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POVZETEK 
V seminarju obravnavamo modeliranje regulacije krvnega sladkorja. Predstavimo dva 
modela. Minimalni model zajema koncentraciji glukoze in inzulina v krvni plazmi in 
aktivnost inzulina v medcelični tekočini. V kompleksnejšem modelu je kot modelna 
spremenljivka upoštevan tudi glukagon, ki sistemu omogoča vrnitev v stacionarno stanje po 
kratkotrajnem dvigu ravni glukoze v krvni plazmi. Predstavljene so simulacije različnih stanj, 
v katerih se lahko nahaja biološki sistem: hiperglikemija, glukozni šok in diabetes. Simuliran 
je tudi časovni potek koncentracij glukoze, inzulina in drugih modelnih spremenljivk po 
zaužitju raznih obrokov. 
 
Ključne besede:

 

 regulacija glukoze, inzulin, glukagon, glikogen, matematično modeliranje, 
diabetes 

 
ABSTRACT 
In the seminar we study models of blood sugar regulation. Two models are presented. The 
minimal model considers plasma glucose and insulin concentration as well as interstitial 
insulin activity. The upgraded model additionally includes glucagon as a system variable 
which enables the system to recover to the steady state after the transient rise of glucose 
concentrations in the blood plasma. Different states of biological system are presented and 
discussed in the seminar: hyperglicemia, glucose shock and diabetes. We also simulate the 
time evolution of concentrations of blood glucose, insulin and other model variables after 
consumed meal. 
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1 UVOD 
Matematično modeliranje uporabljamo za simulacijo različnih stanj bioloških sistemov in 
tako lahko določamo faktorje nevarnosti za nastanek različnih bolezenskih stanj. Matematični 
modeli napovejo kvalitativne in kvantitativne opise različnih stanj v sistemih. Računalniške 
simulacije dajo ključne informacije za konstrukcijo in izpeljavo eksperimentov ter usmerjajo 
eksperiment v smer, kjer lahko pričakujemo nova fizikalna dognanja [1]. 
 
Modeliranja regulacije koncentracije glukoze se je lotilo že veliko znanstvenikov [2-4]. 
Razvili so različne modele regulacije glukoze, inzulina in glukagona, ki napovedujejo časovne 
poteke koncentracij teh fizioloških količin. Ti modeli so močno pripomogli k razumevanju 
regulacije krvnega sladkorja, z aplikacijo v kliniki, pa so pripomogli k lajšanju simptomov 
sladkorne bolezni [4]. 
 
V seminarju preučujemo matematični model časovnega poteka koncentracije glukoze v 
plazmi. Na začetku seminarja so opisane trebušna slinavka, jetra, osnove regulacije krvnega 
sladkorja in diabetes [5,7]. Obravnavamo dva teoretična modela. Pri tem sledimo 
kompleksnemu matematičnemu modelu, ki so ga objavili avtorji Cobelli in sod. [3]. Najprej 
(poglavje 3) z enostavnim modelom pokažemo, kako se teoretični biološki sistem obnaša pri 
povišani koncentraciji glukoze. Pokažemo, kakšna je medsebojna odvisnost koncentracij 
glukoze in inzulina. Variiramo tudi nekaj modelnih parametrov, s čimer simuliramo sladkorno 
bolezen tipa 1 in tipa 2. V drugem nadgrajenem modelu (poglavje 4) obravnavamo 
modeliranje časovnega poteka koncentracij glukoze, inzulina in glukagona. Ta model je bolj 
podoben realni biološki sliki regulacije glukoze. S funkcijo, ki regulira vnos glukoze, 
simuliramo različne količine vnosa glukoze in pokažemo, kakšne so relacije med glukozo, 
inzulinom in glukagonom. Simulacije izvemo za dve različni osebi; za zdravo osebo in osebo 
s sladkorno boleznijo oziroma z diabetesom. Kompleksni model avtorsko nadgradimo tako, 
da končna modelna simulacija pokaže odziv metabolizma glukoze zdrave osebe in osebe z 
diabetesom pri zaužitju različnih obrokov hrane. 
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2 REGULACIJA KRVNEGA SLADKORJA IZ 
BIOLOŠKE      PERSPEKTIVE 

Da bomo lahko izdelali teoretični model, moramo najprej razumeti, kaj se dogaja v človeškem 
telesu ter kaj vse in kako vpliva na regulacijo koncentracije glukoze v krvi.  Človeški 
organizem v normalnih pogojih vzdržuje raven koncentracije glukoze od 70 do 109 mg na 
deciliter krvi oziroma od 3,9 do 6,04 mmol na liter krvi. Če je koncentracija glukoze v krvi 
višja kot 140 mg/dL ali 7,8 mmol / L pri metodi IVGTT (angleško: Intravenous Glucose 
Tolerance Test [7]) ima oseba hiperglikemijo. Če pa je koncentracija glukoze v krvi nižja kot 
40 mg / dL ali 2,2 mmol / L, pravimo, da ima oseba hipoglikemijo. Glavna organa, ki vplivata 
na regulacijo krvnega sladkorja, sta trebušna slinavka in jetra. 
 
