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Περίιευε  

 Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο νθείιεηαη ζηελ απνπζία ή ζηελ κεησκέλε παξαγσγή 

ηλζνπιίλεο από ην πάγθξεαο. Γηαθξίλεηαη ζηνλ δηαβήηε ηύπνπ 1 θαη ηύπνπ 2, 

πιήηηνληαο ην 5% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Οη θύξηεο επηπινθέο ηνπ ζαθραξώδνπο 

δηαβήηε πεξηιακβάλνπλ ηύθισζε, βιάβε ζηα λεθξά θαη αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθήο 

λόζνπ. Γηα ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ, έρνπλ πξνηαζεί έμη κνληέια πεξηγξαθήο 

ηεο θηλεηηθήο απνξξόθεζεο ηεο ηλζνπιίλεο κεηά από ππνδόξηα ρνξήγεζε. Η ρξήζε 

ησλ κνληέισλ απηώλ ζεσξείηαη πςίζηεο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί απνηειεζκαηηθόηεξα ε ζπκπεξηθνξά ελόο ζθεπάζκαηνο 

ηλζνπιίλεο εμαηνκηθεπκέλα, πξνζαξκόδνληαο έηζη ηελ απαηηνύκελε δόζε ρνξήγεζεο 

ζηνλ θάζε αζζελή.  Μειινληηθά, ε ρξήζε ησλ λέαο γεληάο ζθεπαζκάησλ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ ρξήζε ησλ κνληέισλ πεξηγξαθήο ηεο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο ζα 

πξνζθέξεη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ δηαβεηηθώλ αζζελώλ. 

 

Δηζαγφγή 

 Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο αλήθεη ζε  κηα νκάδα κεηαβνιηθώλ λνζεκάησλ, 

ραξαθηεξηδόκελα από ππεξγιπθεκία. Τν γεγνλόο απηό νθείιεηαη θύξηα ζε δηαηαξαρέο 

παξαγσγήο θαη δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Αλάινγα κε ηελ αηηία πξόθιεζεο ηνπ, 

δηαθξίλεηαη ζηνλ δηαβήηε ηύπνπ 1 θαη ηύπνπ 2
1-4

.      

Ο δηαβήηεο ηύπνπ 1, γλσζηόο θαη σο ηλζνπιηλνεμαξηώκελνο δηαβήηεο, 

νθείιεηαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ β-θπηηάξσλ ησλ λεζηδίσλ ηνπ Langerhans , ιόγσ 

απηναλνζίαο, Μέρξη ζήκεξα, είλαη γλσζηνί δύν ππόηππνη, όζνλ αθνξά ηνλ δηαβήηε 

ηύπνπ 1. Ο ππόηππνο 1Α, νθεηιόκελνο θπξίσο ζηελ θαηαζηξνθή ησλ β-θπηηάξσλ θαη 

ν 1Β, γλσζηόο θαη σο ηδηνπαζήο, είλαη ιηγόηεξν ζπρλόο θαη παξαηεξείηαη θπξίσο 

ζηνπο Αζηάηεο θαη Αθξηθαλνύο
3
. Η αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ δηαβήηε, 

νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηελ θιεξνλνκηθόηεηα θαη εηδηθόηεξα θαίλεηαη λα ππάξρεη 

ζύλδεζε κε ηα MHC ηάμεο ΙΙ, DQ θαη DR θαη ιηγόηεξν κε όινπο ηνπο ππόινηπνπο 

γελεηηθνύο ηόπνπο ηνπ HLA
5-7

. Δθηόο από ηελ γελεηηθή πξνδηάζεζε, 

πεξηβαληνινγηθνί παξάγνληεο θαη επηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζεσξνύληαη ππεύζπλεο 

γηα ηελ  πξόθιεζε ηεο απηναλνζίαο θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ β- θπηηάξσλ
8-10

. Η 

αλαγλώξηζε ησλ πξσηετλώλ ησλ β-θπηηάξσλ σο μέλα από ηα Τ- ιεκθνθύηηαξα, 

απνηειεί ην πξώην ζηάδην αλάπηπμήο απηνλαλόζίαο, αθνινπζνύκελν από 

ελεξγνπνίεζε ησλ Β- ιεκθνθπηηάξσλ, παξαγσγή εηδηθώλ αληηζσκάησλ θαη 
θαη΄επέθηαζε θαηαζηξνθή ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο, νδεγώληαο έηζη ζε 

απώιεηα παξαγσγήο ηλζνπιίλεο
7
. Δπίζεο πξόζθαηα έγηλε γλσζηή, ε ύπαξμε 

απηναληηζσκάησλ έλαηληη ηεο ηλζνπιίλεο (ΙΑΑ), ηεο απνθαξβνμπιάζεο ηνπ 

γινπηακηθνύ νμένο (GADA/GAA), θαη ηεο ηπξνζηληθήο θσζθαηάζεο ΙΑ2 (ΙΑ- 2ΑΑ). 

