακέηξσλ [103]. Ο Ferranini θαη ηελ νκάδα ηνπ [104] ζεκεηψλνπλ ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

πξνο ηελ εθηίκεζε ησλ ηξηψλ επαηζζεζηψλ ζηελ ηλζνπιίλε, νη νπνίεο επηκεξίδνληαη κε βάζε: i) ηελ 

ρξήζε ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ηζηνχο, ii) ηελ παξαγσγή γιπθφδεο απφ ην ήπαξ, 

θαη iii) ηελ κεηαθνξά/δηαλνκή ηεο γιπθφδεο. Ζ δηαίξεζε ησλ ηξηψλ επαηζζεζηψλ ηλζνπιίλεο, 

νινθιεξψζεθε θαη επηηεχρζεθε απφ ην Hovorka θαη ηελ νκάδα ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ΓΜ 

θηλεηηθήο ηεο γιπθφδεο κε δχν δηακεξίζκαηα [105]. Σν κνληέιν πξνζνκνηψλεη ζπλζήθεο ζηαζεξήο 

θαη δπλακηθήο θαηάζηαζεο, ελψ αμηνινγήζεθε ζε πγηή άηνκα. 

3.2.2 Μονσέλα Κινησικήρ σηρ Τποδόπιαρ Ινςοτλίνηρ 

Ζ θηλεηηθή ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν είλαη πνιχπινθε θπζηνινγηθή δηεξγαζία, πνπ 

εμαξηάηαη εθηφο ησλ άιισλ, απφ ηνλ ηχπν ηεο ηλζνπιίλεο θαη ην ζεκείν ρνξήγεζήο ηεο. 

Γεκνζηεχηεθαλ αξθεηέο εξεπλεηηθέο κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ πξνζνκνίσζεο θηλεηηθήο 

ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν. ε κία ζπλνπηηθή επηζθφπεζε απηψλ ησλ κνληέισλ [107], 

ζπγθξίλνληαη έμη κνληέια πξνζνκνίσζεο ηεο θηλεηηθήο ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν ηα 

νπνία θπκαίλνληαη απφ απιά ΓΜ [107]-[111] ζε εκπεηξηθά κνληέια [112] έσο πην πνιχπινθα 

ελλνηνινγηθά κνληέια [113], [114]. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ απηψλ ησλ κνληέισλ είλαη φηη 

βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ΓΜ, φπνπ ε θηλεηηθή ηεο ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα 
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δηακέξηζκα ελψ ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ θηλεηηθή ηεο απνξξφθεζεο ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ 

ππνδφξην ρψξν. Σν κφλν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξα απφ έλα δηακεξίζκαηα γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ηεο θηλεηηθήο ηεο ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα είλαη ην κνληέιν ηνπ Hovorka [115], ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε δηακεξίζκαηα. Ο Willinska θαη ε νκάδα ηνπ [116], αμηνιφγεζαλ δέθα  

κνληέια θηλεηηθήο ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν, κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα αηφκσλ κε Γ Σχπνπ 1. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο θεηδσιήο παξακεηξνπνίεζεο επέιεμαλ ην πην θαηάιιειν 

κνληέιν. Σν κνληέιν απηφ αλαδεηθλχεη ηελ χπαξμε θαλαιηνχ κε γξήγνξε θαη αξγή απνξξφθεζε 

θαζψο θαη ηελ παξνπζία ηνπηθήο δηάζπαζεο ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν. Όια ηα 

κνληέια πξνζνκνηψλνπλ ηελ θηλεηηθή ηεο θαλνληθήο ηλζνπιίλεο ελψ ειάρηζηα απφ απηά 

αλαθέξνληαη ζηελ θηλεηηθή ηλζνπιίλεο ελδηάκεζεο δξάζεο θαη ζηελ θηλεηηθή πξσηφηππσλ 

αλαιφγσλ ηλζνπιίλεο 

3.2.3 Μονσέλα Κινησικήρ σηρ Γλτκόζηρ ςσον Τποδόπιο Φώπο  

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο γιπθφδεο πιάζκαηνο θαη ηεο γιπθφδεο 

ζην δηάκεζν πγξφ είλαη απαξαίηεηε ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ θπζηνινγηθψλ 

δηεξγαζηψλ πνπ ζπληεινχληαη ζην δηάκεζν πγξφ ην νπνίν πεξηβάιιεηαη απφ ην ιηπψδε ηζηφ. Ζ 

γιπθφδε πιάζκαηνο δηαρσξίδεηαη απφ ηε γιπθφδε ζην δηάκεζν πγξφ απφ έλαλ ηξηρνεηδηθφ 

θξαγκφ. πλεπψο, νη κεηαβνιέο ηεο γιπθφδεο ζην δηάκεζν πγξφ, ζπζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαβνιέο 

ηεο γιπθφδεο πιάζκαηνο, κέζσ ηνπ ξπζκνχ δηάρπζεο ηεο γιπθφδεο εγθάξζηα ηνπ ηξηρνεηδηθνχ 

θξαγκνχ, θαη ηνπ ξπζκνχ απνκάθξπλζεο ηεο γιπθφδεο απφ ην δηάκεζν πγξφ θαηά ηελ ρξήζε ηεο 

γιπθφδεο απφ ην ιηπψδε ηζηφ. Μειέηεο πνπ εθάξκνζαλ ηερληθέο κηθξνδηάιπζεο θαη 

κηθξνδηαπφηηζεο (open flow microperfusion), απέδεημαλ φηη ππάξρεη θιίζε κε κεηαβιεηφ κέηξν, 

κεηαμχ ηεο γιπθφδεο πιάζκαηνο θαη ηεο γιπθφδεο ζην δηάκεζν πγξφ [117] ελψ ζην πιαίζην 

αξθεηψλ κειεηψλ [118], [119] αλαγλσξίζηεθε ε χπαξμε θαζπζηεξήζεσλ. Αλαθέξνληαη δηάθνξα 

κνληέια πξνζνκνίσζεο ηεο θηλεηηθήο ηεο γιπθφδεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν [120]-[122]. 

3.2.4 Μονσέλα Αποππόυηςηρ σηρ Γλτκόζηρ από σο Ένσεπο 

Μεηά ηε ιήςε γεχκαηνο, ε γιπθφδε απνξξνθάηαη απφ ηνλ αλψηεξν γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, 

κεηαθέξεηαη ζην ήπαξ θαη έπεηηα εηζέξρεηαη ζην θπθινθνξηθφ. Αλαπηχρζεθε ΓΜ απνξξφθεζεο 

ηεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν κε δχν δηακεξίζκαηα θαη κνλαδηαίεο θηλεηηθέο παξακέηξνπο 

κεηαθνξάο κεηαμχ ησλ δηακεξηζκάησλ [123]. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαηλφηαλ επαξθέο γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ηεο απνξξφθεζεο ηεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν. ε επφκελε εξεπλεηηθή κειέηε, ε 

απνξξφθεζε ηεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν δηαηξέζεθε ζε ηξεηο φξνπο, θάζε έλαο απφ ηνπο 

νπνίνπο αληηζηνηρεί ζε κία θαηεγνξία πδαηαλζξάθσλ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο απνξξφθεζεο: 

ζάθραξα, άκπιν κε γξήγνξε απνξξφθεζε, θαη άκπιν κε αξγή απνξξφθεζε [124]. Πην 

πξφζθαηα, ν Dalla Man θαη ε νκάδα ηνπ [125]-[127], αλέπηπμαλ κε γξακκηθφ ΓΜ κε ηξία 

δηακεξίζκαηα, φπνπ ηα δπν δηακεξίζκαηα αλαπαξηζηνχλ ην ζηνκάρη (ζηεξεά θαη πγξή θαηάζηαζε) 
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ελψ ην ηξίην ην έληεξν. ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζεσξείηαη ζηαζεξφο ξπζκφο εληεξηθήο 

απνξξφθεζεο, ελψ ν ξπζκφο γαζηξηθήο θέλσζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο 

ηξνθήο πνπ ππάξρεη ζην ζηνκάρη. 

3.2.5 Μονσέλα Πποςομοίψςηρ σηρ Επίδπαςηρ σηρ Υτςικήρ Άςκηςηρ 

ςσο Μεσαβολιςμό Γλτκόζηρ       

Ζ θπζηθή άζθεζε ζπζρεηίδεηαη κε παξνδηθή αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο 

ηλζνπιηλνεμαξηψκελεο ρξήζεο ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο κχεο κέζσ ηεο επαπμεκέλεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ κεηαθνξψλ γιπθφδεο. Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, πεξηνξηζκέλεο κειέηεο 

αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ηεο επίδξαζεο ηεο θπζηθήο άζθεζεο ζην 

κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο. Σα κνληέια κε αλαγλσξίζηκεο παξακέηξνπο πνπ είλαη ηθαλά γηα ρξήζε 

απφ αιγφξηζκνπο ειέγρνπ γιπθφδεο, απνηεινχλ επέθηαζε ηνπ απινπνηεκέλνπ κνληέινπ [125], 

[128]. πγθεθξηκέλα ζηελ [129], αλαπηχρζεθε πξσηφηππε κέζνδνο αλίρλεπζεο θαη 

πνζνηηθνπνίεζεο ηεο θπζηθήο άζθεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεηαβνιέο ζηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ. 

ην πιαίζην άιιεο εξεπλεηηθήο κειέηεο [130] επεθηάζεθε ην κνληέιν ηνπ Sorensen γηα ηελ 

εθηίκεζε κεηαβνιψλ ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο πνπ νθείινληαλ ζηε θπζηθή άζθεζε, ζε 

άηνκα κε Γ Σχπνπ Η. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θπζηθήο άζθεζεο κε ειαθξηά θαη 

κέηξηα έληαζε. Οη θπζηνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ κέηξηαο πςειήο έληαζεο θπζηθήο άζθεζεο, 

παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηεο. Ο Chassin θαη ε νκάδα ηνπ, πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ΓΜΓ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ηεο επίδξαζεο ηεο θπζηθήο άζθεζεο ζην κεηαβνιηζκφ 

γιπθφδεο [131].  

3.2.6 Ολοκληπψμένα Μονσέλα Πποςομοίψςηρ σοτ ακφαπώδοτρ 

Διαβήση Σύποτ Ι 

Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη νινθιεξσκέλα κνληέια πξνζνκνίσζεο αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η, 

ηα νπνία εμππεξεηνχλ σο θαηάιιεια ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα γηα ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ 

κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ειεγθηψλ γιπθφδεο.  

Μνληέιν Hovorka 

Σν ππνινγηζηηθφ κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Hovorka θαη ηελ νκάδα ηνπ [132], 

βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ΓΜ ηεο θηλεηηθήο ηεο γιπθφδεο θαη ηεο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο [96]. Σα 

ππφινηπα ππνζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ δχν ΓΜ πξνζνκνίσζεο ηεο θηλεηηθήο ηεο ηλζνπιίλεο 

θαη ηεο γιπθφδεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν, θαζψο θαη έλα ΓΜ κε δχν δηακεξίζκαηα γηα ηελ 

απνξξφθεζε ηεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν. Ζ βαζηθφηεξε ηδηφηεηα ηνπ κνληέινπ είλαη ε ηθαλφηεηα 

ηνπ λα πξνζνκνηψλεη ηε δηαξθψο κεηαβαιιφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο θαη 

ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

κε Γ Σχπνπ Η. πγθεθξηκέλα, ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η, 

αλαπαξηζηάηαη απφ έλαλ πιεζπζκφ 18 «εηθνληθψλ αζζελψλ», ελψ ε δηαξθψο κεηαβαιιφκελε 
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ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο ζε έλα άηνκν κε Γ Σχπνπ Η πξνζνκνηψλεηαη 

εθαξκφδνληαο εκηηνλνεηδήο ηαιαληψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ. Οη 

παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ ππνινγίζηεθαλ είηε απφ θιηληθέο κειέηεο ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ Η είηε 

απφ θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ. Αδπλακία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη ε απιντθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο απνξξφθεζεο ηεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν. Δπηπιένλ, ε κέζνδνο 

πξνζνκνίσζεο ηεο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο ζε έλα 

άηνκν κε Γ Σχπνπ Η ρξήδεη πεξαηηέξσ βειηηψζεηο. Σν ζπγθεξηκέλν ππνινγηζηηθφ κνληέιν, 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Hovorka θαη ηελ νκάδα ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε πξσηφηππνπ αιγφξηζκνπ 

ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο, ζε παηδηά θαη έθεβνπο κε Γ Σχπνπ Η, ζην πιαίζην ηνπ Artificial Pancreas 

Consortium, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ Juvenile Diabetes Research Foundation [133]  

Μνληέιν εηθνληθνύ αζζελή Medtronic 

ην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο απφ ηελ εηαηξεία Medtronic πξνο ηελ αλάπηπμε ειεγθηή 

γιπθφδεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ 

πξνεγνχκελεο κειέηεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαηάιιεινπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ αμηνιφγεζεο 

ηεο απφδνζεο ηνπ ειεγθηή γιπθφδεο [134]. Ππξήλαο ηνπ κνληέιν είλαη ην απινπνηεκέλν κνληέιν 

ηνπ Bergman ην νπνίν αιιειεπηδξά κε δπν ΓΜ πξνζνκνίσζεο ηεο θηλεηηθήο ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ 

ππνδφξην ρψξν θαη ηεο απνξξφθεζεο ηεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν. Οη εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο 

ησλ παξακέηξσλ ηνπ απινπνηεκέλνπ κνληέινπ, φπσο είλαη ε επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, ε 

ελεξγφηεηα ηεο γιπθφδεο θαη ε ελδνγελήο παξαγσγή γιπθφδεο, εηζάγνληαλ ζην κνληέιν φπνηε ε 

ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ζθάικαηνο κεηαμχ ηεο πξφβιεςεο θαη ηεο κέηξεζεο ηεο 

γιπθφδεο ήηαλ κεγαιχηεξε απφ 22
2
 mg/dl. Ο «εηθνληθφο πιεζπζκφο» ηνπ κνληέινπ απνηειείηαη 

απφ δέθα αζζελείο. Παξφιν πνπ ε ρξνληθή κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ θαίλεηαη λα είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ κνληέινπ, πεξηνξίδεηαη απφ ηελ απινπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε 

ηεο θηλεηηθήο ηεο γιπθφδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ζηε δξάζε ηεο 

ηλζνπιίλεο θαη ηεο ππεξεθηηκεκέλεο ελεξγφηεηαο ηεο γιπθφδεο.  

Μνληέιν Dall Man 

O Cobelli θαη ε νκάδα ηνπ, αλέπηπμαλ κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γιπθφδεο-

ηλζνπιίλεο θαηά ηε ιήςε γεπκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ 204 πγηή 

άηνκα, ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ζε πξσηφθνιιν γεχκαηνο ηξηπινχ ηρλεζέηε [135]. Δθαξκφδνληαο 

ηρλεζέηεο γιπθφδεο, ππνινγίζηεθαλ νη ξνέο γιπθφδεο θαη ηλζνπιίλεο θαηά ηε ιήςε γεχκαηνο 

[135].Σν ππνινγηζηηθφ κνληέιν απνηειείηαη απφ δηάθνξα επηκέξνπο κνληέια. πγθεθξηκέλα, 

ππάξρνπλ δχν θχξηα ππνζπζηήκαηα: ην ππνζχζηεκα ηεο γιπθφδεο θαη ην ππνζχζηεκα ηεο 

ηλζνπιίλεο, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη απφ ΓΜ κε δχν δηακεξίζκαηα [138]. Με βάζε ην κέζν φξν 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθή ζπλάξηεζεο επηβνιήο, 

πξνζδηνξίζηεθαλ 35 παξάκεηξνη ηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο πγηνχο αηφκνπ. Ζ 

ίδηα ζηξαηεγηθή εθαξκφζηεθε ζε έλα κηθξφηεξν ζχλνιν δεδνκέλσλ, πνπ πξνέθπςε απφ 14 άηνκα 
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κε Γ Σχπνπ ΗΗ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη αληίζηνηρεο παξάκεηξνη (35) γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

αηφκσλ κε Γ Σχπνπ ΗΗ.  

Σν ππνινγηζηηθφ κνληέιν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζνκνίσζε κηαο ηππηθήο εκέξαο 

πγηνχο αηφκνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηξία γεχκαηα. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ εκεξήζησλ 

δηαθπκάλζεσλ ηεο επαηζζεζίαο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο απφθξηζεο ησλ βήηα-θπηηάξσλ, 

ζεσξήζεθε φηη ε επαηζζεζία ηεο ηλζνπιίλεο ήηαλ 25% ρακειφηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξαδηλνχ 

γεχκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ην πξσηλφ θαη ην κεζεκεξηαλφ, ελψ ε απφθξηζε ησλ β-θπηηάξσλ 

ζεσξήζεθε 25% ρακειφηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηαλνχ ζε ζχγθξηζε κε ην πξσηλφ θαη 

ην βξαδηλφ γεχκα. Ζ θπξηφηεξε θαηλνηνκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ είλαη ε 

ιεπηνκεξήο αλαπαξάζηαζε ηεο απνξξφθεζεο ηεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν. Ζ θπξηφηεξε 

αδπλακία ηνπ είλαη φηη δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο θάπνησλ παξακέηξσλ 

ηνπ κνληέινπ.  

Παξφιν πνπ ην αξρηθφ κνληέιν πξνζδηνξίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα, πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ πγηή άηνκα, ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η. 

Οη ζπγγξαθείο αληηθαηέζηεζαλ ην κνληέιν έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο κε έλα κνληέιν 

πξνζνκνίσζεο ηεο θηλεηηθήο ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν. Γηα λα ιεθζεί ππφςε ην 

γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξεο ηηκέο βαζηθήο 

ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο, απμήζεθε ε ελδνγελήο παξαγσγή ηεο γιπθφδεο. Οη ππφινηπεο 

παξάκεηξνη παξέκεηλαλ ίδηεο. Σν κνληέιν έγηλε δεθηφ απφ ην FDA γηα πξνθιηληθέο δνθηκέο 

ειεγθηψλ γιπθφδεο ζε δψα. 

Μνληέιν Sorensen 

To κνληέιν ηνπ Sorensen είλαη ΓΜ θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχπινθσλ 

θπζηνινγηθψλ κνληέισλ. Βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελν κνληέιν ηνπ Guyton [138], θαη δηαηξεί ην 

ζψκα ζε έμη θπζηνινγηθά δηακεξίζκαηα: i) ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ii) ηελ θαξδηά θαη ηνπο 

πλεχκνλεο, iii) ηνπο ζθειεηηθνχο κχεο θαη ην ιηπψδε ηζηφ, iv) ην έληεξν, v) ην ζπθψηη, vi) ηνπο 

λεθξνχο. Σα ππνζπζηήκαηα ηεο γιπθφδεο θαη ηεο ηλζνπιίλεο ζεσξνχληαη ρσξηζηά κε ζχδεπμε 

κέζσ ξνψλ ειέγρνπ. Αξρηθά αλαπηχρζεθε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε πγηνχο αηφκνπ, θαη 

απνηεινχληαλ απφ 22 κε γξακκηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 εμηζψζεηο 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ελδνγελή έθθξηζε ηλζνπιίλεο. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε αηφκνπ κε Γ Σχπνπ 

Η, παξαιείπεηαη ν φξνο ελδνγελνχο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο κε απνηέιεζκα ην κνληέιν λα 

πεξηιακβάλεη 19 δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη 44 παξακέηξνπο. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

επηιέρηεθαλ κε βάζε πξνεγνχκελεο βηβιηνγξαθία δηαζέζηκεο κειέηεο, ζπλεπψο ην κνληέιν 

αλαπαξηζηά έλα κέζν «εηθνληθφ αζζελή» κε Γ Σχπνπ Η. Απφ ηε ζηηγκή πνπ φιεο νη παξάκεηξνη 

ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαζεξέο, απνηπγράλεη λα πξνζνκνηψλεη ηελ εκεξήζηα κεηαβιεηφηεηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο. Σν κνληέιν ηνπ Sorensen επεθηάζεθε απφ ηνλ 

Parker [139] θαη ηελ νκάδα ηνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηψλ γιπθφδεο. 

Μνληέιν Fabietti 
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Μηα άιιε νκάδα απφ ηελ Ηηαιία αλέπηπμε έλα κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηεο δπλακηθήο 

γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο ζην Γ Σχπνπ Η, γηα λα δηεπθνιπλζεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

αιγνξίζκσλ ειέγρνπ γιπθφδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππνδφξηα νδφ [142], [143]. Σν κνληέιν 

βαζίδεηαη ζε κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ απινπνηεκέλνπ κνληέινπ ηνπ Bergman. Ζ 

ελδνγελήο έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο αληηθαηαζηάζεθε απφ εμσγελή ρνξήγεζε ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ 

ππνδφξην ρψξν, ελψ ε θηλεηηθή ηεο γιπθφδεο εθπξνζσπείηαη απφ δχν δηακεξίζκαηα αληί ηνπ 

ελφο. Οη εμσγελείο είζνδνη γιπθφδεο ζην κνληέιν, φπσο είλαη ηα γεχκαηα θαη νη ελδνθιέβηεο 

δφζεηο γιπθφδεο, εηζάγνληαη κέζσ ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ηεο απνξξφθεζεο γιπθφδεο απφ 

ην έληεξν. Έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ είλαη ε εκηηνλνεηδήο αλαπαξάζηαζε ηεο 

θηξθαδηθήο κεηαβιεηφηεηαο ηεο επαηζζεζίαο ζηελ ηλζνπιίλε. Σν πιάηνο θαη ε θάζε ηνπ 

θηξθαδηθνχ ξπζκνχ εθηηκψληαη «νff-line» θαη αθνξνχλ ζε έλα άηνκν κε Γ Σχπνπ Η. 4 απφ ηηο 14 

παξακέηξνπο εθηηκψληαη απφ θιηληθά δεδνκέλα. ε απηέο ηηο παξακέηξνπο πεξηιακβάλνληαη ε 

επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, κία ζηαζεξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ηεο ηλζνπιίλεο ζην 

πιάζκα, θαη κία ρξνληθή ζηαζεξά ηεο δηάρπζεο ηεο ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα θαη ζηα 

απνκαθξπζκέλα δηακεξίζκαηα ηεο ηλζνπιίλεο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο 

ιακβάλνληαη είηε απφ ηε βηβιηνγξαθία είηε απφ ηελ πξνζαξκνγή ζε δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα 

αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η. Παξφιν πνπ ε θηξθαδηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο επαηζζεζίαο ζηελ ηλζνπιίλεο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ κνληέινπ, πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνζνκνίσζε 

ηνπ κέζνπ «εηθνληθνχ αζζελή».    

3.3 Βιονικό Πάγκπεαρ 

Πξφζθαηε εξεπλεηηθή κειέηε [161], αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε «Βηνληθνχ Παγθξέαηνο», κηα 

ζπζθεπή πνπ κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ β-θπηηάξσλ θαη ησλ α-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο. 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην πάγθξεαο ζηεξίδεηαη, θπξίσο, ζε δχν νκάδεο θπηηάξσλ: ζηα β-

θχηηαξα, πνπ εθθξίλνπλ ηλζνπιίλε ζε απφθξηζε πςειψλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα, θαη ζηα α-

θχηηαξα πνπ απειεπζεξψλνπλ γιπθαγφλε, φηαλ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζην αίκα είλαη ρακειά. 

Αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δχν νκάδσλ 

θπηηάξσλ ζε κνξθή κηθξνηζίπ. Απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παγθξέαηνο 

δηαθέξεη απφ ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πνπ θπξηαξρνχλ ζήκεξα, νη νπνίεο ρνξεγνχλ κφλν 

ηλζνπιίλε. Ζ ζπζθεπή ζα εγρχεη θαη ηηο δχν νξκφλεο (ηλζνπιίλε, γιπθαγφλε), αθνινπζψληαο έλα 

πξφηππν ην νπνίν ζα κηκείηαη ηα κνλαδηθά ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ α-θπηηάξσλ θαη β-

θπηηάξσλ.  

Σν «Βηνληθφ Πάγθξεαο» απνηειείηαη απφ έλαλ ειεθηξνρεκηθφ αηζζεηήξα γιπθφδεο, πνπ 

δηεηζδχεη ζην δέξκα, ην κηθξνηζίπ, θαη δχν κηθξέο θνξεηέο αληιίεο έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη 

γιπθαγφλεο αληίζηνηρα. Κάζε 5 ιεπηά, ν αηζζεηήξαο αληρλεχεη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο είλαη απμεκέλε, ηα ηερλεηά β-θχηηαξα 

παξάγνπλ έλα ζήκα ην νπνίν νδεγεί έλα κνηέξ πνπ ζπξψρλεη ηε ζχξηγγα, απειεπζεξψλνληαο 
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ηλζνπιίλε ζηνλ ηζηφ θάησ απφ ην δέξκα. Σα ηερλεηά β-θχηηαξα ζπλερίδνπλ λα εγρχνπλ ηλζνπιίλε 

κέρξη λα κεησζνχλ νη κεηξήζεηο γιπθφδεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηζζεηήξαο αλαθέξεη ρακειή 

ζπγθέληξσζε γιπθφδεο ηα ηερλεηά α-θχηηαξα ελεξγνπνηνχλ ηελ αληιία έγρπζεο γιπθαγφλεο. 

 Οη αιγφξηζκνη ειέγρνπ είλαη ζρεδηαζκέλνη λα κηκνχληαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

δχν νκάδσλ θπηηάξσλ. Έλα α-θχηηαξν έρεη ηελ ηάζε λα αληηδξά κε αηρκέο: φηαλ ε ζπγθέληξσζε 

ηεο γιπθφδεο είλαη ρακειφηεξε απφ έλα θαηψθιη, ην ειεθηξηθφ δπλακηθφ ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο απμάλεη ηαρχηαηα θαη κεηά κεηψλεηαη, εθθξίλνληαο δηαθξηηή πνζφηεηα γιπθαγφλεο. Σν 

ήπαξ αληρλεχεη ηε γιπθαγφλε θαη απειεπζεξψλεη πνζφηεηα απνζεθεπκέλεο γιπθφδεο. Όζν ε 

πνζφηεηα ηεο γιπθφδεο ζην αίκα εμαθνινπζεί λα κεηψλεηαη, νη αηρκέο είλαη πην γξήγνξεο 

παξάγνληαο έηζη πεξηζζφηεξε γιπθαγφλε. Έλα β-θχηηαξν, αληηζέησο, έρεη ηελ ηάζε λα αληηδξά κε 

αηρκέο πςειήο ηάζεο νη νπνίεο δηαθφπηνληαη απφ πεξηφδνπο ρακειήο ηάζεο πνπ δηαξθνχλ 

δεπηεξφιεπηα ή ιεπηά. Όηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο απμάλεηαη ηα β-θχηηαξα παξάκελνπλ 

ζε πςειή ηάζε γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, εθθξίλνληαο έηζη πεξηζζφηεξε ηλζνπιίλε.          
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Κευάλαιο 4. Ανάπστξη τμβοτλετσικού τςσήμασορ 

Έγφτςηρ Ινςοτλίνηρ με Φπήςη NMPC Ελεγκσή 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, θιηληθέο εθαξκνγέο, έδεημαλ φηη ε αληηκεηψπηζε ηφζν ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ φζν θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπλεπεηψλ ηνπ Γ Σχπνπ Η επηηπγράλεηαη κέζσ 

ηνπ ζπλερνχο γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ. Ζ πην ζχγρξνλε κέζνδνο επίηεπμεο γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ, 

φπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζην Κεθ. 3, είλαη ην εμσηεξηθφ «ηερλεηφ πάγθξεαο», ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ηε ΓΜΓ, ηελ αληιία ζπλερνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη θαηάιιειν αιγφξηζκν 

εχξεζεο ηνπ βέιηηζηνπ ξπζκνχ έγρπζεο ηλζνπιίλεο (ρήκα 4.1).  

 

Αηζζεηήξαο 

πλερνχο 

Μέηξεζεο 

Γιπθφδεο

Αληιία πλερνχο 

Έγρπζεο 

Ηλζνπιίλεο

Καηαγξαθέο αηφκνπ κε ΓΣ1

Αιγφξηζκνο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

παξακέηξσλ 

έγρπζεο ηλζνπιίλεο 

Δθηίκεζε ξπζκνχ έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο

 

Στήμα 4.1: ρεκαηηθή παξνπζίαζε εμσηεξηθνύ ηερλεηνύ παγθξέαηνο 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε 

πκβνπιεπηηθφ χζηεκα Έγρπζεο Ηλζνπιίλεο (ΔΗ), ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ ππνδφξηα νδφ. 
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Σν ΔΗ εθηηκά απηφκαηα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ην βέιηηζην ξπζκφ εγρπφκελεο ηλζνπιίλεο, 

πξνθεηκέλνπ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο λα κεηαβάιινληαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ (70 mg/dl-

180 mg/dl). Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΗ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

βηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο. Σα θαηλφκελα θνξεζκνχ θαη 

αλαζηνιήο απφ ηα ππνζηξψκαηα θαη ηηο νξκφλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελδπκηθέο αληηδξάζεηο, 

θαζψο θαη ηα νξκνληθά ζήκαηα ειέγρνπ, θαζηζηνχλ ην ζχζηεκα κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-

ηλζνπιίλεο ηζρπξά κε γξακκηθφ. Δπηπξφζζεηα, ην πξνο έιεγρν ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θαζπζηεξήζεηο θαη ζφξπβν. πγθεθξηκέλα, νη θαζπζηεξήζεηο παξνπζηάδνληαη θαηά: i) ηελ έγρπζε 

ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηνλ ππνδφξην ρψξν ζην πιάζκα, ii) ηελ έγρπζε ηεο γιπθφδεο πιάζκαηνο 

ζηνλ ππνδφξην ρψξν, iii) ηε κέηξεζε ηεο ππνδφξηαο γιπθφδεο (θπξίσο φηαλ γηα ηε κέηξεζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο κηθξνδηάιπζεο). Δθηφο απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο, ην ζχζηεκα ππφθεηηαη 

θαη ζε ζφξπβν πνπ νθείιεηαη ζε αλαθξίβεηεο θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ επηπέδσλ ηεο ππνδφξηαο 

γιπθφδεο απφ ηε ΓΜΓ. 

Οη πιένλ θαηάιιεινη ειεγθηέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαζπζηεξήζεσλ, πξνζηηζέκελνπ 

ζνξχβνπ θαη αβεβαηφηεηεο ζηηο παξακέηξνπο ζεσξνχληαη νη MPC ειεγθηέο. Σν ΔΗ επηιέρηεθε 

λα αλήθεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ειεγθηψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε κε γξακκηθφ MPC ειεγθηή 

(Nonlinear Model Predictive Controller-NMPC), γηα λα αληηκεησπίζεη ηε κε γξακκηθφηεηα ηνπ 

θπζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο.  

4.1 Μεθοδολογία  

Σν ΔΗ ελζσκαηψλεη έλα εμαηνκηθεπκέλν κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ 

γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο, ην νπνίν παξάγεη βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο ησλ επηπέδσλ ηεο 

γιπθφδεο, θαη έλαλ βειηηζηνπνηεηή γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαηάιιειεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο. Ζ 

γεληθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΗ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4.2. Ζ πξφζθαηε θαηαγξαθή ηεο 

γιπθφδεο, ν πξνεγνχκελνο ξπζκφο έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαζψο θαη ε ψξα θαη ε πνζφηεηα ησλ 

πεξηερφκελσλ πδαηαλζξάθσλ ζηα ιεθζείζα γεχκαηα, εηζέξρνληαη ζην κνληέιν κεηαβνιηζκνχ 

γιπθφδεο- ηλζνπιίλεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο γηα έλα κειινληηθφ ρξνληθφ 

παξάζπξν. Οη πξνβιέςεηο απηέο νδεγνχληαη ζηε κνλάδα ηνπ κε γξακκηθνχ ειεγθηή, ν νπνίνο 

εθαξκφδεη ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαηάιιειεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο 

(cost function) θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βέιηηζησλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΗ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: i) αλαδξνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο κε δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα εκεξνιφγηα 

αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η, ii) in silico αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηή γιπθφδεο, κε δεδνκέλα πνπ 

παξάγνληαη απφ in silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε 

επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, θαη iii) θιηληθή αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηή γιπθφδεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ελδνλνζνθνκεηαθά ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη νη 
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κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ηνπ κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ζπλάξηεζεο θφζηνπο, θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΗ.  

 

Στήμα 4.2: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΗ 

4.1.1 Ανάπστξη Τβπιδικού Μονσέλοτ Μεσαβολιςμού Γλτκόζηρ- 

Ινςοτλίνηρ με φπήςη ΔΜ και ΝΔΑ 

Σν εμαηνκηθεπκέλν κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο είλαη έλα πβξηδηθφ κνληέιν 

πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ελφο ΓΜ γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο απνξξφθεζεο ηεο 

γιπθφδεο απφ ην έληεξν (ΓΜ-Γ) θαη ελφο ΝΓΑ, ην νπνίν πξνζνκνηψλεη ηελ θηλεηηθή ηεο γιπθφδεο. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ κνληέινπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4.3. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ψξα 

θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πεξηερφκελσλ πδαηαλζξάθσλ ζηα ιεθζείζα γεχκαηα εηζέξρνληαη ζην ΓΜ-Γ 

γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ξπζκνχ εηζαγσγήο ηεο γιπθφδεο ζην πιάζκα ιφγσ ηεο απνξξφθεζήο ηεο 

απφ ηα εληεξηθά ηνηρψκαηα. Ζ έμνδνο ηνπ ΓΜ-Γ, ε πξφζθαηε θαηαγξαθή ηεο γιπθφδεο θαη ν 

πξνεγνχκελνο ξπζκφο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, εθαξκφδνληαη ζην ΝΓΑ, ε έμνδνο ηνπ νπνίνπ 

παξέρεη βξαρππξφζεζκε εθηίκεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο. Καζέλα απφ ηα ΓΜ-Γ θαη 

ΝΓΑ κνληέια πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

Στήμα 4.3: Δμαηνκηθεπκέλν Μνληέιν Μεηαβνιηζκνύ Γιπθόδεο-Ηλζνπιίλεο βαζηζκέλν ζηε ζπλδπαζκέλε 
ρξήζε ελόο ΓΜ θαη ελόο ΝΓΑ 

ΓΜ Απνξξόθεζεο Γιπθόδεο από ην Έληεξν (ΓΜ-Γ): ην ΓΜ γηα ηελ απνξξφθεζε γιπθφδεο 

απφ ην έληεξν πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε γιπθφδε πνπ εηζάγεηαη ζηνλ νξγαληζκφ 
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κέζσ ηεο δηαηξνθήο θαηαιήγεη ζην αίκα, εμαηηίαο ηεο απνξξφθεζήο ηεο απφ ην έληεξν. Ζ 

πνζφηεηα ηεο γιπθφδεο ζην έληεξν 
gutG  κεηά απφ έλα γεχκα δίλεηαη απφ ηε Δμίζσζε 4.1 [111] 

gutgabsempt
gut

GkG
dt

dG
 (4.1) 

Όπνπ 
60

1
gabsk

 
min

-1
 είλαη ν ζηαζεξφο ξπζκφο απνξξφθεζεο ηεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν ζηε 

ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία θαη 
emptG είλαη ν ξπζκφο θέλσζεο ησλ γαζηξηθψλ πγξψλ, ν νπνίνο 

δίλεηαη απφ ηξαπεδνεηδή ή ηξηγσληθή ζπλάξηεζε. Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
geTmax

 θαηά ηελ νπνία 

ν ξπζκφο γαζηξηθήο θέλσζεο είλαη ζηαζεξφο, κέγηζηνο θαη ίζνο κε 120max geV  mmol/h, είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ πεξηερφκελσλ πδαηαλζξάθσλ CH  ζην ιακβαλφκελν γεχκα πνπ πιένλ 

κεηαθξάδνληαη ζε ηζνδχλακα mmol γιπθφδεο, θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

ge

desgeascgege

ge
V

TTVCH
T

max

max

max

)(
 (4.2) 

φπνπ )(hTascge
 θαη )(hTdesge

 είλαη αληίζηνηρα νη ρξφλνη γηα ηελ άλνδν θαη θάζνδν ηεο θακπχιεο 

απψιεηαο γαζηξηθνχ πγξνχ, νη νπνίνη έρνπλ ζηαζεξέο ηηκέο ίζεο κε 30 min (0.5 h). 

Γηα κηθξέο πνζφηεηεο πδαηαλζξάθσλ (<10 g) νη ρξφλνη 
ascgeT  θαη 

desgeT  πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ηε ζρέζε: 

ge
desgeascge

V

CH
TT

max

2
 (4.3) 

δίλνληαο πξνζεγγηζηηθά κηα ζπλάξηεζε ηξηγσληθήο κνξθήο. Ζ ρέζε (4.3) ρξεζηκνπνηείηαη κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πνζφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ είλαη θάησ απφ κηα νξηαθή ηηκή critCH , ε 

νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 

2

)( max gedesgeascge

crit

VTT
CH  (4.4) 

Ο ξπζκφο ηεο γαζηξηθήο θέλσζεο 
emptG , γηα γεχκα πνπ πεξηέρεη CH mmol πδαηαλζξάθσλ 

κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηελ critCH , πξνζδηνξίδεηαη σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ t  ζηνλ νπνίν έγηλε 

ε ιήςε ηνπ γεχκαηνο, απφ ηηο ζρέζεηο: 
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Στήμα 4.4: Απνξξόθεζε ηεο γιπθόδεο από ην έληεξν ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ (α) γηα γεύκαηα πνπ 
πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξα από 9 g πδαηαλζξάθσλ θαη (β) γηα γεύκαηα πνπ πεξηέρνπλ ιηγόηεξα από 9 g 
πδαηαλζξάθσλ 

Τπνινγίδνληαο ηε gutG  κε επίιπζε ηεο ΓΔ (4.1), είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο  ηεο γιπθφδεο 

πνπ εηζέξρεηαη ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, κέζσ ηεο απνξξφθεζήο ηεο απφ ηα εληεξηθά ηνηρψκαηα, 

απφ ηε ζρέζε: 

gutgabsin GkG  (4.6) 

Δπνκέλσο, ην κνληέιν απνξξφθεζεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν δέρεηαη σο είζνδν ην ρξφλν 

ιήςεο ηνπ γεχκαηνο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαη εθηηκά ηελ πνζφηεηα ηεο γιπθφδεο πνπ εηζέξρεηαη 

ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο εμαηηίαο ηεο απνξξφθεζήο ηεο απφ ην έληεξν. ην ρήκα 4.4 

παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο εηζφδνπ γιπθφδεο ζην αίκα εμαηηίαο ηεο 

απνξξφθεζήο ηεο απφ ην έληεξν γηα γεχκαηα κε δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο πδαηαλζξάθσλ. 