Trebušna slinavka ali pankreas je organ prebavnega traka, ki ima dve funkciji. Trebušna 
slinavka proizvaja pomembna hormona inzulin in glukagon ter sok, ki vsebuje prebavne 
encime. Pri človeku je trebušna slinavka majhen podolgovat organ v trebušni votlini in ima 
tako imenovane Langerhansove otočke, ki so sestavljeni iz alfa in beta celic (glej sliko 1). V 
celicah alfa se izloča hormon glukagon, v celicah beta pa hormon inzulin. Oba hormona sta 
zelo pomembna za uravnavanje glukoze v krvi [5].  

 
Slika 1. Langerhansovi otočki in celice v trebušni slinavki. Povzeto po [6]. 
 
Jetra imajo osrednjo vlogo v presnovi in številne druge naloge, kot so: razstrupljevanje, 
skladiščenje glikogena, sinteza plazemskih proteinov idr. V jetrih nastaja tudi žolč, ki je 
udeležen pri prebavi. Medicinski izrazi, ki so povezani z jetri, se pogosto začnejo s hepato ali 
hepatičen, kar izvira iz starogrške besede za jetra hepar. Hepatociti (jetrne parenhimske 
celice) opravljajo različne funkcije. Presnavljanje ogljikovih hidratov (glukoneogeneza, 
glikogenoliza, glikogeneza, razgradnja inzulina ter drugih hormonov) in skladiščenje številnih 
snovi, na primer glukoze v obliki glikogena, sta ključni funkciji za regulacijo glukoze. 
Glukoneogeneza  je tvorba glukoze iz nekaterih aminokislin, laktata ali glicerola v procesu 
metabolizma. Glikogenoliza je razgradnja glikogena na glukozo. Glikogeneza je tvorba 
glikogena iz glukoze [5]. 
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2.1 Regulacija krvnega sladkorja 
Glukoza vstopa v kri iz dveh virov: iz prebavnega traka, kjer se absorbirajo ogljikovi hidrati 
iz zaužite hrane, in iz jeter, kjer glukoza nastaja v procesih glikogenolize in glukoneogeneze. 
Nivo glukoze regulirata hormona inzulin in glukagon [8], ki ju proizvaja trebušna slinavka.  
 
Inzulin je hormon (kemijsko beljakovina), ki se veže na receptorje v celičnih membranah in 
omogoča aktivni prenos glukoze v celico, kjer se le-ta porabi v procesu metabolizma. 
Presnova ali metabolizem so fizikalno kemični procesi, pri katerih nastajajo ter se razgrajujejo 
in sintetizirajo snovi v organizmu. S tem organizem dobiva potrebno energijo. Ko je 
koncentracija glukoze v plazmi prenizka, trebušna slinavka izloči hormon glukagon, ki v 
jetrih pospešuje pretvorbo zalog glikogena v glukozo (glikogeneza) in njeno izločanje v kri. 
Ko zalog zmanjka, glukagon pospeši proces glukoneogeneze, pri katerem glukoza nastaja ob 
presnovi nekaterih aminokislin, laktata in glicerola. S tem se poviša nivo glukoze v krvi. Slika 
2 prikazuje, kako se telo odziva na oba hormona, ki imata različni funkciji. S pravilno 
regulacijo in usklajenostjo vseh procesov biološki sistem doseže homeostazo. Da telo deluje 
normalno, je pomembno, da se oba hormona, inzulin in glukagon, normalno proizvajata in 
vzdržujeta normalen nivo glukoze.  
 

 
Slika 2. Shematski prikaz procesov, ki regulirajo raven glukoze v krvi. Prikazani regulacijski 
procesi so osnova za matematično modeliranje časovnih potekov koncentracij glukoze, 
inzulina in glukagona v krvi. Povzeto po [5]. 
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2.2 Sladkorna bolezen 
Sladkorna bolezen ali diabetes mellitus, pogosto samo diabetes, je stanje stalno zvišane ravni 
glukoze v krvi. Nastane zaradi pomanjkanja hormona inzulina ali zmanjšanja odzivnosti 
pretežno skeletnih mišičnih celic na njegovo prisotnost. Posledica tega je motnja v presnovi 
ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob [9]. Poznamo več tipov sladkorne bolezni. 
 
