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Ukªad regulacji poziomu glukozy we krwi jest jednym z klasycznych przykªadów zjologicznych ukªadów regulacji. Jego prawidªowe funkcjonowanie jest niezb¦dne dla »ycia organizmu. Podstawowym elementem tego ukªadu jest trzustka,
która w zale»no±ci od poziomu cukru we krwi uwalnia albo insulin¦, co prowadzi do zwi¦kszonego poboru glukozy przez komórki, a w efekcie do obni»enia jej
poziomu, albo glukagon, co pobudza w¡trob¦ do uwolnienia zmagazynowanej glukozy, czyli do zwiekszenia jej poziomu we krwi. Caªy system regulacji poziomu
glukozy we krwi jest niezwykle zªo»ony i obejmuje procesy przebiegaj¡ce zarówno
na poziomie caªego organizmu, jak i na poziomie poszczególnych komórek.
U osób chorych na cukrzyc¦ mechanizm regulacji nie dziaªa prawidªowo, na
skutek uszkodzenia komórek trzustki, co skutkuje brakiem produkcji insuliny, bad¹
zmniejszenia wra»liwo±ci komórek na insulin¦. W pierwszym przypadku podawanie inzuliny w postaci zastrzyków jest niezb¦dne dla »ycia u wszystkich pacjentów,
w drugim ocenia si¦, »e jest lub b¦dzie to konieczne w ok. 30-50% przypadków.
W ostatnich latach prowadzone s¡ intensywne badania nad stworzeniem ukªadu
automatycznego sterowania pomp¡ insulinow¡ w sposób ci¡gªy (a wªa±ciwie, w
ukªadzie z próbkowaniem o stosunkowo maªym okresie próbkowania, wynosz¡cym obecnie 3-5 minut) [6]. Jak dot¡d jednak, tego typu ukªady nie zostaªy dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopiero ostatnio pojawiªy si¦ pozytywne
wyniki bada«, wykazuj¡ce skuteczno±¢ opracowanych rozwi¡za« w warunkach w
peªni kontrolowanych [2] i domowych [4], [5]. Do podstawowych problemów, które
stanowi¡ przeszkod¦ w skutecznej implementacji algorytmów sterowania, nale»y
przede wszystkim du»a zmienno±¢ parametrów zjologicznych, nie tylko pomi¦dzy
pacjentami, ale nawet u pojedynczego pacjenta. Zmienno±¢ ta jest przedmiotem
niniejszego referatu.
Model matematyczny ukªadu regulacji skªada si¦ z trzech podstawowych podsystemów:

• uwalniania glukozy na skutek trawienia posiªków,
• zmniejszania poziomu glukozy na skutek dziaªania insuliny,
• farmakokinetyki insuliny.
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Ka»dy z podsystemów mo»e by¢ opisywany na ró»ne sposoby i w literaturze
mo»na znale¹¢ alternatywne modele dopasowane pod wzgl¦dem dynamiki i parametrów do danych klinicznych. Dotyczy to równie» najprostszego modelu - tzw.
modelu minimalnego Bergmana [1], który bardzo dobrze odzwierciedla odpowied¹
organizmu na pojedynczy posiªek i pojedyncz¡ dawk¦ insuliny. Opisuje on drugi z
wymienionych podsystemów i skªada si¦ z dwóch równa« ró»niczkowych zwyczajnych, opisuj¡cych dynamik¦ zmian posiomu glukozy we krwi G(t) oraz zmiennej
X(t) nazwanej efektem insuliny na pobór glukozy przez komórki:


 dG(t) = −[p1 + X(t)]G(t) + p1 Gb + Gin (t),

 dt
(1)


dX(t)


= −p2 X(t) + p3 I(t),
dt
gdzie Gin (t) jest tempem pojawiania si¦ gluozy we krwi (na skutek posiªku lub
bezpo±redniego podawania w formie kroplówki), p1 , p2 i p3 s¡ parametrami modelu. Zmienna I(t) reprezentuje denotes poziom insuliny we krwi, która w modelu
minimalnym jest sygnaªem wej±ciowym.
Poniewa» zmienna X(t) nie jest mierzalna, mo»na zast¡pi¢ powy»szy opis jego
alternatywn¡ wersj¡:

dG(t)


= −[p1 + p ∗2 X(t)]G(t) + p1 Gb + Gin (t),

 dt
(2)


dX(t)


= −X(t) + p3 I(t),
dt
w którym parametr p∗2 zyskuje znaczenie wra»liwo±ci na insulin¦. Jak wynika
z analizy przeprowadzonej w ramach pracy, parametr ten mo»e zmienia¢ si¦ w
szerokim zakresie u pacjentów chorych na cukrzyc¦.
W ramach pracy przeanalizowano dane pochodz¡ce z urz¡dzenia CGM (Constant Glucose Monitoring) wraz z danymi o dawkach insuliny podawanymi dla
jednego pacjenta. Wskazuj¡ one na niedoszacowanie wymaganych dawek insuliny,
a tak»e umo»liwiaj¡ estymacj¦ parametrów modelu. Jak wspomniano powy»ej,
minimalny model Bergmana, pomimo swej prostoty, dobrze odzwierciedla dynamik¦ zmian poziomu glukozy we krwi, przy czym jego parametry zmieniaj¡ si¦
dla pojedynczego pacjenta w szerokim zakresie.
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