Νεπξσληθό Γίθηπν κε Αλάδξαζε: Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ΝΓ είλαη έλα ΝΓ κε Αλάδξαζε – ΝΓΑ 

(Recurrent Neural Network-RNN) πνπ εθπαηδεχεηαη κε αιγφξηζκνπο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Real 

Time Recurrent Learning – RTRL algorithms) νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ θαιχηεξεο απνδφζεηο ζε 

κε γξακκηθά πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιηπείο πιεξνθνξίεο θαη κε πιήξε 

δεδνκέλα [144]. Γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

ΝΓΑ, αθνινπζεί κηα γεληθεπκέλε πεξηγξαθή ηνπ. 

 

Δπίπεδν 

Δμφδνπ

y(t)

Κξπθά 

Δπίπεδα
Δπίπεδν 

Δηζφδνπ

Δζσηεξηθέο 

Δίζνδνη

v(t)

Δμσηεξηθέο 

Δίζνδνη

x(t)

 

Στήμα 4.5: Αξρηηεθηνληθή ηνπ πνιπεπίπεδνπ ΝΓΑ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θηλεηηθήο 
ηεο γιπθόδεο 
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Γεληθά, έλα δπλακηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηελ εμέιημε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε κία ή πεξηζζφηεξεο εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο εηζφδνπ. 

πλεπψο, ην δπλακηθφ ζχζηεκα κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο- ηλζνπιίλεο κπνξεί λα 

κνληεινπνηεζεί απφ ηελ εμίζσζε: 

))(),((
)(

ttF
t

t
xv

v
 (4.7) 

φπνπ v(t) είλαη ην δηάλπζκα ησλ κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη 

ε γιπθφδε. Με x(t) ζπκβνιίδεηαη ην δηάλπζκα ησλ εμσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ, νη νπνίεο 

ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ε ηλζνπιίλε θαη ξπζκφο απνξξφθεζεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν, ελψ F 

είλαη κηα κε γξακκηθή ζπλάξηεζε. Με δνζκέλεο θάπνηεο αξρηθέο ζπλζήθεο γηα ηηο κεηαβιεηέο 

θαηάζηαζεο θαη κηα ρξνληθή αθνινπζία ηηκψλ γηα ηηο εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο εηζφδνπ, ε Δμίζσζε 

4.7 πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο. Με ην κνληέιν απηφ 

νπζηαζηηθά εηζάγεηαη κηα αξρηηεθηνληθή ΝΓΑ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ επίιπζε ηεο δηαθνξηθήο 

Δμίζσζεο 4.7. Σν πνιπψλπκν Taylor γχξσ απφ θάπνην ζεκείν v(t-dη) είλαη:  

dt
dt

ttd
ttt

)(
)()(

v
vv  (4.8) 

φπνπ ζεσξήζεθε φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ, dt, είλαη 

αξθεηά κηθξφ, έηζη ψζηε λα απαιείθνληαη νη πξφζζεηνη φξνη ηεο ηάμεο ηνπ (dt)
2
. Απηή ε ιχζε 

κνληεινπνηείηαη κε ην ΝΓΑ, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4.5, ζην νπνίν δηαθξίλνληαη δπν 

ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα είλαη έλα θιαζηθφ ΝΓ πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο, ην νπνίν πινπνηεί ηε 

ζπλάξηεζε F. Οη είζνδνη ζε απηφ ην ηκήκα είλαη νη εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο εηζφδνπ, x(t), θαη νη 

κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο, v(t), ελψ νη έμνδνη είλαη y(t) = F(v(t),x(t)). Απηέο νη έμνδνη εθθξάδνπλ ηηο 

ρξνληθέο παξαγψγνπο ησλ κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t. Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ 

ΝΓ είλαη ην ηκήκα ηεο αλάδξαζεο, ην νπνίν πινπνηεί ην πνιπψλπκν Taylor κέζσ ησλ έλα-πξνο-

έλα ζπλδέζεσλ απφ ηηο εμφδνπο ηνπ λεπξσληθνχ ζηηο κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο. Σα βάξε ησλ 

ζπλδέζεσλ απηψλ είλαη ίζα κε dt. Δπηπιένλ νη κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο αλαηξνθνδνηνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο κε κνλαδηαία βάξε. 

Σν ΝΓΑ εθπαηδεχεηαη κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν ησλ κεζφδσλ επίβιεςεο κε ζηφρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε θάπνηαο ζπλάξηεζεο ιάζνπο σο πξνο ηα βάξε ηνπ δηθηχνπ. Ο αιγφξηζκνο 

εθπαίδεπζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ δηνξζψλεη ηα βάξε ηνπ ΝΓΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. Μηα ηέηνηα επηινγή έρεη ην πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα φηη δε ρξεηάδεηαη λα 

πξνθαζνξηζηνχλ ρξνληθά φξηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ, νδεγψληαο ζε κηα απινπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηφζν απφ άπνςε ινγηθήο φζν θαη απφ άπνςε πινπνίεζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη 

αιγφξηζκνη εθπαίδεπζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ επηινγή ηνπ αιγφξηζκνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΝΓ, βαζίζηεθε ζε πξνεγνχκελε κειέηε αλάιπζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ 

ππαξρφλησλ αιγνξίζκσλ εθπαίδεπζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ [146]. Ζ βέιηηζηε ηερληθή 

αλαβάζκηζεο βαξψλ, νλνκάδεηαη Teacher Force [147], ζχκθσλα κε ηελ νπνία, αληηθαζηζηάηαη ε 

έμνδνο yk(t) ηνπ λεπξψλα κε έλα ζήκα – δάζθαιν ζηνλ επφκελν ππνινγηζκφ ησλ εμφδσλ ηνπ 
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δηθηχνπ, φπνηε θη φπνπ έλα ηέηνην ζήκα είλαη δηαζέζηκν. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην ΝΓA 

αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε πξφβιεςε ηεο ππνδφξηαο γιπθφδεο κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηεο θαη 

έπεηηα πξνρσξεί ζε επφκελεο εθηηκήζεηο. 

Ζ εθηίκεζε ηεο γιπθφδεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε:       
))(),(),(()()( 111 tutGtyRNNtyty inNNNNNN  (4.9) 

φπνπ ynn(t) είλαη ε εθηίκεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ππνδφξηαο γιπθφδεο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t, 

ynn(t-1) είλαη ε πξνεγνχκελε εθηίκεζε ηεο ππνδφξηαο γιπθφδεο, Gin(t) είλαη ε είζνδνο ηεο 

γιπθφδεο ζην αίκα απφ ην έληεξν θαη u(t-1) είλαη o πξνεγνχκελνο ξπζκφο έγρπζεο ππνδφξηαο 

ηλζνπιίλεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ΝΓ είλαη πιήξσο ζπλδεδεκέλν πνιπεπίπεδν ΝΓ κε δχν βξφρνπο 

αλάδξαζεο [148], [149]. Οη αξρηθέο ηηκέο ησλ βαξψλ ηνπ ΝΓ έρνπλ ηεζεί ίζεο κε 1. 

4.1.2 τνάπσηςη Κόςσοτρ  

Οη πξνβιέςεηο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο απφ ην εμαηνκηθεπκέλν κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο εηζέξρνληαη ζηε κνλάδα ηνπ βειηηζηνπνηεηή (optimizer) γηα 

ηνλ κεηέπεηηα ππνινγηζκφ ησλ ξπζκψλ έγρπζεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

κειινληηθψλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο πξνέξρεηαη απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαηάιιειεο 

ζπλάξηεζεο θφζηνπο. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα νδεγήζεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ κνληέινπ ynn(t+j) 

ζην επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο. πγθεθξηκέλα, ν αιγφξηζκνο ειέγρνπ πινπνηεί θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή ηα παξαθάησ βήκαηα: i) ην κνληέιν πξφβιεςεο παξάγεη κειινληηθέο εθηηκήζεηο γιπθφδεο 

γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, ii) ειαρηζηνπνηείηαη θαηάιιειε ηεηξαγσληθή 

ζπλάξηεζε θφζηνπο, iii) ζην ζχζηεκα, εθαξκφδεηαη κφλν ην πξψην ζηνηρείν ηεο πξνηεηλφκελεο 

ζεηξάο ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζηελ επφκελε ρξνληθή 

ζηηγκή.   

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε ηνπ ειεγθηή. 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ε ζπλάξηεζε θφζηνπο δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο:  

--

p

cp

N

Ni

NNHNNL

N

j

u

N

Ni

NNe

ityHGLGity

jturityJ

1

1

22

1

22

))](,0[min()])(,0[min( 

)1())((

 
(4.10) 

Όπνπ 

)1()()( tututu   (4.11) 

Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο: 

maxmin )( utuu  (4.12) 

Ζ ζπλάξηεζε θφζηνπο πεξηιακβάλεη έλα ζθέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξφηππε ζπλάξηεζε 

θφζηνπο ησλ MPC ειεγθηψλ (Δμίζσζε 3.12), θαη έλα ζθέινο πνηλήο. πγθεθξηκέλα, ν πξψηνο θαη 

ν δεχηεξνο φξνο αλαπαξηζηνχλ ηηο δηαθνξέο ησλ πξνβιέςεσλ γιπθφδεο απφ ην επηζπκεηφ 

επίπεδν γιπθφδεο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ κειινληηθψλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο, αληίζηνηρα. Σν 

δεχηεξν ζθέινο απνηειείηαη απφ δχν φξνπο πνηλήο νη νπνίνη πξνζζέηνπλ «καιαθνχο 
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πεξηνξηζκνχο» (soft constraints) ( HGityLG NN )( ) θαηά ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ζπλάξηεζεο θφζηνπο, δειαδή πξνζαπμάλνπλ ηε ζπλάξηεζε θφζηνπο νπνηεδήπνηε νη πξνβιέςεηο 

ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο βξίζθνληαη εθηφο πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ [149]. ηελ Δμίζσζε 4.10 κε 

u, ζπκβνιίδνληαη νη ξπζκνί έγρπζεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο. N1 θαη Np αληηζηνηρνχλ ζηελ έλαξμε 

θαη ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ παξάζπξνπ ησλ πξνβιέςεσλ γιπθφδεο, ελψ ην Νc αλαπαξηζηά ην 

ρξνληθφ παξάζπξν ησλ κειινληηθψλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο. Σα Γe θαη Γu αλαπαξηζηνχλ 

ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ πξνβιέςεσλ θαη ηνπ ειέγρνπ, αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα, ηα 

LG  θαη HG  ππνδειψλνπλ ην ρακειφηεξν θαη πςειφηεξν επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο 

αληίζηνηρα, ελψ ηα HL,
 
είλαη ζπληειεζηέο πνηλήο. Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ ηνπ ειεγθηή 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφδνζή ηνπ, πξνζζέηνληαο πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη 

επεξεάδνληαο ζηελ επζηάζεηά ηνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή. Ζ ξχζκηζε ηνπ ΔΗ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ 

παξάγξαθν 4.2.3.  

4.1.3 In silico Μονσέλο Ασόμοτ με Δ Σύποτ Ι 

Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αξρηθή 

in silico αμηνιφγεζή ηνπ θαη ε κεηέπεηηα εθαξκνγή ηνπ ζε θιηληθέο δνθηκέο. Γηα απηφ ην ζθνπφ 

αλαπηχρζεθε in silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε ζπλδπαζκέλε 

ρξήζε βηβιηνγξαθηθά δηαζέζηκσλ ΓΜ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν πξνζνκνηψλεη άηνκν κε Γ Σχπνπ Η κε πνιχ κεγάιε επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε. Δθφζνλ 

ην ΔΗ εθαξκφδεη ηελ ππνδφξηα νδφ, ην in silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα επηκέξνπο κνληέια [9]: i) κνληέιν θηλεηηθήο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο, ii) κνληέιν 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο, iii) κνληέιν κεηαηξνπήο γιπθφδεο πιάζκαηνο ζε ππνδφξηα γιπθφδε, θαη 

iv) κνληέιν απνξξφθεζεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν. Δπηπξφζζεηα, ζηελ έμνδν εηζάγνληαη 

αλαθξίβεηεο ζηηο κεηξήζεηο ηεο γιπθφδεο.  

 

Στήμα 4.6: In silico κνληέιν αηόκνπ κε Γ Σύπνπ Η  
 



Κεθάιαην 4. Αλάπηπμε πκβνπιεπηηθνύ πζηήκαηνο Έγρπζεο Ηλζνπιίλεο κε Υξήζε NMPC Διεγθηή 

 

69 

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη θαζέλα απφ ηα επηκέξνπο κνληέια, θαη ν ηξφπνο πνπ παξάγνληαη 

νη αλαθξίβεηεο ζηηο κεηξήζεηο ηεο γιπθφδεο 

Μνληέιν Κηλεηηθήο Τπνδόξηαο Ηλζνπιίλεο: Σν κνληέιν θηλεηηθήο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο [157] 

θαίλεηαη ζην ρήκα 4.7 θαη απνηειείηαη απφ ηξία δηακεξίζκαηα: i) ηεο ηλζνπιίλεο πιάζκαηνο, ii) 

ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο, πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ ηεο εμσγελνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, θαη iii) ηεο 

ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο, πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πιάζκαηνο. Με βάζε ην ρήκα 4.7 εμάγεηαη έλα 

ζχζηεκα ηξηψλ (3) Γηαθνξηθψλ Δμηζψζεσλ (Δμηζψζεηο 4.13-4.14), γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο 

θηλεηηθήο ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν. 

 

Στήμα 4.7: ΓΜ θηλεηηθήο ηεο ππνδόξηαο ηλζνπιίλεο 

 
 

)()(
)(

121
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tdu
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)()(
)(
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V
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k

dt

tdI
u

d
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d

au
2

 (4.15) 

φπνπ scu1
(κU) είλαη ε ζπγθέληξσζε ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο ζην ζεκείν ρνξήγεζεο, scu2

 (κU) ε 

ζπγθέληξσζε ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο θνληά ζην πιάζκα, Ηu (κU/ml) ε ζπγθέληξσζε ηεο 

ηλζνπιίλεο πιάζκαηνο θαη Isc (κU/min) ν ξπζκφο ρνξήγεζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Οη παξάκεηξνη sc
dk  

(0.0029 min
-1

) θαη ke (0.133 min
-1

) αληηζηνηρνχλ ζηηο ζηαζεξέο δηάζπαζεο ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ 

ππνδφξην ηζηφ θαη ζην πιάζκα, αληίζηνηρα, ελψ ε παξάκεηξνο Vd (ml/g) εθθξάδεη ηνλ φγθν 

θαηαλνκήο ζην πιάζκα. Οη ζηαζεξέο sck21  
(0.017 min

-1
) θαη ka (0.048 min

-1
) αλαπαξηζηνχλ, 

αληίζηνηρα, ην ξπζκφ κεηαθνξάο ηεο ηλζνπιίλεο εληφο ηνπ ππνδφξηνπ ρψξνπ θαη ην ξπζκφ 

κεηαθνξάο ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηνλ ππνδφξην ρψξν ζην πιάζκα. 

Μνληέιν Μεηαβνιηζκνύ Γιπθόδεο: Σν κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο ιακβάλεη ππφςε ηηο 

επηδξάζεηο εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ηνπ ήπαηνο, ησλ λεθξψλ θαη ηνπ 

κπτθνχ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα δηαζπψληαη ζε γιπθφδε νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πδαηάλζξαθεο πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ κέζσ ηεο δηαηξνθήο. Ζ 

πξνθχπηνπζα γιπθφδε εηζάγεηαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, κέζσ ηεο απνξξφθεζήο ηεο απφ 

ην έληεξν. Σν ήπαξ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην αίκα 
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(νκνηφζηαζε γιπθφδεο). πγθεθξηκέλα, φηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο ζην αίκα είλαη 

απμεκέλε, ράξε ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο, ελαπνηίζεηαη ζην ήπαξ γιπθφδε κε ηε κνξθή 

γιπθνγφλνπ (ζπκπιέγκαηνο ζαθράξσλ). ηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο 

ππνγιπθαηκίαο, δειαδή αλ ε ζπγθέληξσζε γιπθφδεο ζην αίκα πέζεη θάησ απφ ηα θπζηνινγηθά 

επίπεδα, ην γιπθνγφλν δηαζπάηαη απειεπζεξψλνληαο γιπθφδε ζην αίκα. Πεγή ελέξγεηαο γηα ηνπο 

κπο είλαη ε γιπθφδε αίκαηνο θαζψο θαη ηα ιηπαξά νμέα. Ζ πξφζιεςε ηεο γιπθφδεο απφ ηα κπτθά 

θχηηαξα είλαη ηλζνπιηλν-εμαξηψκελε, δειαδή πξνάγεηαη απφ ηελ παξνπζία ηεο ηλζνπιίλεο ζην 

αίκα. Αληίζεηα, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιπθφδεο αίκαηνο απφ ηα θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ θαη ηα 

εξπζξνθχηηαξα είλαη ηλζνπιηλν-αλεμάξηεηε. Σα θχηηαξα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ 

δηαπεξαηφηεηα ζηε γιπθφδε, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ απνθιεηζηηθή πεγή ελέξγεηάο ηνπο. ηνπο 

λεθξνχο φπνπ ην αίκα ππνβάιιεηαη ζε κεραληθφ θηιηξάξηζκα, νη πεξηηηέο νπζίεο 

απνκαθξχλνληαη, ελψ θάπνηεο άιιεο φπσο ε γιπθφδε επαλαξξνθνχληαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά, 

νπφηε ζηα πγηή άηνκα δελ αληρλεχεηαη γιπθφδε ζηα νχξα. Όκσο, ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ Η, ε 

κεησκέλε έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κε πιήξε επαλαξξφθεζε ηεο γιπθφδεο 

θαη ηελ παξνπζία γιπθφδεο ζηα νχξα. 
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F6 
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u2 
F7 
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Στήμα 4.8: ΓΜ ζπζηήκαηνο γιπθόδεο–ηλζνπιίλεο  

Σν κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο [155] απνηειείηαη απφ ηα ππνζπζηήκαηα ηεο γιπθφδεο, 

ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο γιπθαγφλεο (ρήκα 4.8). Κάζε ππνζχζηεκα απνηειείηαη απφ 

δηακεξίζκαηα. πγθεθξηκέλα, ην ππνζχζηεκα ηεο γιπθφδεο απνηειείηαη απφ ην δηακέξηζκα ηεο 

γιπθφδεο πιάζκαηνο (x1). Σν ππνζχζηεκα ηεο ηλζνπιίλεο απνηειείηαη απφ πέληε (5) 

δηακεξίζκαηα: i) ηεο απνζεθεπκέλεο παγθξεαηηθήο ηλζνπιίλεο (u1p), ii) ηεο άκεζα 
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απειεπζεξψζηκεο παγθξεαηηθήο ηλζνπιίλεο (u2p), iii) ηεο πνζφηεηαο ηλζνπιίλεο ζην ήπαξ (u12), 

iv) ηεο πνζφηεηαο ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα (u11), θαη v) ηεο πνζφηεηαο ηλζνπιίλεο ζην πγξφ ησλ 

ηζηψλ (u13). Σέινο, ην ππνζχζηεκα ηεο γιπθαγφλεο πεξηγξάθεηαη απφ έλα κνλνδηακεξηζκαηηθφ 

κνληέιν ηεο γιπθαγφλεο ζην πιάζκα θαη ζην πγξφ ησλ ηζηψλ (u2). Σα ηξία ππνζπζηήκαηα 

αιιειεπηδξνχλ κέζσ ζεκάησλ ειέγρνπ πνπ θαηεπζχλνληαη ηφζν απφ ην ππνζχζηεκα ηεο 

γιπθφδεο πξνο ηνπο δχν νξκνληθνχο ειεγθηέο (ηλζνπιίλε, γιπθαγφλε) φζν θαη αληίζηξνθα. 

ην ρήκα 4.8 παξνπζηάδεηαη ην ΓΜ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο ελφο πγηνχο αηφκνπ. χκθσλα 

κε ηηο ξνέο κάδαο αλάκεζα ζηα δηακεξίζκαηα πξνθχπηεη ην αθφινπζν ζχζηεκα εμηζψζεσλ: 

inGFFFFF
dt

dx
54321

1  (4.16) 

Wukuk
dt

du
pp

p
212121

1  (4.17) 

6212121
2

Fukuk
dt

du
pp

p  (4.18) 

)()( 1313121211322101
11 tIumumummm

dt

du
u

 

(4.19) 

61121121202
12 )( Fumumm

dt

du
 (4.20) 

11311313
13 umum

dt

du
 (4.21) 

7202
2 Fuh

dt

du
 (4.22) 

Όπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπκβνιηζκνί: 

Gin (gr/min): Ρπζκφο εηζαγσγήο γιπθφδεο ζην αίκα πνπ νθείιεηαη ζε εμσγελή ελδνθιέβηα 

ρνξήγεζε ή ιφγσ ηεο απνξξφθεζήο ηεο απφ ηα εληεξηθά ηνηρψκαηα 

Iu (U/min): Δμσγελήο ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο 

F1 (g/min): Απειεπζέξσζε γιπθφδεο απφ ην ήπαξ 

F2 (g/min): Ζπαηηθή πξφζιεςε γιπθφδεο 

Hπαηηθό ηζνδύγην γιπθόδεο (Net Hepatic Glucose Balance): NHGB = F1-F2  

F3 (g/min): Νεθξηθή απέθθξηζε γιπθφδεο 

F4 (g/min): Ηλζνπιηλν-εμαξηψκελε πεξηθεξηθή ρξήζε γιπθφδεο 

F5 (g/min): Ηλζνπιηλν-αλεμάξηεηε πεξηθεξηθή ρξήζε γιπθφδεο 

W (U/min): χλζεζε Ηλζνπιίλεο 

F6 (U/min): Έθθξηζε Ηλζνπιίλεο 

F7 (pg/min): Έθθξηζε γιπθαγφλεο 

Σν παξαπάλσ κνληέιν πεξηγξάθεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπζηνινγηθνχ ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γιπθφδεο–ηλζνπιίλεο. Καηαξγψληαο ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο απφ ην πάγθξεαο, ζέηνληαο, δειαδε, 

F6=0, ην κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο αηφκνπ Γ Σχπνπ Η. Οη F1-F6 ππνινγίδνληαη ππνζέηνληαο ζηγκνεηδή 
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εμάξηεζε απφ ηηο κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1.  

Πίνακας 4.1: Αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ κεηαβνιηζκνύ γιπθόδεο 

Υπνζύζηεκα Γιπθόδεο 

Έθθξηζε γιπθόδεο από ην ήπαξ 
Απνξξόθεζε γιπθόδεο από ην 
ήπαξ 

Νεθξηθή έθθξηζε γιπθόδεο 

α11 = 6,71 

b11 = 2,15 

b12 = 1,18 ∙10
-2
 

b14 = 5,9 ∙ 10
-2
 

c11 = -0,854 

c12 = -100 

c13 = 9,8 

c14 = -20 

α21 = 0,56 

α22 = 0,105 

b21 = 1,54 ∙ 10
-2
 

c21 = 172 

c22 = -25 

α31 = 7,14 ∙ 10
-6
 

α32 = -9,15 ∙ 10
-2
 

b31 = 0,143 

c31 = -2,52 ∙ 10
4
 

Iλζνπιηλνεμαξηώκελε ρξήζε γιπθόδεο Iλζνπιηλναλεμάξηεηε ρξήζε γιπθόδεο 

a41 = 3,45 

b41 = 1,4 ∙10
-2 

b42 = 1,4 ∙10
-2
 

c41 = -146 

c42 = 0 

a51 = 8,4 ∙ 10
-2 

a52 = 3,22 ∙ 10
-4 

a53 = 3,29 ∙ 10
-2 

b51 = 2,78 ∙ 10
-2 

c51 = 91,5
 

Υπνζύζηεκα Ηλζνπιίλεο 

Σύλζεζε - έθθξηζε ηλζνπιίλεο Γηαλνκή ηλζνύιηλεο - κεηαβνιηζκόο 

k12 = 3,13 ∙10
-2 

k21 = 4,34 ∙10
-3 

αw = 0,747 

α6 = 1 

bw = 1,09 ∙10
-2 

b6 = 5 ∙10
-2 

cw = -175
 

c6 = -44
 

m01 = 0,125
 

m02 = 0,185
 

m12 = 0,209
 

m13 = 0,02
 

m21 = 0,268
 

m31 = 0,042
 

 

Υπνζύζηεκα Γιπθνγόλνπ 

Έθθξηζε γιπθνγόλνπ Γηαλνκή γιπθνγόλνπ - κεηαβνιηζκόο 

α71 = 2,35 

b71 = 6,86 ∙10
-4 

b72 = 3∙10
-2 

c71 = 99,2,
, 
k72 = 40

 

h02 = 0,086
 

 

Μνληέιν Μεηαηξνπήο Γιπθόδεο Πιάζκαηνο ζε Τπνδόξηα Γιπθόδε: Οη ζχγρξνλεο 

νινθιεξσκέλεο θνξεηέο ζπζθεπέο γηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η ελζσκαηψλνπλ ΓΜΓ θαη αληιία 

έγρπζεο ηλζνπιίλεο. Δπεηδή ζπλήζσο ε ΓΜΓ κεηξά ηε ζπγθέληξσζε γιπθφδεο ζηνλ ππνδφξην 

ρψξν, ελψ ζηηο εμηζψζεηο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπζηήκαηνο γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο εκθαλίδεηαη ε 

ζπγθέληξσζε γιπθφδεο πιάζκαηνο, είλαη απαξαίηεηε ε αληίζηνηρε κεηαηξνπή. Σν κνληέιν 
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κεηαηξνπήο ηεο γιπθφδεο πιάζκαηνο ζε ππνδφξηα γιπθφδε είλαη έλα γξακκηθφ ζχζηεκα, πξψηεο 

ηάμεο κε θαζπζηεξήζεηο. Ζ ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ηνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε, 

st

sc

sc
sc

me
st

k
sG

1
)(  (4.23) 

φπνπ ksc (0.9) είλαη ε εμαζζέληζε ηεο γιπθφδεο πιάζκαηνο θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζηνλ ππνδφξην 

ρψξν, tsc είλαη ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηεο ππνδφξηαο γιπθφδεο θαη ηεο γιπθφδεο 

πιάζκαηνο (5-10 min) θαη tm είλαη ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαηά ηε κέηξεζε ηεο ππνδφξηαο 

γιπθφδεο (0-20 min). 

Μνληέιν Απνξξόθεζεο Γιπθόδεο από ην Έληεξν: Σν κνληέιν απνξξφθεζεο γιπθφδεο απφ 

ην έληεξν πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.1. 

Δηζαγσγή αλαθξίβεηαο ζηηο κεηξήζεηο γιπθόδεο: Οη αλαθξίβεηεο ζηηο κεηξήζεηο ηεο γιπθφδεο 

δελ αθνινπζνχλ ιεπθφ Gaussian ζφξπβν [158], αιιά πξνζνκνηψλνληαη σο κηα δηαδηθαζία 

απηνπαιηλδξφκεζεο θηλεηνχ κέζνπ φξνπ (autoregressive moving average process). 

111 ),(7.0 eee nnn  (4.24) 

iidn )1,0(~  (4.25) 

)sinh( n
n

e
 (4.26) 

φπνπ κε en ζπκβνιίδεηαη ην πξνζηηζέκελν ζθάικα ζηε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο, ελψ νη ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ παξάκεηξνη ,, θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.2. 

Πίνακας 4.2: Αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ησλ αλαθξηβεηώλ ζηηο 
κεηξήζεηο ηεο γιπθόδεο 

Παξάκεηξνο Τηκή 

ι 15.96 

μ -5.471 

δ 1.6898 

γ -0.5444 

 

4.1.4 Τπολογιςσικά Πειπάμασα Ανοιφσού Βπόφοτ για σην Παπαγψγή 

Δεδομένψν Εκπαίδετςηρ 

Ζ απφδνζε ηνπ ΔΗ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ηνπ κνληέινπ 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο δηφηη θαζνξίδεη ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ γιπθφδεο. Γηα 

απηφ ην ιφγν, ρξεζηκνπνηήζεθε θαηάιιειε κεζνδνινγία παξαγσγήο δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο θαη 

ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε κεηέπεηηα ελζσκάησζε ηνπ 

κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο ζηνλ ειεγθηή γιπθφδεο παξήρζεζαλ δεδνκέλα 

εθαξκφδνληαο δηάθνξα πξνθίι ηλζνπιίλεο ζην in silico άηνκν κε Γ Σχπνπ Η, ηα νπνία 

πξνέθπςαλ απφ άζξνηζκα εκηηνλνεηδψλ ζπλαξηήζεσλ [151], [152]. Γεληθά ηα εκηηνλνεηδή 

ζήκαηα είλαη ληεηεξκηληζηηθά, πεξηνδηθά ζήκαηα, ησλ νπνίσλ ε ηζρχο θαζνξίδεηαη απφ ην ρξήζηε. 
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Ζ είζνδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα εκηηνλνεηδψλ ζπλαξηήζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

παξαθάησ Δμίζσζε: 

2/,/2

)cos(2)(

1

sssj

n

j

jjj

NnTNj

kTku
s

 (4.27) 

φπνπ sn
 

είλαη ν αξηζκφο ησλ εκηηνλνεηδψλ αξκνληθψλ, j  νη ζπληειεζηέο Fourier πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην ρξήζηε, j  νη ζπρλφηεηεο, T  ε πεξίνδνο, sN  ην κήθνο ηεο ρξνλνζεηξάο θαη 

j  νη γσλίεο θάζεσλ.  

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο εηζφδνπ, πξνζδηνξίδεηαη κηα πεξηνρή ειέγρνπ ζπρλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ 

Δμίζσζε 4.28  

L
dom

s

H
doms

1
 (4.28) 

Όπνπ s  θαη s είλαη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ρξήζηε θαη αληηζηνηρνχλ ζην πςειφ 

θαη ρακειφ πεξηερφκελν ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ ζήκαηνο. Σα H
dom , L

dom  ππνδειψλνπλ πςειή θαη 

ρακειή εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθφηεξεο ρξνληθήο ζηαζεξάο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο έιεγρν, 

αληίζηνηρα. ηελ παξνχζα κειέηε νη ζεκαληηθφηεξεο ρξνληθέο ζηαζεξέο ππνινγίζηεθαλ απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ αλνηρηνχ βξφρνπ ζην in silico άηνκν κε Γ Σχπνπ Η, θαη είλαη ίζεο 

κε 130L
dom

H
dom

. Οη παξάκεηξνη s  θαη s  επηιέρηεθαλ ίζεο κε 6 θαη 1 αληίζηνηρα [152], ελψ 

ηα ss nN ,  θαη T θαζνξίζηεθαλ ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε Δμίζσζε 4.11: ,170sN 14sn , θαηT 5 

min.  

 Έλα κέηξν ηνπ πφζν θαιά δηαλέκνληαη νη ηηκέο ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ είλαη ν ζπληειεζηήο 

θνξχθσζεο (Crest Factor), ν νπνίνο νξίδεηαη σο ην ιφγν ηεο απφζηαζεο Chebyshev (  -norm) 

πξνο ηελ Δπθιείδεηα απφζηαζε ( 2 -norm) ηνπ ζήκαηνο u . 

sN

pp

u
s

upu dtt
N

CF

0

/1

2

])(
1

[)(,)( 



 (4.29) 

Έλα ζήκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην άζξνηζκα εκηηνλνεηδψλ ζπλαξηήζεσλ, κε ρακειφ 

ζπληειεζηή θνξχθσζεο είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν σο πξνο ην θάζκα εηζφδνπ ηνπ. Οη 

γσλίεο θάζεσλ ππνινγίδνληαη απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπληειεζηή θνξχθσζεο, κε βάζε ηε 

κέζνδν Guillaume [151]. ηελ παξνχζα κειέηε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην KNITRO [153] παθέην 

ινγηζκηθνχ, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο κε 

πνιιέο κεηαβιεηέο, εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθή πεξηνρήο εκπηζηνζχλεο (Nonlinear Interior point 

Trust Region Optimization). Μεηά ηελ ειαρηζηνπνίεζε, ν ζπληειεζηήο θνξχθσζεο ήηαλ ίζνο κε 

1.37 
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4.1.5 Κλινική Αξιολόγηςη  

Ζ θιηληθή δνθηκή έγηλε ελδνλνζνθνκεηαθά ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο παξνπζία ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ. ηελ θιηληθή δνθηκή ζπκκεηείρε έλαο έθεβνο κε Γ Σχπνπ Η, γέλνπο ζειπθνχ. 

ρεδηάζηεθε θαηάιιειν ηαηξηθφ πξσηφθνιιν γηα λα εμεηαζηεί ε απφδνζε ηνπ ΔΗ, ζε ζπλζήθεο 

λεζηείαο θαη θαηά ηε ιήςε γεχκαηνο, ελψ ιήθζεθαλ ηα απαξαίηεηα ηαηξηθά κέηξα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η. Σν ηαηξηθφ πξσηφθνιιν πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζηελ Παξάγξαθν .2.5.  

4.2 Αποσελέςμασα  

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΗ. Σν 

κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο αμηνινγήζεθε αλαδξνκηθά κε δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θαηαγξαθέο αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ΓΜΓ θαη αληιία έγρπζεο ηλζνπιίλεο. Ζ απφδνζε ηνπ ΔΗ εμεηάζηεθε: i) in silico 

κε δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ην in silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η, θαη ii) θιηληθά, ζην 

λνζνθνκείν ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 

4.2.1 τλλογή Δεδομένψν  

Απφ ηα εκεξνιφγηα δψδεθα (12) αηφκσλ (5 γπλαίθεο / 7 άληξεο) κε Γ Σχπνπ Η ζπιιέρζεθαλ: 

i) νη θαηαγξαθέο απφ ΓΜΓ, ii) νη κεηξήζεηο γιπθφδεο απφ ηξηρνεηδηθφ αίκα, iii) νη βαζηθνί ξπζκνί 

έγρπζεο ηλζνπιίλεο (basal rates), iv) νη πξνγεπκαηηθέο δφζεηο ηλζνπιίλεο (bolus), v) νη ψξεο 

ιήςεο γεπκάησλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε πδαηάλζξαθεο. Σα δεδνκέλα αληηζηνηρνχλ ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 10 εκεξψλ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ηα 

δεδνκζπιιέρζεθαλ ζε ζπλζήθεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο (απνπζίαο απζηεξνχ 

πξσηνθφιινπ) θαη θαηά ζπλέπεηα θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζηηο 

θαηαγξαθέο γιπθφδεο. Ο Πίλαθαο 4.3 παξνπζηάδεη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ 

Η, ελψ ν Πίλαθαο 4.4 ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ θαηαγξαθψλ γιπθφδεο απφ ηε ΓΜΓ  

4.2.2 Αξιολόγηςη σοτ Μονσέλοτ Μεσαβολιςμού Γλτκόζηρ- Ινςοτλίνηρ  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο εθαξκφζηεθαλ θιαζηθέο 

θαη ζχγρξνλεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ππνινγίζηεθε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (Correlation Coefficient-CC) θαη ε Σεηξαγσληθή Ρίδα ηνπ Μέζνπ 

Σεηξαγσληθνχ θάικαηνο (Root Mean Square Error-RMSE), ην νπνίν πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

Δμίζσζε 5.1.  

N

GG

RMSE i

actualestimate

1

2)(

 
(4.30) 
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Όπνπ Gestimate, Gactual, αλαπαξηζηνχλ ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο γιπθφδεο, 

αληίζηνηρα. Όζν κηθξφηεξν είλαη ην RMSE θαη φζν πην θνληά ζηε κνλάδα είλαη ν πληειεζηήο 

πζρέηηζεο ηφζν θαιχηεξε ε απφδνζε ηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο γιπθφδεο. Απηά ηα δχν θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ζρεηίδνληαη κε ηηο απφιπηεο ηηκέο ησλ ζθαικάησλ κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ησλ 

εθηηκνχκελσλ επηπέδσλ γιπθφδεο, θαη δελ παξέρνπλ θιηληθψο ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα.  

Πίνακας 4.3: Υαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε Γ Σύπνπ Η 

Α/Α Αηόκνπ Ζιηθία (έηε) Φύιιν 
Γηάξθεηα ηνπ 
Γηαβήηε (έηε) 

Γείθηεο Μάδαο 
Σώκαηνο (kg/m

2
) 

HbA1c 

1 3 Α 2 18.90 6.3 

2 3 Α 1 16.69 8 

3 9 Θ 5 16.47 6.6 

4 13 Θ 12 24.29 7.5 

5 18 Θ 12 18.25 7.2 

6 18 Α 10 18.56 5.7 

7 18 Α 16 19.83 7.8 

8 20 Θ 10 24.41 6.2 

9 25 Θ 17 29.24 8.3 

10 >35 Α - - - 

11 35 Α 22 19.84 5.7 

12 38 Α 19 27.44 6 

Μέζε Τηκή 
±Τππηθή 

Απόθιηζε 
19.83 ±12.28 - 12.67 ± 7.74 22.00 ± 4.88 6.78 ± 0.94 

 

Πίνακας 4.4: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ θαηαγξαθώλ γιπθόδεο από ΓΜΓ 

Α/Α 
Αηόκνπ 

Αξηζκόο 
Γεδνκέλσλ 

min 
γιπθόδεο 

(mg/dl) 

max 
γιπθόδεο 

(mg/dl) 

Μέζε ηηκή 
γιπθόδεο 

(mg/dl) 

Τππηθή 
απόθιηζε 

% Υπνγιπ-
θαηκηώλ 

(<70mg/dl) 

% Υπεξγιπ-
θαηκηώλ 

(>180mg/dl) 

1 2730 40 400 161.31 61.60 4.10 33.91 

2 2653 46 400 171.89 63.43 2.29 40.33 

3 2798 54 338 129.21 46.97 2.93 14.43 

4 2718 76 342 163.34 42.40 0 31.12 

5 2674 46 288 143.93 47.71 4.93 21.31 

6 2821 46 196 104.29 27.23 9.64 0.31 

7 2449 44 260 131.61 44.80 8.86 15.43 

8 2819 54 214 117.50 28.47 3.61 1.52 

9 2805 68 372 183.18 59.35 0.392 48.44 

10 2818 40 310 150.04 57.39 4.75 30.34 

11 2664 52 280 129.34 37.34 2.85 8.89 

12 2802 40 330 149.21 51.92 3.31 26.15 
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Γηα ηελ εμαγσγή θιηληθά ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ππνινγίζηεθαλ ε αλάιπζε 

Λεηηνπξγηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Γέθηε (Receiver Operating Characteristic - ROC), νη Κιαζζηθέο 

Κακπχιεο Clarke θαη νη Γπλακηθέο Κακπχιεο Clarke. Ζ αλάιπζε ROC ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κνληέινπ λα αληρλεχεη ηα ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα. Οη 

ζπρλφηεξα αλαθεξφκελεο θαη ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπληζηψζεο κηαο δηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο, νη 

νπνίεο ζα θαζνξίζνπλ ηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ελφο κνληέινπ είλαη: i) πνζνζηφ ησλ αιεζψο 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ (true positive), ii) πνζνζηφ αιεζψο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (true 

negative), iii) πνζνζηφ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ (false positive), iv) πνζνζηφ ςεπδψο 

αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (false negative). Ο ιφγνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ αιεζψλ ζεηηθψλ πξνο ην 

πνζνζηφ ησλ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, νλνκάδεηαη ζεηηθφο ιφγνο πηζαλνθαλεηψλ, ελψ ν 

ιφγνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ςεπδψο αξλεηηθψλ πξνο ην πνζνζηφ ησλ αιεζψο αξλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαιείηαη αξλεηηθφο ιφγνο πηζαλνθαλεηψλ.  