Sladkorna bolezen tipa 1 je pomanjkanje inzulina zaradi zmanjšane produkcije inzulina  v 
trebušni slinavki. To je »avtoimuna« bolezen, pri kateri imunski sistem uniči beta celice 
trebušne slinavke, zato oseba ne more izločiti dovolj inzulina. Bolezen tipa 1 se pojavi 
predvsem pri otrocih, zdravijo pa jo z dodajanjem inzulina v injekcijah. Diabetes tipa 1 v 
nekaterih primerih ozdravijo s presaditvijo trebušne slinavke. 
 
Sladkorna bolezen tipa 2 je tako imenovana »odpornost proti inzulinu«. To je stanje, ko celice 
ne reagirajo na prisotnost inzulina in zaradi tega ne privzemajo glukoze. Po navadi se diabetes 
tipa 2 pojavi pri ljudeh v starosti nad 40 let. 90% bolnikov s sladkorno boleznijo ima diabetes 
tipa 2, ki ga je poleg zdravil za lajšanje simptomov možno kontrolirati tudi z dieto in redno 
telovadbo. 
 
Sladkorna bolezen tipa 3, ti. gestacijska sladkorna bolezen, je prehodna hiperglikemija med 
nosečnostjo. Ta se pojavi pri okoli 4% nosečnic in lahko vodi v diabetes tipa 2 v kasnejših 
letih. Simptome te sladkorne bolezni lajšamo z zdravim življenjskim slogom in nadzorom nad 
krvnim pritiskom.  
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3 MODELIRANJE ČASOVNEGA POTEKA 
KONCENTRACIJ GLUKOZE IN INZULINA 

Za izdelavo prvega preprostega modela obravnavam samo zgornji del sheme regulacije 
koncentracije glukoze (slika 2). Za preprost, minimalni model, lahko narišemo enostavnejšo 
shemo regulacije koncentracije krvnega sladkorja (slika 3), ki zajema samo koncentracijo 
glukoze v plazmi g(t), koncentracijo inzulina v plazmi p(t) in aktivnost inzulina v medcelični 
tekočini ( )i t . Na podlagi enostavne sheme regulacije krvnega sladkorja lahko sestavimo 
diagram minimalnega modela (slika 4), ki je osnova za zapis diferencialnih enačb modela. V 
modelu so tri spremenljivke odvisne od časa: koncentracija inzulina v plazmi (p(t)), 
koncentracija glukoze v plazmi (g(t)) in aktivnost inzulina v medcelični tekočini ( ( )).i t  
 

 
Slika 3. Poenostavljen prikaz uravnavanja koncentracije glukoze v krvi za primer, ko je 
koncentracija glukoze v plazmi g(t) povišana. p(t) je koncentracija inzulina v krvni plazmi in 
( )i t je aktivnost inzulina v medcelični tekočini. Polna črta predstavlja snovni tok, črtkana črta 

pa vpliv ene spremenljivke na drugo.  
 
Matematični model predstavljajo tri navadne diferencialne enačbe 1. reda, v katerih 
posamezni členi na desnih straneh enačajev predstavljajo tokove, na levi strani enačaja pa so 
časovni odvodi posamezne spremenljivke v sistemu. Časovno spreminjanje aktivnosti 
inzulina v medcelični tekočini opišemo kot:  
 

 
2 3

( ) ( ) ( )di t a i t a p t
dt

= −  +    .


  (1) 

 
Prvi člen v enačbi (1) opisuje razgradnjo oziroma porabo inzulina, kar je v matematičnem 
smislu opisano z linearno zvezo sorazmerno v odvisnosti od ( )i t . Drugi člen v enačbi (1) pa 
opisuje tok inzulina iz plazme v medcelično tekočino. a2 je konstanta razgradnje inzulina v 
medcelični tekočini in a3 je hitrostna konstanta, ki opisuje prehod inzulina med krvno plazmo 
in medcelično tekočino. 
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Slika 4. Diagram minimalnega modela za regulacijo koncentracije glukoze v plazmi g(t), 
inzulina v plazmi p(t) in aktivnost inzulina v medcelični tekočini ( )i t . Ostale količine so 
vpeljane v tekstu. Na sliki veliki kvadrati predstavljajo predelke z modelnimi 
spremenljivkami, krogci predstavljajo modelne parametre in majhni kvadratek medsebojne 
relacije med spremenljivkami. 
 