Η παξνπζία ελόο ή πεξηζζνηέξσλ απηναληηζσκάησλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θιηληθή 

εμέιημε ηεο λόζνπ θαη ηελ ηειηθή ηεο έθβαζε
6
.     

 Ο δηαβήηεο ηύπνπ 2 ραξαθηεξίδεηαη από αληνρή ζηελ ηλζνπιίλε ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ ρακειή παξαγσγή ηεο
11,12

. Η θύξηα αηηία πξόθιεζεο ηνπ δελ είλαη 

πιήξσο δηεπθξηληζκέλε, αιιά θαίλεηαη όηη ελεξγό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ νη ππνδνρείο 

ηεο ηλζνπιίλεο ζηελ επηθάλεηα ησλ θπηηάξσλ. Η εκθάληζε ηνπ δηαβήηε ηύπνπ 2, 
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ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηξόπν δσήο θαη παξάγνληεο όπσο, ε παρπζαξθία, έιιεηςε 

γπκλαζηηθήο θαη ζσζηήο δηαηξνθήο θαη ην ζηξεο, δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν.  

Άηνκα ηα νπνία πάζρνπλ από δηαβήηε ηύπνπ 2, ραξαθηεξίδνληαη από πξνζδόθηκν 

επηβίσζεο κεησκέλν θαηά 10 ρξόλην ζε ζύγθξηζε κε απηό ησλ κε δηαβεηηθώλ. Τν 

γεγνλόο απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηηο επηπινθέο ηεο λόζνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ θπξίσο 

ηεο απμεκέλεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ
13

. Δπίζεο 

θαίλεηαη όηη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πξόθιεζε ηύθισζεο θαη εκθάληζεο δεκέληηαο 

ελώ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ζπζρεηίζεηο κε ηελ λόζν ηνπ Alzheimer. 

 

Μηκεηηθά κοληέια απορρόθεζες ηες ηλζοσιίλες  

 Βαζηθό εξγαιείν ησλ επηζηεκόλσλ θαη ησλ ζεξάπνλησλ ηαηξώλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ ζαθραξώδνπο δηαβήηε απνηειεί ε κειέηε ηνπ κεραληζκνύ 

παξαγσγήο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο γιπθόδεο ζηνλ αλζξώπηλν 

νξγαληζκό. Όζνλ αθνξά γηα ηνλ κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο εμαξηάηαη από ηηο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ θαη ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί σο έλα 

δπλακηθό θαηλόκελν. Τα ηειεπηαία ρξόληα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηδηαίηεξε  

πξνζπάζεηα γηα ηελ κνληεινπνηήζε ηεο παξαγσγήο θαη απνξξόθεζεο ηεο ηλζνπιίλεο 

θαη ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο γιπθόδεο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πξνηαζεί έμη κνληέια όζνλ 

αθνξά ηνλ κεραληζκό απνξξόθεζεο ηεο ηλζνπιίλεο
14-19

. 

 

Μοληέιο Kobayashi 

 Η πεξηγξαθή ηεο απνξξόθεζεο ηεο ηλζνπιίλεο, ρνξεγνύκελε ππνδόξηα 

πεξηγξάθεηαη σο κνλνδηακεξηζκαηηθό πξόηππν κε ακηγή θαζπζηέξεζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν
14

. 

x1 (t)= -ka xi (t) + u (t-r) 

i(t)= -kei (t) +  xi (t) 

 

Όπνπ ην xi είλαη ην πνζό ηεο ηλζνπιίλεο ζηελ ππνδόξηα απνζήθε (κU), ην i 

αληηπξνζσπεύεη ηελ ηλζνπιίλε ηνπ πιάζκαηνο (κU ml
-1

), ka θαη ke (min
-1

) είλαη νη 

ζηαζεξέο ηνπ ξπζκνύ απνξξόθεζεο θαη απνβνιήο αληίζηνηρα, Vd (1 kg
-1

) είλαη ν 

όγθνο δηαλνκήο, t (min) είλαη ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη ην u (t) (U min
-1

) ην 

πνζνζηό δηαρείξηζεο ηλζνπιίλεο.  