Οη θιαζζηθέο θακπχιεο Clarke ρσξίδνπλ ην επίπεδν, πνπ νξίδεηαη απφ ηα πξαγκαηηθά θαη ηα 

εθηηκνχκελα επίπεδα γιπθφδεο, ζε δψλεο ζπγθεθξηκέλεο θιηληθήο ζεκαζίαο (Α-Δ). Ζ θάζε δψλε 

αληηπξνζσπεχεη έλα βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο, ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ ιακβάλνληαλ 

θιηληθέο απνθάζεηο κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ κνληέινπ. Γηα παξάδεηγκα, ε δψλε E 

πεξηιακβάλεη ζθάικαηα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε εθηηκήζεηο ππνγιπθαηκίαο ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην άηνκν κε Γ Σχπνπ Η έρεη ππεξγιπθαηκία ή ην αληίζηξνθν.  

 

Στήμα 4.9: Πξόηππε Γπλακηθή Κακπύιε Clarke  

Οη Γπλακηθέο Κακπχιεο Clarke, απνηεινχλ επέθηαζε ησλ θιαζζηθψλ θακπχισλ Clarke, θαη 

ζηνρεχνπλ ζηελ ηαπηφρξνλε αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ θαηαγξαθψλ γιπθφδεο (Point Error 

Grid Analysis, P-EGA) θαη ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο γιπθφδεο (Rate Error Grid Analysis, R-EGA). 
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Σα επίπεδα P-EGA, R-EGA ρσξίδνληαη ζε δψλεο Α-Δ, νη νπνίεο έρνπλ παξφκνηα θιηληθή ζεκαζία 

κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ θιαζζηθψλ θακπχισλ Clarke. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.9 

θάζε ζεκείν ζηε Γπλακηθή Κακπχιε Clarke αληηζηνηρεί ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο 

αλαθνξάο θαη ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο αληίζηνηρεο πξφβιεςεο ηεο γιπθφδεο. Ζ δψλε AR 

πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή πιεζίνλ ηεο δηαγσλίνπ θαη αληηπξνζσπεχεη αθξηβείο εθηηκήζεηο ησλ 

ξπζκψλ κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο. ηε δψλε BR αλήθνπλ θιηληθψο απνδεθηά ζθάικαηα, ηα νπνία 

δελ νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο δηφξζσζεο ηεο γιπθφδεο. Σα ζεκεία ζηε δψλε CR 

δείρλνπλ φηη νη εθηηκνχκελνη ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνη ή 

κηθξφηεξνη απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηε 

δηφξζσζε ηεο γιπθφδεο. ηε δψλε DR ην κνληέιν πξφβιεςεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο 

απνηπγράλεη λα αληρλεχζεη ηηο απφηνκεο δηαθπκάλζεηο ηεο γιπθφδεο αλαθνξάο. ηε δψλε ER νη 

εθηηκνχκελνη ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο είλαη αληίζεηνη απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο. Οη 

εθηηκήζεηο ησλ P-EGA θαη R-EGA ζπλδπάδνληαη ζε ηξία θιηληθψο ζπζρεηηζκέλα ηκήκαηα: 

ππνγιπθαηκία (γιπθφδε<70 mg/dl), θπζηνινγηθή γιπθαηκία, θαη ππεξγιπθαηκία (γιπθφδε>180 

mg/dl).  

Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη 6 πξψηεο εκέξεο ηνπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ, ελψ ην ζχλνιν ειέγρνπ απνηειείηαη απφ ηηο ππφινηπεο 4 εκέξεο. Παξάγεη 

πξνβιέςεηο γιπθφδεο κε ρξνληθή δεηγκαηνιεςία ίζε κε 5 min, ελψ αμηνινγήζεθε σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνβιέπεη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο γηα ηα ρξνληθά παξάζπξα ησλ 30 min θαη 

ησλ 60 min. 

ηα ρήκαηα 4.10 θαη 4.11 απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα ηα εθηηκνχκελα επίπεδα γιπθφδεο θαη 

ηα πξαγκαηηθά επίπεδα γιπθφδεο, γηα θάζε άηνκν κε Γ Σχπνπ Η, φηαλ ν ρξνληθφο νξίδνληαο 

πξνβιέςεσλ είλαη 30 min θαη 60 min, αληίζηνηρα. ε θάζε γξάθεκα θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα ηα 

RMSE θαη CC. Οη ηηκέο ησλ RMSE είλαη ρακειέο ελψ νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο είλαη θνληά ζηε 

κνλάδα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη νη εθηηκνχκελεο θακπχιεο πξνζεγγίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο 

θακπχιεο γιπθφδεο.  

Οη θιαζζηθέο θαη νη δπλακηθέο θακπχιεο Clarke θαη νη ROC θακπχιεο, ππνινγίζηεθαλ ζην 

ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ειέγρνπ πνπ απαξηίδεηαη απφ φινπο ηνπο αζζελείο. ηα ρήκαηα 4.12 θαη 

4.13 απεηθνλίδνληαη νη θιαζζηθέο θακπχιεο Clarke γηα ην ρξνληθφ νξίδνληα πξνβιέςεσλ ίζν κε 

30 min θαη 60 min, αληίζηνηρα, ελψ ν Πίλαθαο 4.5 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ζθαικάησλ ζε θάζε 

δψλε. Παξαηεξνχκε φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζθαικάησλ βξίζθεηαη 

ζηηο θιηληθά απνδεθηέο δψλεο Α θαη Β. Δπηπιένλ, ζηνπο Πίλαθεο 4.6 θαη 4.7, θαίλνληαη ηα 

πνζνζηά πνπ αλήθνπλ ζε θάζε δψλε ησλ Γπλακηθψλ Κακπχισλ Clarke, γηα ην ρξνληθφ νξίδνληα 

πξνβιέςεσλ 30 min θαη 60 min, αληίζηνηρα. Ο Πίλαθαο 4.8 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά αλίρλεπζεο 

ππνγιπθαηκηθψλ θαη ππεξγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ ελψ ν Πίλαθαο 4.9 ηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο 

θαηά ηε ROC αλάιπζε. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δπλακηθψλ θακππιψλ Clarke θαη ηεο ROC 

αλάιπζεο ζπκπεξαίλεηαη φηη ην κνληέιν πξφβιεςεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο, παξνπζηάδεη 
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κεγάιν πνζνζηφ αθξίβεηαο ζηηο ππεξγιπθαηκηθέο θαη ζηηο θπζηνινγηθά γιπθαηκηθέο δψλεο, ελψ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεκαληηθψλ ζθαικάησλ παξαηεξείηαη ζηηο ππνγιπθαηκηθέο δψλεο.  

 

 

 

 

 

Στήμα 4.10: Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 1 έσο 
3 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 30 min 
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Στήμα 4.10 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
4 έσο 6 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 30 min 
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Στήμα 4.10 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
7 έσο 9 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 30 min 
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Στήμα 4.10 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
10 έσο 12 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 30 min 
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Στήμα 4.11: Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 1 έσο 
3 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 60 min 
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Στήμα 4.11 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
4 έσο 6 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 60 min 
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Στήμα 4.11 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
7 έσο 9 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 60 min 
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Στήμα 4.11 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
10 έσο 12 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 60 min 
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Στήμα 4.12: Kακπύιεο Clarke γηα ην ρξνληθό νξίδνληα πξνβιέςεσλ ίζν κε 30 min 

 

Στήμα 4.13: Kακπύιεο Clarke γηα ην ρξνληθό νξίδνληα πξνβιέςεσλ ίζν κε 60 min 
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Πίνακας 4.5: Πνζνζηά ζηηο δώλεο ησλ Κακπύισλ Clarke 

 Φξνληθόο Οξίδνληαο Πξνβιέςεσλ 

Εώλε 30 min 60 min 

Α 90.21% 78.64% 

Β 9.13% 19.75% 

C 0.03% 0.04% 

D 0.63% 1.53% 

E 0.00% 0.04% 

Πίνακας 4.6: Πνζνζηά ζηηο δώλεο ησλ Γπλακηθώλ Κακπύισλ Clarke. Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 30 
min 

Πίνακας 4.7: Πνζνζηά ζηηο δώλεο ησλ Γπλακηθώλ θακπύισλ Clarke. Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 60 
min 

 

 

  P-EGA 

  Υπνγιπθαηκία Φπζηνινγηθή 
Γιπθαηκία 

Υπεξγιπθαηκία 

R
-E

G
A

 

 A D E A B C A B C D E 

AR 70.51 10.45 0.00 77.59 5.54 0.01 76.74 2.32 0.00 0.03 0.00 

BR 7.64 1.25 0.00 6.53 1.22 0.00 10.10 0.27 0.00 0.00 0.00 

uCR 1.72 0.00 0.00 3.38 0.12 0.00 7.54 0.13 0.00 0.03 0.00 

ICR 8.11 0.31 0.00 5.40 0.21 0.00 2.73 0.10 0.00 0.00 0.00 

uDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

uER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Αθξηβείο 

Μεηξήζεηο 
78.15 90.88 89.43 

 
Ήπηα 

ζθάικαηα 
9.83 9.11 10.50 

 
Σεκαληηθά 
ζθάικαηα 

12.01 0.01 0.06 

  P-EGA (%) 

  Υπνγιπθαηκία Φπζηνινγηθή 
Γιπθαηκία 

Υπεξγιπθαηκία 

R
-E

G
A

 (
%

) 

 A D E A B C A B C D E 

AR 56.01 27.61 0.31 68.23 16.45 0.01 67.22 7.14 0.00 0.13 0.03 

BR 3.43 3.90 0.00 5.04 2.23 0.01 11.95 1.85 0.00 0.10 0.00 

uCR 0.47 0.47 0.00 3.00 0.46 0.00 7.07 0.37 0.00 0.07 0.03 

ICR 6.55 1.25 0.00 4.13 0.43 0.00 3.57 0.44 0.00 0.03 0.00 

uDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

uER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Αθξηβήο 

Μεηξήζεηο 
59.44 91.95 88.15 

 
Ήπηα 

ζθάικαηα 
7.02 8.03 11.44 

 
Σεκαληηθά 
ζθάικαηα 

33.54 0.02 0.39 
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Πίνακας 4.8: Πνζνζηά αλίρλεπζεο ππνγιπθαηκηθώλ θαη ππεξγιπθαηκηθώλ επεηζνδίσλ 

Φξνληθόο Οξίδνληαο Πξνβιέςεσλ: 30 min 

% Αλίρλεπζεο Υπνγιπθαηκηθώλ Δπεηζνδίσλ % Αλίρλεπζεο Υπεξγιπθαηκηθώλ Δπεηζνδίσλ 

67.49% 90.04 % 

Φξνληθόο Οξίδνληαο Πξνβιέςεσλ: 60 min 

% Αλίρλεπζεο Υπνγιπθαηκηθώλ Δπεηζνδίσλ % Αλίρλεπζεο Υπεξγιπθαηκηθώλ Δπεηζνδίσλ 

50.54 % 81.16 % 
 

Πίνακας 4.9: ROC Αλάιπζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ κνληέινπ λα αληρλεύεη 
ππνγιπθαηκηθά επεηζόδηα 

Φξνληθόο Οξίδνληαο Πξνβιέςεσλ: 30 min 

Δπαηζζεζία 0.67 

Δηδηθόηεηα 0.97 

Θεηηθόο Λόγνο Πηζαλνθαλεηώλ  0.61 

Αξλεηηθόο Λόγνο Πηζαλνθαλεηώλ 0.98 

Φξνληθόο Οξίδνληαο Πξνβιέςεσλ: 60 min 

Δπαηζζεζία 0.50 

Δηδηθόηεηα 0.97 

Θεηηθόο Λόγνο Πηζαλνθαλεηώλ  0.48 

Αξλεηηθόο Λόγνο Πηζαλνθαλεηώλ 0.97 
 

Γεδνκέλνπ φηη ην κνληέιν πξφβιεςεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο αμηνινγήζεθε σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα παξάγεη πξνβιέςεηο εληφο κεγάινπ ρξνληθνχ νξίδνληα (30 min θαη 60 min), νη 

ηηκέο ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο αλαδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζνκνηψλεη 

εμαηνκηθεπκέλα ην κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο – ηλζνπιίλεο αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η. 

4.2.3 Ιn Silico Αξιολόγηςη σοτ ΕΙ 

Ζ in silico αμηνιφγεζε ηνπ ΔΗ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη ην in silico 

κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η. Αμηνινγήζεθε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη 

δηαηαξαρέο γεπκάησλ, θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ θηλεηηθή γιπθφδεο ζην δηάκεζν πγξφ θαη θαηά ηε 

κέηξεζή ηεο, θαη αλαθξίβεηεο ζηηο κεηξήζεηο γιπθφδεο. 

Δθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ κεηαβνιηζκνύ γιπθόδεο-ηλζνπιίλεο: Πξηλ ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο ζην ΔΗ, πξέπεη λα εθπαηδεπηεί κε δεδνκέλα πνπ 

παξάγνληαη απφ ην in silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η. Γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ έιεγρφ 

ηνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα αλνηρηνχ βξφρνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ 

εκεξψλ κε εηζφδνπο: i) ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην άζξνηζκα 

εκηηνλνεηδψλ ζπλαξηήζεσλ, ην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε βαζηθφ ξπζκφ ίζν κε 1.1 U/Hour, 

κε ζπλέπεηα ην εθαξκνδφκελν πξνθίι ηλζνπιίλεο λα ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 0 U/Hour θαη 

2.2 U/Hour, ii) πξνγεπκαηηθέο δφζεηο ηλζνπιίλεο ίζεο κε 5 U, iii) δηάθνξα πξνθίι γεπκάησλ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε πξσηλφ ζηηο 7:00, ζε κεζεκεξηαλφ ζηηο 13:00, θαη απνγεπκαηηλφ ζηηο 18:00 κε 

πεξηερφκελεο πνζφηεηεο πδαηαλζξάθσλ ίζεο κε 45 g, 70 g, θαη 70 g, αληηζηνίρσο. Οη πξψηεο δχν 

κέξεο απνηεινχλ ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο, θαη ε ηξίηε κέξα ην ζχλνιν ειέγρνπ.  

ην ρήκα 4.14 απεηθνλίδνληαη νη βαζηθνί ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη νη πξνγεπκαηηθέο 

δφζεηο ηλζνπιίλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ειέγρνπ. Απφ ην ρήκα 4.15, ζην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα ην πξαγκαηηθφ θαη ην εθηηκνχκελν πξνθίι γιπθφδεο, θαίλεηαη φηη νη 

πξνβιέςεηο γιπθφδεο πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο πνπ παξάγνληαη απφ ην in silico άηνκν κε Γ 



Κεθάιαην 4. Αλάπηπμε πκβνπιεπηηθνύ πζηήκαηνο Έγρπζεο Ηλζνπιίλεο κε Υξήζε NMPC Διεγθηή 

90 

Σχπνπ Η, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα θιαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: RMSE (5.77) θαη 

ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (0.94). 

 

Στήμα 4.14: Βαζηθνί ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο (κπιε θακπύιε) θαη πξνγεπκαηηθέο δόζεηο ηλζνπιίλεο 
(πξάζηλε θακπύιε) θαηά ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ αλνηρηνύ βξόρνπ γηα ηελ παξαγσγή in silico δεδνκέλσλ 
εθπαίδεπζεο ηνπ κνληέινπ 

 

 

Στήμα 4.15: Απεηθόληζε ησλ πξνβιέςεσλ γιπθόδεο (θόθθηλε θακπύιε) θαη ησλ επηπέδσλ γιπθόδεο πνπ 
παξάγνληαη από ην in silico άηνκν κε Γ Σύπνπ Η (κπιε θακπύιε) 

Ρύζκηζε ηνπ ΔΗ: Ζ δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηνπ ΔΗ αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ησλ 

αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο. Σν ΔΗ ιεηηνπξγεί ζε ρξνληθή 

δεηγκαηνιεςία ίζε κε 5 min, δειαδή παξέρεη εθηηκήζεηο ησλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο θάζε 5 

min. Οη παξάκεηξνη, LG , HG , L , θαη H  
ηέζεθαλ ίζεο κε 90 mg/dl, 130 mg/dl, 100 and 1, 

αληίζηνηρα. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ ( pN ), ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ειέγρνπ ( c ) θαη 

ην επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο (r), είλαη ίζα κε 14 (αληηζηνηρψληαο ζε ρξνληθφ  νξίδνληα 

πξνβιέςεσλ ίζν κε 70 min), 10 θαη 110 mg/dl, αληίζηνηρα. Πξνθεηκέλνπ ν ρξνληθφο νξίδνληαο 
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πξνβιέςεσλ λα πεξηιακβάλεη ηε δξάζε ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο, (ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

θνξχθσζεο ηεο δξάζεο ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο είλαη ίζν κε 50 min), ελψ ην c  ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επζηάζεηα ηνπ ειεγθηή γιπθφδεο. Δπηπξφζζεηα, νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη ζηνπο 

εθηηκνχκελνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο είλαη: 0minu U/Hour and 4.2maxu U/Hour. ε 

απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ην in silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η 

πξνζνκνηψλεη έλαλ αζζελή κε πνιχ κεγάιε επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, γηα απηφ ην ιφγν ν 

κέγηζηνο επηηξεπηφο ξπζκφο έγρπζεο ηλζνπιίλεο είλαη ρακειφο, ψζηε λα απνθεχγνληαη 

επηθίλδπλα ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα 

ελάξηα πξνζνκνίσζεο-Αμηνιόγεζε ηνπ ΔΗ: Σν ΔΗ αμηνινγήζεθε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη δηαηαξαρέο γεπκάησλ, θαζπζηεξήζεηο θαη αλαθξίβεηεο ζηηο κεηξήζεηο. Πξνο ην 

ζθνπφ απηφ, εηζήρζεζαλ ζην in silico άηνκν κε Γ Σχπνπ Η, γηα κία εκέξα, ηα αθφινπζα γεχκαηα: 

πξσηλφ ζηηο 7:00 (45 g), κεζεκεξηαλφ ζηηο 13:00 (70 g), ζλαθ ζηηο 16:00 (5 g), δείπλν ζηηο 18:00 

(80 g), ζλαθ ζηηο 23:00 (5 g). Όζνλ αθνξά ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαη θαηά ηελ 

απνξξφθεζε γιπθφδεο απφ ηνλ ππνδφξην ρψξν )( sct
 

θαη θαηά ηε κέηξεζή ηεο )( mt , 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππνινγηζηηθά πεηξάκαηα εθαξκφδνληαο: i) ρακειέο θαζπζηεξήζεηο: 

5sct min and 0mt min, θαη ii) πςειέο θαζπζηεξήζεηο: 10sct min and 20mt min.  

ην ρήκα 4.16 απεηθνλίδνληαη νη εθηηκνχκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη ε απφθξηζε ηεο 

ππνδφξηαο γιπθφδεο θαη ηεο γιπθφδεο αίκαηνο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ρακειψλ θαη ησλ πςειψλ 

θαζπζηεξήζεσλ.   

Σν ΔΗ επηηπγράλεη λα ξπζκίδεη ζσζηά ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο φηαλ ην in silico κνληέιν 

αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, ελψ πξνιακβάλεη ηα επηθείκελα 

ππεξγιπθαηκηθά επεηζφδηα θαηά ηηο δηαηαξαρέο γεπκάησλ. Παξνπζηάδεη σζηφζν αδπλακία ζσζηήο 

επαλαθνξάο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο κεηά ηε ιήςε γεπκάησλ, δηφηη νδεγεί ηνλ αζζελή ζε 

επηθίλδπλα ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα. Ο Error! Reference source not found. παξνπζηάδεη ηελ 

ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο γιπθφδεο αίκαηνο, ην πνζνζηφ ησλ ππν- θαη ππεξ- γιπθαηκηθψλ 

επεηζνδίσλ κε βάζε ηε γιπθφδε αίκαηνο, ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ εθηηκνχκελνπ ξπζκνχ έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο θαη ηελ εκεξήζηα ρνξήγεζε ηεο ηλζνπιίλεο. Σν απνδεθηφ εχξνο ηηκψλ ηεο γιπθφδεο 

πνπ νξίδεηαη, ζπλήζσο, γηα ηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η είλαη απφ 70 mg/dl έσο 180 mg/dl. Παξφιν 

πνπ ην ΔΗ επηηπγράλεη λα δηαηεξεί ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ θαηά 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ, παξνπζηάδεη ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα κε πνιχ ρακειέο 

ηηκέο γιπθφδεο, νη νπνίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηνλ αζζελή. 

4.2.5 Κλινική Δοκιμή  
Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΗ, πξαγκαηνπνηήζεθε θιηληθή δνθηκή 

ελδνλνζνθνκεηαθά ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζε έλα άηνκν κε Γ Σχπνπ Η αθνινπζψληαο 

πξνθαζνξηζκέλν ηαηξηθφ πξσηφθνιιν. Σν ηαηξηθφ πξσηφθνιιν ήηαλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν, 

ψζηε λα εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο, ζε πεξίνδν 
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λεζηείαο, θαηά ηηο πξστλέο ππεξγιπθαηκίεο θαη θαηά ηε ιήςε ελφο γεχκαηνο. Σα πςειά επίπεδα 

ηεο γιπθφδεο θαηά ηηο πξστλέο ψξεο πξηλ ην πξφγεπκα νθείινληαη: i) ζην θαηλφκελν Somogyi, ην 

νπνίν παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο, φπνπ εμαηηίαο ππνγιπθαηκηθνχ επεηζνδίνπ, 

ππεξεθθξίλνληαη αληηξξνπηζηηθέο νξκφλεο, πνπ πξνσζνχλ ηελ παξαγσγή πςειψλ επηδέδσλ 

γιπθφδεο, ii) ζηελ εμαζζέληζε ηεο θπθινθνξνχζεο ηλζνπιίλεο, θαη iii) ζην θαηλφκελν ηεο απγήο 

(Down θαηλφκελν), ην νπνίν παξαηεξείηαη απφ ηηο 4 π.κ έσο ηηο 8 π.κ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεησκέλε επαηζζεζία ησλ ηζηψλ ζηελ ηλζνπιίλε, πηζαλψο ιφγσ απμεκέλεο παξαγσγήο απμεηηθήο 

νξκφλεο. Σν ζελάξην πνπ εγθξίζεθε είλαη ην αθφινπζν. 

Λήθζεθε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θιηληθή 

δνθηκή. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ κνληέινπ 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο/ηλζνπιίλεο, ην άηνκν κε Γ Σχπνπ Η θφξεζε αληιία ζπλερνχο έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο (Medtronic Paradigm MiniMed) θαη ζχζηεκα ζπλερνχο θαηαγξαθήο γιπθφδεο αίκαηνο 

(CGMS Medtronic MiniLink™ REAL-Time Transmitter) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 10 εκεξψλ, 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θιηληθήο δνθηκήο. ην άηνκν κε Γ Σχπνπ Η έγηλε ζχζηαζε λα εηζάγεη ζην 

ινγηζκηθφ ηεο αληιίαο ηνλ αξηζκφ ησλ ηζνδπλάκσλ ησλ πδαηαλζξάθσλ θαζψο θαη ηηο ηηκέο 

ζαθράξνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βαζκνλφκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνχο θαηαγξαθήο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιηληθήο δνθηκήο, ιήθζεζαλ ηα απαξαίηεηα ηαηξηθά κέηξα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η. πγθεθξηκέλα, ηνπνζεηήζεθε θιεβηθή γξακκή γηα 

δεηγκαηνιεςία αίκαηνο θαη πξνζδηνξηζκφ γιπθφδεο αλά 30 min, ελψ αλά 15 min ειεγρφηαλ ε 

γιπθφδε ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ηνπ ζαθράξνπ αίκαηνο βξηζθφηαλ εθηφο 

ζηφρνπ >250 mg/dl ή <60 mg/dl δηαθφπηνληαλ ην θιεηζηφ θχθισκα θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ 

ην ππεχζπλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαλ 

απφ ην ζχζηεκα ηεο ζπλερνχο θαηαγξαθήο αίκαηνο εηζάγνληαλ ρεηξνθίλεηα ζηνλ ππνινγηζηή γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δφζεο ηεο ηλζνπιίλεο θάζε 15 min. 

Ζ έλαξμε ηεο θιηληθήο δνθηκήο έγηλε ην βξάδπ ζηηο 20:00. Μεηά απφ 12 ψξεο θαη 30 min 

παξαθνινχζεζεο, ρνξεγήζεθε ζην άηνκν κε Γ Σχπνπ Η πξσηλφ ζηηο 08:30 (1 γάια θαη 2 θέηεο 

ςσκί κε 30 g ηπξί ρακειψλ ιηπαξψλ = 45 g πδαηάλζξαθεο). Ζ παξαθνινχζεζε δηήξθεζε γηα 

επηπιένλ 5 ψξεο θαη 30 min έσο ηηο 14:00. ηε ζπλέρεηα ην θιεηζηφ θχθισκα δηαθφπεθε θαη ην 

άηνκν κε Γ Σχπνπ Η ζπλέρηζε ηε ζπλεζηζκέλε αγσγή ηνπ. Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, 

ηνπνζεηήζεθαλ δχν αηζζεηήξεο κεηξήζεηο γιπθφδεο. Οη εθηηκνχκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο 

πεξηνξίδνληαλ εληφο ηνπ εχξνπο ηηκψλ 0 U/Hour έσο 6 U/Hour.  

ε θάπνηεο ρξνληθέο ζηηγκέο, γηα ηελ απνθπγή θξίζηκσλ ππφ- θαη ππεξ- γιπθαηκηθψλ 

επεηζνδίσλ νη εθηηκνχκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο παξαθάκπηνληαλ θαη εθαξκφδνληαλ νη 

αληίζηνηρνη πνπ πξφηεηλε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. ην ρήκα 4.17, απεηθνλίδνληαη νη θακπχιεο ησλ 

θαηαγξαθψλ γιπθφδεο απφ ηε ΓΜΓ, ησλ κεηξήζεσλ γιπθφδεο ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο, ησλ 

εθηηκνχκελσλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη ησλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζην άηνκν κε Γ Σχπνπ Η. Παξαηεξνχκε, φηη ν ειεγθηήο γιπθφδεο απνθξηλφηαλ κε 
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Πίνακας 4.10: Απνηειέζκαηα ΔΗ  

 
Πνζνζηό 

Υπεξγιπθαηκηώλ 
(%) 

Πνζνζηό 

Υπνγιπθαηκηώλ 

(%) 

Γιπθόδε Αίκαηνο 

(mg/dl) 
Ηλζνπιίλε 

 
 

 Min max 
max 

(U/Hour) 

Ζκεξήζηα 

(U) 

ΣΣΕΙ (ταμηλές 

καθσζηερήζεις) 
0.00 10.05 53.88 131.23 2.40 15.52 

ΣΣΕΙ (συηλές 

καθσζηερήζεις) 
0.00

 
12.85 50.35 135.07 2.40 15.97 

θαζπζηέξεζε ζηηο απαξαίηεηεο απμνκεηψζεηο ηεο ηλζνπιίλεο, κε απνηέιεζκα ν αζζελήο λα 

νδεγείηαη ζε ππεξ- θαη ππν- γιπθαηκηθά επεηζφδηα (Πίλαθαο 4.11). Οη θαηαγξαθέο γιπθφδεο απφ 

ηε ΓΜΓ ελαιιάζζνληαλ κεηαμχ ησλ ηηκψλ 64 mg/dl θαη 226 mg/dl, ελψ ε γιπθφδε ηξηρνεηδηθνχ 

αίκαηνο κεηαμχ ησλ ηηκψλ 46 mg/dl θαη 219 mg/dl. Δπηπξφζζεην ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο θιηληθήο δνθηκήο είλαη νη θαζπζηεξήζεηο θαη νη αλαθξίβεηεο 

πνπ παξνπζίαζαλ νη θαηαγξαθέο γιπθφδεο απφ ηε ΓΜΓ σο πξνο ηηο ηξηρνεηδηθέο κεηξήζεηο 

γιπθφδεο. Σν πνζνζηφ ησλ ππνγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηξηρνεηδηθέο κεηξήζεηο 

 

 

Στήμα 4.16: Απόθξηζε ΔΗ. Άλσ γξάθεκα: ρακειέο θαζπζηεξήζεηο. Κάησ γξάθεκα: πςειέο 
θαζπζηεξήζεηο Απεηθνλίδνληαη: γιπθόδε πιάζκαηνο (καύξε δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), ππνδόξηα 
γιπθόδε (κπιε ζπλερήο θακπύιε), εθηηκνύκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο (πξάζηλε δηαθεθνκκέλε 
θακπύιε) 
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γιπθφδεο είλαη ίζν κε 23.61 % ελψ ζχκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο γιπθφδεο απφ ηε ΓΜΓ είλαη ίζν 

κε 1.38 %. Ζ ΓΜΓ ζπλεπψο παξνπζίαζε ρακειφ πνζνζηφ αλαγλψξηζεο ησλ ππνγιπθαηκηθψλ 

επεηζνδίσλ. 
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Στήμα 4.17: Απνηειέζκαηα θιηληθήο δνθηκήο ηνπ ΔΗ. Απεηθνλίδνληαη: θαηαγξαθέο γιπθόδεο από ηε ΓΜΓ 
(κσβ θακπύιε), κεηξήζεηο γιπθόδεο ηξηρνεηδηθνύ αίκαηνο (κπιε θακπύιε), εθηηκνύκελνη ξπζκνί έγρπζεο 
ηλζνπιίλεο (θαθέ θακπύιε), ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζην άηνκν κε Γ Σύπνπ Η 
(θίηξηλε θακπύιε) 

Πίνακας 4.11: Απνηειέζκαηα ηεο θιηληθήο δνθηκήο  

Πνζνζηό 
Υπεξγιπθαηκηώλ 
ζύκθσλα κε ηε 

ΓΣΜΓ 
(%) 

Πνζνζηό 

Υπνγιπθαηκηώλ 

ζύκθσλα κε ηε 

ΓΣΜΓ (%) 

Καηαγξαθέο  

Γιπθόδεο 

από ηε 

ΓΣΜΓ 

(mg/dl) 

Μέηξεζε 

Γιπθόδεο 

ηξηρνεηδηθνύ 

αίκαηνο 

(mg/dl) 

Πνζνζηό 
Υπεξ-

γιπθαηκηώλ 
ζύκθσλα κε 

ηελ 
ηξηρνεηδηθή 

κέηξεζε 
(%) 

Πνζνζηό 

Υπνγιπθαηκηώλ 

ζύκθσλα κε 

ηελ ηξηρνεηδηθή 

κέηξεζε (%) 

 
 

min max min max  
 

9 1 64 226 46 219 6.94 23.61 

4.3 τμπεπάςμασα  

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ ΔΗ κε βάζε NMPC 

ειεγθηή θαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζήο ηνπ. Ζ αλαδξνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ 

γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο κε δεδνκέλα πξαγκαηηθψλ αζζελψλ, αλέδεημε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

ζπιιακβάλεη εμαηνκηθεπκέλα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο γηα θάζε αζζελή. 

Σα ππνινγηζηηθά πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε δεδνκέλα πνπ παξάγνληαλ απφ ην in 

silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η ζηφρεπαλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ΔΗ λα 

δηαρεηξίδεηαη δηαηαξαρέο γεπκάησλ, θαζπζηεξήζεηο θαη αλαθξίβεηεο ζηηο κεηξήζεηο γιπθφδεο. Καηά 

ηελ in silico αμηνιφγεζή ηνπ, παξνπζίαζε αδπλακία ζσζηήο ξχζκηζεο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο 

κεηά ηε ιήςε γεπκάησλ, δηφηη νδήγεζε ηνλ αζζελή ζε θξίζηκα ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα. Ζ θιηληθή 

δνθηκή ζηφρεπε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ΔΗ ππφ ηηο αθφινπζεο ξεαιηζηηθέο 

ζπλζήθεο: θαηάζηαζε λεζηείαο, πξστλέο ππεξγιπθαηκίεο, δηαηαξαρή γεχκαηνο, θαζπζηεξήζεηο, 
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θαη αλαθξίβεηεο ζηηο κεηξήζεηο γιπθφδεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ΔΗ είρε σο απνηέιεζκα 

ππεξγιπθαηκηθά επεηζφδηα λα δηαδέρνληαη ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα, αλαδεηθλχνληαο βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ ΔΗ. πγθεθξηκέλα, παξνπζίαζε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ απμνκείσζε 

ησλ εθηηκνχκελσλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο σο πξνο ηηο ελαιιαγέο γιπθφδεο, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζε: i) θαθή ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο, θαη ii) παξαγσγή 

εζθαικέλσλ πξνβιέςεσλ ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο απφ ην κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-

ηλζνπιίλεο.   

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο in silico αμηνιφγεζεο θαη ηεο θιηληθήο δνθηκήο 

θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ην in silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η παξνπζηάδεη κεγάιεο 

απνθιίζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πξνζνκνηψλεη έλαλ αζζελή κε κεγάιε επαηζζεζία ζηελ 

ηλζνπιίλε, ελψ δελ ιακβάλεη ππφςε ηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο 

πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ αζζελψλ αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Δπηπιένλ κεηνλέθηεκα ηεο in silico αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΗ απνηειεί ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο ηνπ 

κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ 

εθαξκφδνληαο εκηηνλνεηδή ζρήκαηα ηλζνπιίλεο, ηα νπνία δελ είλαη θιηληθά δηαζέζηκα. Απφ φια ηα 

παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ππάξρνπλ επηηαθηηθά ζεκεία βειηίσζεο ηνπ ΔΗ ελψ επηβάιιεηαη ε 

ρξήζε πην ιεπηνκεξνχο θαη αμηφπηζηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ in silico αμηνιφγεζή ηνπ.   
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Κευάλαιο 5. Ανάπστξη τμβοτλετσικού τςσήμασορ 

Έγφτςηρ Ινςοτλίνηρ με Φπήςη Ατσοςτνσονιζόμενοτ 

NMPC Ελεγκσή 

 

 

 

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θιηληθήο δνθηκήο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ηνπ αξρηθνχ 

ΔΗ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ειεγθηή πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε 

ζπλάξηεζε θφζηνπο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απφδνζή ηνπ θαη ηελ επζηάζεηά ηνπ. χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΗ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο παξαγξάθνπο 4.2.4 

θαη 4.2.5, απνδεηθλχεηαη φηη ε επηινγή ησλ παξακέηξσλ δελ ήηαλ ε βέιηηζηε. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο αλαπηχρζεθε ΔΗ κε βάζε απηνζπληνληδφκελν NMPC 

ειεγθηή. πγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθε πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνο ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπηπξφζζεηα, νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην ηνκέα αλάπηπμεο κνληέισλ 

πξνζνκνίσζεο ηεο απνξξφθεζεο ηεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν ζπλεηέιεζε ζηε βειηίσζε ηνπ 

κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο, αληηθαζηζηψληαο ην ΓΜ απνξξφθεζεο γιπθφδεο 

απφ ην έληεξν κε έλα αληίζηνηρν πην αθξηβέο θαη πην αμηφπηζην. Δπηπιένλ, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θιηληθήο δνθηκήο, θξίζεθε απαξαίηεην φηη ην ΔΗ πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη ηηο 

θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ θηλεηηθή ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο ζην δηάκεζν πγξφ. Γηα 

απηφ ην ιφγν, ην κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο ηλζνπιίλεο επεθηάζεθε πξνζζέηνληαο έλα 

επηπιένλ ΓΜ πξνζνκνίσζεο ηεο θηλεηηθήο ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο. Σέινο, ε πξφζθαηε 

αλάπηπμε ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM θαζηζηά εθηθηή ηελ δηεμαγσγή πνιιαπιψλ 

ππνινγηζηηθψλ πεηξακάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ΔΗ λα δηαρεηξίδεηαη ηα 

επίπεδα ηεο γιπθφδεο ππφ ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο θαη λα παξάγεη εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία ζε 

θάζε αζζελή.    

5.1 Μεθοδολογία  

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΗ πνπ βαζίδεηαη ζε απηνζπληνληδφκελν NMPC ειεγθηή, είλαη φκνηα κε 

απηήλ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 4. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ βειηησκέλνπ κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο, ηνπ 
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πξνζαξκνζηηθνχ αιγφξηζκνπ ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ θαζψο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο 

ηνπ βειηησκέλνπ ΔΗ 

5.1.1 Ανάπστξη Τβπιδικού Μονσέλοτ Μεσαβολιςμού Γλτκόζηρ- 

Ινςοτλίνηρ με φπήςη ΔΜ και ΝΔΑ 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο βαζίδεηαη ζηε 

ζπλδπαζκέλε ρξήζε ελφο ΜΜ θαη ελφο ΣΝΓ (ρήκα 5.1). Σν ΜΜ πεξηιακβάλεη δχν ΓΜ, ηα νπνία 

πξνζνκνηψλνπλ ηελ απνξξφθεζε ηεο γιπθφδεο απφ ηα εληεξηθά ηνηρψκαηα θαηά ηε ιήςε 

γεπκάησλ, θαη ηελ θηλεηηθή ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο, αληίζηνηρα. Σν ΣΝΓ απνηειείηαη απφ έλα 

ΝΓΑ, φκνην κε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.1, θαη πξνζνκνηψλεη ηελ θηλεηηθή ηεο 

γιπθφδεο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ πδαηαλζξάθσλ ζηα ιακβαλφκελα 

γεχκαηα, θαη ηνπο ππνδφξηνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο εηζέξρνληαη ζην ΜΜ. Οη έμνδνη ηνπ 

ΜΜ θαη ε πξφζθαηε θαηαγξαθή γιπθφδεο εηζέξρνληαη ζην ΝΓΑ γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξνβιέςεσλ ηεο γιπθφδεο.  