Časovno spreminjanje koncentracije glukoze v plazmi opišemo kot: 
 

 1
( ) ( ) ( ) ( ) .dg t i t g t a g t

dt
= −  −      (2) 

 
Prvi člen v enačbi (2) opisuje privzem glukoze v mišične celice in je odvisen od aktivnosti 
inzulina v medcelični tekočini ( )i t , drugi člen v enačbi (2) pa opisuje privzem glukoze v 
možgane in v maščobne celice, ki je od inzulina neodvisen. a1 je hitrostna konstanta privzema 
glukoze v možgane in v maščobne celice. V enačbi (2) ( )i t  ne predstavlja fiziološko merljive 
količine, ampak spremenljivko efektivne aktivnosti inzulina z enoto min-1. 
 
Časovno odvisnost koncentracije inzulina v plazmi opišemo z: 
 

 

( ( ) ) ( ) , ( )( )
( ) , ( )

T g t H N p t g t Hdp t
N p t g t Hdt

γ  − −    >
=   ,−                          ≤

 (3) 

 
pri čemer je N hitrostna konstanta presnove inzulina in izločanja inzulina iz krvne plazme, γ je 
hitrostna konstanta, T je časovni interval odziva trebušne slinavke in H je mejna vrednost 
koncentracije glukoze v plazmi. γ  in T skupaj določata odziv trebušne slinavke na povišan 
nivo koncentracije glukoze v plazmi. Z enačbo (3) opišemo interakcijo med glukozo in 
inzulinom v plazmi za dve področji koncentracije glukoze. V primeru, ko je koncentracija 
glukoze v plazmi (g(t)) višja od mejne koncentracije glukoze v krvi  (H), se iz trebušne 
slinavke izloča inzulin v plazmo. Zato se koncentracija inzulina v plazmi (p(t)) povečuje s 
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hitrostjo, ki jo določata γ T. Če je g(t) nižja od H, trebušna slinavka ne bo izločala inzulina v 
plazmo in p(t) se ne bo povečevala. Člen, ki v enačbi (3) nastopa v obeh področjih, 
predstavlja presnovo inzulina v plazmi. 
 

Začetni pogoji minimalnega modela so g(0) = g0 = 287 mg/dL,  (0)i = 0 min-1 in                     
p(0) = 0 µu/mL. Zgolj začetna vrednost koncentracije glukoze v plazmi je različna od 0. 
Vrednosti modelnih parametrov, ki smo jih uporabili v modelu, smo povzeli iz literature [10] 
in so zbrane v tabeli 1. 

 
Tabela 1. Modelni parametri in začetni pogoji minimalnega modela. u je atomska masna enota 
(u = 271,66 10−⋅ kg). 

Modelni parameter Vrednost 
a1 23,082 10−⋅ min -1 
a2 22,093 10−⋅  µu/mL  
a3 51,062 10−⋅  min -1 
γ 33,349 10−⋅  min-2 
T 8 min 
N 0,3 min-1 
H 89,50 mg/dL 
  
Začetni pogoj Vrednost 
g(0) 287 mg/dL 

(0)i  0 min -1 

p(0) 0 µu/mL 
 
 

3.1 Rezultati 
Iz sistema enačb (1) do (3) izračunamo časovne poteke koncentracij z upoštevanjem vrednosti 
modelnih parametrov, ki so podani v tabeli 1. Ob ustrezni izbiri vrednosti modelnih 
parametrov model poda časovno odvisnost koncentracije glukoze v plazmi g(t) in časovno 
odvisnost aktivnosti inzulina v medcelični tekočini ( )i t  (glej sliko 5). Začetni pogoji so 
izbrani tako, da je koncentracija glukoze višja od bazalne koncentracije glukoze v plazmi H. 
Zato se iz trebušne slinavke izloča inzulin v plazmo (poviša se p(t)) in nato difundira v 
medcelično tekočino (zakasnjeno se poviša ( )i t ). Aktivnost inzulina v medcelični tekočini se 
povečuje vse dokler je koncentracija glukoze višja od bazalne koncentracije. Koncentracija 
glukoze v plazmi pospešeno pada zaradi vpliva inzulina na celice, ki ali shranijo, ali pa 
pospešeno porabijo glukozo. 
 
Na sliki 6 simuliramo časovni potek koncentracije glukoze v plazmi za osebo s sladkorno 
boleznijo tipa 2. V primeru diabetesa tipa 2 celice privzemajo manj glukoze ob enaki 
koncentraciji inzulina v medcelični tekočini, kot v primeru zdrave osebe. To z modelom 
dosežemo tako, da s spremembo modelnega parametra a2  uravnavamo aktivnost efektivnega 
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inzulina v medcelični tekočini. Višja vrednost a2 bo pomenila nižjo vrednost učinkovitega 
inzulina in obratno. S slike 6 je razvidno, da se pri povečevanju parametra a2 koncentracija 
glukoze v plazmi (g(t)) s časom počasneje niža. 
 