 

Μοληέιο Kraegen  

 Σην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθή δύν δηακεξηζκάησλ 

γηα ηελ ππνδόξηα θηλεηηθή ηεο ηλζνπιίλεο
15

.  

 

x1 (t)= -(kd + k21) xi (t) + u (t) 

     x2 (t) = k21 x1 (t) – (kd + ka) x2 (t) 

                                             i(t)= = x2 (t) – ke i (t) 

 

Όπνπ x1 είλαη νη κάδεο ηεο ηλζνπιίλεο ζηα ππνδόξηα δηακεξίζκαηα, ην u(t) είλαη ν 

ππνδόξηνο ξπζκόο έγρπζεο, ην kd είλαη ν ζηαζεξόο ξπζκόο ππνβάζκηζεο ηλζνπιίλεο 

ζηνλ ππνδόξην ηζηό, θαη k21 θαη ka είλαη νη ζηαζεξέο ξπζκνύ πνπ πεξηγ΄ξαθνπλ ηελ 

κεηαθνξά ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδόξην ρώξν θαη από ηελ ππνδόξηα απνζήθε ζην 

πιάζκα, αληίζηνηρα i είλαη ε ζπγθέληξσζε ηεο ηλζνπιίλεο πιάζκαηνο, θαη ke ε 

ζηαζεξά πνζνζηνύ απνβνιώλ. 
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Μοληέιο Puckett 

 Με ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πεξηγξάθεηαη ε απνξξόθεζε βξαδείαο δξάζεο 

ηλζνπιίλεο ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο
16

. Δπίζεο ζεσξήζεθε όηη ν ξπζκόο εηζόδνπ ηεο 

ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα ήηαλ ζηαζεξόο. 

 

                                         x1 (t)= - ka x1 (t),  x1 (0)=  

 x2 (t) = - ka [x1 (t) – x2 (t)],  x2 (0)= 0 

                                        i(t)= ka x2(t) + ke [ib h (t)- I (t)] 

 

Όπνπ ην x1 είλαη ε κάδα ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ππνδόξην ηζηό αλά όγθν δηαλνκήο 

κνλάδαο πιάζκαηνο, ην x2 είλαη ε δηάκεζε ξεπζηή κάδα ηλζνπιίλεο αλά όγθν 

δηαλνκήο κνλάδαο πιάζκαηνο θαη i είλαη ε ζπγθέληξσζε ηλζνπιίλεο πιάζκαηνο. Τν D 

είλαη ε εγρπκέλε δόζε, ην α είλαη ν παξάγνληαο απνηιεζκαηηθόηεηαο πνπ εθηηκά ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο ηλζνπιίλεο ζην ζεκείν έγρπζεο θαη ην Vd είλαη ό όγθνο δαηλνκήο ηεο 

ηλζνπιίλεο. Τν ka είλαη ν ζηαζεξόο ξπζκόο από ηελ ππνδόξηα απνζήθε ζηα δηάκεζα 

ξεπζηά θαη από ηα δηάκεζα ξεπζηά ζην αίκα, ην ke είλαη ν ζηαζεξόο ξπζκόο απνβνιήο 

ηλζνπιίλεο πιάζκαηνο. Τν ib είλαη ν ζηαζεξόο νξόο πιάζκαηνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

επίδξαζε ηεο καθξάο δξάζεο ηλζνπιίλεο θαη ηνπ h(t) =1 γηα 0 < t <24 σξώλ. 

  

Μοληέιο Shimoda 

  Σύκθσλα κε ην Shimoda θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ην κνληέιν απηό 

πεξηγξάθεη ηελ ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ππνδόξηαο γιπθόδεο θαη ηεο ππνδόξηαο έγρπζεο 

ηλζνπιίλεο, ρξεζηκνπνηώληαο δηαιπηή ηλζνπιίλε θαη ην αλάινγν ηεο κνλνκεξνύο 

ηζλνζπιίλεο
17

. 