 

Στήμα 5.1: Δμαηνκηθεπκέλν Μνληέιν Μεηαβνιηζκνύ Γιπθόδεο-Ηλζνπιίλεο βαζηζκέλν ζηε ζπλδπαζκέλε 
ρξήζε ελόο MΜ θαη ελόο ΝΓΑ 

ΓΜ κνληέιν απνξξόθεζεο γιπθόδεο από ην έληεξν: Σν θπζηνινγηθφ κνληέιν απνξξφθεζεο 

γιπθφδεο απφ ην έληεξν αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Dalla Man θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ [125], [126]. 

Δίλαη κε γξακκηθφ ΓΜ θαη απνηειείηαη απφ ηξία δηακεξίζκαηα, φπνπ ηα δχν αλαπαξηζηνχλ ην 

ζηνκάρη (πγξή θαη ζηεξεά θαηάζηαζε) θαη ην ηξίην ην έληεξν. ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζεσξείηαη 

ζηαζεξφο ξπζκφο απνξξφθεζεο απφ ην έληεξν ελψ ν ξπζκφο γαζηξηθήο θέλσζεο εμαξηάηαη απφ 

ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζην ζηνκάρη. Καηά ηε ιήςε γεχκαηνο ν ξπζκφο 

εηζαγσγήο γιπθφδεο ζην πιάζκα ( inG  (mg/kg/min)) ππνινγίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο δηαθνξηθέο 

εμηζψζεηο. 

0)0(),()()( 21 stostostosto qtqtqtq  (5.1) 

0)0(),()()( 111 stostogristo qtdDtqktq  (5.2) 

0)0(),()()()( 2122 stostogristostoemptsto qtqktqqktq  (5.3) 
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0)0(),()()( 2 gutstostoemptgutabsgut qtqqktqkq  (5.4) 

0)0(,
)(

)( Ra
BW

tqkf
tG

gutabs
in

 
(5.5) 

φπνπ  

})](tanh[)]({tanh[)( minmax
min 2

2
DcqDbq

kk
kqk stostostoempty  (5.6) 

)( bD 12

5
 (5.7) 

cD2

5
 (5.8) 

Με stoq  (mg) αλαπαξηζηάηαη ε πνζφηεηα ηεο γιπθφδεο ζην ζηνκάρη (ζηεξεά, 1stoq θαη πγξή θάζε 

2stoq ), gutq (mg) είλαη ε πνζφηεηα ηεο γιπθφδεο ζην έληεξν, grik (0.0558 min
-1

) είλαη ν ξπζκφο 

κεηαηξνπήο ηεο γιπθφδεο απφ ζηεξεά ζε πγξή θάζε, )( stoempt qk  (min
-1

) ν ξπζκφο γαζηξηθήο 

θέλσζεο, ν νπνίνο είλαη κε γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ stoq , θαη absk
 
(0.057 min

-1
) είλαη ν ζηαζεξφο 

ξπζκφο απνξξφθεζεο απφ ην έληεξν. Δπηπιένλ, ηα f (0.90), D (mg) θαη BW (kg) 

αληηπξνζσπεχνπλ ην πνζνζηφ ηεο εληεξηθήο απνξξφθεζεο, πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζην πιάζκα, ε πνζφηεηα ιακβαλφκελσλ πδαηαλζξάθσλ, θαη ην ζσκαηηθφ 

βάξνο, αληίζηνηρα.    

 
Στήμα 5.2: Κακπύιε ηνπ ξπζκνύ γαζηξηθήο θέλσζεο (kempt) ζπλαξηήζεη ηεο πνζόηεηαο γιπθόδεο ζην 

ζηνκάρη (qsto).   

Καηά ηε ιήςε γεχκαηνο, ην ζηνκάρη πεξηέρεη ηελ πνζφηεηα D mg γιπθφδεο, θαη ν ξπζκφο 

γαζηξηθήο θέλσζεο είλαη ίζνο κε ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ kmax (0.0558), ελψ αξρίδεη λα κεηψλεηαη κε 

έλα ξπζκφ α κέρξη λα θηάζεη ζηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ kmin (0.008). ηε ζπλέρεηα επαλέξρεηαη ζηε 
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κέγηζηε ηηκή ηνπ kmax  κε έλα ξπζκφ β. Με b (0.82) θαη c (0.00236) ζπκβνιίδνληαη ηα πνζνζηά ησλ 

δφζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ξπζκφ γαζηξηθήο θέλσζεο ίζν κε 
2

minmax kk

 

(ρήκα 5.2)  

ΓΜ κνληέιν θηλεηηθήο ηεο ππνδόξηαο ηλζνπιίλεο: Σν κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηεο θηλεηηθήο ηεο 

ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο είλαη έλα γξακκηθφ ΓΜ. Ο ξπζκφο εηζαγσγήο ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα 

έπεηηα απφ ηε ρνξήγεζε πνζφηεηαο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν, πεξηγξάθεηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο εμηζψζεηο: 

ssscscscscadsc IItItIkktI 11111 0)(),()()()(  (5.9) 

ssscscscascdsc IItIktIktI 222212 0)(),()()(  (5.10) 

)()()( tIktIktI scascau 2211  (5.11) 

φπνπ 1scI , 2scI , αλαπαξηζηνχλ ηελ πνζφηεηα κνλνκεξνχο θαη κε κνλνκεξνχο ηλζνπιίλεο ζηνλ 

ππνδφξην ρψξν, αληίζηνηρα. )(tIsc  (pmol/kg/min) είλαη ν ξπζκφο έγρπζεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο, 

dk  (0.0164 min
-1

) είλαη ν ζηαζεξφο ξπζκφο δηάζπαζεο ηεο ηλζνπιίλεο, ελψ ηα 1ak  (0.0018 min
-1

) 

θαη 2ak  (0.0182 min
-1

) αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζηαζεξνχο ξπζκνχο απνξξφθεζεο ηεο κνλνκεξήο θαη 

κε κνλνκεξήο ηλζνπιίλεο, αληίζηνηρα.  

Νεπξσληθό Γίθηπν κε Αλάδξαζε: Ζ γεληθή αξρηηεθηνληθή θαη ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο ηνπ ΝΓΑ 

είλαη φκνηα κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.2. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

εμσηεξηθέο είζνδνη ζην ΝΓΑ είλαη ν ξπζκφο απνξξφθεζεο γιπθφδεο απφ ηα εληεξηθά ηνηρψκαηα 

inG  (mg/kg/min) θαηά ηε ιήςε γεχκαηνο θαη ν ξπζκφο εηζαγσγήο ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα )(tIu  

(pmol/kg/min) κεηά ηε ρνξήγεζε ππνδφξηαο πνζφηεηαο ηλζνπιίλεο. Οη πξνβιέςεηο γιπθφδεο 

ππνινγίδνληαη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε 

))(),(),(()()( tItGtyRNNtyty uinNNNNNN 11  (5.12) 

5.1.2 Ανάπστξη Πποςαπμοςσικού Αλγόπιθμοτ Ενημέπψςηρ σψν 

Παπαμέσπψν  

Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο (Δμ. 4.10), θαζνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεγθηή. Παξαδνζηαθά νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο 

θφζηνπο ζηνπο MPC ειεγθηέο, πξνζδηνξίδνληαη είηε κέζσ ηεο κεζφδνπ δνθηκήο θαη ζθάικαηνο 

(trial and error method) είηε αθνινπζψληαο ζεηξά εκπεηξηθψλ θαλφλσλ [153]. Λφγσ ηεο 

επηθαιππηφκελεο επίδξαζεο ησλ παξακέηξσλ, ε κέζνδνο δνθηκήο θαη ζθάικαηνο είλαη 

θνπηψδεο. Δπηπιένλ, νη ζπζηεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζνχλ εκπεηξηθνχο θαλφλεο δελ 

είλαη εχθνια θαηαλνεηέο, ελψ δχζθνια εθαξκφδνληαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε απφ ηνπο θνξείο 

ειέγρνπ ζε ζπζηήκαηα πνπ πθίζηαληαη ζνβαξέο δηαηαξαρέο θαη κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, αλαπηχρζεθε πξνζαξκνζηηθή 
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θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηξαηεγηθή ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ ε νπνία εθαξκφδεη αζαθή 

ινγηθή [154].  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο πηνζεηήζεθε πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνο ελεκέξσζεο 

ησλ παξακέηξσλ pN , u , ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ αλαπηχρζεθε πξσηφηππνο αιγφξηζκνο γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο θάζε ρξνληθή ζηηγκή.  Οη ππφινηπεο 

παξάκεηξνη δηαηεξήζεθαλ ζηαζεξέο θαη ε επηινγή ηνπο βαζίζηεθε ζηελ αθφινπζε ινγηθή. Ο 

ζπληειεζηήο βαξχηεηαο πξνβιέςεσλ e  δηαηεξείηαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 1, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ηαπηφρξνλε αχμεζή ηνπ κε ην ρξνληθφ νξίδνληα πξνβιέςεσλ pN , πνπ ζα νδεγνχζε 

ζε απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη γλσζηφο ν 

ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ζήκαηνο ειέγρνπ ζην ζχζηεκα, φπσο ζπκβαίλεη θαηά 

ηελ έγρπζε ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην ρψξν, ε παξάκεηξνο 1N  ηίζεηαη ίζε κε 1. Μεγάιεο 

ηηκέο ηεο παξακέηξνπ cN
 
απμάλνπλ ζεκαληηθά ηηο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ, ρσξίο λα 

απμάλεηαη θαηά αληηζηνηρία θαη ε απφδνζε, γηα απηφ ην ιφγν επηιέγεηαη 1cN . Δπηπξφζζεηα, ε 

επηινγή ηνπ ρακειφηεξνπ ( LG ) θαη πςειφηεξνπ ( HG ) επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο θαζψο θαη 

ησλ ζπληειεζηψλ πνηλήο ( HL, ), βαζίζηεθε ζε έλα ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πςειψλ επηπέδσλ γιπθφδεο (πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο δηαηαξαρέο γεπκάησλ) θαη ηελ πξφιεςε 

πςειψλ εθηηκνχκελσλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο, νη νπνίνη ζα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά 

ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα.  

Ο πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνο ελεκεξψλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο παξακέηξνπο pN , u , 

κε ζηφρν λα ξπζκίζεη ηελ απφθξηζε θιεηζηνχ βξφρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, λα κεηαβάιιεηαη εληφο 

πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ. Δπηπιένλ, ην επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο ( r ), κεηαβάιιεηαη γχξσ 

απφ κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ψζηε λα απνθεχγνληαη ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα. Σα φξηα κπνξεί 

λα είλαη δπλακηθά σο πξνο ην ρξφλν θαη θαζνξίδνληαη απφ ην ρξήζηε κε ηε κνξθή δηαλπζκάησλ 

αλψηεξνπ 
u

y  θαη θαηψηεξνπ νξίνπ 
l

y . Οη λέεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαη ηνπ επηζπκεηνχ 

επηπέδνπ γιπθφδεο ππνινγίδνληαη κε βάζε θαλφλεο αζαθνχο ινγηθήο, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη 

αθνινχζσο. 

ηάδην ππνινγηζκνύ ηεο αζάθεηαο 

ην ζηάδην ππνινγηζκνχ ηεο αζάθεηαο, αξρηθά ππνινγίδνληαη νη θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο ηεο 

παξαβίαζεο ησλ νξίσλ θαη ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ πξνβιέςεσλ γιπθφδεο ζην ζεκείν 

παξαβίαζεο, θαζψο θαη ε θαλνληθνπνηεκέλε δηαθνξά ηνπ επηζπκεηνχ επίπεδνπ ηεο γιπθφδεο 

απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ηνπ. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε αζάθεηα ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ 

ηηκψλ ζχκθσλα κε ηα αζαθή ζχλνια πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ρήκαηα 5.3 θαη 5.4. Δάλ 

παξαβηάδεηαη ην άλσ φξην, ε θαλνληθνπνηεκέλε ηηκή παξαβίαζήο ηνπ (Α) νξίδεηαη απφ ηελ 

Δμίζσζε 5.13 
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 (5.13) 

Οκνίσο, εάλ παξαβηάδεηαη ην θάησ φξην, ε θαλνληθνπνηεκέλε ηηκή παξαβίαζήο ηνπ (Β) νξίδεηαη 

απφ ηελ Δμίζσζε 5.14 

)(

)(

mty

mtyy
B

l
NN

l -m)(t
 (5.14) 

φπνπ m είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη πξνβιέςεηο ηεο γιπθφδεο παξαβηάδνπλ θαηά ην κέγηζην ην 

φξην. Σα Α θαη Β εγγπψληαη εμνξηζκνχ ζεηηθή ηηκή εάλ ην αληίζηνηρν φξην παξαβηάδεηαη θαη 

αξλεηηθή ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αζάθεηαο ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο 

ηηκήο ηεο παξαβίαζεο ησλ νξίσλ ρξεζηκνπνηείηαη ην αζαθέο ζχλνιν, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

ρήκα 5.3 a) θαη απνηειείηαη απφ δχν ζηγκνεηδείο ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ νλνκάδνληαη: 

Καλνληθή θαη Τςειή ελψ ππνδειψλνληαη σο G (Good) θαη H (High), αληίζηνηρα. πλεπψο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ παξαβηάδεηαη ην αλψηεξν φξην, ην Α αλήθεη ζην H θαη ην Β ζην G θαη αληίζηξνθα. 

 

Στήμα 5.3: ύλνια αζάθεηαο γηα ηελ θαλνληθνπνηεκέλε ηηκή ηεο παξαβίαζεο (a) θαη ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο 
ηεο παξαβίαζεο (b) ησλ νξίσλ 

Ζ θαλνληθνπνηεκέλε ηηκή ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο ζην ζεκείν παξαβίαζεο ησλ 

νξίσλ νξίδεηαη απφ ηελ Δμίζσζε 5.15. 

)(

)1(-)(

mty

mtymty
C

NN

NNNN  (5.15) 

Ο ππνινγηζκφο ηεο αζάθεηαο ηνπ C πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ αζαθνχο ζπλφινπ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5.3 b). Πεξηιακβάλεη 1 ηξηγσληθή θαη 2 ζηγκνεηδείο ζπλαξηήζεηο 

ζπκκεηνρήο: Θεηηθή (Positive), Μεδεληθή (Zero), Αξλεηηθή (Negative) πνπ ππνδειψλνληαη σο P, 

Z θαη N αληίζηνηρα.  

Όζνλ αθνξά ην επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο, ε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή γχξσ απφ ηελ νπνία 

κεηαβάιιεηαη επηιέγεηαη ίζε κε 110 mg/dl. Ζ ηηκή απηή είλαη πεξίπνπ ίζε κε ην επίπεδν γιπθφδεο 

112.5 mg/dl, φπνπ ν δείθηεο θηλδχλνπ γιπθφδεο αίκαηνο (Blood Glucose Risk Index) είλαη ίζνο κε 

ην κεδέλ. Tν δπλακηθφ επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο πεξηνξίδεηαη εληφο ηνπ εχξνο ηηκψλ: 105 

mg/dl έσο 120 mg/dl. Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο εληφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εχξνπο, ε αζάθεηα ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκήο (D) ηεο δηαθνξάο ηνπ απφ ην 110 
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mg/dl, ε νπνία δίλεηαη απφ ηελ Δμίζσζε 5.16, ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ αζαθνχο ζπλφινπ, 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5.4. Σν ζπγθεθξηκέλν αζαθέο ζχλνιν, απνηειείηαη απφ 1 

ηξηγσληθή θαη 2 ζηγκνεηδείο ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο: (LR), (NR) θαη (HR) πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

ρακειφ ( 105r ), θαλνληθφ ( 120105 r ), θαη πςειφ ( 120r ) εχξνο ηηκψλ ηνπ επηζπκεηνχ 

επηπέδνπ γιπθφδεο.   

110

110-r
D  (5.16) 

 

 

Στήμα 5.4: Αζαθέο ζύλνιν γηα ηελ θαλνληθνπνηεκέλε ηηκή ηεο δηαθνξάο ηνπ επηζπκεηνύ επηπέδνπ γιπθόδεο 
από ην 110 mg/dl  

Μεραληζκόο πκπεξάζκαηνο 

ην ρήκα 5.5 παξνπζηάδνληαη ηα αζαθή ζχλνια ησλ εμφδσλ ησλ παξακέηξσλ pN , u θαη 

ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο ηα νπνία απνηεινχληαη απφ 3 ηξηγσληθέο θαη 2 ζηγκνεηδείο 

ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο. πγθεθξηκέλα, νη LN, SN, ZE, SP, LP απνηεινχλ ην αζαθέο ζχλνιν 

εμφδσλ ησλ παξακέηξσλ 
pN , u , ελψ νη HNeg, Neg, Zer, Pos, Hpos, απαξηίδνπλ ην αζαθέο 

ζχλνιν εμφδνπ ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο. Ο Πίλαθαο 5.1 παξνπζηάδεη ηνπο βαζηθνχο 

θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ pN , u  θαη ηνπ 

επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο. Οη θαλφλεο είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ψζηε λα 

δηαηππψλνπλ ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη παξάκεηξνη pN , u  θαη r ζηελ απφθξηζε ηνπ ειεγθηή. ε 

γεληθέο γξακκέο, ζχκθσλα κε εκπεηξηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ππνινγηζηηθά 

πεηξάκαηα [154], ε αχμεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα πξνβιέςεσλ ( pN ) κε ζηαζεξφ ην ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ειέγρνπ ( u ) θαηαιήγεη ζε πην γξήγνξε απφθξηζε ηνπ ειεγθηή θαη κε κηθξφηεξε 

ππεξχςσζε. Δπηπιένλ, ε κείσζε ηνπ u επηηαρχλεη ην ρξφλν απφθξηζεο.  

Ο κεραληζκφο ζπκπεξάζκαηνο απνηειείηαη απφ 14 θαλφλεο. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο 

πξνβιέςεσλ απμάλεηαη φπνηε ππάξρεη παξαβίαζε ησλ νξίσλ ελψ κεηψλεηαη ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε. Δπηπξφζζεηα, νη θαλφλεο R5 θαη R8 πξνζζέηνπλ έλα παξάγνληα κείσζεο ζην pN , 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη παξαβίαζε ησλ νξίσλ θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο είλαη 
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πνιχ κηθξφο, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη φηη ε γιπθφδε αξρίδεη λα επαλέξρεηαη ζηηο θπζηνινγηθέο ηεο 

ηηκέο. Ζ παξάκεηξνο u  κεηψλεηαη φηαλ παξαβηάδνληαη ηα φξηα ελψ δελ κεηαβάιιεηαη ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε. Δπηπιένλ, φηαλ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο είλαη κεδέλ, πξνζηίζεηαη 

έλαο παξάγνληαο αχμεζεο ηνπ u . 

 

 

Στήμα 5.5: Αζαθέο ζύλνιν εμόδσλ γηα ηηο παξακέηξνπο pN , u  (άλσ γξάθεκα) θαη ην επηζπκεηό επίπεδν 

αλαθνξάο (θάησ γξάθεκα) 

Πίνακας 5.1: Καλόλεο αζαθνύο ινγηθήο γηα ηε ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ΔΗ 

No. Καλόλαο 
Απνηέιεζκα γηα ην  

u  

Απνηέιεζκα γηα ην  

pN  
Απνηέιεζκα γηα ην 

r  

R1 Δάλ ην A αλήθεη ζην H θαη ην B ζην G SN LP - 

R2 Δάλ ην A αλήθεη ζην G θαη ην B ζην H LN LP - 

R3 Δάλ ην A αλήθεη ζην G θαη ην B ζην G ZE SN - 

R4 Δάλ ην A αλήθεη ζην H θαη ην C ζην P LN SP - 

R5 Δάλ ην A αλήθεη ζην H θαη ην C ζην Z SP SN - 

R6 Δάλ ην Α αλήθεη ζην H θαη ην C ζην N ZE ZE - 

R7 Δάλ ην B αλήθεη ζην H θαη ην C ζην P SN ZE - 

R8 Δάλ ην Β αλήθεη ζην H θαη ην C ζην Z SP SN - 

R9 Δάλ ην A αλήθεη ζην H θαη ην C ζην N ZE SP - 

R10 Δάλ ην D αλήθεη ζην HR - - Neg 

R11 Δάλ ην D αλήθεη ζην LR - - HPos 

R12 
Δάλ ην A αλήθεη ζην H θαη ην C ζην P 

θαη ην D ζην NR 
- - HNeg 

R13 
Δάλ ην A αλήθεη ζην H θαη ην C ζην Z 

θαη ην D ζην NR 
  Pos 

R14 
Δάλ ην A αλήθεη ζην H θαη ην C ζην N 

θαη ην D ζην NR 
  Pos 

Οη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο, είλαη 

θαηάιιεια δηαηππσκέλνη, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ηα ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ απφ εθηηκήζεηο ππεξβνιηθά κεγάισλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο. πγθεθξηκέλα, 

φηαλ παξαβηάδεηαη ην άλσ φξην θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο είλαη ζεηηθφο ην r πξέπεη 
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λα κεησζεί γηα λα πξνιάβεη ηα ππεξγιπθαηκηθά επεηζφδηα, ελψ φηαλ παξαβηάδεηαη ην άλσ φξην θαη 

ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο γιπθφδεο είλαη κεδέλ ή αξλεηηθφο, ην r πξέπεη λα απμεζεί γηα λα 

απνθεπρζνχλ πςειέο εθηηκήζεηο ζηνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, νη νπνίνη κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα.   

Απναζαθνπνίεζε 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο απναζαθνπνίεζεο παξάγεηαη κηα απζηεξά αξηζκεηηθή ηηκή (crisp 

value) απφ ην αζαθέο ζχλνιν, πνπ πξνέθπςε θαηά ην ζηάδην ππνινγηζκνχ ηεο αζάθεηαο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζπκπεξάζκαηνο. Οη θαλφλεο ηνπ Πίλαθα 5.1 εθθξάδνληαη κε 

καζεκαηηθή κνξθή κεηαηξέπνληαο ην ινγηθφ ΚΑΗ (AND) ζε καζεκαηηθφ ειάρηζην (min). Με απηφ 

ηνλ ηξφπν πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αζαθψλ θαλφλσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 5.2.  

Πίνακας 5.2: Μαζεκαηηθή έθθξαζε ησλ αζαθώλ θαλόλσλ  

No. Απνηέιεζκα γηα ην  u  Απνηέιεζκα γηα ην  pN  Απνηέιεζκα γηα ην 
r  

R1 κ1,2( u ) = min(κH(A), κG(B)) κ1,5( pN ) = min(κH(A), κG(B)) - 

R2 κ2,1( u ) = min(κG(A), κH(B)) κ2,5( pN ) = min(κG(A), κH(B)) -- 

R3 κ3,3( u ) = min(κG(A), κG(B)) κ3,2( pN ) = min(κG(A), κG(B)) - 

R4 κ4,1( u ) = min(κΖ(A), κP(C)) κ4,4( pN ) = min(κΖ(A), κP(C)) - 

R5 κ5,4( u ) = min(κΖ(A), κz(C)) κ5,2( pN ) = min(κΖ(A), κz(C)) - 

R6 κ6,3( u ) = min(κΖ(A), κz(C)) κ6,3( pN ) = min(κΖ(A), κz(C)) - 

R7 κ7,2( u ) = min(κΖ(Β), κP(C)) κ7,3( pN ) = min(κΖ(Β), κP(C)) - 

R8 κ8,4( u ) = min(κΖ(Β), κΕ(C)) κ8,2( pN ) = min(κΖ(Β), κΕ(C)) - 

R9 κ9,3( u ) = min(κΖ(Β), κΝ(C)) κ9,4( pN ) = min(κΖ(Β), κΝ(C)) - 

R10 - - κ10,2(r) = κHR(D)) 

R11 - - κ11,5(r) = κLR(D)) 

R12 - - κ12,1(r) = min(κΖ(A), κP(C), κNR(D)) 

R13   κ13,4(r) = min(κΖ(A), κZ(C), κNR(D)) 

R14   κ14,4(r) = min(κΖ(A), κN(C), κNR(D)) 

φπνπ κε κx(y) ππνδειψλεηαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ y (φπνπ y κπνξεί λα είλαη Α ή Β ή C ή D) 

ζηε ζπλάξηεζεο ζπκκεηνρήο x (φπνπ x κπνξεί λα είλαη H ή G ή LN ή SN ή ZE ή SP ή LP ή HNeg 

ή Neg ή Zer ή Pos ή Hpos). Δπηπιένλ, κε κi,j(*) αλαπαξηζηάηαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ (*) ζηελ 

j-νζηή ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο εμφδνπ, σο πξνο ην θαλφλα Ri. Όπνπ ν δείθηεο j ιακβάλεη ηηο ηηκέο 

1, 2, 3, 4, 5 γηα λα ζπκβνιίζεη ηηο ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο LN, SN, ZE, SP, LP ή HNeg, Neg, 

Zer, Pos, HPos, αληίζηνηρα.  

R f

R f

n

i

n

j

ji

n

i

n

j

iji

u

z

z

w

1 1

,

1 1

,

)(

)(

)(  (5.17) 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαγφλησλ ελεκέξσζεο ηεο παξακέηξνπ u  εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο 

ηνπ θέληξνπ ηεο πεξηνρήο (center of area princible) (Δμίζσζε 5.17). Όπνπ κε δi αλαπαξηζηάηαη ε 

ηηκή πνπ βξίζθεηαη ην θέληξν ηεο i-νζηήο ζπλάξηεζεο ζπκκεηνρήο εμφδνπ, ελψ κε nR, nf 

ζπκβνιίδεηαη ν αξηζκφο ησλ αζαθψλ θαλφλσλ θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ ζπκκεηνρήο εμφδσλ, 

αληίζηνηρα. Οη έμνδνη, γηα ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα πξνβιέςεσλ ( pN ) θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν 

γιπθφδεο (r), ππνινγίδνληαη απφ ηελ αθφινπζε Δμίζσζε: 

R fn

j

n

i

iij zzw

1 1

, )()(  (5.18) 

φπνπ z ππνδειψλεη είηε ην pN
 
είηε ην r. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην pN  είλαη αθέξαηνο ην w( pN ) 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ.   

Δπηζθόπεζε ηνπ πξνζαξκνζηηθνύ αιγόξηζκνπ ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ 

Ο πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνο πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα: ην ζηάδην παξαηήξεζεο θαη ην 

ζηάδην ελεκέξσζεο. Καηά ην ζηάδην παξαηήξεζεο, ππνινγίδεηαη ν εθηηκνχκελνο ξπζκφο 

έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γιπθφδεο, απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ζπλάξηεζεο θφζηνπο (Δμίζσζε 4.13). ην ζηάδην παξαηήξεζεο, ν ρξνληθφο νξίδνληαο 

πξνβιέςεσλ ( pN ), ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ( u ) θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν αλαθνξάο έρνπλ 

ζηαζεξέο θαη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο, έζησ Pw, Γct  θαη rct, αληίζηνηρα. Δάλ νη πξνβιέςεηο ηεο 

γιπθφδεο παξαβηάδνπλ ηα φξηα, ηφηε ν αιγφξηζκνο πξνζαξκνγήο εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο 

ελεκέξσζεο, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ν εθηηκνχκελνο ξπζκφο έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή. 

πγθεθξηκέλα, θάζε ρξνληθή ζηηγκή t πξαγκαηνπνηνχληαη, ηα αθφινπζα βήκαηα:  

Βήκα 1: Τπνινγηζκφο ηνπ κειινληηθνχ πξνθίι γιπθφδεο, απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ζπλάξηεζεο θφζηνπο (Δμίζσζε 4.12), φπνπ ctctuwp rrPN ,,
 

Βήκα 2: Έιεγρνο εάλ νη πξνβιέςεηο γιπθφδεο παξαβηάδνπλ ηα φξηα (
u

y , 
l

y ). Δάλ δελ 

παξαηεξεζεί παξαβίαζε έπεηαη ην Βήκα 8. 

Βήκα 3: Πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο t+m εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα πξνβιέςεσλ, 

πνπ ζπκβαίλεη ε κέγηζηε παξαβίαζε ησλ νξίσλ. 

Βήκα 4: Τπνινγηζκφο ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ ηηκψλ ηεο παξαβίαζεο ησλ νξίσλ (A,Β), ηνπ 

ξπζκνχ κεηαβνιήο γιπθφδεο ζην ζεκείν παξαβίαζεο ηνπ νξίνπ (C) θαη ηεο δηαθνξάο ηνπ 

επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο απφ ην 110 mg/dl (D) 

Βήκα 5: Τπνινγηζκφο ηεο αζάθεηαο ησλ παξακέηξσλ (A, Β, C, D) ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

πνπ πεξηγξάθηεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 

Βήκα 6: Τπνινγηζκφο ησλ παξαγφλησλ ελεκέξσζεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο Δμηζψζεηο 

5.17, 5.18 

Βήκα 7: Θέηνπκε: )(1(, uutu w , )(rwrrt , )(, pptp NwNN  
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Βήκα 8: Τπνινγηζκφο θαη εθαξκνγή ζην ζχζηεκα ηνπ εθηηκνχκελνπ ξπζκνχ έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη απφ ην Βήκα 1 ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή t+1. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θαηά ηε δεημαγσγή ππνινγηζηηθψλ πεηξακάησλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 

πξνζαξκνζηηθφ αιγφξηζκν ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ. πγθεθξηκέλα, παξφιν πνπ ηα αξρηθά 

πεηξάκαηα ηνπ ΔΗ κε βάζε ηνλ απηνζπληνληδφκελν NMPC ειεγθηή, ρξεζηκνπνηψληαο ην in 

silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η, βειηίσζε ηελ απνηειεζκάηηθφηεηα ηνπ, ν αιγφξηζκνο 

ελεκέξσζεο ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο απνδείρηεθε φηη δελ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπ 

ειεγθηή ζηε ξχζκηζε αζζελψλ κε κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε. Χο εθ ηνχηνπ θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ππνινγηζηηθψλ πεηξακάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM, ην επηζπκεηφ 

επίπεδν γιπθφδεο παξέκεηλε ζηαζεξφ θαζφιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή. Δπηπιένλ ν 

ρξνληθφο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ θαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ειέγρνπ επαλαθέξνληαη ζηηο 

αξρηθέο ηνπο ηηκέο θάζε θνξά πνπ ιακβάλεηαη λέν γεχκα.  

5.1.3 Πποςομοιψσήρ UVa T1DM  

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ην in silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η πξνζνκνηψλεη έλαλ 

αζζελή κε πνιχ κεγάιε επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

επξσζηίαο ηνπ ΔΗ ζε δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο κεηαμχ ησλ 

αζζελψλ αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ αζζελή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξαηηέξσ ππνινγηζηηθά πεηξάκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνζνκνησηή UVa T1DM [158]. Ο πξνζνκνησηήο UVa T1DM ελζσκαηψλεη 

ην κνληέιν Dalla Man, ην νπνίν απνηειείηαη απφ πνιχπινθν δίθηπν δηακεξηζκάησλ. ην κνληέιν 

Dalla Man ηα ππνζπζηήκαηα γιπθφδεο θαη ηλζνπιίλεο ζπλδένληαη κέζσ ξνψλ ειέγρνπ, δειαδή ε 

ηλζνπιίλε ειέγρεη ηε ρξήζε ηεο γιπθφδεο θαη ηελ ελδνγελή παξαγσγήο ηεο. Σν ππνζχζηεκα ηεο 

ηλζνπιίλεο απνηειείηαη απφ δχν δηακεξίζκαηα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην ήπαξ θαη ζην πιάζκα. 

Ζ ελδνγελήο παξαγσγή ηεο γιπθφδεο θαηαζηέιιεηαη απφ ηελ απμεκέλε ζπγθέληξσζε ηεο 

γιπθφδεο ζην αίκα θαη ηελ θαζπζηεξεκέλε επίδξαζε ηεο ηλζνπιίλεο. Ζ απνξξφθεζε γιπθφδεο 

απφ ην έληεξν, πεξηγξάθεηαη απφ κε γξακκηθφ ΓΜ κε ηξία δηακεξίζκαηα. Σα δπν δηακεξίζκαηα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην ζηνκάρη (ζηεξεά θαη πγξή θαηάζηαζε) θαη ην ηξίην ην έληεξν. Ο ξπζκφο 

γαζηξηθήο θέλσζεο δελ είλαη ζηαζεξφο αιιά εμαξηάηαη απφ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα γιπθφδεο ζην 

ζηνκάρη. Σν ππνζχζηεκα ηεο γιπθφδεο είλαη ΓΜ θαη απνηειείηαη απφ δχν δηακεξίζκαηα γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ηεο θηλεηηθήο ηεο γιπθφδεο. Ζ ρξήζε ηεο γιπθφδεο πεξηιακβάλεη δχν κέξε: i) 

ηλζνπιηλν-αλεμάξηεηε ρξήζε, ε νπνία αλαπαξηζηάηαη απφ έλαλ ζηαζεξφ φξν ζην πξψην 

δηακέξηζκα θαη αληηζηνηρεί ζηελ απνξξφθεζε ηεο γιπθφδεο απφ ηνλ εγθέθαιν θαη ηα 

εξπζξνθχηηαξα, θαη ii) ηλζνπιηλν-εμαξηψκελε ρξήζε, πνπ ζπκβαίλεη ζε απνκαθξπζκέλν 

δηακέξηζκα θαη αληηζηνηρεί ζηελ απνξξφθεζε γιπθφδεο απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ηζηνχο. 

Έθθξηζε γιπθφδεο απφ ηνπο λεθξνχο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε ζπγθέληξσζε γιπθφδεο 

πιάζκαηνο ππεξβαίλεη έλα φξην.  
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Σν κνληέιν Dalla Man ηξνπνπνηήζεθε θαηάιιεια [125] γηα λα πξνζνκνηψλεη: i) ην 

κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ Η, ii) ππνδφξηεο κεηξήζεηο γιπθφδεο, θαη iii) εμσγελή 

ρνξήγεζε ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ 

πξνζνκνησηή UVa T1DM, ν νπνίνο, πεξηιακβάλεη δχν επηπιένλ κνληέια: i) κνληέιν 

πξνζνκνίσζεο ησλ αλαθξηβεηψλ ζηηο κεηξήζεηο γιπθφδεο, θαη ii) κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηεο 

αληιίαο έγρπζεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο. Ο πξνζνκνησηήο ελζσκαηψλεη ηελ έληνλε 

δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

κε Γ Σχπνπ Η, πξνζνκνηψλνληαο πιεζπζκνχο εηθνληθψλ αζζελψλ. 

ηελ παξνχζα κειέηε ην ΔΗ δνθηκάζηεθε ζηνπο 10 ελήιηθεο κε Γ Σχπνπ Η, πνπ δηαηίζεληαη 

απφ ηνλ πξνζνκνησηή θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ επξεία δηαθνξνπνίεζε ζηηο παξακέηξνπο ηνπο 

(ειηθία, επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, θ.η.ι), απνηειψληαο έηζη έλα κηθξφ πιεζπζκφ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ΔΗ [83], [91]. Σν ΔΗ αμηνινγήζεθε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη 

θαηαζηάζεηο λεζηείαο, δηαηαξαρέο γεπκάησλ, θαζπζηεξήζεηο, αλαθξίβεηεο ζηηο κεηξήζεηο 

γιπθφδεο, δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Γ 

Σχπνπ Η (inter-patient variability), θαη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο πνζφηεηαο ησλ πεξηερφκελσλ 

πδαηαλζξάθσλ ζηα ιακβαλφκελα γεχκαηα.  

5.2 Αποσελέςμασα 

Σν βειηησκέλν κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο αμηνινγήζεθε αλαδξνκηθά κε 

δεδνκέλα απφ ηα εκεξνιφγηα αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

πξνζαξκνζηηθνχ αιγφξηζκνπ ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ θαη γηα λα δσζεί ζπγθξηηηθή 

δηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππνινγηζηηθά πεηξάκαηα κε δεδνκέλα πνπ 

παξάγνληαη απφ ην in silico κνληέιν αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η, εθαξκφδνληαο ην ΔΗ πνπ 

ελζσκαηψλεη ην αξρηθφ πβξηδηθφ κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο. Σν βειηησκέλν 

ΔΗ, πνπ ελζσκαηψλεη ην πβξηδηθφ κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο απνηεινχκελν 

απφ δχν ΓΜ θαη έλα ΝΓΑ, αμηνινγήζεθε in silico κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM.  

5.2.1 Αξιολόγηςη σοτ Μονσέλοτ Μεσαβολιςμού Γλτκόζηρ- Ινςοτλίνηρ  

Ο ηξφπνο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ βειηησκέλνπ κνληέινπ 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο κε δεδνκέλα πξαγκαηηθψλ αζζελψλ είλαη φκνηα κε ηα 

αληίζηνηρα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην αξρηθφ κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο–ηλζνπιίλεο 

(παξάγξαθνο 4.2.2). ηα ρήκαηα 5.6 θαη 5.7 απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα νη πξνβιέςεηο θαη νη 

θαηαγξαθέο γιπθφδεο γηα ην ρξνληθφ νξίδνληα πξνβιέςεσλ ησλ 30 min θαη 60 min, αληίζηνηρα. Οη 

θακπχιεο Clarke απεηθνλίδνληαη ζηα ρήκαηα 5.8 θαη 5.9. Ο Πίλαθαο 5.3 παξνπζηάδεη ηα 

πνζνζηά ζεκεηαθψλ ζθαικάησλ ζηηο θιαζζηθέο θακπχιεο Clarke, ελψ ζηνπο Πίλαθεο 5.4 θαη 5.5 

θαίλνληαη ηα πνζνζηά ζεκεηαθψλ ζθαικάησλ ζηηο δπλακηθέο θακπχιεο Clarke.  
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Στήμα 5.6: Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 1 έσο 3 
(Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 30 min 
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Στήμα 5.6 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
4 έσο 6 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 30 min 
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Στήμα 5.6 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
7 έσο 9 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 30 min 
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Στήμα 5.6 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
10 έσο 12 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 30 min 
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Στήμα 5.7: Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 1 έσο 3 
(Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 60 min 
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Στήμα 5.7 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
4 έσο 6 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 60 min 
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Στήμα 5.7 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
7 έσο 9 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 60 min 
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Στήμα 5.7 (ζσν.): Απεηθόληζε ησλ εθηηκνύκελσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο, ζηνπο Αζζελείο 
10 έσο 12 (Πίλαθαο 4.3). Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 60 min 
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Στήμα 5.8: Κακπύιεο Clarke γηα ην ρξνληθό νξίδνληα πξνβιέςεσλ ίζν κε 30  

 

Στήμα 5.9: Κακπύιεο Clarke γηα ην ρξνληθό νξίδνληα πξνβιέςεσλ ίζν κε 60 min  

Tα πνζνζηά αλίρλεπζεο ππν- θαη ππεξ- γιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ θαζψο θαη ε ROC αλάιπζε 

γηα ηηο ππνγιπθαηκίεο, αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5.6 θαη 5.7, αληίζηνηρα.  