 
Slika 5. Časovna poteka koncentracije glukoze v krvni plazmi (g(t)) (črna krivulja) in 
aktivnost inzulina v medcelični tekočini ( ( )i t ) (rdeča krivulja). Začetni pogoji in modelni 
parametri so podani v tabeli 1. 
 

 
Slika 6. Časovni poteki koncentracije glukoze v plazmi (g(t)) (črne krivulje) in aktivnost 
inzulina v medcelični tekočini ( ( )i t ) (rdeče krivulje) ob povečevanju modelnega parametra 
a2, ki določa razgradnjo inzulina v medcelični tekočini. Polna črta 1

2   0,05948 min ,a −=

črtkana črta 1
2   0,1398 mina −= in pikčasta črta 1

2   0,8492 min .a −= Začetni pogoji in 
modelni parametri so podani v tabeli 1. 
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Na sliki 7 pokažemo, kako je z modelom možno preveriti časovni potek koncentracije 
glukoze v plazmi pri različnih odzivih trebušne slinavke na povišan nivo glukoze v krvni 
plazmi. Odziv trebušne slinavke za izločanje inzulina iz trebušne slinavke v krvno plazmo 
določa modelni parameter γ. Čim večja je vrednost γ tem hitrejši je odziv trebušne slinavke in 
posledično se izloči več inzulina. Če je inzulina v krvni plazmi več, ga je posledično tudi več 
v medcelični tekočini, kar povzroči hitrejše shranjevanje glukoze v celice. Primer znižane 
vrednosti parametra γ je primer simulacije za  osebo s sladkorno boleznijo tipa 1. 
 
 

 
Slika 7. Časovni poteki koncentracije glukoze v plazmi (g(t)) (črni krivulji) in aktivnost 
inzulina v medcelični tekočini ( ( )i t ) (rdeči krivulji) ob zmanjševanju modelnega parametra γ, 
ki določa odziv trebušne slinavke. Črtkana črta 1 1  1, 237·10  min ,γ − −= polna črta

3 1  8,365 ·10  min .γ − −=  Začetni pogoji in modelni parametri so podani v tabeli 1. 
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4 MODELIRANJE ČASOVNEGA POTEKA 
KONCENTRACIJ GLUKOZE, INZULINA IN 
GLUKAGONA 

V prejšnjem poglavju smo modelirali časovni potek koncentracij glukoze in inzulina v plazmi 
ter aktivnost inzulina v medcelični tekočini za povišan nivo koncentracije glukoze v plazmi. 
V tem poglavju bomo model dopolnili za celotno regulacijo glukoze v krvi. V model bomo 
kot modelne spremenljivke dodali hormon glukagon in več fizioloških predelov za inzulin. 
Matematični model je povzet po [3]. Ustrezne diferencialne enačbe modela, ki povezujejo 
spremenljivke sistema (glej opis v tabeli 2), razberemo iz diagrama na sliki 8. 
 

 
Slika 8. Diagram modeliranja časovnega poteka regulacije glukoze v plazmi in ostalih 
modelnih spremenljivk. Vse količine so vpeljane v tekstu in zbrane v tabeli 2. Na diagramu 
polne puščice predstavljajo tokove, črtkane črte pa nakažejo interakcijo med spremenljivkami; 
v primeru pozitivnega vpliva na spremenljivko je na koncu črtkane črte puščica, v primeru 
negativnega vpliva pa je pika. 
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Časovno odvisnost koncentracije glukoze v plazmi (g(t)) opišemo kot: 
 

 1 2 3 4 5
( ) ( ) ,dg t F F F F F Ig t

dt
= − − − − +    (4) 

 
kjer je F1 hitrost nastajanja, F2 hitrost shranjevanja glukoze v jetrih (na sliki 8 razliko teh dveh 
tokov imenujemo NHGB), F3 hitrost izločanja glukoze preko ledvic, F4 hitrost porabe glukoze 
v mišicah in F5 hitrost shranjevanja glukoze v maščobne celice ter Ig(t) morebiten zunanji 
dotok glukoze v plazmo iz različnih virov (intravenozno ali iz prebavil). Časovno odvisnost 
koncentracije glukagona v plazmi in v medcelični tekočini (c(t)) opišemo kot: 
 

 02 7
( ) ( ) ,dc t h c t F

dt
= −  +    (5) 

 
kjer je h02 hitrostna konstanta in F7 vstopni tok glukagona iz trebušne slinavke v kri. Časovno 
odvisnost koncentracije inzulina v medcelični tekočini (i(t)) opišemo kot: 
 