Κεθάιαην 5. Αλάπηπμε πκβνπιεπηηθνύ πζηήκαηνο Έγρπζεο Ηλζνπιίλεο κε Υξήζε Απηνζπληνληδόκελνπ NMPC Διεγθηή 

118 

Πίνακας 5.3: Πνζνζηά ζηηο δώλεο ησλ Κακπύισλ Clarke 

 Φξνληθόο Οξίδνληαο Πξνβιέςεσλ 

Εώλε 30 min 60 min 

Α 
90.48% 78.04% 

Β 
8.67% 19.94% 

C 
0.01% 0.02% 

D 
0.84% 1.98% 

E 
0.00% 0.03% 

Πίνακας 5.4: Πνζνζηά ζηηο δώλεο ησλ Γπλακηθώλ Κακπύισλ Clarke. Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 30 
min 

 

Πίνακας 5.5: Πνζνζηά ζηηο δώλεο ησλ Γπλακηθώλ θακπύισλ Clarke. Υξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 60 
min 

 

  P-EGA 

  Υπνγιπθαηκία Φπζηνινγηθή 
Γιπθαηκία 

Υπεξγιπθαηκία 

R
-E

G
A

 

 A D E A B C A B C D E 

A 68.02 15.29 0.00 78.76 5.22 0.01 75.29 2.19 0.00 0.24 0.00 

B 7.18 0.78 0.00 7.06 1.01 0.00 10.20 0.61 0.00 0.03 0.00 

uC 1.09 0.00 0.00 3.13 0.09 0.00 7.03 0.20 0.00 0.00 0.00 

IC 7.33 0.31 0.00 4.55 0.18 0.00 4.11 0.10 0.00 0.00 0.00 

uD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

uE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Αθξηβείο 

Μεηξήζεηο 
75.2 92.04 88.29 

 
Ήπηα 

ζθάικαηα 
8.42 7.95 11.44 

 
Σεκαληηθά 
ζθάικαηα 

16.38 0.01 0.27 

  P-EGA (%) 

  Υπνγιπθαηκία Φπζηνινγηθή 
Γιπθαηκία 

Υπεξγιπθαηκία 

R
-E

G
A

 (
%

) 

 A D E A B C A B C D E 

A 51.64 37.13 0.00 69.20 15.88 0.02 68.16 9.19 0.00 0.74 0.03 

B 2.03 2.34 0.00 5.67 2.87 0.01 9.19 2.09 0.00 0.03 0.03 

uC 0.62 0.31 0.00 2.22 0.17 0.00 6.40 0.37 0.00 0.07 0.00 

IC 5.93 0.00 0.00 3.57 0.38 0.00 3.23 0.44 0.00 0.03 0.00 

uD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

uE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Αθξηβήο 

Μεηξήζεηο 
53.67 93.63 88.63 

 
Ήπηα 

ζθάικαηα 
6.55 6.34 10.43 

 
Σεκαληηθά 
ζθάικαηα 

39.78 0.03 0.94 
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Πίνακας 5.6: Πνζνζηά αλίρλεπζεο ππνγιπθαηκηθώλ θαη ππεξγιπθαηκηθώλ επεηζνδίσλ 

Φξνληθόο Οξίδνληαο Πξνβιέςεσλ: 30 min 

% Αλίρλεπζεο Υπνγιπθαηκηθώλ Δπεηζνδίσλ % Αλίρλεπζεο Υπεξγιπθαηκηθώλ Δπεηζνδίσλ 

60.03% 89.87% 

Φξνληθόο Οξίδνληαο Πξνβιέςεσλ: 60 min 

% Αλίρλεπζεο Υπνγιπθαηκηθώλ Δπεηζνδίσλ % Αλίρλεπζεο Υπεξγιπθαηκηθώλ Δπεηζνδίσλ 

40.12 % 78.60 % 
 

 

Πίνακας 5.7: ROC Αλάιπζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ κνληέινπ λα αληρλεύεη 
ππνγιπθαηκηθά επεηζόδηα 

Φξνληθόο Οξίδνληαο Πξνβιέςεσλ: 30 min 

Δπαηζζεζία 0.60 

Δηδηθόηεηα 0.98 

Θεηηθόο Λόγνο Πηζαλνθαλεηώλ  0.63 

Αξλεηηθόο Λόγνο Πηζαλνθαλεηώλ 0.98 

Φξνληθόο Οξίδνληαο Πξνβιέςεσλ: 60 min 

Δπαηζζεζία 0.40 

Δηδηθόηεηα 0.97 

Θεηηθόο Λόγνο Πηζαλνθαλεηώλ  0.45 

Αξλεηηθόο Λόγνο Πηζαλνθαλεηώλ 0.97 
 

Παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο είλαη ηθαλφ λα πξνζνκνηψλεη 

εμαηνκηθεπκέλα ην κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η, θαζψο θαη λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ζηε δηαξθψο κεηαβαιιφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ 

γιπθφδεο ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η. Απφ ηηο δπλακηθέο θακπχιεο Clarke ζπλάγεηαη φηη ηα πην 

ζεκαληηθά ζθάικαηα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ ππνγιπθαηκηψλ, ελψ κεγάια πνζνζηά 

αθξηβψλ πξνβιέςεσλ παξαηεξνχληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο ππεξγιπθαηκίαο θαη θπζηνινγηθήο 

γιπθαηκίαο. 

5.2.2 In silico Αξιολόγηςη σοτ ΕΙ με ση Φπήςη Ιn silico Μονσέλοτ 

Ασόμοτ με Δ Σύποτ Ι 

Γηα λα θαλεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ αιγφξηζκνπ ελεκέξσζεο ησλ 

παξακέηξσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ in silico πεηξάκαηα ηνπ ΔΗ κε δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη 

απφ ην in silico κνληέιν κε Γ Σχπνπ Η (Παξάγξαθνο 4.1.3). Γηα λα δνζεί ζπγθξηηηθή δηάζηαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, ην κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο, ν ηξφπνο εθπαίδεπζήο ηνπ, 

θαη ηα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο, είλαη φκνηα κε ηα αληίζηνηρα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αξρηθνχ ΔΗ (Κεθάιαην 4). πγθεθξηκέλα, ην ΔΗ εμεηάζηεθε 

σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη δηαηαξαρέο γεπκάησλ, θαζπζηεξήζεηο θαη αλαθξίβεηεο 

ζηηο κεηξήζεηο γιπθφδεο.  

Ρύζκηζε ηνπ ΔΗ: Σα φξηα παξαβίαζεο ηεο γιπθφδεο (
l

y , 
u

y ), πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνπ ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ, επηιέρηεθαλ λα είλαη ζηαζεξά εληφο 

ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα πξνβιέςεσλ θαη ίζα κε 100 mg/dl θαη 120 mg/dl, αληίζηνηρα, 

αληηπξνζσπεχνληαο έλα κάιινλ ζηελφ εχξνο θπζηνινγηθψλ ηηκψλ γιπθφδεο. Οη ππφινηπεο 

παξάκεηξνη είλαη νη ίδηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν 4.2.3. Γηα ιφγνπο επθξίλεηαο, νη 
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ηηκέο φισλ ησλ παξακέηξσλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.8. Οη παξάκεηξνη, LG , HG , L , θαη 

H  
ηέζεθαλ ίζεο κε 90 mg/dl, 130 mg/dl, 100 and 1, αληίζηνηρα. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο 

πξνβιέςεσλ ( wP ), ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ειέγρνπ ( ct ) θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο 

(rct) πνπ δηαηεξνχληαη ζηαζεξά θαηά ην ζηάδην ηεο παξαηήξεζεο, είλαη ίζα κε 14 (αληηζηνηρίδνληαο 

ζε ρξνληθφ  νξίδνληα πξνβιέςεσλ ίζν κε 70 min), 10 θαη 110 mg/dl. Πξνθεηκέλνπ ν ρξνληθφο 

νξίδνληαο πξνβιέςεσλ λα πεξηιακβάλεη ηε δξάζε ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο, (ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη ηελ θνξχθσζεο ηεο δξάζεο ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο είλαη ίζν κε 50 min), ελψ 

ην ct  ζρεηίδεηαη κε ηελ επζηάζεηα ηνπ ειεγθηή γιπθφδεο. Σέινο, νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη 

ζηνπο εθηηκνχκελνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο είλαη: 0minu U/Hour and 42.maxu U/Hour. 

Πίνακας 5.8: Ρύζκηζε ηνπ ΔΗ 

Σπληειεζηέο βαξύηεηαο 

uw  
L

 
H

 e  

10 100 1 100 

Έλαξμε θαη ιήμε ρξνληθνύ νξίδνληα πξνβιέςεσλ, θαη ρξνληθόο νξίδνληαο κειινληηθώλ ξπζκώλ 

έγρπζεο ηλζνπιίλεο 

wP  
1N  cN  

14 1 1 

Απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (mg/dl) 

LG HG 

90 130 

Όξηα παξαβίαζεο ηεο γιπθόδεο (mg/dl) 

ly  
uy  

100 120 

Επηζπκεηό επίπεδν γιπθόδεο (mg/dl) 

R 

110 

ελάξηα πξνζνκνίσζεο-Αμηνιόγεζε ηνπ ΔΗ: Σν ΔΗ αμηνινγήζεθε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη δηαηαξαρέο γεπκάησλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο εκέξαο: πξσηλφ ζηηο 

7:00 (45 g), κεζεκεξηαλφ ζηηο 13:00 (70 g), ζλαθ ζηηο 16:00 (5 g), δείπλν ζηηο 18:00 (80 g), ζλαθ 

ζηηο 23:00 (5 g). Δπηπιένλ, αμηνινγήζεθε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα ηεο 

γιπθφδεο φηαλ ην ζχζηεκα ππφθεηηαη ζε: i) ρακειέο θαζπζηεξήζεηο: 5sct min θαη 0mt min, ii) 

πςειέο θαζπζηεξήζεηο: 10sct min θαη 20mt min. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΗ 

(απφθξηζε θιεηζηνχ βξφρνπ) παξνπζηάδνληαη ζηα ρήκαηα 5.10 θαη 5.11 γηα ρακειέο θαη πςειέο 

θαζπζηεξήζεηο, αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα, ζηα άλσ γξαθήκαηα, απεηθνλίδνληαη ε ππνδφξηα 

γιπθφδε, ε γιπθφδε πιάζκαηνο, θαη νη εθηηκνχκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο ελψ ζηα θάησ 
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γξαθήκαηα παξνπζηάδνληαη νη ρξνληθέο εμειίμεηο ησλ παξακέηξσλ θαη ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ 

γιπθφδεο.  

 

Στήμα 5.10: Απεηθόληζε απνηειεζκάησλ ηνπ ΔΗ (απόθξηζε θιεηζηνύ βξόρνπ) γηα ρακειέο ρξνληθέο 
θαζπζηεξήζεηο. Άλσ γξάθεκα: γιπθόδε πιάζκαηνο (καύξε δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), ππνδόξηα 
γιπθόδε (κπιε ζπλερήο θακπύιε), εθηηκνύκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο (πξάζηλε δηαθεθνκκέλε 
θακπύιε). Κάησ γξάθεκα: επηζπκεηό επίπεδν γιπθόδεο (κπιε ζπλερήο θακπύιε), ρξνληθόο νξίδνληαο 
πξνβιέςεσλ (καύξε-ζηηθηή θακπύιε), ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ειέγρνπ (καύξε δηαθεθνκκέλε θακπύιε) 

 

Στήμα 5.11: Απεηθόληζε απνηειεζκάησλ ηνπ ΔΗ (απόθξηζε θιεηζηνύ βξόρνπ) γηα πςειέο ρξνληθέο 
θαζπζηεξήζεηο. Άλσ γξάθεκα: γιπθόδε πιάζκαηνο (καύξε δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), ππνδόξηα 
γιπθόδε (κπιε ζπλερήο θακπύιε), εθηηκνύκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο (πξάζηλε δηαθεθνκκέλε 
θακπύιε). Κάησ γξάθεκα: επηζπκεηό επίπεδν γιπθόδεο (κπιε ζπλερήο θακπύιε), ρξνληθόο νξίδνληαο 
πξνβιέςεσλ (καύξε-ζηηθηή θακπύιε), ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ειέγρνπ (καύξε δηαθεθνκκέλε θακπύιε) 
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Πίνακας 5.9: Απνηειέζκαηα ηεο απόθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιεηζηνύ βξόρνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ 

 

Πνζνζηό 
Υπεξγιπθαηκηώλ 

κε Βάζε ηε 
Γιπθόδε Αίκαηνο 

(%) 

Πνζνζηό 

Υπνγιπθαηκηώλ 

κε Βάζε ηε 

Γιπθόδε Αίκαηνο 

(%) 

Γιπθόδε 

Αίκαηνο 

(mg/dl) 

Ηλζνπιίλε 

   min max 
max 

(U/Hour) 

Ζκεξήζηα 

(U) 

ΣΣΕΙ (ταμηλές 

καθσζηερήζεις) 
0.00 0.00 75.92 132.42 1.75 13.44 

ΣΣΕΙ (συηλές 

καθσζηερήζεις) 
0.00 0.00 76.23 132.93 1.66 13.03 

Απφ ηα ζρήκαηα ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο γιπθφδεο, παξαηεξνχκε φηη νη ελαιιαγέο ηεο 

ηλζνπιίλεο πξνεγνχληαη ηηο αληίζηνηρεο ελαιιαγέο ηεο γιπθφδεο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, γηα έλαλ αιγφξηζκν ειέγρνπ γιπθφδεο θιεηζηνχ βξφρνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ππνδφξηα νδφ, δηφηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ νη θαζπζηεξήζεηο ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο 

θαη ζηηο κεηξήζεηο ηεο γιπθφδεο, ζα πξέπεη ε εθηηκνχκελε ππνδφξηα ηλζνπιίλε λα απμάλεηαη ή λα 

κεηψλεηαη αξθεηά λσξίο, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ηα ππεξγιπθαηκηθά θαη ππνγιπθαηκηθά 

επεηζφδηα. Δπηπιένλ, απφ ηα θάησ γξαθήκαηα ησλ ρεκάησλ 5.10 θαη 5.11, παξαηεξνχκε φηη ν 

αιγφξηζκνο πξνζαξκνγήο εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ελεκέξσζεο θάζε θνξά πνπ ηα επίπεδα 

γιπθφδεο έρνπλ ηελ ηάζε λα απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ ηφζν ψζηε λα ππάξρεη θίλδπλνο γηα 

ππεξγιπθαηκηθά ή ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα αληίζηνηρα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην επηζπκεηφ 

επίπεδν γιπθφδεο κεηψλεηαη αξθεηά λσξίο γηα λα πξνιεθζνχλ νη ππεξγιπθαηκίεο θαη απμάλεηαη 

γηα ηελ απνθπγή ησλ ππνγιπθαηκηψλ. Σαπηφρξνλα, ν ρξνληθφο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ απμάλεηαη 

θαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ειέγρνπ κεηψλεηαη, φπνηε ππάξρεη παξαβίαζε ησλ νξίσλ.  

Ο Πίλαθαο 5.9 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ησλ ππν- θαη ππεξ- γιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ, ηε 

κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή ηεο ππνδφξηαο γιπθφδεο, ην κέγηζην εθηηκνχκελν ξπζκφ έγρπζε 

ηλζνπιίλεο θαη ηελ εκεξήζηα έγρπζε ηεο ηλζνπιίλεο, φπσο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απφθξηζε ηνπ 

ΔΗ γηα ρακειέο θαη πςειέο θαζπζηεξήζεηο. Σν απνδεθηφ εχξνο ηηκψλ ηεο γιπθφδεο πνπ 

νξίδεηαη, ζπλήζσο, γηα ηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η είλαη απφ 70 mg/dl έσο 180 mg/dl. Έηζη νη 

ππνγιπθαηκίεο ππνινγίδνληαη γηα επίπεδα γιπθφδεο κηθξφηεξα απφ 70 mg/dl θαη νη 

ππεξγιπθαηκίεο γηα επίπεδα γιπθφδεο κεγαιχηεξα απφ 180 mg/dl. Παξαηεξνχκε φηη ην ΔΗ 

επηηπγράλεη λα δηαηεξεί ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ θαζφιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ην ΔΗ φηη είλαη ηθαλφ λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα 

γιπθφδεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαηαξαρψλ γεπκάησλ, αλαθξηβεηψλ ζηηο κεηξήζεηο θαη 

θαζπζηεξήζεσλ. 

ύγθξηζε ηνπ βειηησκέλνπ ΔΗ κε ην ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο: πγθξίλνληαο ηηο 

απνθξίζεηο ησλ δχν ζπζηεκάησλ παξαηεξείηαη φηη εθηηκνχλ ηειείσο δηαθνξεηηθά ζρήκαηα 

ηλζνπιίλεο. πγθεθξηκέλα, ε απφθξηζε θιεηζηνχ βξφρνπ ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζρήκα ηεο ηλζνπιίλεο λα αθνινπζεί ηηο ελαιιαγέο ηεο γιπθφδεο κε θάπνηα 
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θαζπζηέξεζε, κε απνηέιεζκα λα εθαξκφδνληαη ζην in silico άηνκν κε Γ Σχπνπ Η κεγάινη ξπζκνί 

έγρπζεο ηλζνπιίλεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη λα ην νδεγνχλ ζε ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα 

(ρήκα 4.16). Σν βειηησκέλν ΔΗ εθηηκά πην ρακεινχο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, νη νπνίνη 

πξνεγνχληαη ηηο ελαιιαγέο ηεο γιπθφδεο, επηηπγράλνληαο βέιηηζην γιπθαηκηθφ έιεγρν.   

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηελ θιηληθή πξάμε, ν πεξηνξηζκφο umax  ζηνπο 

εθηηκνχκελνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ θαη λα είλαη 

εμαηνκηθεπκέλνο γηα ζπγθεθξηκέλν άηνκν κε Γ Σχπνπ Η. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλάθεηα κε ηελ 

παξαηήξεζε φηη ην ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο, θάζε θνξά πνπ ηα επίπεδα γιπθφδεο είλαη 

απμεκέλα, εθηηκά ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο ίζνπο κε ην αλψηεξν φξην umax, θαζηζηά ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ηελ επηινγή ηνπ umax. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηινγή ηνπ umax είλαη 

ειαθξψο απμεκέλε ππάξρεη θίλδπλνο λα εθηηκήζεη πςεινχο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, νη 

νπνίνη ζα νδεγήζνπλ ην άηνκν κε Γ Σχπνπ Η ζε θξίζηκα ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα. Αληηζέησο ε 

απφθξηζε ηνπ βειηησκέλνπ ΔΗ δελ εμαξηάηαη ηφζν ηζρπξά απφ ηελ επηινγή ηνπ umax, κε 

ζπλέπεηα λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο.  

5.2.3 In silico Αξιολόγηςη σοτ ΕΙ με Φπήςη σοτ Πποςομοιψσή UVa 

T1DM 

Σν ΔΗ ελζσκαηψλεη ην πβξηδηθφ κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο πνπ βαζίδεηαη 

ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε δχν ΓΜ θαη ελφο ΝΓΑ. Δπηπξφζζεηα, εθαξκφδεη ηνλ πξνζαξκνζηηθφ 

αιγφξηζκν ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. πγθεθξηκέλα, ην επηζπκεηφ 

επίπεδν γιπθφδεο παξακέλεη ζηαζεξφ, ελψ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ κεηαβάιινληαη απφ ηνλ 

πξνζαξκνζηηθφ αιγφξηζκν (ρξνληθφο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ, ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ειέγρνπ) 

επαλαθέξνληαη ζηηο αξρηθέο ηηκέο ηνπο θάζε θνξά πνπ ιακβάλεηαη έλα λέν γεχκα. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο επξσζηίαο ηνπ ΔΗ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπιά 

ππνινγηζηηθά πεηξάκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εηθνληθφ πιεζπζκφ ησλ 10 ελειίθσλ κε Γ 

Σχπνπ Η, νη νπνίνη δηαηίζεληαη απφ ηνλ πξνζνκνησηή UVa T1DM simulator. Οη 10 αζζελείο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ επξεία δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηηο παξακέηξνπο ηνπο (βάξνο, επαηζζεζία 

ζηελ ηλζνπιίλε θ.η.ι) θαη γηα απηφ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα κηθξφ πιεζπζκφ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηή.  

Δθπαίδεπζε ηνπ Μνληέινπ Μεηαβνιηζκνύ Γιπθόδεο-Ηλζνπιίλεο: Πξηλ ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο ζην ΔΗ, είλαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζή ηνπ. Γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππνινγηζηηθά 

πεηξάκαηα αλνηρηνχ βξφρνπ, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν ζεξαπείαο πνπ 

αθνινπζνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η πνπ εθαξκφδνπλ ΓΜΓ θαη αληιία 

έγρπζεο ηλζνπιίλεο. πγθεθξηκέλα, ζε θάζε εηθνληθφ ελήιηθα κε Γ Σχπνπ Η, εηζήρζεζαλ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο: i) ν βαζηθφο ξπζκφο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ν νπνίνο αληηζηνηρεί 

ζην ρακειφηεξν ξπζκφ πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο, γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή ζε θαηάζηαζε λεζηείαο (παξέρεηαη απφ ηνλ πξνζνκνησηή UVa T1DM), ii) 
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πξνγεπκαηηθέο δφζεηο ηλζνπιίλεο, νη νπνίεο ρνξεγνχληαη θαηά ηηο ιήςεηο γεπκάησλ (παξέρνληαη 

απφ ηνλ πξνζνκνησηή UVa T1DM), iii) δηάθνξα πξνθίι γεπκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πξσηλφ, 

κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ, θαη δχν ζλαθ. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ν πξαγκαηηθφο ηξφπνο δσήο 

ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η, νη ψξεο θαη νη πνζφηεηεο ησλ πεξηερφκελσλ πδαηαλζξάθσλ ζηα 

ιακβαλφκελα γεχκαηα επηιέρζεθαλ ηπραία εληφο ησλ αθφινπζσλ νξίσλ: {[6 am – 8 am], [12 pm – 

2 pm], [4 pm –4.30 pm], [6 pm – 8 pm], [10 pm – 11 pm]} and {[40 g –60 g], [60 g – 80 g], [0 g – 

10 g], [70 g – 90 g], [0 g – 10 g]}, αληηζηνίρσο. Σα δεδνκέλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξψηεο 4 

εκέξεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ, ελψ νη ππφινηπεο 3 εκέξεο γηα ηνλ 

έιεγρφ ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηνπ κνληέινπ αμηνινγήζεθε εμεηάδνληαο έλα ρξνληθφ 

νξίδνληα πξνβιέςεσλ ίζν κε 30 min, κε 5 min ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο.  

 

Στήμα 5.12: Αλάιπζε ζθαικάησλ ζε δώλεο. Κάζε ζεκείν αληηζηνηρεί ζηελ πξόβιεςε σο πξνο ηελ κέηξεζε 
γιπθόδεο, γηα όια ηα δεδνκέλα ειέγρνπ από ηνπο 10 ελήιηθεο κε Γ Σύπνπ Η ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM. 
Ο ρξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ είλαη ίζνο κε 30 min.     

Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ γιπθφδεο θαη ησλ κεηξήζεσλ γιπθφδεο ππνινγίζηεθε 

κε βάζε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο θαη ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. 

Δπηπιεφλ, ε θιηληθή αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ γιπθφδεο αμηνινγήζεθε κε βάζε ηελ αλάιπζε 

ζθαικάησλ ζε δψλεο (θακπχιεο Clarke) (ρήκα 5.12). Ζ κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο 

ηεηξαγσληθήο ξίδαο ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο θαη ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο είλαη ίζα 

κε 15.67 ± 6.03 θαη 0.78 ± 0.16, αληίζηνηρα. Σα πνζνζηά ζεκεηαθψλ ζθαικάησλ ζε θάζε δψλε 

ησλ θακππιψλ Clarke (ρήκα 5.15), είλαη: 89.49% ζηε δψλε Α, 10.05% ζηε δψλε B, 0% ζηε 

δψλε C, 0.46% ζηε δψλε E, θαη 0% ζηε δψλε D. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηηκέο ηεο γιπθφδεο 

θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ 40 mg/dl θαη 400 mg/dl, ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ 

ζθάικαηνο είλαη ρακειή ελψ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη αξθεηά πςειφο απνδεηθλχνληαο φηη 
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νη πξνβιέςεηο γιπθφδεο πξνζεγγίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο κεηξήζεηο γιπθφδεο. Δπηπξφζζεηα, ηα 

πεξηζζφηεξα ζεκεηαθά ζθάικαηα ησλ θακππιψλ Clarke αλήθνπλ ζηηο θιηληθά απνδεθηέο δψλεο Α 

θαη Β, ελψ ειάρηζηα είλαη ηα θιηληθψο ζεκαληηθά ζθάικαηα ζηηο ππφινηπεο δψλεο.  

Ρύζκηζε ηνπ ΔΗ: Ζ επηινγή ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ ΔΗ βαζίδεηαη ζηελ αθφινπζε 

ινγηθή. Σα φξηα παξαβίαζεο ηεο γιπθφδεο (
l

y , 
u

y ), πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πξνζαξκνζηηθφο 

αιγφξηζκνο, επηιέρηεθαλ λα είλαη ζηαζεξά εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα πξνβιέςεσλ θαη ίζα κε 

90 mg/dl θαη 140 mg/dl, αληίζηνηρα, αληηπξνζσπεχνληαο έλα κάιινλ ζηελφ εχξνο θπζηνινγηθψλ 

ηηκψλ γιπθφδεο. πγθεθξηκέλα, ην επίπεδν ησλ 90 mg/dl αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε ηηκή 

ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο αίκαηνο γηα ηελ επίηεπμε βέιηηζηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ [158], ε 

νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηo θαηψηεξν απνδεθηφ φξην γιπθαηκίαο (70 mg/dl) γηα λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πξφιεςε ππνγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ. Σν επίπεδν ησλ 140 mg/dl απνηειεί ηε 

κέγηζηε ζπγθέληξσζε γιπθφδεο αίκαηνο 2 ψξεο κεηά ηε ιήςε γεχκαηνο γηα ηελ επίηεπμε νξζνχ 

γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ην ρακειφηεξν (LG) θαη ην πςειφηεξν (HG) επηζπκεηφ επίπεδν 

γιπθφδεο ηέζεθαλ ίζα κε 70 mg/dl θαη 180 mg/dl, αληίζηνηρα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

απνδεθηά φξηα γιπθφδεο. Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο 
L

,
H

 θαη e  επηιέρηεθαλ ίζνη 

κε 10, 1, θαη 100, αληίζηνηρα. Ζ κάιινλ πςειή ηηκή ηνπ e , πξνθαιεί κεγάινπο ξπζκνχο έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ απνθπγή επηθείκελσλ ππεξγιπθαηκηθψλ 

επεηζνδίσλ κεηά ηε ιήςε γεπκάησλ. Σαπηφρξνλα, ην 
L

 είλαη αξθεηά κεγάιν γηα λα «ηηκσξεί» 

θαηάιιεια, ζηε ζπλάξηεζε θφζηνπο, ηηο πξνβιέςεηο γιπθφδεο πνπ είλαη ρακειφηεξεο απφ 70 

mg/dl θαη λα πξνιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ππεξβνιηθά πςειψλ ξπζκψλ έγρπζεο ηλζνπιίλεο νη 

νπνίνη ζα νδεγνχζαλ ηνλ αζζελή ζε ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα. Οη παξάκεηξνη wP
 
θαη uw  

ηέζεθαλ θαη νη δχν ίζνη κε 10, γηα λα πεξηιακβάλεη ν ρξνληθφο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ ηε δξάζε 

ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο (ν ρξφλνο κέρξη ηελ κέγηζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο ζεσξείηαη πεξίπνπ 

ίζνο κε 50 min), ελψ ν ζπληειεζηήο uw  ζρεηίδεηαη κε ηελ επζηάζεηα ηνπ ειεγθηή. Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ νη θαζπζηεξήζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη ην ζχζηεκα κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο δελ 

είλαη επαθξηβψο γλσζηέο, ε παξάκεηξνο 
1N επηιέρηεθε ίζε κε 1. Ζ παξάκεηξνο cN  ηέζεθε ίζε 

κε ηελ ειάρηζηε επηηξεπηή ηηκή ηεο 1, γηα ηελ απνθπγή πςειψλ απαηηήζεσλ ζε ππνινγηζηηθή 

ηζρχ. Δπηπξφζζεηα, 0minu U/Hour ελψ 70maxu U/Hour . Ζ επηινγή ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπηνχ 

ξπζκνχ έγρπζεο ηλζνπιίλεο maxu έγηλε κε βάζε ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη ηνπο ηερληθνχο 

πεξηνξηζκνχο ηεο αληιίαο έγρπζεο ηλζνπιίλεο. Σν επηζπκεηφ επίπεδν γιπθφδεο (r) ηέζεθε ίζν κε 

110 mg/dl.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθήο ε ρξνληθή εμέιημε ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα πξνβιέςεσλ ( pN ) 

θαη ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ειέγρνπ ( u ) θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ  
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αιγφξηζκνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ην αθφινπζν ππνινγηζηηθφ πείξακα: Δηζήρζεζαλ ζηνλ Δλήιηθα 5 

ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM simulator, 50 g πδαηάλζξαθεο ηε ρξνληθή ζηηγκή 100 min, ελψ νη 

ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο ππνινγίδνληαλ απφ ην ΔΗ. ην ρήκα 5.13 παξνπζηάδνληαη 

ηαπηφρξνλα νη εθηηκνχκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη ε γιπθφδε αίκαηνο (άλσ γξάθεκα), 

θαζψο θαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ (κεζαίν γξάθεκα), θαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 

ειέγρνπ (θάησ γξάθεκα). Παξαηεξνχκε φηη ν πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνο ελεκέξσζεο ησλ 

παξακέηξσλ, εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ξχζκηζεο νπνηεδήπνηε ππάξρεη θίλδπλνο ηα επίπεδα ηεο 

γιπθφδεο αίκαηνο λα ππεξβνχλ ηα φξηα παξαβίαζεο ηεο γιπθφδεο (90 mg/dl – 140 mg/dl), θαη 

ελεκεξψλεη θαηάιιεια ηηο παξακέηξνπο ψζηε λα επαλαθέξεη θαη λα δηαηεξεί ηα επίπεδα ηεο 

γιπθφδεο αίκαηνο εληφο ησλ νξίσλ. 

Πίνακας 5.10: Ρύζκηζε ηνπ ΔΗ  

Σπληειεζηέο βαξύηεηαο 

uw  
L

 
H

 e  

10 10 1 100 

Έλαξμε θαη ιήμε ρξνληθνύ νξίδνληα πξνβιέςεσλ, θαη ρξνληθόο νξίδνληαο κειινληηθώλ ξπζκώλ 

έγρπζεο ηλζνπιίλεο 

wP  
1N  cN  

10 1 1 

Απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (mg/dl) 

LG HG 

70 180 

Όξηα παξαβίαζεο ηεο γιπθόδεο (mg/dl) 

ly  
uy  

90 140 

Επηζπκεηό επίπεδν γιπθόδεο (mg/dl) 

R 

110 

Αμηνιόγεζε ηνπ ειεγθηή – ελάξηα πξνζνκνίσζεο: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

ειεγθηή ππφ ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο. 

πγθεθξηκέλα, ην ΔΗ δνθηκάζηεθε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο 

λεζηείαο, δηαηαξαρέο γεπκάησλ, δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η (inter-patient variability), θαη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο πνζφηεηαο 

ησλ πεξηερφκελσλ πδαηαλζξάθσλ ζηα ιακβαλφκελα γεχκαηα. Δπηπξφζζεηα, γηα λα εμεηαζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ αιγφξηζκνπ ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν ζελάξηα πξνζνκνίσζεο: κε (ΔΗ) θαη ρσξίο (ΔΗ κε ζηαζεξέο 

παξακέηξνπο) ηνλ πξνζαξκνζηηθφ αιγφξηζκν ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ειεγθηή. 
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Στήμα 5.13: Άλσ γξάθεκα: Δλήιηθαο 5, εθηηκνύκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή 
θακπύιε), γιπθόδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), όξηα παξαβίαζεο ηεο γιπθόδεο (90 mg/dl -140 mg/dl), 
κεζαίν γξάθεκα: ρξνληθόο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ, θάησ γξάθεκα: ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ειέγρνπ 

1) ύγθξηζε ηνπ ΔΗ κε ην ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο: Καη νη δχν ειεγθηέο εμεηάζηεθαλ 

ζηνπο 10 ελήιηθεο κε Γ Σχπνπ Η ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM simulator. ε απηφ ην ζεκείν 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο, ν ρξνληθφο νξίδνληαο 

πξνβιέςεσλ 
pN  θαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ειέγρνπ e  είλαη ζηαζεξνί θαη ίζνη κε 10. Σα 

ζελάξηα πξνζνκνίσζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ 2 εκεξψλ, φπνπ νη ψξεο θαη νη 

πνζφηεηεο ησλ ιακβαλφκελσλ πδαηαλζξάθσλ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ κέξα ζε κέξα (Πίλαθαο 

5.11). 

Πίνακας 5.11: Λακβαλόκελα γεύκαηα  
Ζκέξα 1 2 

Ώξα ιήςεο γεύκαηνο 07:00 12:00 16:00 18:00 23:00 07:30 13:00 18:30 

Πνζόηεηα πδαηαλζξάθσλ 
(g) 

45 70 5 80 5 40 85 60 

Ζ ππεξνρή ηνπ ΔΗ ζε ζχγθξηζε κε ην ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο θαίλεηαη απφ ηα 

ρήκαηα 5.14 έσο 5.25. πγθεθξηκέλα, ζηα ρήκαηα 5.14 έσο 5.23, απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα νη 

εθηηκνχκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ε γιπθφδεο αίκαηνο θαζψο θαη ηα απνδεθηά φξηα 

γιπθφδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl), φπσο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 

γξαθήκαηα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξαθήκαηα) ζε θάζε εηθνληθφ ελήιηθα 

κε Γ Σχπνπ Η. Καη νη δχν ειεγθηέο γιπθφδεο, ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν ιεηηνπξγίεο πνπ 

ελζσκαηψλεη ε αληιία έγρπζεο ηλζνπιίλεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ηλζνπιίλεο, πξνγεπκαηηθή 

δφζε (bolus) θαη βαζηθφ ξπζκφ (basal), ελψ δηαηεξνχλ ζηαζεξνχο ηνπο εθηηκνχκελνπο ξπζκνχο  

έγρπζεο ηλζνπιίλεο γηα 5 min.  



Κεθάιαην 5. Αλάπηπμε πκβνπιεπηηθνύ πζηήκαηνο Έγρπζεο Ηλζνπιίλεο κε Υξήζε Απηνζπληνληδόκελνπ NMPC Διεγθηή 

128 

 

Στήμα 5.14: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 1, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 
γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθόδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), 
ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 

 

Στήμα 5.15: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 2, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 
γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθόδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), 
ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 



Κεθάιαην 5. Αλάπηπμε πκβνπιεπηηθνύ πζηήκαηνο Έγρπζεο Ηλζνπιίλεο κε Υξήζε Απηνζπληνληδόκελνπ NMPC Διεγθηή 

 

129 

 

Στήμα 5.16: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 3, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 
γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθόδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), 
ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 

 

Στήμα 5.17: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 4, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 
γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθόδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), 
ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 
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Στήμα 5.18: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 5, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 
γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθόδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), 
ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 

 

Στήμα 5.19: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 6, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 
γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθόδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), 
ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 
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Στήμα 5.20: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 7, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 
γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθόδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), 
ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 

 

Στήμα 5.21: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 8, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 
γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθόδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), 
ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 
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Στήμα 5.22: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 9, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 
γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθόδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), 
ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 

 

Στήμα 5.23: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 10, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ (άλσ 
γξάθεκα) θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο (θάησ γξάθεκα). Γιπθόδε αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), 
ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο (70 mg/dl – 180 mg/dl) 
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Παξαηεξνχκε φηη θαηά ηε ιήςε γεπκάησλ, εθηηκψληαη πςεινί ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο ελψ 

ζηηο θαηαζηάζεηο λεζηείαο είλαη ρακεινί. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ηλζνπιίλεο είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ επίηεπμε νξζνχ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο 

παξακέηξνπο νη εθηηκνχκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο είλαη αξθεηά πςεινί θαη έρνπλ κεγάιε 

δηάξθεηα, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχλ θάπνηνπο αζζελείο ζε θξίζηκα ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα, ηα 

νπνία νξίδνληαη σο ζπγθέληξσζε γιπθφδεο αίκαηνο κηθξφηεξε απφ 60 mg/dl. Αληηζέησο, θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΔΗ, πξνιακβάλνληαη θξίζηκα ππεξγιπθαηκηθά επεηζφδηα (> 280 mg/dl) θαη 

ηαπηφρξνλα απνθεχγνληαη νη ππνγιπθαηκίεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ηε ζχγθξηζε ησλ δχν ειεγθηψλ γιπθφδεο ππνινγίζηεθε 

ε Αλάιπζε Πιέγκαηνο ηεο Μεηαβιεηφηεηαο ηνπ Διέγρνπ ( Control Variability Grid Analysis 

(CVGA) [159]). Γεληθά, ν νξηδφληηνο θαη ν θάζεηνο άμνλαο ηεο CVGA αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε ζπγθέληξσζε γιπθφδεο αίκαηνο, αληίζηνηρα, γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Υσξίδεηαη ζε ελλέα δψλεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ, σο 

αθνινχζσο: 

Εώλε Α: Βέιηηζηνο έιεγρνο. Δχξνο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 90-110 mg/dl, εχξνο 

κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 110-180 mg/dl. 

Κάησ Εώλε Β: Μηθξέο απνθιίζεηο απφ ην βέιηηζην έιεγρν κε ηάζε πξνο ππνγιπθαηκία. Δχξνο 

ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 70-90 mg/dl, εχξνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 110-

180 mg/dl 

Εώλε Β: Με θιηληθά θξίζηκεο απνθιίζεηο απφ ην βέιηηζην γιπθαηκηθφ ειεγρν. Δχξνο ειάρηζηεο 

ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 70-90 mg/dl, εχξνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 180-300 mg/dl 

Άλσ δώλε Β: Μηθξέο απνθιίζεηο απφ ην βειηηζην έιεγρν κε ηάζε πξνο ππεξγιπθαηκία. Δχξνο 

ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 90-110 mg/dl, εχξνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 180-

300 mg/dl 

Κάησ δώλε C: Καθή δηφξζσζε ηεο ππεξγιπθαηκίαο. Δχξνο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 

<70 mg/dl, εχξνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 110-180 mg/dl. 