 13 31
( ) ( ) ( )di t m i t m p t

dt
= −  +    ,  (6) 

 
kjer sta m13 in m31 hitrostni konstanti ter p(t) koncentracija inzulina v plazmi. Časovno 
odvisnost koncentracije inzulina v jetrih (l(t)) opišemo kot: 
 

 02 12 21 6
( ) ( ) ( ) ( ) ,dl t m m l t m p t F

dt
= − +  +  +    (7) 

 
kjer je F6 hitrost izločanja inzulina iz zalog v jetra, m02, m12 in m21 pa so hitrostne konstante. 
Časovno odvisnost koncentracije inzulina v plazmi (p(t)) opišemo kot: 
 

 01 21 31 12 13
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )dp t m m m p t m l t m i t Ip t

dt
= − + +  +  +  +   ,  (8) 

 
kjer so m01, m21, m31, m12 in m13 hitrostne konstante, Ip pa je morebiten zunanji dotok inzulina 
(intravenozno). Časovno odvisnost koncentracije inzulina (r(t)), ki se lahko izloči iz trebušne 
slinavke, opišemo kot: 
 

 21 12 6
( ) ( ) ( ) ,dr t k s t k r t F

dt
=  −  −    (9) 

 
kjer sta k12 in k21 hitrostni konstanti, s(t) pa koncentracija inzulina v shrambah trebušne 
slinavke. Časovno odvisnost koncentracije inzulina v shrambah trebušne slinavke (s(t)) 
opišemo kot: 
 

 21 12
( ) ( ) ( ) ,ds t k s t k r t W

dt
= −  +  +    (10) 

 
kjer je W hitrost sinteze inzulina, k21 in k12 pa sta hitrostni konstanti.  
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Na levih straneh diferencialnih enačb (4) do (10) so časovni odvodi, ki predstavljajo hitrost 
spreminjanja koncentracije posamezne spremenljivke. Členi na desnih straneh diferencialnih 
enačb (4) do (10) predstavljajo vstopne oz. izstopne tokove v oz. iz shramb (glej opis v tabeli 
2). Vstopni tokovi imajo pozitiven predznak, izstopni pa negativnega.  
 
Podrobnejši opis podsistemov in odvisnosti med njimi vzamemo iz [4], kjer so tudi enačbe 
dodatnih spremenljivk. Iz literature [3] so povzeti tudi vsi začetni pogoji in parametri za 
simulacijo časovnih potekov modelnih spremenljivk pri normalni osebi in pri osebi z 
diabetesom tipa 2. V modelu časovnega poteka koncentracij glukoze, inzulina in glukagona so 
uporabljene spremenljivke stanja in definicije tokov, ki so zbrane v tabeli 2. Parametri so v 
modelu izbrani tako, da je modelne spremenljivke možno skalirati okoli normalnih pogojev 
delovanja pacienta. To dosežemo z uporabo funkcije hiperbolični tangens v definicijah tokov, 
s čimer dosežemo »on/off« regulacijo odvodnih in dovodnih tokov (glej sliko 9). Oblika 
definicije tokov je 
 

 ( )( )1( ) 1 th ,
2

f x x= ±   (11) 

 
za primer, ko na tok vpliva le ena normirana vrednost modelne spremenljivke x. Če na tok 
vpliva več spremenljivk, se njegova oblika spremeni v zmnožek funkcij f(x) iz enačbe (11). 
 
 

 
Slika 9. Funkcija f(x) (en. (11)); modra krivulja je za predznak + v en. (11), rdeča krivulja pa 
za predznak -. Z f(x) modeliramo tokove, pri čemer je x normirana modelna spremenljivka, ki 
vpliva na posamezen tok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f(x) 

x 
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Tabela 2. Spremenljivke stanja, definicije tokov in dodatni funkciji kompleksnega modela 
časovnega poteka koncentracij glukoze, inzulina in glukagona. 
Spremenljivka 
stanja 

enota opis 

c µu/mL koncentracija glukagona v krvi in v medcelični 
tekočini (angleško: glucagon) 

g mg/dL koncentracija glukoze v plazmi (angleško: plasma 
glucose) 

i µu/mL koncentracija inzulina v medcelični tekočini (angleško: 
interstitial insulin) 

l µu/mL koncentracija inzulina v jetrih (angleško: liver insulin) 
p µu/mL koncentracija inzulina v plazmi (angleško: plasma 

insulin) 
r µu/mL koncentracija inzulina, ki se lahko izloči iz trebušne 

slinavke (angleško: releasable insulin) 
s µu/mL koncentracija inzulina v shrambah v trebušni slinavki 

(angleško: stored insulin) 
   
Definicije tokov enota opis 
NHGB mg dL-1 min-1 neto tok glukoze v jetrih, ki je definiran kot F1 – F2 

(angleško: Net Hepatic Glucose Balance) 
F1 mg dL-1 min-1 hitrost nastajanja glukoze v jetrih 
F2 mg dL-1 min-1 hitrost shranjevanja glukoze v jetrih 
F3 mg dL-1 min-1 hitrost izločanja glukoze preko ledvic 
F4 mg dL-1 min-1 hitrost porabe glukoze v mišicah 
F5 mg dL-1 min-1 hitrost shranjevanja glukoze v maščobne celice 
F6 µu mL-1 min-1 hitrost izločanja inzulina iz zalog v jetra 
F7 µu mL-1 min-1 hitrost izločanja glukagona iz trebušne slinavke v 

plazmo 
W µu mL-1 min-1 hitrost sinteze oz. proizvodnje inzulina 
   
Dodatna 
funkcija 

enota opis 

Ig(t) mg/dL zaužitje ali vnos glukoze (g) v odvisnosti od časa 
Ip(t) mu/dL vnos inzulina (i) v plazmo v odvisnosti od časa 

 
 

4.1 Modeliranje sladkorne bolezni 
V primeru diabetesa tipa 2 sta shranjevanje glukoze v jetrih in privzem oz. poraba glukoze v 
mišične celice moteni. Oba procesa se prav tako slabše odzivata na inzulin, kar smo opisali 
zgoraj kot desenzibilizacijo. Pri enaki koncentraciji inzulina je pri osebi z diabetesom, 
privzem glukoze za polovico manjši kot pri zdravi osebi. Od inzulina odvisen zmanjšan 
privzem glukoze v jetra v primeru diabetesa, simuliramo tako, da tok F2 zamenjamo s 
konstanto ( )2   0,037 u / mL minF µ=  [11]. Za simulacijo diabetesa moramo zmanjšati tudi 
pozitiven efekt medceličnega inzulina na glukozo v toku F4.  
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V primeru diabetesa je tudi izločanje inzulina in glukagona znatno zmanjšano (približno 
dvakrat). To v modelu simuliramo tako, da zmanjšamo hitrost produkcije zalog inzulina v 
trebušni slinavki (W). Za diabetes zmanjšamo tudi hitrost izločanja inzulina (F6) in negativni 
efekt medceličnega inzulina na produkcijo glukoze iz glikogena v jetrih. 
 
Ljudje z diabetesom imajo navadno tudi višjo bazalno raven glukoze v krvni plazmi
(250 mg / dL) kot zdravi ljudje (85 mg / dL).  Nivo inzulina je pri diabetikih navadno manjši 
(maksimum pri diabetesu: 0,5 mu / dL, maksimum pri zdravi osebi: 3,0 mu / dL). Najbolj 
opazna razlika med zdravo osebo in osebo s sladkorno boleznijo je ta, da je čas za vrnitev v 
stacionarno stanje pri diabetikih daljši. 
 

4.2 Rezultati  
Pri modelni simulaciji vbrizgamo pacientu 0,33 g glukoze na kilogram teže osebka (80 kg) v 
3 minutah. Iz grafov (slika 10) vidimo, da je čas povrnitve v stacionarno stanje v primeru 
diabetesa daljši (približno dvakrat) kot pri normalni osebi. Na podlagi primerjave 
eksperimentalnih meritev IVGTT (moder graf) in modelnih napovedi lahko ugotovimo, da se 
modelne napovedi dobro ujemajo z izmerjenimi vrednostmi. 
 

 
Slika 10. Časovni poteki koncentracij glukoze v plazmi (g(t)), inzulina v medcelični tekočini 
(i(t)) in glukagona v krvi ter v medceličnini (c(t)) za zdravo osebo (zelene krivulje) in osebo z 
diabetesom tipa 2 (rdeče krivulje) za simulacijo IVGTT metode. Modra krivulja kaže časovni 
potek eksperimentalnih meritev IVGTT [10]. 
 
 
 



16 
 

Za simulacijo normalnega obroka (slika 10) predpostavimo, da sistem v nekem časovnem 
intervalu enakomerno absorbira glukozo. V sistem vnesemo 25 g glukoze v 60 minutah. V 
primerjavi z IVGTT je pri normalnem obroku porast koncentracije glukoze v plazmi manj 
strma in doseže nižjo maksimalno vrednost. Tudi padec pod bazalno vrednost je pri 
normalnem obroku manjši, saj se izloči manjša količina inzulina. Posledično se sistem hitreje 
vrne v stacionarno stanje. 
 