Άλσ δώλε C: Καθή δηφξζσζε ηεο ππνγιπθαηκίαο. Δχξνο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 90-

110 mg/dl, εχξνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο >300 mg/dl. 

Κάησ δώλε D: Απνηπρία ξχζκηζεο ηεο ππνγιπθαηκίαο. Δχξνο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 

<70 mg/dl, εχξνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 180-300 mg/dl. 

Άλσ δώλε D: Απνηπρία ξχζκηζεο ηεο ππεξγιπθαηκίαο. Δχξνο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο 

70-90 mg/dl, εχξνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο >300 mg/dl. 

Εώλε Δ: Δζθαικέλνο γιπθαηκηθφο έιεγρνο. Δχξνο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο <70 mg/dl,  

εχξνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο >300 mg/dl. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, θάζε ζεκείν ζηε CVGA αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε θαη ζηελ 

ειάρηζηε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο αίκαηνο γηα θάζε αζζελή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο 

εκέξαο. ηα ρήκαηα 5.24 θαη 5.25, απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο CGVA αλάιπζεο θαηά 
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ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο, αληίζηνηρα. Καηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ΔΗ φια ηα ζεκεία αλήθνπλ ζηηο θιηληθά απνδεθηέο δψλεο Α θαη Β (Εψλε Α: 30%, Εψλε Β: 

70% ), ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο, 10% αλήθεη ζηε Εψλε Α, 50% 

ζηε Εψλε Β, 30% ζηε Εψλε C, θαη 10% ζηε Εψλε D. Απφ ηε CVGA ζπλάγεηαη φηη ην ΔΗ κε 

ζηαζεξέο παξακέηξνπο παξνπζηάδεη αδπλακία ζηελ απνθπγή ησλ ππνγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ, 

ζε αληίζεζε κε ην ΔΗ, ην νπνίν επηηπγράλεη λα πξνιακβάλεη ηηο ππεξγιπθαηκίεο απνθεχγνληαο 

ηα επηθείκελα ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα.          

 
Στήμα 5.24: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο CVGA γηα ηνπο 10 ελήιηθεο κε Γ Σύπνπ Η, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ΔΗ 

 
Στήμα 5.25: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο CVGA γηα ηνπο 10 ελήιηθεο κε Γ Σύπνπ Η, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο. 
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Γηα ηελ εμαγσγή επηπξφζζεησλ ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ειεγθηψλ 

γιπθφδεο ππνινγίζηεθαλ νη αθφινπζεο αξηζκεηηθέο ηηκέο:  

 κέζε ηηκή γιπθφδεο αίκαηνο  

 πξνγεπκαηηθή γιπθφδε αίκαηνο: ππνινγίδεηαη απφ ηε κέζε ηηκή ηεο γιπθφδεο αίκαηνο εληφο 

ηνπ ρξνληθνχ παξάζπξνπ 60 min πξηλ ηε ιήςε γεχκαηνο έσο 0 min πνπ ιακβάλεηαη ην γεχκα,  

 κεηαγεπκαηηθή γιπθφδε αίκαηνο: ππνινγίδεηαη απφ ηε κέζε ηηκή ηεο γιπθφδεο αίκαηνο εληφο 

ηνπ ρξνληθνχ παξάζπξνπ 60 -120 min κεηά ηε ιήςε γεχκαηνο  

 πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο αίκαηνο είλαη ρακειφηεξα απφ ην 

θαηψηεξν απνδεθηφ φξην (ππνγιπθαηκίεο) 

 πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο αίκαηνο είλαη πςειφηεξα απφ ην αλψηεξν 

απνδεθηφ φξην (ππεξγιπθαηκίεο) 

 πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο αίκαηνο είλαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ 

(70-180 mg/dl) 

 ρακειφο δείθηεο γιπθφδεο ζην αίκα (Low Blood Glucose Index (LBGI)):  είλαη κία αξηζκεηηθή 

ηηκή πνπ ζπλδπάδεη ηε ζπρλφηεηα θαη ην κέηξν ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο αίκαηνο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε ρακειή πεξηνρή. πγθεθξηκέλα, νη ζπγθεληξψζεηο ηεο γιπθφδεο αίκαηνο πνπ 

είλαη κεγαιχηεξεο απφ 6,25 mmol/lt (112,5 mg/dl) αληηζηνηρνχλ ζε κεδεληθά βάξε ελψ απηέο 

πνπ είλαη κηθξφηεξεο απφ 6,25 mmol/lt αληηζηνηρνχλ ζε κε κεδεληθά βάξε ηα νπνία 

απμάλνληαη ζηαδηαθά φζν κεηψλνληαη νη ζπγθεληξψζεηο, κέρξη λα θηάζνπλ ηε κέγηζηε ηηκή 

ηνπο 100 ζηα 1,1 mmol/lt (19,8 mg/dl). Έπεηηα ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ βαξψλ.  

 πςειφο δείθηεο γιπθφδεο ζην αίκα (High Blood Glucose Index (HBGI)):  είλαη κία αξηζκεηηθή 

ηηκή πνπ ζπλδπάδεη ηε ζπρλφηεηα θαη ην κέηξν ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο αίκαηνο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πςειή πεξηνρή. Οη ζπγθεληξψζεηο ηεο γιπθφδεο αίκαηνο πνπ είλαη 

κηθξφηεξεο απφ 6,25 mmol/lt (112,5 mg/dl) αληηζηνηρνχλ ζε κεδεληθά βάξε ελψ απηέο πνπ 

είλαη κεγαιχηεξεο απφ 6,25 mmol/lt αληηζηνηρνχλ ζε κε κεδεληθά βάξε ηα νπνία απμάλνληαη 

ζηαδηαθά φζν απμάλνληαη νη ζπγθεληξψζεηο, κέρξη λα θηάζνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο 100 ζηα 

33.3 mmol/lt (599,4 mg/dl). Έπεηηα ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ βαξψλ. 

 δείθηεο θηλδχλνπ γιπθφδεο αίκαηνο (Blood glucose risk index (BGRI)): ππνινγίδεηαη σο ην 

άζξνηζκα: LBGI + HBGI  

ηνπο Πίλαθεο 5.12 θαη 5.13, παξνπζηάδνληαη νη αξηζκεηηθνί δείθηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ειέγρνπ 

γιπθφδεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ θαη ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο, αληίζηνηρα. 

Παξαηεξνχκε φηη ην ΔΗ επηηπγράλεη λα δηαηεξεί ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο αίκαηνο εληφο ησλ 

απνδεθηψλ νξίσλ θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ, ελψ ηα ππεξγιπθαηκηθά επεηζφδηα 

δελ είλαη θξίζηκα. Δπηπιένλ, νη δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν ππνγιπθαηκηθψλ θαη 

ππεξγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ (LBGI, HBGI, BGRI) είλαη ρακεινί, απνδεηθλχνληαο φηη έρεη 

επηηεπρζεί νξζφο γιπθαηκηθφο έιεγρνο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο, 

παξφιν πνπ ην πνζνζηφ ησλ ππεξγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ είλαη ρακειφ, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 
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ησλ ππνγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ είλαη πςειφ, ελψ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο αίκαηνο 

πξνζζεγγίδνπλ αξθεηά ρακειέο ηηκέο, νδεγψληαο ηνλ αζζελή ζε θξίζηκα ππνγιπθαηκηθά 

επεηζφδηα. 

Πίνακας 5.12: Απνηειέζκα ειέγρνπ γιπθόδεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ  

 

κέζε ηηκή 
γιπθόδεο 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

πξνγεπκαηηθή 
γιπθόδε 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

κεηαγεπκαηηθή 
γιπθόδε 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

ππν- 
γιπθακίεο 

(%) 

ππεξ- 
γιπθακίεο 

(%) 

θπζηνινγηθή 
γιπθαηκία 

(%) 
LBGI HBGI BGRI 

Δλήιηθαο 1 120.06 115.51 136.05 0.00 0.00 100.00 0.44 0.95 1.39 

Δλήιηθαο 2 130.45 124.24 139.94 0.00 4.13 95.87 0.18 1.63 1.81 

Δλήιηθαο 3 119.67 123.03 127.94 0.00 0.00 100.00 0.19 0.56 0.75 

Δλήιηθαο 4 107.63 91.65 143.57 0.00 5.48 94.52 1.17 0.83 2.00 

Δλήιηθαο 5 123.57 118.23 142.47 0.00 0.00 100.00 0.10 0.80 0.90 

Δλήιηθαο 6 132.95 114.28 151.87 0.00 3.92 96.08 0.04 1.67 1.71 

Δλήιηθαο 7 109.86 99.26 129.04 0.00 0.00 100.00 0.68 0.32 1.00 

Δλήιηθαο 8 116.75 107.71 128.07 0.00 0.00 100.00 0.15 0.40 0.55 

Δλήιηθαο 9 131.04 134.07 149.10 0.00 6.87 93.13 0.49 2.23 2.72 

Δλήιηθαο 10 130.61 114.77 149.79 0.00 4.76 95.24 0.11 1.58 1.69 

Μέζε ηηκε ± 
Τππηθή 
Απόθιηζε 

122.25   

(9.06) 

114.27       

(12.31) 

139.78         

(9.19) 

0 

(0) 

2.51    

(2.76) 

97.49         

(2.76) 

0.35 

(0.35) 

1.09 

(0.64) 

1.45   

(0.66) 

Πίνακας 5.13: Απνηειέζκα ειέγρνπ γιπθόδεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο 

 

κέζε ηηκή 
γιπθόδεο 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

πξνγεπκαηηθή 
γιπθόδε 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

κεηαγεπκαηηθή 
γιπθόδε 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

ππν- 
γιπθακίεο 

(%) 

ππεξ- 
γιπθακίεο 

(%) 

θπζηνινγηθή 
γιπθαηκία 

(%) 
LBGI HBGI BGRI 

Δλήιηθαο 1 110.39 105.96 125.83 5.73 0.00 94.27 1.42 0.63 2.05 

Δλήιηθαο 2 121.37 115.65 128.36 0.00 0.00 100.00 0.34 0.85 1.19 

Δλήιηθαο 3 108.89 113.04 116.78 8.33 0.00 91.67 1.72 0.30 2.02 

Δλήιηθαο 4 97.12 84.84 126.88 11.18 3.78 85.04 3.07 0.46 3.53 

Δλήιηθαο 5 117.46 112.38 134.83 0.00 0.00 100.00 0.22 0.51 0.73 

Δλήιηθαο 6 110.28 92.43 127.58 5.17 0.00 94.83 1.22 0.48 1.71 

Δλήιηθαο 7 104.82 96.27 123.93 7.50 0.00 92.50 1.58 0.24 1.82 

Δλήιηθαο 8 114.19 105.81 124.66 0.00 0.00 100.00 0.31 0.33 0.64 

Δλήιηθαο 9 112.83 116.94 129.55 13.68 1.53 84.80 2.73 0.89 3.62 

Δλήιηθαο 10 118.03 102.40 136.11 1.18 0.00 98.82 0.69 0.93 1.62 

Μέζε ηηκε ± 
Τππηθή 
Απόθιηζε 

111.54 
(7.04) 

104.57    
(10.66) 

127.45      
(5.49) 

5.28  
(4.95) 

0.53  
(1.24) 

94.19      
(5.81) 

1.33 
(0.99) 

0.56 
(0.25) 

1.89 
(1.00) 

2) Δπξσζηία ηνπ ΔΗ σο πξνο ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο πνζόηεηαο ησλ πεξηερόκελσλ 

πδαηαλζξάθσλ ζηα ιακβαλόκελα γεύκαηα: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ΔΗ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πιεξνθνξία ηεο πνζφηεηαο ησλ πεξηερφκελσλ πδαηαλζξάθσλ ζηα ιακβαλφκελα γεχκαηα, 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο πνπ 

παξέρνληαη απφ ην άηνκν κε Γ Σχπνπ Η, έλα ζελάξην πνπ είλαη ζπλεζηζκέλν ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σν ΔΗ δνθηκάζηεθε ζε κεγάιεο αλαθξίβεηεο ηεο ηάμεο 25% ππεξ- θαη ππν- 

ηηκεκέλεο εθηηκήζεηο ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. ηα ρήκαηα 5.26 έσο 5.35, 

παξνπζηάδνληαη νη εθηηκνχκελνη ξπζκνί έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ε γιπθφδεο αίκαηνο θαη ηα απνδεθηά 

φξηα γιπθφδεο, γηα ηνλ θάζε αζζελή θαηά ηελ αλαθνίλσζε 25% κεγαιχηεξεο (άλσ γξάθεκα) θαη 

κηθξφηεξεο (θάησ γξάθεκα) πνζφηεηαο πδαηαλζξάθσλ. Δπηπξφζζεηα, ζηνπο Πίλαθεο 5.14 θαη 

5.15 παξνπζηάδνληαη νη αξηζκεηηθνί δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ ΔΗ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζελάξην πξνζνκνίσζεο. 
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Στήμα 5.26: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 1, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 
ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζόηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Γιπθόδε 
αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο 
(70 mg/dl – 180 mg/dl) 

 

Στήμα 5.27: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 2, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗκε 25% 
ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζόηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Γιπθόδε 
αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο 
(70 mg/dl – 180 mg/dl) 
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Στήμα 5.28: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 3, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗκε 25% 
ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζόηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Γιπθόδε 
αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο 
(70 mg/dl – 180 mg/dl) 

 

Στήμα 5.29: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 4, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗκε 25% 
ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζόηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Γιπθόδε 
αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο 
(70 mg/dl – 180 mg/dl) 
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Στήμα 5.30: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 5, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 
ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζόηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Γιπθόδε 
αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο 
(70 mg/dl – 180 mg/dl) 

 

Στήμα 5.31: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 6, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 
ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζόηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Γιπθόδε 
αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο 
(70 mg/dl – 180 mg/dl) 
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Στήμα 5.32: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 7, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 
ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζόηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Γιπθόδε 
αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο 
(70 mg/dl – 180 mg/dl) 

 

Στήμα 5.33: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 8, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 
ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζόηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Γιπθόδε 
αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο 
(70 mg/dl – 180 mg/dl) 
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Στήμα 5.34: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 9, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 
ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζόηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Γιπθόδε 
αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο 
(70 mg/dl – 180 mg/dl) 

 

Στήμα 5.35: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο γιπθόδεο γηα ηνλ Δλήιηθα 10, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ κε 25% 
ππεξεθηηκήζεηο (άλσ γξάθεκα) θαη ππνηηκήζεηο (θάησ γξάθεκα) ηεο πνζόηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Γιπθόδε 
αίκαηνο (ζπλερήο θακπύιε), ππνδόξηα ηλζνπιίλε (δηαθεθνκκέλε-ζηηθηή θακπύιε), απνδεθηά όξηα γιπθόδεο 
(70 mg/dl – 180 mg/dl) 
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Πίνακας 5.14: Απνηειέζκαηα ΔΗ γηα ηελ πεξίπησζε αλαθξηβεηώλ ζηηο αλαθνηλώζεηο ησλ γεπκάησλ (25% 
ππεξεθηηκεκέλεο πνζνηήηεο πδαηαλζξάθσλ)  

 

κέζε ηηκή 
γιπθόδεο 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

πξνγεπκαηηθή 
γιπθόδε 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

κεηαγεπκαηηθή 
γιπθόδε 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

ππν- 
γιπθακίεο 

(%) 

ππεξ- 
γιπθακίεο 

(%) 

θπζηνινγηθή 
γιπθαηκία 

(%) 
LBGI HBGI BGRI 

Δλήιηθαο 1 121.74 115.28 138.22 0.00 0.00 100.00 0.23 0.86 1.09 

Δλήιηθαο 2 130.52 123.50 139.50 0.00 2.85 97.15 0.08 1.51 1.59 

Δλήιηθαο 3 117.10 120.65 125.16 0.00 0.00 100.00 0.29 0.46 0.75 

Δλήιηθαο 4 106.53 91.59 139.68 0.00 5.07 94.93 1.21 0.72 1.93 

Δλήιηθαο 5 120.94 113.13 139.53 0.00 0.00 100.00 0.06 0.60 0.66 

Δλήιηθαο 6 126.41 107.23 144.73 0.00 0.83 99.17 0.16 1.13 1.29 

Δλήιηθαο 7 111.24 101.41 130.04 0.00 0.00 100.00 0.62 0.34 0.96 

Δλήιηθαο 8 113.96 104.63 124.71 0.00 0.00 100.00 0.38 0.38 0.76 

Δλήιηθαο 9 132.97 135.28 151.21 0.00 7.74 92.26 0.26 2.35 2.61 

Δλήιηθαο 10 129.65 112.10 149.40 0.00 4.34 95.66 0.09 1.42 1.51 

Μέζε ηηκε ± 
Τππηθή 
Απόθιηζε 

121.10   
(8.86) 

112.48    
(12.31) 

138.21 
(9.19) 

0 
(0) 

2.08 
(2.78) 

97.92        
(2.78) 

0.33 
(0.34) 

0.97 
(0.63) 

1.31   
(0.61) 

Πίνακας 5.15: Απνηειέζκαηα ΔΗ γηα ηελ πεξίπησζε αλαθξηβεηώλ ζηηο αλαθνηλώζεηο  ησλ γεπκάησλ (25% 
ππνηηκεκέλεο πνζνηήηεο πδαηαλζξάθσλ) 

 

κέζε ηηκή 
γιπθόδεο 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

πξνγεπκαηηθή 
γιπθόδε 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

κεηαγεπκαηηθή 
γιπθόδε 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

ππν- 
γιπθακίεο 

(%) 

ππεξ- 
γιπθακίεο 

(%) 

θπζηνινγηθή 
γιπθαηκία 

(%) 
LBGI HBGI BGRI 

Δλήιηθαο 1 113.13 106.40 127.77 6.63 2.05 91.32 1.34 0.97 2.31 

Δλήιηθαο 2 129.84 124.36 139.88 0.00 5.80 94.20 0.47 1.83 2.30 

Δλήιηθαο 3 118.15 120.60 127.47 0.00 0.00 100.00 0.38 0.54 0.92 

Δλήιηθαο 4 108.02 90.81 146.96 0.00 6.00 94.00 1.26 0.94 2.19 

Δλήιηθαο 5 123.57 118.23 142.47 0.00 0.00 100.00 0.10 0.80 0.90 

Δλήιηθαο 6 128.87 112.86 147.60 0.00 3.58 96.42 0.16 1.59 1.75 

Δλήιηθαο 7 103.25 95.34 117.41 1.56 0.00 98.44 1.19 0.15 1.34 

Δλήιηθαο 8 118.05 109.86 129.95 0.00 0.00 100.00 0.12 0.45 0.57 

Δλήιηθαο 9 120.86 122.01 137.01 14.37 7.53 78.10 3.23 2.06 5.29 

Δλήιηθαο 10 127.00 112.01 146.28 3.51 3.96 92.54 0.76 1.74 2.50 

Μέζε ηηκε ± 
Τππηθή 
Απόθιηζε 

119.07 
(8.86) 

111.24    
(11.17) 

136.28    
(10.22) 

2.6             
(4.68) 

2.89 
(2.89) 

94.51        
(6.60) 

0.90 
(0.94) 

1.10 
(0.65) 

2.00   
(1.34) 

Παξαηεξνχκε φηη ην ΔΗ απνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ 

αλαθξηβεηψλ ζηηο αλαθνηλψζεηο γεπκάησλ. Παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ γιπθφδεο είλαη 

ιίγν ρεηξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα θαηά ηελ αλαθνίλσζε ζσζηψλ εθηηκήζεσλ ζηηο πνζφηεηεο ησλ 

πδαηαλζξάθσλ, εμαθνινπζεί λα επηηπγράλεη ηελ δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο εληφο ησλ 

απνδεθηψλ νξίσλ γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ.  

πλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΗ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ππφ ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ε ελζσκάησζε ηνπ ΝΓΑ ζην εμαηνκηθεπκέλν κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο, ην θαζηζηά ηθαλφ λα ζπιιακβάλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο ελφο αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η ιακβάλνληαο ππφςε πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηελ θιηληθή πξάμε, φπσο ν ξπζκφο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, νη θαηαγξαθέο γιπθφδεο θαη 

νη πνζφηεηεο ησλ ιακβαλφκελσλ πδαηαλζξάθσλ ζηα πεξερφκελα γεχκαηα. Οη ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ ΔΗ απφ ηνλ UVa T1DM πξνζνκνησηή θαζηζηνχλ 

αμηφπηζηε ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Δπηπιένλ, ν πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνο ελεκέξσζεο ησλ 
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παξακέηξσλ βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ηνπ ειεγθηή, απνδεηθλχνληαο ηε ζεκαληηθφηεηά 

ηνπ πξνο ηε ξχζκηζε ησλ ειεγθηψλ γιπθφδεο βαζηζκέλσλ ζε MPC.        

5.3 ύγκπιςη σοτ ΕΙ με Ελεγκσή Γλτκόζηρ Βαςιςμένο ςε Αναλογικό 

Ολοκληπψσικό Διαυοπικό Έλεγφο  

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε πην δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ είλαη ν Αλαινγηθφο-

Οινθιεξσηηθφο-Γηαθνξηθφο ειεγθηήο. Γηα ην ιφγν φηη δηάθνξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο έρνπλ 

πξνζαλαηνιηζηεί πξνο ηελ αλάπηπμε ειεγθηψλ γιπθφδεο θιεηζηνχ βξφρνπ κε βάζε ΑΟΓ ειεγθηή, 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζχγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ κε ην ΔΗ. ην πιαίζην ηεο 

εξεπλεηηθήο [161] αλαπηχρζεθε ΑΟΓ ειεγθηήο γιπθφδεο, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ αθφινπζε 

Δμίζσζε: 

dt

tde
KdeKteKtu d

t

ip

)(
)()()(

0

 (5.19) 

Όπνπ κε )(te αλαπαξηζηάηαη ε δηαθνξά ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο απφ ηελ ηξέρνπζα 

κέηξεζε γιπθφδεο. Σα dip KKK ,,  ζπκβνιίδνπλ ην αλαινγηθφ, νινθιεξσηηθφ θαη δηαθνξηθφ θέξδνο 

αληίζηνηρα, ελψ κε )(tu αλαπαξηζηάηαη ν εθηηκνχκελνο ξπζκφο έγρπζεο ηλζνπιίλεο. Ζ επηινγή 

απηψλ ησλ παξακέηξσλ βαζίζηεθε ζηε κέζνδν Ziegler-Nichols αλνηρηνχ βξφρνπ. Ο ξπζκφο 

δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεγθηή ηζνχηαη κε 1 min.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπ ΑΟΓ ειεγθηή γιπθφδεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππνινγηζηηθά 

πεηξάκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνζνκνησηή UVa T1DM. Γηα λα δσζεί ζπγθξηηηθή δηάζηαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, αθνινχζσο παξαζέηνπκε ηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ 

θαη ηνπ ΑΟΓ ειεγθηή γιπθφδεο, ζηνλ πιεζπζκφ ησλ 10 ελειίθσλ ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο εκέξαο, φπνπ νη ψξεο θαη νη πνζφηεηεο ησλ ιακβαλφκελσλ 

πδαηαλζξάθσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.16.    

Πίνακας 5.16: Λακβαλόκελα γεύκαηα  
Ώξα ιήςεο γεύκαηνο 07:00 12:00 16:00 18:00 23:00 

Πνζόηεηα πδαηαλζξάθσλ (g) 45 70 5 80 5 

ηα ρήκαηα 5.36 θαη 5.37 παξνπζηάδεηαη ε CVGA αλάιπζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΗ θαη 

ηνπ ΑΟΓ ειεγθηή γιπθφδεο, αληίζηνηρα. Σν ΔΗ επηηπγράλεη λα δηαηεξεί ηνλ πιεζπζκφ ησλ 10 

ελειίθσλ εληφο ησλ θιηληθά απνδεθηψλ δσλψλ ηεο CVGA, κε πνζνζηφ 50% λα αλήθεη ζηε δψλε 

βέιηηζηνπ ειέγρνπ (Α) θαη 50% λα αλήθεη ζηε δψλε κηθξψλ απνθιίζεσλ απφ ην βέιηηζην έιεγρν 

(Β). Ο PID ειεγθηήο γιπθφδεο είρε σο απνηέιεζκα 60% λα αλήθεη ζηε Εψλε Β θαη 40% λα αλήθεη 

ζηε Εψλε D, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη απνηπρία ξχζκηζεο ηεο ππνγιπθαηκίαο θαη ηεο 

ππεξγιπθαηκίαο. πγθεθξηκέλα, θάπνηνπο αζζελείο ηνπο νδήγεζε ζε θξίζηκα ππνγιπθαηκηθά 

επεηζφδηα (<50 mg/dl) ελψ έλαλ αζζελή ζε επηθίλδπλα ππεξγιπθαηκηθά επεηζφδηα (>300 mg/dl).  
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Στήμα 5.36: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο CVGA αλάιπζεο γηα ηνπο 10 ελήιηθεο ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM 
θαηά ηελ εθαξκνγή ΔΗ  
 

 
Στήμα 5.37: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο CVGA αλάιπζεο γηα ηνπο 10 ελήιηθεο ηνπ πξνζνκνησηή UVa T1DM 
θαηά ηελ εθαξκνγή ΑΟΓ ειεγθηή γιπθόδεο  
 

Ο Πίλαθαο 5.17 παξνπζηάδεη ηνπο αξηζκεηηθνχο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δχν 

ειεγθηψλ γιπθφδεο. Σν ΔΗ θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη γηα ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ 98.26 % ηα 

επίπεδα ηεο γιπθφδεο εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ κε κέζε ηηκή γιπθφδεο 124.29 ± 7.36 mg/dl,  

πξνγεπκαηηθή γιπθφδε αίκαηνο 112.10 ± 10.16 mg/dl, θαη κεηαγεπκαηηθή γιπθφδε αίκαηνο 134.37 

± 6.80 mg/dl. ε θαλέλαλ αζζελή δελ παξαηεξήζεθαλ ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα ελψ ε ζπρλφηεηα 

ησλ ππεξγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ είλαη πνιχ κηθξή κε ηηκέο θαη δηάξθεηα πνπ δελ είλαη θξίζηκεο 

γηα ηνπο αζζελείο. Οη πςεινί θαη νη ρακεινί δείθηεο γιπθφδεο ζην αίκα (HBGI, LBGI) είλαη ρακεινί 
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γηα φινπο αζζελείο, απνδεηθλχνληαο φηη ην ΔΗ ιακβάλεη έγθαηξα ηελ θαηάιιειε απφθαζε 

επηηπγράλνληαο λα απνθεχγεη θξίζηκα ππνγιπθαηκηθά θαη ππεξγιπθαηκηθά επεηζφδηα. Ο ΑΟΓ 

ειεγθηήο γιπθφδεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αδπλακία απνθπγήο ησλ ππεξγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ 

έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ησλ ππεξγιπθαηκηψλ  λα πξνζεγγίδεη ην 13.53 ± 19.83 %. 

Ζ κέζε ηηκή γιπθφδεο αίκαηνο είλαη απμεκέλε (145.99 ± 22.66 mg/dl), ελψ ν πςειφο δείθηεο 

γιπθφδεο ζην αίκα (HBGI) θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 1.60 έσο 14.62 αλαδεηθλχνληαο ηελ 

απνηπρία ηνπ ΑΟΓ ειεγθηή γιπθφδεο ζηελ απνθπγή ησλ πςειψλ επηπέδσλ γιπθφδεο.   

Πίνακας 5.17: Απνηειέζκαηα ΔΗ θαη ΑΟΓ ειεγθηή γιπθόδεο 

Δλήιηθαο Διεγθηήο 

κέζε ηηκή 
γιπθόδεο 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

πξνγεπκαηηθή 
γιπθόδε 
αίκαηνο 
(mg/dl) 

κεηαγεπκαηηθή 
γιπθόδε 
αίκαηνο  
(mg/dl) 

ππν- 
γιπθακίεο 

(%) 

ππεξ- 
γιπθακίεο 

(%) 

θπζηνινγηθή 
γιπθαηκία 

(%) 
LBGI HBGI BGRI 

#001 
ΣΣΔΗ 122.26 113.46 129.63 0.00 0.00 100 0.26 0.82 1.08  

PID 133.65 120.69 128.16 0.42 0.00 99.58 0.17 1.74 1.91 

#002 
ΣΣΔΗ 127.94 118.16 125.63 0.00 0.00 100 0.02    0.92 0.94 

PID 134.26 117.97 125.43 0.00 0.00 100 0.18 2.05 2.23 

#003 
ΣΣΔΗ 123.69 122.43 130.79 0.00 0.00 100 0.11 0.81 0.92 

PID 143.91 128.80 128.67 0.00 0.00 100 0.11 2.85 2.95 

#004 
ΣΣΔΗ 113.39 92.77  140.57 0.00 7.56 92.44 0.85 1.16 2.00 

PID 173.30 135.66 168.96 1.46 48.30 50.24 0.19 9.05 9.24 

#005 
ΣΣΔΗ 127.03 116.91 138.56 0.00 0.00 100 0.02    0.94 0.97 

PID 131.67 115.01 134.09 0.00 0.00 100 0.10 1.60 1.70 

#006 
ΣΣΔΗ 132.68 113.84 141.51 0.00 3.40 96.60 0.02    1.68  1.71 

PID 149.68 123.74 131.47 7.36 33.31 59.33 0.77 5.24 6.00 

#007 
ΣΣΔΗ 114.45 99.44  133.80 0.00 0.00 100 0.33 0.55 0.89 

PID 197.75 175.45 169.99 0.00 43.10 59.60 0.08 14.62 14.70 

#008 
ΣΣΔΗ 117.35 104.15 123.04 0.00 0.00 100 0.06    0.34 0.4   

PID 127.47 111.33 128.02 0.00 0.00 100 0.06 0.96 1.02 

#009 
ΣΣΔΗ 130.15 124.33 138.63 0.00 1.46  98.54 0.03    1.13  1.16  

PID 128.69 118.34 125.63 4.86 2.64 92.51 0.94 1.78 2.72 

#010 
ΣΣΔΗ 133.99 115.51 141.56 0.00 4.93 95.07 0.06 1.83 1.89 

PID 139.55 115.87 133.27 4.37 7.91 87.72 0.28 2.83 3.11 

Μέζε ηηκε ± 
Τππηθή 

Απόθιηζε 

ΣΣΔΗ 
124.29  
(7.36) 

112.10 
(10.16) 

134.37 
(6.80) 

0.00 
(0.00) 

1.735 
(2.68) 

98.26 
(2.68) 

0.17 
(0.26) 

1.01 
(0.46) 

1.19 
(0.50) 

PID 
145.99 
(22.66) 

126.29 
(18.68) 

137.37 
(17.17) 

1.85 
(2.69) 

13.53 
(19.83) 

84.63 
(20.63) 

0.29 
(0.31) 

4.27 
(4.35) 

4.56 
(4.32) 

πλνςίδνληαο, παξφιν πνπ ΑΟΓ ειεγθηήο γιπθφδεο επηηπγράλεη λα δηαηεξεί ηα επίπεδα 

γιπθφδεο εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ζε θάπνηνπο 

αζζελείο, παξνπζηάδεη κεγάιεο απνθιίζεηο απφ ην βέιηηζην γιπθαηκηθφ έιεγρν ζε θάπνηνπο 

άιινπο. Ζ ζπρλφηεηα θαη ε δηάξθεηα ησλ ππεξγιπθαηκηθψλ θαη ππνγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ είλαη 

θξίζηκεο γηα ηνπο αζζελείο. Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη εμαηνκηθεπκέλε 

ζεξαπεία θαη λα δηαρεηξηζηεί ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο 

πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η (inter-patient variability). Σν ΔΗ, αληηζέησο, 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα εμαηνκίθεπζεο ζε θάζε αζζελή θαη δηαρεηξίδεηαη κε επηηπρία ηηο δηαηαξαρέο 

γεπκάησλ. Όζνλ αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δχν ειεγθηψλ είλαη θαλεξφ φηη o PID ειεγθηήο 

γιπθφδεο είλαη πην απιφο αιιά παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο εχξεζεο ησλ βέιηηζησλ ηηκψλ ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ. Παξά ηελ απμεκέλε πνιππινθφηεηα ηνπ ΔΗ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ επηηξέπεη ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ κε δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ θιηληθή πξάμε, ελψ ε δηαξθήο ελεκέξσζε 

ησλ παξακέηξσλ ηνπ, ην θαζηζηά ηθαλφ λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο.  Απφ ηα 

παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ΔΗ ππεξέρεη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ΑΟΓ ειεγθηή γιπθφδεο.    
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5.4 τμπεπάςμασα 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηγξάθηεθε ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ ΔΗ κε βάζε 

απηνζπληνληδφκελν NMPC ειεγθηή θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζήο ηνπ. Παξφιν πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

δηάθνξνη αιγφξηζκνη ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο εθαξκφδνληαο MPC ειεγθηή, ε πξσηνηππία ηνπ ΔΗ 

έγθεηηαη ζηνλ πξνζαξκνζηηθφ αιγφξηζκνπ ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ θαη ζην εμαηνκηθεπκέλν 

κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο.  

Ζ αλαδξνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο κε δεδνκέλα 

πξαγκαηηθψλ αζζελψλ, αλέδεημε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπιιακβάλεη εμαηνκηθεπκέλα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο γηα θάζε αζζελή. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπιά 

ππνινγηζηηθά πεηξάκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ UVa T1DM πξνζνκνησηή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ ΔΗ λα δηαρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο λεζηείαο, δηαηαξαρέο γεπκάησλ, 

θαζπζηεξήζεηο, αλαθξίβεηεο ζηηο κεηξήζεηο γιπθφδεο, δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ  

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η (inter-patient 

variability), θαζψο θαη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο πνζφηεηαο ησλ πεξηερφκελσλ πδαηαλζξάθσλ 

ζηα ιακβαλφκελα γεχκαηα. Σν ΔΗ απνδείρηεθε ηθαλφ λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ππφ 

ηηο πξναλαθεξζείζεο ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο πεηξάκαηνο. Δπηπιένλ, είλαη πξνθαλήο ε ππεξνρή 

ηνπ ΔΗ κε βάζε απηνζπληνληδφκελν NMPC σο πξνο ην ΔΗ κε βάζε NMPC. Παξάιιεια, απφ 

ηε ζχγθξηζε ηνπ ΔΗ κε ηνλ ΑΟΓ ειεγθηή γιπθφδεο ζπλάγεηαη φηη παξφιν πνπ ην ΔΗ είλαη πην 

πνιχπινθν απφ ηνλ ΑΟΓ, θξίλεηαη πην θαηάιιειν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη αιγφξηζκνη ειέγρνπ γιπθφδεο ζην «Σερλεηφ Πάγθξεαο».  

Δπηπξφζζεηα, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, ην γεγνλφο φηη ην κνληέιν κεηαβνιηζκνχ 

γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο εθπαηδεχεηαη κε δεδνκέλα πνπ είλαη θιηληθψο δηαζέζηκα ελψ ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε αλάπηπμε ηνπ ΔΗ δελ ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξία ηνπ UVa T1DM πξνζνκνησηή, 

θαζηζηψληαο έηζη αμηφπηζην ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζήο ηνπ.  
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Κευάλαιο 6. Ανάπστξη Μονσέλψν Εκσίμηςηρ σηρ 

Πιθανόσησαρ Εμυάνιςηρ Διαβησικήρ 

Αμυιβληςσποειδοπάθειαρ με Φπήςη Νετπψνικών 

Δικσύψν με Κτμασιδιακέρ τναπσήςειρ 

Ενεπγοποίηςηρ 

 

 

 

 

 

6.1 Ειςαγψγή 

Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ ζηε ιήςε ηαηξηθψλ 

απνθάζεσλ αλαγλσξίζηεθε πξφζθαηα απφ ηελ Ακεξηθαληθή Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία (American 

Diabetes Association (ADA)) [163][162]. Παξφιν πνπ δηάθνξεο θιηληθέο κειέηεο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο ειεγρφκελεο δνθηκέο, απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ 

γηα ηε ιήςε ηαηξηθψλ απνθάζεσλ, ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηαηξηθψλ 

απνθάζεσλ θεξδίδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε απνδνρή, σο πνιχηηκα εξγαιεία παξαγσγήο 

καθξνπξφζεζκσλ (>5-10 ρξφληα) θιηληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία είλαη 

αδχλαην λα εμαρζνχλ απεπζείαο απφ ηηο θιηληθέο κειέηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, είλαη 

ζρεδηαζκέλε λα παξάγεη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο θαη ην θφζηνο 

ζεξαπείαο, παξέρνληαο έηζη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ έγθαηξε 

ιήςε θαηάιιεισλ ηαηξηθψλ απνθάζεσλ. 

Σα ζπζηήκαηα εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ 

ππνινγίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο δηαθνξεηηθψλ επηπινθψλ κίαο αζζέλεηαο, θαζψο θαη ηελ 

επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζεξαπείαο ζηελ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο απηψλ 

ησλ επηπινθψλ. Οη θπξηφηεξεο κεζνδνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κνληέισλ 

απνηίκεζεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ είλαη ε αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ 

(αλαδξνκηθέο εμηζψζεηο) θαη αιπζίδεο Markov δηαθξηηήο θαηάζηαζεο. Αθνινχζσο αλαθέξνληαη ηα 

πην δηαδεδνκέλα κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην κεγάιεο θιίκαθαο εξεπλεηηθψλ 

κειεηψλ.   

Ζ θαξδηνινγηθή κειέηε Framingham (Framingham Heart Study) [164] απνηειεί κία απφ ηηο 

πην δηαδεδνκέλεο εξεπλεηηθέο κειέηεο πξνο ηελ εχξεζε πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ 
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αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Ξεθίλεζε, ην 1948 κε έλαλ αξρηθφ πιεζπζκφ 5.209 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 30 θαη 62 απφ ηελ πφιε ηνπ Framingham, θαη ηεο 

Μαζαρνπζέηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο παξαθνινπζνχληαλ θάζε δχν ρξφληα, γηα ηελ θαηαγξαθή 

δεδνκέλσλ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, θαζψο θαη θπζηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Σν 1971 

ζπκκεηείρε ζηε κειέηε κηα δεχηεξε γεληά – 5124 άηνκα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηα ελήιηθα παηδηά 

ηνπ αξρηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζηνπο ζπδχγνπο ηνπο. Σν 1994 ελζσκαηψζεθε ε νκάδα Omni πνπ 

πεξηιάκβαλε 506 άλδξεο θαη γπλαίθεο Αθξηθαλνακεξηθήο, ηζπαληθήο, αζηαηηθήο, ηλδηθήο, 

Ακεξηθάληθεο, θαη λεζηψλ ηνπ Δηξεληθνχ, πξνέιεπζεο. Σν 2002 ε κειέηε εηζήρζε ζε κία λέα 

θάζε, κε κία ηξίηεο γεληάο ζπκκεηερφλησλ πνπ απνηεινχληαλ απφ ηα εγγφληα ηνπ αξρηθνχ 

πιεζπζκνχ ελψ δεχηεξε Οmni νκάδα ελζσκαηψζεθε ζηνλ ηειηθφ πιεζπζκφ-ζηφρν. Με ηα 

ρξφληα, ε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηείρε ζηε κειέηεο Framingham 

νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θπξηφηεξσλ πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο 

θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πςειή αξηεξηαθή πίεζε, ηελ πςειή 

ρνιεζηεξφιε αίκαηνο, ην θάπληζκα, ηελ παρπζαξθία, ην δηαβήηε, θαη ηελ έιιεηςε ζσκαηηθήο 

άζθεζεο. Δπηπιένλ, ζπιιέρζεθαλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο άιισλ 

ζπλαθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ηα ηξηγιπθεξηδία ηνπ αίκαηνο, ηα επίπεδα ηεο HDL 

ρνιεζηεξφιεο, ε ειηθία, ην θχιν θαη ςπρνθνηλσληθά ζέκαηα. Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

πξνέθπςαλ εμηζψζεηο πξφβιεςεο ηεο εκθάληζεο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ, ζηεθαληαίαο 

λφζνπ, ζαλάηνπ απφ ζηεθαληαία λφζν, αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ 

θαη ζαλάηνπ απφ θαξδηαγγεηαθή λφζν [165]. Οη εμηζψζεηο απηέο απνδεηθλχνπλ φηη είλαη 

απαξαίηεην λα ειέγρνληαη πνιιαπινί παξάγνληεο θηλδχλνπ (αξηεξηαθή πίεζε, νιηθή 

ρνιεζηεξφιε, πςειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΐλε ρνιεζηεξίλε, θάπληζκα, δπζαλεμία ζηε γιπθφδε, 

θαη ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο). 

Παξφιν πνπ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο Framingham είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, δελ 

εμεηδηθεχνληαη ζε άηνκα κε Γ, κε ζπλέπεηα νη εμηζψζεηο Framingham λα παξάγνπλ ππνηηκεκέλεο 

πξνβιέςεηο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ ΗΗ [165]. 

Ζ «πξννπηηθή κειέηε δηαβήηε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (UK Prospective Diabetes Study 

(UKPDS)) αλέπηπμε κνληέιν απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη 

εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ (UKPDS Risk Engine) [168] ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ ΗΗ. Οη πξνδηαζεζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαλ ππφςε απφ ην κνληέιν ήηαλ ε ειηθία, ην θχιιν, ε θπιή, ε 

θαηάζηαζε θαπλίζκαηνο, ηα επίπεδα ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο (HbA1c), ε ζπζηνιηθή 

πίεζε θαη ε αλαινγία ιηπηδίσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηαδέρεηαη έλα απφ ηα δηαδνκέλα 

κνληέια εθηίκεζεο θηλδχλνπ καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ ηνπ Γ [169] (UKPDS Outcomes 

Model). Σν UKPDS Outcomes Model ελζσκαηψλεη έλα ζχζηεκα εμηζψζεσλ, γηα ηελ πξφβιεςε 

ηεο εκθάληζεο, επηά καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ ηνπ Γ (ηζραηκηθή θαξδηαθή λφζν, έκθξαγκα 

ηνπ κπνθαξδίνπ [ζαλαηεθφξν θαη κε], θαξδηαθή αλεπάξθεηα, εγθεθαιηθφ, ηχθισζε, λεθξηθή 

αλεπάξθεηα θαη αθξσηεξηαζκφ), θαζψο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, εθηηκά ην 
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πξνζδφθηκν δσήο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηαο δσήο γηα ηα άηνκα κε Γ Σχπνπ ΗΗ. Μία βαζηθή πηπρή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, είλαη φηη έρεη ζρεδηαζηεί λα ζπιιακβάλεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ επηπινθψλ. Οη επηπινθέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη φρη κφλν επεηδή έρνπλ θνηλνχο 

πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εκθάληζεο θάπνηαο επηπινθήο 

απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάπνηαο άιιεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπζηνιηθή πίεζε 

αίκαηνο απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ή 

εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ, αιιά ν θίλδπλνο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ είλαη πςειφηεξνο 

ζηνπο αζζελείο κε ηζηνξηθφ ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. Δίζνδνη ζην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν απνηεινχλ πξνζσπηθά ηαηξηθά δεδνκέλα (ειηθία, θχιν, θ.η.ι) θαζψο θαη ρξνληθά 

κεηαβαιιφκελνη παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο ε HbA1c θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο σο πξνο ηελ 

εκθάληζε επηπινθψλ. Οη ηηκέο ησλ ρξνληθά κεηαβαιιφκελσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ (HbA1c, 

ζπζηνιηθή πίεζε αίκαηνο, θαη ε νιηθή ρνιεζηεξφιε: HDL ρνιεζηεξφιε) ππνινγίζηεθαλ σο κέζνη 

φξνη ησλ πξνεγνχκελσλ δχν ρξφλσλ.    

ην πιαίζην ηεο κειέηεο [171], αλαπηχρζεθε θαηάιιειν ινγηζκηθφ κε ηελ νλνκαζία 

Archimedes θαη αλαπαξηζηά κε ζπλερείο κεηαβιεηέο, θπζηνινγηθέο θαη παζνγελείο δηαδηθαζίεο. 

ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιεο θιίκαθαο καζεκαηηθφ κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηεο 

αλαηνκίαο, ηεο παζνθπζηνινγίαο, ησλ ελδείμεσλ, ησλ ζπκπησκάησλ, ησλ εμεηάζεσλ, ησλ 

ζεξαπεηψλ, θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γ Σχπνπ Η θαη ην Γ Σχπνπ ΗΗ, θαζψο 

θαη κε άιιεο αζζέλεηεο φπσο είλαη ε ζηεθαληαία λφζνο, ε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ην 

άζζκα, ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ε ππέξηαζε, θαη ε παρπζαξθία. ηελ πινπνίεζή ηνπ 

εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 100 κεηαβιεηέο νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ βηνινγηθνχο 

παξάγνληεο, ζπκπηψκαηα, εμεηάζεηο, ζεξαπείεο θαη απνηειέζκαηα. Βαζίδεηαη ζε 

αληηθεηκελνζηξαθή πξνζέγγηζε θαη κε ηε ρξήζε δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ πξνζνκνηψλεη 

θπζηνινγηθά κνλνπάηηα, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ αζζελεηψλ, θαη ησλ ζεξαπεηψλ. Σα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαλ απφ εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο, θιηληθέο δνθηκέο 

θαη ηελ θιηληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο Kaiser Permanente.  

Καηά ηελ εθαξκνγή αιπζίδσλ Markov, ε εμέιημε ηεο αζζέλεηαο ηνπ Γ πεξηγξάθεηαη σο κία 

δηαδηθαζία Markov κε δηαθξηηφ ρψξν θαηαζηάζεσλ. Ο πξνζνκνησκέλνο αζζελήο κεηαβαίλεη απφ 

ηε κία θαηάζηαζε ηεο αζζέλεηαο ζηελ επφκελε ζε πξνθαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε 

ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ηεο δηαδηθαζίαο. To πξψην κνληέιν γηα ηελ 

πξφγλσζε ηεο εμέιημεο ηνπ Γ Σχπνπ ΗΗ ζε θάπνηα καθξνπξφζεζκε επηπινθή ηνπ, αλαθέξεηαη 

ζην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο [167][166]. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ήηαλ ηχπνπ Markov 

θαη βαζίδνληαλ ζε ηερληθέο Monte Carlo, ελψ πεξηιάκβαλε μερσξηζηά κνληέια γηα ηελ 

θαξδηαγγεηαθή λφζν, ηελ ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ηε λεθξνπάζεηα θαη ηελ λεπξνπάζεηα. 

Αλαπηχρζεθε δηθηπαθά πξνζβάζηκν κνληέιν εθηίκεζεο ηεο καθξνπξφζεζκεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ κεζφδσλ ζεξαπείαο 

ζηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η θαη Γ Σχπνπ ΗΗ (CORE model) [176][175]. Ζ δνκή ηνπ κνληέινπ 
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πεξηιακβάλεη 14 αιιεινεμαξηψκελα επηκέξνπο κνληέια πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηηο επηπινθέο ηνπ 

Γ (ζηεζάγρε, έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην, πεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζνο, ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, νίδεκα ηεο σρξάο 

θειίδαο, θαηαξξάθηε, ππνγιπθαηκία, θεηνμέσζε, γαιαθηηθή νμέσζε, λεθξνπάζεηα θαη ηειηθνχ 

ζηαδίνπ λεθξηθή λφζν, λεπξνπάζεηα, δηαβεηηθφ πφδη θαη αθξσηεξηαζκφ) θαζψο θαη έλα κνληέιν 

πξνζνκνίσζεο ηεο ζλεζηκφηεηαο. Κάζε επηκέξνπο κνληέιν είλαη ηχπνπ Markov θαη ρξεζηκνπνηεί 

εμαξηεκέλεο πηζαλφηεηεο απφ ην ρξφλν, ηελ θαηάζηαζε θαη ηνλ ηχπν ηνπ Γ.  

Ζ πιήξεο δνκή ηνπ ΗΜΗΒ κνληέινπ [176], βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά απφ επηκέξνπο κνληέια 

θαζέλα απφ ηα νπνία πξνζνκνηψλνπλ κία απφ ηηο 8 επηπινθέο ηνπ Γ: λεθξνπάζεηα, 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, εγθεθαιηθφ, αθξσηεξηαζκφο, 

ππνγιπθαηκία, δηαβεηηθή θεηνμέσζε θαη γαιαθηηθή νμέσζε. Σν κνληέιν ΗΜΗΒ εμάγεη ηνλ 

πξνζδφθηκν ρξφλνο δσήο, θαζψο θαη ηελ εκθάληζε, θαη ηελ εμάπισζε ησλ επηπινθψλ ηνπ Γ. 

Σν GDM [176] είλαη έλα κνληέιν ζπλερνχο, ζηνραζηηθήο πξνζνκνίσζεο ηνπ Γ Σχπνπ ΗΗ, ην 

νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξφβιεςε ησλ επηπινθψλ ηνπ Γ θαη ηνπ πξνζδφθηκνπ ρξφλνπ 

δσήο. Οη ζπλαξηήζεηο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ησλ κηθξναγγεηαθψλ θαη καθξναγγεηαθψλ 

επηπινθψλ είλαη βαζηζκέλεο ζε έλαλ ζπλδπαζκφ απφ δεκνζηεπκέλεο κειέηεο θαη αλαιχζεηο 

δεδνκέλσλ αηφκσλ κε Γ. Χο παξάγνληεο θηλδχλνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη: ε 

γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε (HbAlc), ε ζπζηνιηθή πίεζε (SBP), ε ρνιεζηεξφιε ρακειήο 

ππθλφηεηαο ιηπνπξσηετλψλ (LDL), ε ρνιεζηεξφιε πςειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηετλψλ (HDL), ηα 

ηξηγιπθεξίδηα, ε θαηάζηαζε θαπλίζκαηνο, θαη ε ρξήζε ηεο πξνθπιαθηηθήο αζπηξίλεο. Οη 

επηπινθέο θαη νη κέζνδνη ζεξαπείαο πνπ ππνινγίδνληαη είλαη νη εμήο: δηαβεηηθή αζζέλεηα ησλ 

καηηψλ, δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα, αθξσηεξηαζκφο πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο, έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ, εγθεθαιηθφ, αζζέλεηα πεξηθεξεηαθψλ αξηεξηψλ, ρεηξνπξγηθή ησλ ζηεθαληαίσλ 

αξηεξηψλ, αγγεηνπιαζηηθή θαη ζάλαηνο. 

Ζ δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο καθξνπξφζεζκεο 

επηπινθέο ηνπ Γ, ελψ απνηειεί ηελ πην ζπρλή αηηία ηχθισζεο ζηνπο λένπο κε Γ. Ζ δηαβεηηθή 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί κφλν κέζσ νξζνχ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ θαη 

ξχζκηζεο ηεο πίεζεο αίκαηνο [178], αιιά θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε έγθαηξε ιήςε 

θαηάιιεισλ ηαηξηθψλ απνθάζεσλ γηα ηε ξχζκηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ζρεδηάζηεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ εμαηνκηθεπκέλα κνληέια πξφγλσζεο ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο, ζε βάζνο ρξφλνπ, καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ ηνπ Γ, εζηηάδνληαο ζηε δηαβεηηθή 

ακθηβιεζηξνπάζεηα. πγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθαλ δχν κνληέια, πνπ εμεηδηθεχνληαη ζην Γ 

Σχπνπ Η θαη Γ Σχπνπ ΗΗ, αληίζηνηρα. Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή 

δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα κνληέια θαη ε κεζνδνινγία αλάπηπμήο ηνπο.  
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6.2 Πεπιγπαυή Δεδομένψν 

Σα κνληέια ιακβάλνπλ εηζφδνπο πξνζσπηθά ηαηξηθά δεδνκέλα θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, 

ελψ εμάγνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο, ζε βάζνο ρξφλνπ, δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο. 

Οη είζνδνη απνηεινχληαη απφ πξνδηαζεζηθνχο θαη πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

ηζρπξά κε ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ.    

6.2.1 ακφαπώδηρ Διαβήσηρ Σύποτ 1  

Ζ επηινγή ησλ πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ εκθάληζεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο 

ζηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η έγηλε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο 

«EURODIAB Prospective Complications» [178][177]. ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο 

ζπιιέρηεθαλ ηαηξηθά δεδνκέλα απφ ηελ παξαθνινχζεζε 1249 αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η απφ 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 7,3 ρξφλσλ. Απφ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ, πξνέθπςαλ νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ εκθάληζεο δηαβεηηθήο 

ακθηβιεζηξνπάζεηαο ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ Η, νη νπνίνη αλαιχνληαη αθνινχζσο. 

1) Ζιηθία ηνπ αηφκνπ θαηά ην έηνο ησλ κεηξήζεσλ  

2) Γηάξθεηα ηνπ ΣΓ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην έηνο θαηά ην νπνίν έγηλε ε δηάγλσζε κέρξη ην 

έηνο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηξήζεηο  

3) Γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε (HbA1c). Παξάγεηαη απφ ηε ζπκπχθλσζε κνξίσλ γιπθφδεο 

κε ακηλνκάδεο ηεο αηκνζθαηξίλεο, κία αληίδξαζε πνπ νλνκάδεηαη κε ελδπκαηηθή 

γιπθνδπιίσζε θαη ζπκβαίλεη ζε φιν ην ρξφλν δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. Οπζηαζηηθά 

είλαη ην πνζνζηφ ηεο αηκνζθαηξίλεο πνπ έρεη ππνζηεί γιπθνδπιίσζε θαη νη θπζηνινγηθέο ηηκέο 

ηεο είλαη 5-8%. Αληαλαθιά ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλεο απνηειψληαο έηζη δείθηε αμηνιφγεζεο ηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο πνξείαο ηνπ Γ. 

πγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηεο εμαξηάηαη απφ ηε κέζε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο ηηο 

ηειεπηαίεο 8 κε 10 εβδνκάδεο.  

4) Οιηθή ρνιεζηεξόιε. Δίλαη βαζηθφ δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο κεκβξάλεο ησλ θπηηάξσλ θαη 

κεηξηέηαη ζε mg/dL.  Τςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο φκσο επηβαξχλνπλ ηνλ νξγαληζκφ ιφγσ 

ελαπφζεζήο ηεο ζηα ηνηρψκαηα ησλ αγγείσλ. Αλ θάπνην άηνκν έρεη ηηκή νιηθήο ρνιεζηεξφιεο 

200 mg/dL θαη πάλσ, ππάξρνπλ απμεκέλνη θίλδπλνη γηα έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην. 

5) Τξηγιπθεξίδηα. Δίλαη ιηπαξέο ρεκηθέο ελψζεηο πνπ παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

κεηαβνιηζκφ. Υξεζηκεχνπλ ζηε κεηαθνξά ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζην αίκα. Σα ιηπαξά νμέα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο. Όκσο, πςειά επίπεδα 

ηξηγιπθεξίδησλ ζην αίκα, ζπλδένληαη κε ηελ αζεξνζθιήξπλζε θαη, ζπλεπψο, κε ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο θαξδηναγγεηαθψλ παζήζεσλ. Σα θπζηνινγηθά επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ είλαη θάησ 
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απφ 150 mg/dL. Οξηαθά επίπεδα ζεσξνχληαη νη ηηκέο 150 – 199 mg/dL, πςειά επίπεδα νη 

ηηκέο 200 – 499 mg/dL θαη  πνιχ πςειά φηαλ μεπεξλάλε ηα 500 mg/dL 

6)  Δκθάληζε ππέξηαζεο. Ζ ππέξηαζε είλαη ε επίκνλε αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο πάλσ 

απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα, ηα νπνία νξίδνληαη σο 135 ml ζηήιεο πδξαξγχξνπ γηα ηε 

ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε (κεγάιε) θαη σο 85 ml ζηήιεο πδξαξγχξνπ γηα ηε δηαζηνιηθή 

αξηεξηαθή πίεζε (κηθξή). Απνηειεί πξνδηαζεζηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε πνιιψλ 

παζήζεσλ, φπσο ε αξηεξηνζθιήξπλζε θαη ε βιάβε ησλ αγγείσλ, νη βιάβεο ησλ νθζαικψλ 

θαη ησλ λεθξψλ. Δηδηθά νη βιάβεο ησλ αγγείσλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε 

ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ. Λακβάλεη δηαθξηηέο ηηκέο, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ επεηζνδίσλ ππέξηαζεο.   

7) Γηάξθεηα ζεξαπείαο ηνπ ΣΓ Τύπνπ Η.    

Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηαηξηθά δεδνκέλα 55 αηφκσλ κε Γ 

Σχπνπ Η. Σα δεδνκέλα απηά ζπιιέρηεθαλ απφ ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ κε Γ 

Σχπνπ Η γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 5 ρξφλσλ θαη δηαηίζεληαη απφ ην Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν ηνπ 

Ηππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η πξαγκαηνπνηνχζαλ 

ηαηξηθέο επηζθέςεηο κία θνξά ην ρξφλν γηα ηε ιήςε θαη ηελ θαηαγξαθή εξγαζηεξηαθψλ 

κεηξήζεσλ. 17 (30.9 %) άηνκα κε Γ Σχπνπ Η αλέπηπμαλ δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπο. Ο Πίλαθαο 6.1 παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

Πίνακας 6.1: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαζέζηκνπ ζπλόινπ ησλ πξνδηαζεζηθώλ παξαγόλησλ γηα ηελ 
εκθάληζε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα κε Γ Σύπνπ Η  

Προδιαθεςικόσ Παράγοντασ Μέςη τιμή ± Τυπική Απόκλιςη 
Ηλικία 29 ± 12.7 

Διάρκεια ΣΔ 8.45 ± 8.07 
Γλυκοζυλιωμένη αιμοςφαιρίνη 8.45 ± 8.07 

Ολική χοληςτρόλη 7.5 ± 1.76 
Τριγλυκερίδια 188 ± 39.50 

Εμφάνιςη υπέρταςησ 8% (ποςοςτό) 
Διάρκεια θεραπείασ του ΣΔ Τύπου Ι 0 - 5 χρόνια 

Δπεηδή ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα απνηειεί παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ εμειίζζεηαη κε 

αξγνχο ξπζκνχο ζε βάζνο ρξφλνπ, ν θίλδπλνο εκθάληζεο ηεο λφζνπ δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηηο 

παξνχζεο κεηξήζεηο, αιιά θαη απφ ηε ρξνληθή ηνπο εμέιημε ηα πξνεγνχκελα έηε. Γηα παξάδεηγκα, 

ε κε επηηπρήο ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο γηα θάπνηα έηε, ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο, αθφκα θη αλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο ε γιπθφδε 

βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Γηα ηελ ―απεηθφληζε‖ απηήο ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ησλ 

πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο απφ ην κνληέιν πξφβιεςεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο επηπιένλ είζνδνη ζην κνληέιν, νη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ ηνπ ηξέρνληνο 
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έηνπο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εθαξκφζηεθε ζηηο κεηξήζεηο ηεο 

γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο, ηεο νιηθήο ρνιεζηεξφιεο θαη ησλ ηξηγιπθεξίδησλ.    

6.2.2 ακφαπώδηρ Διαβήσηρ Σύποτ 2  

Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ εκθάληζεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζηα άηνκα κε Γ 

Σχπνπ ΗΗ επηιέρηεθαλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο [182]. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, 

εμεηάζηεθαλ 20 είδε εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

ζπιιέρηεθαλ θαηά ηελ παξαθνινχζεζε 173 αηφκσλ κε Γ Σχπνπ ΗΗ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

6 ρξφλσλ θαη δηαηίζεληαη απφ ην Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν ηνπ Ηππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ. 

Γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ πξνδηαζεζηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα  εθαξκφζηεθε κεζνδνινγία επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ ε νπνία 

βαζίζηεθε ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε γελεηηθνχ αιγφξηζκνπ θαη ΣΝΓ. Οη πξνζηαηεπηηθνί θαη 

πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη νη αθφινπζνη: 

1) Γείθηεο Μάδαο Σώκαηνο - ΓΜΣ (Body Mass Index – BMI), ν νπνίνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

2))((

)(

mύ

kgά
BMI

 

. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλα κέηξν εθηίκεζεο ηνπ πφζν ―πγεηέο‖ είλαη ην 

βάξνο ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ην χςνο ηνπ. Έλαο Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο κεηαμχ 18,5 έσο 

25 θαλεξψλεη ηδαληθφ βάξνο. Κάησ απφ 18,5 δειψλεη φηη ην άηνκν κπνξεί λα είλαη 

ιηπνβαξέο, ελψ πάλσ απφ 25 δείρλεη ππέξβαξν άηνκν. 

2) Γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε (HbA1c). 

3) Δίδνο ζεξαπείαο. Αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο ζεξαπείαο πνπ αθνινπζεί ην άηνκν κε Γ 

Σχπνπ ΗΗ. Λακβάλεη δηαθξηηέο ηηκέο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ζε έλα είδνο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Ζ θσδηθνπνίεζε πνπ εθαξκφδεηαη γηα θάζε ζεξαπεία είλαη ε εμήο:  

1=δίαηηα, 2=ζνπιθνλπινπξίεο, 3=κεγιηηηλίδεο, 4=γιηηαδφλεο, 5=αθαξβφδε, 6=δηγνπαλίδηα,  

8=ζνπιθνλπινπξίεο+δηγνπαλίδηα, 9=ηλζνπιίλε, 10=ηλζνπιίλε+δηζθία, 

11=γιηηαδφλεο+ζνπιθνλπινπξίεο, 12=γιηηαδφλεο+δηγνπαλίδηα, 

13=γιηηαδφλεο+ζνπιθνλπινπξίεο+δηγνπαλίδηα 

4) Λήςε δηνπξεηηθώλ. Σα δηνπξεηηθά θάξκαθα αξρηθά απμάλνπλ ην πνζφ ησλ νχξσλ θαη 

κεηψλνπλ ηελ θαηαθξάηεζε αιαηηνχ θαη λεξνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ φγθν ηνπ αίκαηνο. ε 

καθξνρξφληα θαζεκεξηλή ρνξήγεζε δελ πξνθαινχλ απμεκέλε δηνχξεζε, αιιά ειαηηψλνπλ 

ηελ αληίζηαζε ησλ αξηεξηψλ. Δίλαη πνιχ ρξήζηκα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη 

ζπλδπαζκφο θαξκάθσλ [184]. Ζ ηηκή ―1‖ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν δελ ιακβάλεη δηνπξεηηθά θαη ε 

ηηκή ―2‖ φηη ιακβάλεη. 



Κεθάιαην 6. Αλάπηπμε Μνληέισλ Δθηίκεζεο ηεο Πηζαλόηεηαο Δκθάληζεο Γηαβεηηθήο Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο κε Υξήζε 
Νεπξσληθώλ Γηθηύσλ κε Κπκαηηδηαθέο πλαξηήζεηο Δλεξγνπνίεζεο 

 

154 

5) Λήςε αζπηξίλεο. Ζ αζπηξίλε είλαη έλα αληηαηκνπεηαιηαθφ θάξκαθν πνπ εκπνδίδεη ηε 

ζπζζψξεπζε θαη ηε ζπγθφιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ ζην αίκα θαη ηε δεκηνπξγία ζξφκβσλ ζηηο 

αξηεξίεο. Ζ ζεκαζία ηεο ζηελ πξφιεςε εθδήισζεο ελφο δεχηεξνπ ηζραηκηθνχ επεηζνδίνπ ή 

εγθεθαιηθνχ (δεπηεξνγελήο πξφιεςε), έρεη ηεθκεξησζεί ζε πνιπάξηζκεο κειέηεο [185]. Όζνλ 

αθνξά ζηελ πξφιεςε εθδήισζεο ελφο πξψηνπ επεηζνδίνπ ζηεζάγρεο, εκθξάγκαηνο ή 

εγθεθαιηθνχ (πξσηνγελήο πξφιεςε), ν ξφινο ηεο δελ έρεη μεθαζαξηζηεί πιήξσο. Δπίζεο, 

εθφζνλ ε αζπηξίλε κεηψλεη ηελ πεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο κπνξεί λα είλαη κηα απνηειεζκαηηθή 

πξφιεςε γηα ηελ ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ησλ δηαβεηηθψλ, αλ ε ιήςε ηεο εθαξκνζηεί αξθεηά 

λσξίο [186]. Υξεζηκνπνηνχκε ηελ ηηκή ―1‖ φηαλ ην άηνκν δε ιακβάλεη θαζφινπ αζπηξίλε, ηελ 

ηηκή ―2‖ γηα ιήςε ρακειήο δφζεο αζπηξίλεο (100 mg εκεξεζίσο) θαη ηελ ηηκή ―3‖ γηα πςειή 

δφζε αζπηξίλεο (325 mg εκεξεζίσο). 

6) Οηθνγελεηαθό Ηζηνξηθό. Υξεζηκνπνηνχκε ηελ ηηκή ―1‖ γηα ηα άηνκα ησλ νπνίσλ νη γνλείο 

έπαζραλ απφ Γ θαη ηελ ηηκή ―2‖ γηα ηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

7) Γηάξθεηα ηνπ ΣΓ. 

8) Ζιηθία 

Πίνακας 6.2: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαζέζηκνπ ζπλόινπ ησλ πξνδηαζεζηθώλ παξαγόλησλ γηα ηελ εκθάληζε 
δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα κε Γ Σύπνπ ΗΗ  

Πξνδηαζεζηθνί Παξάγνληεο Μέςη τιμή ± Τυπική Απόκλιςη/Ποςοςτό 

Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο 28.81 ± 5.14 

Γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε 6.80 ± 1.10 

Δίδνο ζεξαπείαο 

1 : 14.27%, 2: 10.89%, 3: 0.86%, 4: 0.3%, 5: 0.19%, 

6: 16.28%, 7: 0%, 8: 35.26%, 9: 11.37%, 10: 6.74%, 

11: 2.02%, 12: 0.96%, 13: 0.86%   

Λήςε δηνπξεηηθψλ 1: 83.24%, 2: 16.76 

Λήςε αζπηξίλεο 1: 75.14%, 2: 23.89%, 3: 0.96% 

Οηθνγελεηαθφ Ηζηνξηθφ 1: 50.87%, 2: 49.13% 

Γηάξθεηα ηνπ Γ 10.59 ± 8.11 

Ζιηθία 59.55 ± 11.05 

Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζηα άηνκα κε Γ Σχπνπ ΗΗ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ίδηα κε 

παξαπάλσ, ηαηξηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ην Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν ηνπ Ηππνθξάηεηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ 6-εηή παξαθνινχζεζε 173 αηφκσλ κε Γ Σχπνπ ΗΗ. Σν ηειηθφ ζχλνιν 

δεδνκέλσλ ηζνχηαη κε 1038 ζηηγκηφηππα θαη απνηειείηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ πξνδηαζεζηθψλ 
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παξαγφλησλ γηα θάζε αζζελή γηα θάζε έηνο παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη εάλ εκθάληζε ή φρη 

δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ ΗΗ πνπ εκθάληζαλ 

δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζήο ηνπο είλαη ίζν κε 

24.85%. Σα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ ζπλφινπ δεδνκέλσλ, αλά πξνδηαζεζηθφ 

παξάγνληα, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.2. Γηα λα ιεθζεί ππφςε ε ρξνληθή εμέιημε ησλ 

πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ, εθαξκφζηεθαλ σο επηπιένλ είζνδνη ζην κνληέιν, νη κέζεο ηηκέο ηνπ 

δείθηε κάδαο ζψκαηνο θαη ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο, φπσο πξνθχπηνπλ 

ζπλππνινγίδνληαο γηα θάζε έηνο παξαθνινχζεζεο ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ θαη ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

6.3 Σεφνησό Νετπψνικό Δίκστο με Κτμασιδιακέρ τναπσήςειρ 

Ενεπγοποίηςηρ 

Γεληθά, ην πξφβιεκα εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θάπνηαο λφζνπ, αληηκεησπίδεηαη 

κε κεζνδνινγίεο ηαμηλφκεζεο. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ Η θαη Γ Σχπνπ ΗΗ, 

εθαξκφδνληαη ηερληθέο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ΣΝΓ κε θπκαηηδηαθέο 

ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο (Wavelet Neural Networks - WNN).  

Βαζηθέο έλλνηεο ησλ WNN: Σα WNN απνηεινχλ κία λέα θαηεγνξία ΣΝΓ, κε ηδηαίηεξεο 

ηθαλφηεηεο ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηαμηλφκεζε ζπζηεκάησλ [179]. Ζ ινγηθή ηνπο βαζίδεηαη ζηε 

ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ θαη ησλ ΣΝΓ. Σν θπκαηίδην είλαη 

ζπλάξηεζε πνπ κνηάδεη κε θχκα, ηαιαληψλεηαη θαη θζίλεη ηαρχηαηα. Καηά ην κεηαζρεκαηηζκφ 

θπκαηηδίσλ, θαηαζθεπάδεηαη κηα νηθνγέλεηα ζπλαξηήζεσλ πνπ νξίδνληαη σο κεηαηνπίζεηο θαη 

θιηκαθψζεηο κηαο ζπλάξηεζεο )t( ε νπνία νλνκάδεηαη κεηξηθφ θπκαηίδην.    

)(
1

)(,
a

bt

a
tbac  (6.1) 

φπνπ c είλαη ε νηθνγέλεηα ησλ θπκαηηδίσλ, α είλαη ε παξάκεηξνο θιηκάθσζεο (dilation) θαη b  ε 

παξάκεηξνο κεηαηφπηζεο (translation). Σν α αλήθεη ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ ελψ 

ην b ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ ζεηηθψλ αξηζκψλ. Σα θπκαηίδηα πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο 

ηδηφηεηεο: 

 Να ηαιαληψλνληαη θαη ην νινθιήξσκά ηνπο λα είλαη κεδέλ. 

 Σφζν ην  φζν θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο Fourier απηνχ, πξέπεη λα είλαη θαιά εληνπηζκέλα, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θαη νη δχν ζπλαξηήζεηο πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ ζην κεδέλ ηαρχηαηα. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ελφο WNN πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο κε έλα θξπθφ επίπεδν θαη κία έμνδν 

(ρήκα 6.1) εθαξκφδεη ηα θπκαηίδηα σο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο. Ζ έμνδνο y ηνπ WNN 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε. 
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,)xw(w)t(y
L

j

M

k

kjkbj jj

1 1

 (6.2) 

 Όπνπ kx είλαη ε k-ζηή είζνδνο, jw είλαη ην ζπλαπηηθφ βάξνο πνπ ζπλδέεη ην λεπξψλα 

εμφδνπ κε ηνλ j-ζην λεπξψλα ηνπ θξπθνχ επηπέδνπ, jkw είλαη ην ζπλαπηηθφ βάξνο πνπ ζπλδέεη 

ηελ θ-ζηή είζνδν κε ηνλ j-ζην λεπξψλα ηνπ θξπθνχ επηπέδνπ, ελψ ηα jj b, αλαπαξηζηνχλ ηηο 

παξακέηξνπο θιηκάθσζεο θαη κεηαηφπηζεο, αληίζηνηρα, ηνπ j-ζηνπ λεπξψλα ηνπ θξπθνχ 

επηπέδνπ. Δπηπιένλ, ηα M θαη L είλαη ην πιήζνο ησλ εηζφδσλ θαη ησλ λεπξψλσλ ζην θξπθφ 

επίπεδν, αληίζηνηρα.  

 
Στήμα 6.1: Αξρηηεθηνληθή ηνπ WNN πξόζζηαο ηξνθνδόηεζεο κε έλα θξπθό επίπεδν θαη κία έμνδν  

ηελ παξνχζα κειέηε, έγηλε ρξήζε ηνπ βειηησκέλνπ πβξηδηθνχ WNN (Improved Hybrid WNN- 

iHWNN) [180], ην νπνίν πξνθχπηεη εθαξκφδνληαο απιέο ηξνπνπνηήζεηο ζην WNN. πγθεθξηκέλα, 

πξνζηίζεηαη έλαο φξνο πφισζεο ζην θξπθφ επίπεδν, ελψ εθαξκφδεηαη ε ζηγκνεηδήο ζπλάξηεζε 

σο ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ζην λεπξψλα εμφδνπ.  

6.3.1 Απφικοποίηςη σοτ iHWNN 

 Ζ επηινγή ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ iHWNN θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. ε 

αληίζεζε κε ηα ΣΝΓ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηγκνεηδή ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο, ε αξρηθνπνίεζε 

ησλ παξακέηξσλ θιηκάθσζεο θαη κεηαηφπηζεο, δελ ζα έπξεπε λα γίλεηαη ηπραία, αιιά λα 

επσθειείηαη ηα δηαζηήκαηα εηζφδνπ γηα ηα νπνία ηα θπκαηίδηα είλαη κε κεδεληθά. Πξνο ην ζθνπφ 

απηφ πξνηείλεηαη ε αθφινπζε κεζνδνινγία αξρηθνπνίεζεο ησλ παξακέηξσλ. Έζησ φηη ην εχξνο 

ησλ ηηκψλ ηεο εηζφδνπ xk είλαη [xk min, xk max]. πκβνιίδνληαο κε t0 θαη ζς ην θέληξν θαη ηελ αθηίλα 

ηεο κεηέξαο θπκαηίδην, σο πξνο ην ρξφλν, ην εχξνο ηνπ θπκαηηδίνπ 
jj b
είλαη 

[ jjjjjj tb,tb 00 ]. Γηα λα θαιχςεη ην θπκαηίδην 
jj b
 ην εχξνο ηηκψλ φισλ 

ησλ εηζφδσλ ζα πξέπεη:  
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minkjkjjj xwtb

1

0  (6.3) 

M

k

minkjkjjj xwtb

1

0  (6.4) 

Απφ ηηο Δμηζψζεηο 7.3 θαη 7.4, πξνθχπηνπλ νη αξρηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θιηκάθσζεο θαη 

κεηαηφπηζεο (Δμηζψζεηο 7.5 θαη 7.6), νη νπνίεο εγγπψληαη φηη ηα θπκαηίδηα επεθηείλνληαη ζε φιν ην 

εχξνο ηηκψλ εηζφδνπ.    
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minkmaxkjk
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xxw

 
(6.5) 
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00
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(6.6) 

Οη αξρηθέο ηηκέο ησλ ζπλδεηηθψλ βαξψλ είλαη ιηγφηεξν θαζνξηζηηθέο, γηα απηφ ην ιφγν 

ιακβάλνπλ ηπραίεο κηθξέο ηηκέο. Δπηπιένλ, ε πφισζε αξρηθνπνηείηαη ζηε κέζε ηηκή ησλ 

δεδνκέλσλ εμφδνπ. Δάλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε Ν δείγκαηα ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο, ε αξρηθή 

ηηκή ηεο πφισζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

N

i

real

N

y
bias i

1

 (6.7) 

6.3.2 Εκπαίδετςη σοτ iHWNN 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ iHWNN είλαη επηβιεπφκελε, φπνπ ηα δεδνκέλα εμφδνπ απνηεινχληαη απφ 

1 θαη 0, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εκθάληζε θαη κε ηεο λφζνπ, αληίζηνηρα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

αζζελή θαηά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο παξαθνινχζεζήο ηνπ. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ iHWNN 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν αιγφξηζκνο φπηζζελ δηάδνζεο ζθαικάησλ (backpropagation) θαηά ηνλ νπνίν 

ειαρηζηνπνηείηαη θαηάιιειε ζπλάξηεζε ζθάικαηνο (J) πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο ησλ 

πξνβιέςεσλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο εμφδνπ. Γηα ηελ απνθπγή ηνπηθψλ ειαρίζησλ θαηά 

ηελ εθπαίδεπζε, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν φξνη νξκήο (momentum). Οη παξάκεηξνη ηνπ iHWNN 

ελεκεξψλνληαη κε βάζε ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο: 

2211
1

1 rr
r

rr PaPa
P

J
PP  (6.8) 
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Όπνπ ην rP  κπνξεί λα ζπκβνιίδεη ηα ζπλδεηηθά βάξε ( jw , jkw ), ηελ πφισζε (bias) ή ηηο 

παξακέηξνπο θιηκάθσζεο θαη κεηαηφπηζεο ( jj b, ). Με 
ipredy , 

irealy , αλαπαξηζηψληαη ε έμνδνο 

ηνπ iHWNN θαη ε πξαγκαηηθή έμνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, κε a1, a2 

ζπκβνιίδνληαη νη ζπληειεζηέο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ φξνπ νξκήο. Όπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ Δμίζσζε 7.9, ε παξάγσγνο ηεο ζπλάξηεζεο  J  σο πξνο θάπνηα παξάκεηξν ππνινγίδεηαη σο 
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Όπνπ κε jXw ζπκβνιίδνπκε ηελ είζνδν ζην j-ζην λεπξψλα ηνπ θξπθνχ επηπέδνπ (Δμίζσζε 

7.17), ελψ κε sf  ηε ζηγκνεηδή ζπλάξηεζε.  