 
Slika 11. Časovni potek koncentracij glukoze v plazmi (g(t)), inzulina v medcelični tekočini 
(i(t)) in glukagona (c(t)) za zdravo osebo (zelene krivulje) in za osebo z diabetesom tipa 2 
(rdeče krivulje) pri simulaciji normalnega obroka. 
 
 
Z modelom lahko simuliramo tudi koncentracijo glukoze, ki se shrani v maščobne celice pri 
veliki količini zaužitega sladkorja (slika 12). Simuliramo tri različne načine zaužitja hrane z 
visokim glikemičnim indeksom, ki v modelu nastopa kot modelni parameter. Glikemični 
indeks (GI) živila pove, za koliko zaužito živilo dvigne nivo glukoze v krvi v primerjavi z 
referenčnim živilom. Referenčno živilo je navadno raztopina glukoze, ki ima glikemični 
indeks enak 100. Simulirali smo vnos različnih količin hrane v sistem. V sistem smo vnesli 
enkrat po 20 g hrane z GI = 90 in absorpcijskim časom ta = 180 s, petkrat po 2 g z GI = 90 in 
ta = 180 s vsake 2 uri ter enkrat po 20 g z GI = 60 in ta = 3600 s. Model napove, da se pri večji 
količini hrane, zaužite v krajšem času, v maščobne celice shrani več glukoze kot pri več 
manjših zaporednih obrokih. Model napove časovni potek toka glukoze (F5), ki se shranjuje v 
maščobne celice. Količino shranjene glukoze v maščobne celice dobimo tako, da integriramo 
časovni potek toka glukoze (F5), ki se shrani v maščobne celice. 
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Slika 12 – Časovni poteki koncentracij glukoze v plazmi (g(t)), inzulina v medcelični tekočini 
(i(t)) in tok glukoze (F5), ki se shrani v maščobne celice, pri simulaciji treh različnih načinov 
prehranjevanja: 20 g zaužitih ogljikovih hidratov (OH) v 180 s (oranžne krivulje), 5 krat po       
2 g zaužitih OH v 180 s in v presledkih po 120 min (modre krivulje) ter 20 g zaužitih OH v 
3600 s (črne krivulje). 
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomskem seminarju sem obravnaval dva modela regulacije koncentracije glukoze v krvi. 
Prvi, minimalni model, obravnava regulacijo koncentracije glukoze in aktivnosti inzulina ob 
trenutni povišani koncentraciji glukoze v krvi. Napoved modela je osnovni časovni potek 
koncentracije glukoze v plazmi in časovni potek aktivnosti inzulina v medcelični tekočini 
(slika 5). Z minimalnim modelom smo simulirali diabetes tipa 1 s spreminjanjem parametra γ, 
ki določa odziv trebušne slinavke (slika 7) in diabetes tipa 2 s spreminjanjem parametra a2, ki 
določa razgradnjo inzulina v medcelični tekočini (slika 6). 
 
Drugi, kompleksnejši model, upošteva še regulacijo glukoze z glukagonom. Glukagon v 
modelu uravnava koncentracijo glukoze v plazmi, ko je ta nižja od bazalne vrednosti in vrne 
sistem v  realistično bazalno stacionarno stanje, medtem ko pri prvem modelu vrednosti 
koncentracij padajo proti 0. S kompleksnim modelom smo simulirali metodo intravenous 
glucose tolerance test (IVGTT) za stanje diabetesa tipa 2 in ga primerjali z napovedmi za 
zdravo osebo (slika 10). Z modelom smo napovedali tudi časovne poteke koncentracij po 
zaužitju obroka. Tudi pri tej napovedi smo primerjali stanje diabetesa tipa 2 z zdravo osebo 
(slika 11). Simulirali smo še zaužitje različnih količin obrokov v različnih časovnih intervalih 
(slika 12). Model napove, da se pri enem velikem obroku hrane z velikim glikemičnim 
indeksom, zaužitem v kratkem času, v maščobne celice shrani več glukoze kot pri več 
manjših zaporednih obrokih. 
 
Na kompleksnem modelu bi lahko naredili še stabilnostno analizo modela. Za dodatne 
raziskave bi bilo potrebno funkcijo vnosa glukoze optimizirati in odpraviti linearnost funkcije 
in s tem zmanjšati napako napovedi modela. Zanimivo bi bilo s pomočjo modela, razviti 
teorijo, zakaj imajo ljudje s sladkorno boleznijo običajno več telesne maščobe kot zdravi 
ljudje. S takimi in podobnimi modeli lahko opisujemo dogajanje v telesu in lahko preverimo, 
pri katerih vrednostih parametrov bo nastopilo bolezensko stanje, kar pomaga pri 
raziskovanju v medicini in biologiji. 
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