M

k

kk,jj xwXw

1

 (6.17) 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγφξηζκνπ φπηζζελ δηάδνζεο ζθαικάησλ, ε ηαρχηεηα ζχγθιηζεο 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην ξπζκφ εθκάζεζεο ( ). Δάλ γηα παξάδεηγκα είλαη κεγαιχηεξνο 
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απφ φζν πξέπεη, ν αιγφξηζκνο εθπαίδεπζεο απνκαθξχλεηαη απφ ην ειάρηζην, ελψ φηαλ είλαη 

κηθξφηεξνο, θαζπζηεξεί λα ζπγθιίλεη. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηελ 

παξνχζα κειέηε επηιέρηεθε ν ξπζκφο εθκάζεζεο λα κεηαβάιιεηαη δπλακηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, εθαξκφζηεθε ν αιγφξηζκνο  πνπ πξνηάζεθε ζην πιαίζην ηεο 

εξεπλεηηθήο κειέηεο [181][180]. ε θάζε επαλάιεςε ηνπ αιγφξηζκνπ εθπαίδεπζεο (r), ζπγθξίλεηαη 

ε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ζθάικαηνο, κε ηελ πξνεγνχκελε ηηκή ηεο θαη κε βάζε ην απνηειέζκα ηεο 

ζχγθξηζεο ν ξπζκφο εθκάζεζεο θαη νη δχν φξνη νξκήο ιακβάλνπλ λέεο ηηκέο γηα ηελ επφκελε 

επαλάιεςε. Ζ ελεκέξσζε ησλ παξακέηξσλ είλαη δεθηή  κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κέζν 

ηεηξαγσληθφ ζθάικα κεηψλεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ r-νζηή επαλάιεςε, ν αιγφξηζκνο 

ελεκέξσζεο ηνπ ξπζκνχ εθκάζεζεο πξαγκαηνπνηεί ηα αθφινπζα: 

Υπόζεζε 1: Δάλ Jr+1 < Jr ηφηε: 

 rr nf11  

 
rrrr aa,aa 212111   

Υπόζεζε 2: Δάλ rrr JfJJ 21 ηφηε: 

 rr nf31  

 00 1211 rr a,a  

Υπόζεζε 3: 12 rr JJf ηφηε 

 rr nf31  

 00 1211 rr a,a  

 rr PP 1  

 rr JJ 1  

Όπνπ 701051 321 .f,f,.f  

Ζ εθπαίδεπζε ηεξκαηίδεηαη φηαλ ν ξπζκφο εθκάζεζεο κεηψλεηαη θάησ απφ ηελ ηηκή 10
-6

 ή 

φηαλ ν αξηζκφο επαλαιήςεσλ γίλεη ίζνο κε 500. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ παξνχζα κειέηε, νη ηηκέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

θαλνληθνπνηήζεθαλ ψζηε λα ιακβάλνπλ ηηκέο εληφο ηνπ εχξνπο [-1,1]. Οη θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 
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1
)(2

minmax

min

zz

zz
znorm  (6.18) 

 φπνπ ην z  κπνξεί λα είλαη θάπνηα απφ ηηο εηζφδνπο ή ε έμνδνο ηνπ iHWNN. 

6.4 Κπισήπια Αξιολόγηςηρ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο, εθαξκφζηεθε ην θξηηήξην ηεο δηαζηαπξσκέλεο επηθχξσζεο 

ζε 10 κέξε. Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαδείμεη ηελ ηθαλφηεηα γελίθεπζεο 

ησλ κνληέισλ ζε άγλσζηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη ηελ απνθπγή ππεξεθπαίδεπζήο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ρσξίδεηαη ζε 10 ίζα κέξε θάζε έλα απφ ηα 

νπνία πεξηιακβάλεη ίζν πνζνζηφ θιάζεσλ. ε θάζε επαλάιεςε, έλα (1) κέξνο ηνπ ζπλφινπ, 

δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε (δεδνκέλα ειέγρνπ) θαη ηα ππφινηπα 

ελλέα (9) κέξε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηαμηλνκεηή (δεδνκέλα εθπαίδεπζεο). ε απηφ ην ζεκείν 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη εθπαηδεχζεηο είλαη αλεμάξηεηεο, δειαδή, ζε θάζε επαλάιεςε ηα κνληέια 

επαλαξρηθνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη πιεξνθνξία απφ πξνεγνχκελε 

εθπαίδεπζε. ην ηέινο θάζε επαλάιεςεο ππνινγίδεηαη ην θξηηήξην απφδνζεο θαη θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ 10 επαλαιήςεσλ εμάγεηαη ε κέζε ηηκή ησλ 10 θξηηεξίσλ απφδνζεο.  

Kξηηήξην απφδνζεο, απνηειεί ε αλάιπζε Λεηηνπξγηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Γέθηε (Receiver 

Operating Characteristics - ROC). Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηαγλσζηηθήο πνηφηεηαο ησλ κνληέισλ πξφβιεςεο εκθάληζεο θάπνηαο λφζνπ. Ζ 

δηαγλσζηηθή πνηφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα κνληέισλ λα απνηηκνχλ πςειή ηηκή 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηεο λφζνπ ζε άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ πςειφ θίλδπλν λα ηελ εκθαλίζνπλ 

θαη ρακειή ηηκή ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξφ θίλδπλν. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ROC 

αλάιπζεο, ε πηζαλφηεηα πνπ εμάγεηαη απφ ην κνληέιν ζπγθξίλεηαη κε έλα ζεκείν απφθαζεο θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηφ, ζεσξνχκε φηη ε εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ είλαη 

ζεηηθή γηα ηελ εκθάληζε ηεο ακθνβιεζηξνεηδνπάζεηαο, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε είλαη 

αξλεηηθή. Έπεηηα ππνινγίδνληαη νη ζπληζηψζεο ηεο ROC αλάιπζεο: i) πιήζνο ησλ αιεζψο 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ (true positive-TP), ii) πιήζνο ησλ αιεζψο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

(true negative-TN), iii) πιήζνο ησλ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ (false positive-FP), iv) 

πιήζνο ησλ ςεπδψο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (false negative-FN). Θεσξψληαο φηη κε P θαη Ν 

ζπκβνιίδεηαη ην πιήζνο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εκθάληζαλ δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαη 

ην πιήζνο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δελ εκθάληζαλ ηε λφζν, αληίζηνηρα, ππνινγίδνληαη νη αθφινπζνη 

δείθηεο: 

 Αθξίβεηα (Accuracy-ACC). Απνηειεί κέηξν ηεο εχζηνρεο εθηίκεζεο ηνπ κνληέινπ γηα ηελ 

εκθάληζε ή φρη ηεο λφζνπ. Τπνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: Αθξίβεηα = (TP+TN)/(P+N).   
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 Θεηηθφο ιφγνο πηζαλνθαλεηψλ ή επαηζζεζία (Sensitivity-SEN). Ζ επαηζζεζία είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο δείθηεο ζηελ ηαηξηθή δηάγλσζε, δηφηη δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ λα 

πξνεηδνπνηεί έγθαηξα γηα ηνλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ηεο λφζνπ. Τπνινγίδεηαη απφ ηε 

ζρέζε: Δπαηζζεζία = ΣΡ/Ρ.   

 Αξλεηηθφο ιφγνο πηζαλνθαλεηψλ ή εηδηθφηεηα (Specificity-SPE). Ζ εηδηθφηεηα απνηειεί κέηξν 

πξφγλσζεο ηνπ ρακεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηεο λφζνπ θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

Δηδηθφηεηα = ΣΝ/Ν 

 Θεηηθή Πξνγλσζηηθή Αμία (Positive Predictive Value – PPV ή Precision). Πνζνζηφ  ησλ ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ πνπ ήηαλ πξάγκαηη ζεηηθά. Γίλεηαη απφ ηε ζρέζε: PPV = TP / 

(TP + FP). Οπζηαζηηθά εθθξάδεη ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα ζπλεπάγεηαη 

ηελ εκθάληζε ηεο επηπινθήο.  

 Αξλεηηθή Πξνγλσζηηθή Αμία (Negative Predictive Value – NPV). Δθθξάδεη ηελ αθξίβεηα κε ηελ 

νπνία έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα πξνβιέπεη ηελ απνπζία ηεο επηπινθήο. Γίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

NPV = TN / (TN + FN).   

 Πνζνζηφ ησλ Φεπδψο Αξλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ (False Negative Rate – FNR). Δίλαη 

ζπκπιεξσκαηηθφ κέγεζνο ηεο Δπαηζζεζίαο θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:                                        

FNR = FN / P = FN / (TP + FN).    

 Πνζνζηφ ησλ Φεπδψο Θεηηθψλ Απνηειεζκάησλ (False Positive Rate – FPR). Τπνινγίδεηαη 

απφ ηε ζρέζε: FP / N = FP / (FP + TN). 

Ζ επηινγή ηνπ ζεκείνπ απφθαζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο επεξεάδεη ηε δηαθξηηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ. Σελ ηθαλφηεηα δειαδή λα δηαθξίλεη ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε απφ ηελ 

πγηή. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ελφο κνληέινπ αλεμαξηήησο ηνπ ζεκείνπ 

απφθαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη θακπχιεο ROC. Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ απφθαζεο, 

ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ησλ FPR θαη FNR θαζψο θαη ηεο επαηζζεζίαο θαη ηεο εηδηθφηεηαο. Ζ ROC 

θακπχιε πξνθχπηεη απφ ην ζπλερέο γξάθεκα πνπ νξίδνπλ ηα δεχγε ζεκείσλ (FPR, FNR) γηα 

φιεο ηηο δπλαηέο ηηκέο ηνπ δηαρσξηζηηθνχ ζεκείνπ. Πεξηιακβάλνληαη θαη νη δχν αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο, λα είλαη φιεο νη ηηκέο ηεο εμφδνπ ησλ κνληέισλ ελδεηθηηθέο εκθάληζεο ηεο λφζνπ θαη 

λα κελ είλαη θακία ηηκή ελδεηθηηθή εκθάληζεο ηεο λφζνπ. Ζ ROC θακπχιε εθθξάδεη δειαδή ηε 

δηαθχκαλζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηάγλσζεο, θαζψο κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά ην δηαρσξηζηηθφ φξην.  

Σππηθή αλαπαξάζηαζε ROC θακπχιεο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.2. Σν ζεκείν ηεο 

θακπχιεο ROC πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ ηεηξαγψλνπ (φπνπ ην 

Πνζνζηφ ησλ Αιεζψλ Θεηηθψλ είλαη ίζν κε 1 (100% Δπαηζζεζία) θαη ην Πνζνζηφ ησλ Φεπδψο 

Θεηηθψλ είλαη ίζν κε 0 (100% Δηδηθφηεηα) ) αληηζηνηρεί ζην βέιηηζην δηαρσξηζηηθφ ζεκείν, ζην 

ζεκείν δειαδή κε ηε βέιηηζηε αλαινγία αιεζψο ζεηηθψλ θαη ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σν 
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ζεκείν (0,1) νλνκάδεηαη θαη ―ηέιεηα ηαμηλφκεζε‖. Μία εληειψο ηπραία εηθαζία (random guess) γηα 

ηελ έμνδν, γηα παξάδεηγκα κία απφθαζε πνπ λα βαζίδεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο ξίςεο ελφο 

λνκίζκαηνο, ζα έδηλε έλα ζεκείν πάλσ ζηε δηαγψληα γξακκή. εκεία πάλσ απφ ηε δηαγψλην 

αληηπξνζσπεχνπλ θαιά απνηειέζκαηα, ελψ φζν πην θνληά ζηε δηαγψλην βξηζθφκαζηε ηφζν 

ρεηξφηεξε είλαη ε απφδνζε ηεο δνθηκαζίαο. εκεία θάησ απφ ηε δηαγψλην αληηζηνηρνχλ ζε 

κνληέιν κε ρακειή απφδνζε, ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα αληηζηξαθνχλ γηα λα 

επηηεπρζεί έλα αμηνπξεπέο κνληέιν. 

 

Στήμα 6.2: Σππηθέο ROC θακπύιεο  

6.5 Αποσελέςμασα-τζήσηςη 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή, επηιέρηεθε ην θπκαηίδην Morlet σο κεηέξα θπκαηίδην δηφηη έρεη πςειή 

αλάιπζε θαη ζηα δχν πεδία, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ζπρλνηήησλ. Ζ ζπλάξηεζε πνπ ην πεξηγξάθεη 

δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε Δμίζσζε 

)5cos()( 2

2

xex

x

 
(6.19) 

 

Στήμα 6.3: Κπκαηίδην Morlet   
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Ζ κνξθή ηνπ Morlet θπκαηίδηνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 6.3. Καηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ κνληέισλ 

ε αξρηθή ηηκή ηνπ ξπζκνχ εθκάζεζεο θαζψο θαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ φξσλ νξκήο, 

επηιέρηεθαλ κε βάζε ηε κέζνδν δνθηκήο θαη ιάζνπο, θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.3 

Πίνακας 6.3: Ρύζκηζε ησλ παξακέηξσλ εθπαίδεπζεο ησλ κνληέισλ  

Αξρηθόο ξπζκόο εθκάζεζεο (η0) 0.05 

Σπληειεζηήο πξώηνπ όξνπ νξκήο (a1) 0.0001 

Σπληειεζηήο δεύηεξνπ όξνπ νξκήο (a2) 0.0001 

6.5.1 ακφαπώδηρ Διαβήσηρ Σύποτ 1 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε απφ ηελ παξαθνινχζεζε 55 

αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 5 ρξφλσλ. Σν ηειηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ 

απνηειείηαη απφ 275 ζηηγκηφηππα [182].  

Οη δείθηεο ηεο ROC αλάιπζεο, φηαλ ην ζεκείν απφθαζεο είλαη ίζν κε 0.5 παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 6.4. Κάζε γξακκή ηνπ Πίλαθα 6.4 αληηζηνηρεί ζε κία επαλάιεςε θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο δηαζηαπξσκέλεο επηθχξσζεο ζε 10 ίζα κέξε. Απφ ηνπο δείθηεο ηεο ROC αλάιπζεο, 

παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν επηηπγράλεη πςειή αθξίβεηα (97.84). Παξάιιεια, νη δείθηεο ηεο 

επαηζζεζίαο θαη ηεο εηδηθφηεηεο είλαη ίζνη κε 91.90 θαη 99.03 αληίζηνηρα, απνδεηθλχνληαο φηη ην 

κνληέιν είλαη ηθαλφ λα παξάγεη αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο δηαγλσζηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ 

εκθάληζε ηεο λφζνπ. 

Γηα θάζε επαλάιεςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαζηαπξσκέλεο επηθχξσζεο ζε 10 ίζα κέξε, 

ππνινγίζηεθαλ νη θακπχιεο ROC ζηα αληίζηνηρα ζχλνια ειέγρνπ. ην ρήκα 6.4 

παξνπζηάδνληαη νη θακπχιεο ROC πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε βέιηηζηε θαη ζηε ιηγφηεξν επηηπρή 

απφδνζε ηνπ κνληέινπ. Απφ ην ρήκα 6.4 θαίλεηαη φηη θαηά ηε βέιηηζηε απφδνζε ηνπ κνληέινπ, 

ε ROC θακπχιε πξνζζεγγίδεη ηελ ηέιεηα ηαμηλφκεζε. Δπηπιένλ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ιηγφηεξν επηηπρήο απφδνζεο ηνπ κνληέινπ, ε ROC θακπχιε είλαη απνκαθξπζκέλε απφ ηε 

δηαγψλην, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ πςειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ. 

Σν κνληέιν iHWNN ζπγθξίζεθε κε άιια 2 κνληέια εθηίκεζεο εκθάληζεο ηεο δηαβεηηθήο 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο [182]. Σα κνληέια απηά βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ελφο ΝΓ πξφζζηαο 

ηξνθνδφηεζεο κε ζηγκνεηδείο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο (Feedforward Neuran Network-FNN), 

θαη ελφο δέληξνπ ηαμηλφκεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο (Classification and Regression Tree-CART), 

αληίζηνηρα. Γηα ιφγνπο αμηνπηζηίαο ηεο ζχγθξηζεο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ 

ησλ κνληέισλ έγηλε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. ηνλ Πίλαθα 6.5 παξνπζηάδνληαη νη 

κέζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ηεο ROC αλάιπζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαζηαπξσκέλεο 

επηθχξσζεο ζε 10 ίζα κέξε γηα ηα ηξία κνληέια. Παξαηεξνχκε φηη ην iHWNN παξνπζηάδεη αξθεηά 

πςειφηεξν δείθηε επαηζζεζίαο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ζην λα 

αλαγλσξίδεη ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, παξφιν πνπ ε εηδηθφηεηα είλαη απμεκέλε θαη 
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ζηα ηξία κνληέια, ην iHWNN παξνπζηάδεη πςειφηεξα επίπεδα θαη ζε απηφ ην δείθηε, 

απνδεηθλχνληαο φηη παξάγεη ειάρηζηεο εθηηκήζεηο ιαλζαζκέλεο πξνεηδνπνίεζεο. Απφ ηα 

παξαπάλσ, είλαη θαλεξφ φηη ην iHWNN επηδεηθλχεη θαιχηεξε απφδνζε απφ ηα ππφινηπα δχν 

κνληέια. 

Πίνακας 6.4: Αλάιπζε ROC εθαξκόδνληαο ηελ ηηκή 0.5 σο ζεκείν απόθαζεο  

 Γεδνκέλα Δθπαίδεπζεο Γεδνκέλα Διέγρνπ 

 
ACC 

(%) 

SEN 

(%) 

FPR 

(%) 

SPE 

(%) 

PPV 

(%) 

NPV 

(%) 

ACC 

(%) 

SEN 

(%) 

FPR 

(%) 

SPE 

(%) 

PPV 

(%) 

NPV 

(%) 

1 97.00 82.14 0.00 100.00 100.00 96.52 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

2 99.10 94.64 0.00 100.00 100.00 98.93 97.30 100.00 3.23 96.77 85.71 100.00 

3 99.40 96.43 0.00 100.00 100.00 99.28 94.59 83.33 3.23 96.77 83.33 96.77 

4 99.70 98.21 0.00 100.00 100.00 99.64 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

5 99.70 98.21 0.00 100.00 100.00 99.64 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

6 99.70 98.18 0.00 100.00 100.00 99.64 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

7 99.70 98.21 0.00 100.00 100.00 99.64 97.30 83.33 0.00 100.00 100.00 96.88 

8 99.70 98.21 0.00 100.00 100.00 99.64 94.59 83.33 3.23 96.77 83.33 96.77 

9 99.70 98.21 0.00 100.00 100.00 99.64 97.30 83.33 0.00 100.00 100.00 96.88 

10 99.70 98.18 0.00 100.00 100.00 99.64 97.30 85.71 0.00 100.00 100.00 96.77 

Mean 
± 

(std) 

99.34 

(0.85) 

96.06 

(5.03) 

0.00 

(0.00) 

100.00 

(0.00) 

100.00 

(0.00) 

99.22 

(0.98) 

97.84 

(2.13) 

91.90 

(8.56) 

0.97 

(1.56) 

99.03 

(1.56) 

95.24 

(7.69) 

98.41 

(1.68) 

 

6.5.2 ακφαπώδηρ Διαβήσηρ Σύποτ 2 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ εθηίκεζεο 

ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ ΗΗ. 

Θεσξψληαο φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζεκείν απφθαζεο είλαη ίζν κε 0.5, πξνθχπηνπλ νη 

δείθηεο ηεο ROC αλάιπζεο, πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.6. Δπηπιένλ, ζην ρήκα 6.5, 

απεηθνλίδνληαη νη ROC θακπχιεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε βέιηηζηε θαη ζηε ιηγφηεξν επηηπρή 

απφδνζε ηνπ κνληέινπ, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαζηαπξσκέλεο επηθχξσζεο ζε 10 ίζα κέξε 
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Στήμα 6.4: Κακπύιεο ROC πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε βέιηηζηε (αξηζηεξά) θαη ζηε ιηγόηεξν επηηπρή απόδνζε 
(δεμηά) ηνπ κνληέινπ.εθηίκεζεο ηεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα κε 
Γ Σύπνπ Η 

 

Πίνακας 6.5: ύγθξηζε κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα κε Γ Σύπνπ Η 

 FNN CART iHWNN 

ACC 88 86 97.84 

SEN 58 58 91.90 

FPR 7 9 0.97 

SPE 92 90 99.03 

PPV 55 50 95.24 

NPV 93 93 98.41 

Παξαηεξνχκε φηη ε επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηα πνπ απνηεινχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο δείθηεο 

ηεο αλάιπζεο ROC, έρνπλ πςειέο ηηκέο, 84.91% θαη 96.50% αληίζηνηρα, ελψ ε αθξίβεηα είλαη ίζε 

κε 93.84. Δπηπξφζζεηα, ην πνζνζηφ ησλ Πνζνζηφ ησλ Φεπδψο Θεηηθψλ Απνηειεζκάησλ (FPR) 

είλαη ρακειφ θαη ίζν κε 3.50, ελψ νη δείθηεο PPV θαη NPV έρνπλ πςειέο ηηκέο 87.92 θαη 95.58 

αληίζηνηρα, αλαδεηθλχνληαο ηελ αθξίβεηα ηνπ κνληέινπ λα εθηηκά ηεο εκθάληζε θαη ηελ απνπζία 

ηεο λφζνπ. Δπηπξφζζεηα, νη θακπχιεο ROC είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηε δηαγψλην 

απνηειψληαο έλα αθφκα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ κνληέινπ λα παξάγεη αμηφπηζηεο 

εθηηκήζεηο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο.  
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Πίνακας 6.6: Αλάιπζε ROC εθαξκόδνληαο ηελ ηηκή 0.5 σο ζεκείν απόθαζεο  

 Γεδνκέλα Δθπαίδεπζεο Γεδνκέλα Διέγρνπ 

 
ACC 

(%) 

SEN 

(%) 

FPR 

(%) 

SPE 

(%) 

PPV 

(%) 

NPV 

(%) 

ACC 

(%) 

SEN 

(%) 

FPR 

(%) 

SPE 

(%) 

PPV 

(%) 

NPV 

(%) 

1 95.40 85.98 1.81 98.19 93.40 95.93 90.38 79.17 6.25 93.75 79.17 93.75 

2 96.04 86.45 1.11 98.89 95.85 96.09 94.23 87.50 3.75 96.25 87.50 96.25 

3 96.04 87.38 1.39 98.61 94.92 96.34 96.15 87.50 1.25 98.75 95.45 96.34 

4 96.04 87.85 1.53 98.47 94.47 96.46 91.35 75.00 3.75 96.25 85.71 92.77 

5 95.72 87.91 1.94 98.06 93.10 96.45 95.15 91.30 3.75 96.25 87.50 97.47 

6 96.57 90.19 1.53 98.47 94.61 97.12 95.19 83.33 1.25 98.75 95.24 95.18 

7 96.36 89.72 1.67 98.33 94.12 96.99 94.23 87.50 3.75 96.25 87.50 96.25 

8 96.68 90.70 1.53 98.47 94.66 97.26 94.17 86.96 3.75 96.25 86.96 96.25 

9 97.86 92.06 0.42 99.58 98.50 97.68 96.15 95.83 3.75 96.25 88.46 98.72 

10 96.79 92.52 1.94 98.06 93.40 97.78 91.35 75.00 3.75 96.25 85.71 92.77 

Mean 
± 

(std) 

96.35 

(0.69) 

89.08 

(2.29) 

1.49 

(0.45) 

98.51 

(0.45) 

94.70 

(1.57) 

96.81 

(0.65) 

93.84 

(2.08) 

84.91 

(6.80) 

3.50 

(1.42) 

96.50 

(1.42) 

87.92 

(4.70) 

95.58 

(1.96) 

 

 

Στήμα 6.5: Κακπύιεο ROC πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε βέιηηζηε (αξηζηεξά) θαη ζηε ιηγόηεξν επηηπρή απόδνζε 

(δεμηά) ηνπ κνληέινπ.εθηίκεζεο ηεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα κε 

Γ Σύπνπ ΗΗ 
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Κευάλαιο 7. τμπεπάςμασα-Μελλονσική Έπετνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, παξνπζηάζηεθαλ πξσηφηππα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

εμαηνκηθεπκέλσλ ηαηξηθψλ απνθάζεσλ γηα ηα άηνκα κε Γ. Σα ζπζηήκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ 

παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλεο ζεξαπείαο, ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πνπ 

έρεη ν νξγαληζκφο θάζε αηφκνπ κε Γ. πγθεθξηκέλα, ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ΔΗ θαζψο 

θαη κνληέια εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ ηνπ Γ γηα ηα 

άηνκα κε Γ Σχπνπ Η θαη Γ Σχπνπ ΗΗ, εζηηάδνληαο ζηε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη κειινληηθέο ελέξγεηεο γηα θάζε έλα απφ ηα 

ζπζηήκαηα.  

7.1 τμβοτλετσικό ύςσημα Έγφτςηρ Ινςοτλίνηρ  

Σν ΔΗ εθηηκά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπο απαηηνχκελνπο ξπζκνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο ψζηε 

λα δηαηεξνχληαη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ. Γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

εθαξκφζηεθε απηνζπληνληδφκελνο NMPC ειεγθηήο. Σν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΔΗ είλαη 

ε ηθαλφηεηα ηνπ λα παξέρεη εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζην δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν θαη κε πξνβιέςηκν ραξαθηήξα ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο πνπ πθίζηαηαη ζε 

θάζε άηνκν κε Γ Σχπνπ Η. Ζ πξσηνηππία ηνπ έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε πξνζαξκνζηηθνχ 

αιγφξηζκνπ ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ειεγθηή θαζψο θαη ζηε ρξήζε ηνπ 

εμαηνκηθεπκέλνπ κνληέινπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο.  
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Πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΗ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπιά ππνινγηζηηθά πεηξάκαηα κε ηε 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η θαζψο θαη 

κία θιηληθή δνθηκή. Αξρηθά, αμηνινγήζεθε κε δεδνκέλα πνπ παξήρζεζαλ απφ in silico κνληέιν 

αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η κε πνιχ κεγάιε επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε. Έπεηηα εμεηάζηεθε 

ελδνλνζνθνκεηαθά ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζε έλα άηνκν κε Γ Σχπνπ Η. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο θιηληθήο δνθηκήο νδήγεζαλ ζηε βειηίσζε ηνπ ΔΗ. πγθεθξηκέλα αλαπηχρζεθε 

πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνο ελεκέξσζεο ησλ παξακέηξσλ ελψ βειηηψζεθε ην κνληέιν 

κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο πξνζζέηνληαο έλα ΓΜ θηλεηηθήο ηεο ππνδφξηαο ηλζνπιίλεο 

θαη αληηθαζηζηψληαο ην ΓΜ απνξξφθεζεο γιπθφδεο απφ ην έληεξν κε έλα αληίζηνηρν, πην 

πξφζθαην θαη πην αθξηβέο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βειηησκέλνπ ΔΗ έγηλε ρξήζε πην 

θαηάιιεινπ θαη αμηφπηζηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η (UVa 

T1DM πξνζνκνησηήο).  

Σα κνληέια κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο, αμηνινγήζεθαλ αλαδξνκηθά κε δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ηα εκεξνιφγηα 12 (δψδεθα) αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ εθάξκνδαλ αληιία έγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη ΓΜΓ. Οη εθηηκνχκελεο θακπχιεο γιπθφδεο 

πξνζεγγίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο θακπχιεο γιπθφδεο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξνληθφο 

νξίδνληαο πξνβιέςεσλ είλαη κεγάινο (60 min). Δπηπξφζζεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

Γπλακηθέο Κακπχιεο Clarke θαη ηε ROC αλάιπζε, ηα θιηληθψο ζεκαληηθά ζθάικαηα έρνπλ κηθξφ 

πνζνζηφ θαη αθνξνχλ θπξίσο ηε δψλε ησλ ππνγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ. Απφ ηα παξαπάλσ 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα κνληέια είλαη ηθαλά λα ζπιιακβάλνπλ εμαηνκηθεπκέλα ην κεηαβνιηζκνχ 

γιπθφδεο-ηλζνπιίλεο αηφκνπ κε Γ Σχπνπ Η. Σν βειηησκέλν κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-

ηλζνπιίλεο, σζηφζν, θξίζεθε πην θαηάιιειν γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην ΔΗ, δηφηη ιακβάλεη 

ππφςε εθηφο ησλ άιισλ θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ θηλεηηθή ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδφξην 

ρψξν. Σν ΔΗ εμεηάζηεθε ζηνλ εηθνληθφ πιεζπζκφ ησλ 10 ελειίθσλ κε Γ Σχπνπ Η ηνπ 

πξνζνκνησηή UVa T1DM, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ επξεία δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηηο 

παξακέηξνπο ηνπο (επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, βάξνο, θ.α). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπιά 

ππνινγηζηηθά πεηξάκαηα πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ΔΗ λα δηαρεηξίδεηαη 

ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο, φπσο είλαη νη θαηαζηάζεηο λεζηείαο, δηαηαξαρέο γεπκάησλ, θαζπζηεξήζεηο, 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο αλάκεζα ζηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η, θαη 

ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο πνζφηεηαο ησλ πεξηερφκελσλ πδαηαλζξάθσλ ζηα ιακβαλφκελα 

γεχκαηα. Γηα φια ηα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο, επηηπγράλεη λα πξνιακβάλεη ηηο απμήζεηο ησλ 

επηπέδσλ ηεο κεηαγεπκαηηθήο γιπθφδεο θαη λα απνθεχγεη θξίζηκα ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα. 

Δπηπιένλ, ην ΔΗ ζπγθξίζεθε κε έλα ειεγθηή γιπθφδεο βαζηζκέλν ζε ΑΟΓ έιεγρν θαη επέδεημε 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η. 
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ΣΟ ΔΗ ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν «Δπθπέο 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Γηαβεηηθψλ Αζζελψλ-SMARTDIAB», πνπ ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηειε-παξαθνινχζεζε θαη ηειε-δηαρείξηζε ησλ αηφκσλ κε Γ  

Σχπνπ Η (ρήκα 7.1).  

Μειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ 

ΔΗ θαη ζε πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο-

ηλζνπιίλεο ζα αμηνινγεζεί κε επηπιένλ δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ απφ ηα εκεξνιφγηα αηφκσλ 

κε Γ Σχπνπ Η. Δπηπξφζζεηα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θιηληθή αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ ΔΗ, ε 

νπνία ζα γίλεη ελδνλνζνθνκεηαθά ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ ΔΗ, ζα 

δηεξεπλεζνχλ λέα κνληέια κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο- ηλζνπιίλεο, ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζε 

πξνεγκέλεο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

πξνο ηελ αλάπηπμή ηνπο, είλαη ν βαζκφο πνιππινθφηεηαο, ε ηθαλφηεηα λα ξπζκίδνληαη (επηινγή 

παξακέηξσλ) ή λα εθπαηδεχνληαη, αλαδξνκηθά, κε δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ θιηληθή 

πξάμε, θαη ε αθξίβεηα ηνπο. Πεξαηηέξσ έξεπλα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ηελ εχξεζε 

πξσηφηππσλ αιγφξηζκσλ ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο νη νπνίνη ζα ζπγθιίλνπλ 

ηαρχηαηα θαη ζα έρνπλ κεγάιε αθξίβεηα. Δπηπιένλ, ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα δνθηκαζηνχλ 

αιγφξηζκνη ελεκέξσζεο ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ γιπθφδεο, ψζηε λα κεηαβάιιεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο εληφο ησλ 

απνδεθηψλ νξίσλ. Παξάιιεια, εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε αλάπηπμε ειεγθηή 

γιπθφδεο βαζηζκέλν ζε πβξηδηθέο κεζνδνινγίεο φπσο είλαη ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηνπ MPC θαη 

ηνπ ΑΟΓ ειεγθηή. Μειινληηθή ελέξγεηα απνηειεί θαη ε εθηελήο δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν επεξεάδεη ε θπζηθή άζθεζε ην κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο θαη ε κεηέπεηηα ελζσκάησζή ηεο ζην 

ΔΗ.  

 

Στήμα 7.1: Γεληθή αξρηηεθηνληθή ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 
εξεπλεηηθνύ έξγνπ SMARTDIAB 
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7.2 Μονσέλα Εκσίμηςηρ σηρ Πιθανόσησαρ Εμυάνιςηρ Διαβησικήρ 

Αμυιβληςσποειδοπάθειαρ 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο παξνπζηάζηεθαλ κνληέια εθηίκεζεο ηεο 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ ηνπ Γ εζηηάδνληαο ζηε δηαβεηηθή 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπιιέρζεθαλ ηαηξηθά δεδνκέλα 

εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ θαη πξνζσπηθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η θαη Σχπνπ 

ΗΗ. Σα δεδνκέλα πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ κε Γ Σχπνπ Η θαη Γ Σχπνπ ΗΗ 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 5 θαη 6 ρξφλσλ, αληίζηνηρα, απφ ην Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν ηνπ 

Ηππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ. Ζ αλάπηπμε ησλ κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα κε Γ, βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ΝΓ κε 

θπκαηηδηαθέο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο. Δίζνδνη ζηα κνληέια απνηεινχλ πξνδηαζεζηθνί θαη 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ηζρπξά κε ηε λφζν, ελψ έμνδφο ηνπο είλαη ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο λφζνπ ζε βάζνο ρξφλνπ. Σν κνληέιν εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε άηνκα κε Γ Σχπνπ Η ζπγθξίζεθε κε έλα απιφ 

ΝΓ πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο κε ζηγκνεηδείο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο θαη κε έλα δέληξν 

ηαμηλφκεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ROC αλάιπζεο ε 

απφδνζε ηνπ κνληέινπ κε βάζε ην ΝΓ κε θπκαηηδηαθέο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο, είλαη 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηα ππφινηπα κνληέια, ελψ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα 

πξφγλσζεο ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηεο λφζνπ. 

 Μειινληηθέο ελέξγεηεο, αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο κεζνδνινγίαο πξνο ηελ 

αλάπηπμε κνληέισλ απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο πεξηζζφηεξσλ καθξνπξφζεζκσλ 

επηπινθψλ ηνπ Γ. Παξάιιεια, γηα λα βειηησζεί ε απφδνζε, ηα κνληέια, ζα ελζσκαησζνχλ ζε 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηαηξηθψλ απνθάζεσλ γηα ηα άηνκα κε Γ Σχπνπ Η θαη Γ Σχπνπ ΗΗ, 

αληίζηνηρα. Σα ζπζηήκαηα απηά ζα βαζίδνληαη ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ελφο απινχ ΝΓ, ελφο 

δέληξνπ ηαμηλφκεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηνπ ΝΓ κε θπκαηηδηαθέο ζπλαξηήζεηο 

ελεξγνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, ε έμνδνο θάζε κνληέινπ ζα εηζέξρεηαη ζε θαηάιιειν ζρήκα 

ςεθνθνξίαο (voting scheme), ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ην ζπλδπαζκφ ησλ επηκέξνπο 

εμφδσλ θαη ηελ εμαγσγή ηεο ηειηθήο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηεο λφζνπ (ρήκα 7.2).  

Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηαηξηθψλ απνθάζεσλ ζα είλαη δηθηπαθά πξνζβάζηκα θαη 

ζπλδεδεκέλα κε Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ Φάθειν. Ζ γεληθή αξρηηεθηνληθή ηνπο παξνπζηάδεηαη ζην 

ρήκα 7.3. Ζ Απνζήθε Γεδνκέλσλ (ΑΓ) ζα αληιεί δεδνκέλα απφ ηελ θεληξηθή ΒΓ, κέζσ ελφο 

πξάθηνξα πνπ ζα βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο SQL Server Integration Services (SSIS). Σν θχξην 

παθέην ηνπ πξάθηνξα ζα απνηειείηαη απφ ηξία (3) ππνπαθέηα: i) ππνπαθέην αλαδήηεζεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ άληιεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ δεδνκέλσλ απν ηελ θεληξηθή ΒΓ, ii) ππνπαθέην εθπαίδεπζεο ησλ κνληέισλ, ην νπνίν ζα 

δεκηνπξγεί θαηάιιειεο φςεηο δεδνκέλσλ ηηο νπνίεο θαη ζα ηξνθνδνηεί ζηα κνληέια αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, θαη  iii) ππνπαθέην ζπληήξεζεο, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν 
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γηα ηε βειηηζηνπνηήζε πηλάθσλ θαη ηελ πεξηνδηθή δεκηνπξγία εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ δεδνκέλσλ 

(backup). Σν ππνπαθέην αλαδήηεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο δεδνκέλσλ ζα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη 

ψζηε λα εθηειείηαη απηφκαηα αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα νπνία ζα θαζνξίδνληαη απφ ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ. Σν ππνπαθέην εθπαίδεπζεο ησλ κνληέισλ, ζα είλαη ζπγρξνληζκέλν κε ην 

ππνπαθέην αλαδήηεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο δεδνκέλσλ θαη ζα εθηειείηαη φηαλ νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο θαη εηζαγσγήο δεδνκέλσλ απφ ηελ θεληξηθή ΒΓ. Σν ππνπαθέην 

ζπληήξεζεο ζα δεκηνπξγεί, θαζεκεξηλψο, απμεηηθά εθεδξηθά αληίγξαθα δεδνκέλσλ θαη 

εβδνκαδηαίσο, νινθιεξσκέλα εθεδξηθά αληίγξαθα δεδνκέλσλ. Δξσηήζεηο ζην κνληέιν ζα 

απνζηέιινληαη απφ ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο χλδεζεο 

Δλζσκαησκέλσλ Αληηθεηκέλσλ γηα Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ (Object Linking Embedding for Data 

Mining) θαη ηεο DMX (Data Mining Extension) γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επεμεξγαζία κνληέισλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζε SQL 

εμππεξεηεηή. 

Δπηκέξνπο Μνληέια

Σρήκα 

Χεθνθνξίαο

iHWNN

ΝΓ (ζηγκνεηδήο 

ζπλαξηήζεηο 

ελεξγνπνίεζεο)

Γέληξν Σαμηλφκεζεο 

θαη 

Καηεγνξηνπνίεζεο

Πξνδηαζεζηθνί 

Παξάγνληεο

Πηζαλφηεηα 

Δκθάληζεο 

Μαθξνπξφζεζκεο 

Δπηπινθήο

 

Στήμα 7.2: πλδπαζκέλε ρξήζε ησλ επηκέξνπο κνληέισλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο 
καθξνπξόζεζκεο επηπινθήο ηνπ Γ  

Πξάθηνξαο Πξνεηνηκαζίαο 

Γεδνκέλσλ

Πξάθηνξαο Δθπαίδεπζεο 

Μνληέισλ

Απνζήθε 

Γεδνκέλσλ

Μνληέιν Δθηίκεζεο ηεο 

Πηζαλφηεηαο Δκθάληζεο 

καθξνπξφζεζκεο Δπηπινθήο

Πξνζσπηθφο Τπνινγηζηήο 

Ηαηξηθνχ Πξνζσπηθνχ 
Πξάθηνξαο Δξσηήζεσλ 

Κεληξηθή ΒΓ

 

Στήμα 7.3: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ηαηξηθώλ απνθάζεσλ 
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