                                            x1 (t)= -k21 xi (t) + u (t) 

 x2 (t) = k21 x1 (t) – (kd + ka) x2 (t) 

                                           i(t)= = x2 (t) – ke i (t) 

 

Όπνπ ην x1 είλαη ε ππνδόξηα κάδα ηλζνπιίλεο όπνπ ε έγρπζε πξαγκαηνπνηείηαη, ην x2 

είλαη ε ππνδόξηα κάδα ηλζνπιίλεο εγγύο πιάζκαηνο θαη i είλαη ε ζπγθέληξσζε 

ηλζνπιίλεο πιάζκαηνο. Οη ζηαζεξέο kd θαη ke πνζνζηώλ είλαη νη ζηαζεξέο 

ππνβάζκηεζεο ζηνλ ππνδόξην ηζηό θαη ην πιάζκα αληίζηνηρα, θαη Vd είλαη ό όγθνο 

δηαλνκήο πιάζκαηνο.  

 

Μοληέιο Berger 

 Απηό ην κνληέιν επηηξέπεη ηελ θηλεηηθή πεξηγξαθή δηαθνξεηηθώλ 

ζθεπαζκάησλ ηλζνπιίλεο βαζηζκέλε ζε κηα εμίζσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

απνξξόθεζε ηλζνπιίλεο, ε νπνία πξνθύπηεη εκπεηξηθά από πξνεγνύκελεο κειέηεο
18

. 

 

Α% (t)- 100 Α(t) = 100 -  

 
Όπνπ ην s ζπκβνιίδεη ην ξπζκό απνξξόθεζεο ησλ δηάθνξσλ ζθεπαζκάησλ 

ηλζνπιίλεο θαη ην Τα (50) είλαη ν ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί κέρξη λα θηάζεη ε 

απνξξόθεζε ην 50% ηεο εγρπκέλεο ηλζνπιίλεο. Τν Τ(50) ηζνύηαη κε: 

 

Τ(50) = αD + b 

 

Όπνπ ην D ζπκβνιίδεη ηε δόζε ηλζνπιίλεο θαη νη α, b ζπκβνιίδνπλ δηαθνξεηηθέο 

κεηαβιεηέο αλάινγα κε ην ζθεύαζκα ηλζνπιίλεο. Η ηαρύηεηα απνξξόθεζεο είλαη ε 
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ξνή ηεο ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα. Έηζη ε ζπγθέληξσζε ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα δίλεηαη 

από:  

i (t) =- ke i (t) + = -ke i (t)+  

 
Όπνπ ην ke είλαη ν ζηαζεξόο ξπζκόο ππνβάζκηζήο ηεο ηλζνπιίλεο θαη Vd είλαη ε 

θαηαλνκή ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα. 

 

Μοληέιο Trajanoski 

 Η αξρηθή κνξθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ πεξηγξάθεη ηελ δηάρπζε ζην 

ππνδόξην δηάζηεκα, ηελ ηζνξξόπεζε κεηαμύ ηεο ζύλδεζεο δηαθνξεηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηελ δέζκεπζε ηεο ηλζνπιίλεο ζην ηζηό από ηηο 

αθόινπζεο κε γξακκηθέο κεξηθέο δηαθνξηθέο εμηζώζεηο:
19 

 

= P [Qd
3
 (r,t)- h (r,t)]+ DV

2
 h(r.t) 

= P [Qd
3
 (r,t)- h (r,t)]+ DV

2
 h(r.t)-Bd (r,t) – S[c-b(r,t)]d (r,t) +  

= S[c-b(r,t)]d (r,t) +  

 
Όπνπ ην h, ην d θαη ην b είλαη ε εμακεξήο, ε δηκεξήο θαη ε νξηαθή ζπγθέληξσζε 

ηλζνπιίλεο (U/ml) ζηνλ ππνδόξην ηζηό., ην r είλαη ε αθηηληθή απόζηαζε από ην ζεκείν 

έγρπζεο, ην Β είλαη ε ζηαζεξά ηνπ ξπζκνύ απνξξόθεζεο, ην Q είλαη ε ρεκηθή 

ζηαζεξά κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ ηλζνπιίλεο, P ε ζηαζεξά ηνπ 

ζρεηηθνύ ξπζκνύ, ην D είλαη ε ζηαζεξά δηάρπζεο, ην C ε νγθνκεηξηθή ηθαλόηεηα 

ζπλδέζεσλ, ην T ε θξαγκέλε δηάξθεηα δσήο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ην S ε ζηαζεξά 

δέζκεπζεο ηνπ ξπζκνύ. Σύκθσλα κε ηηο απινπνηήζεηο ηνπ παξαπάλσ κνληέιν από 

ηνλ Trajanoski θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

 

 DV
2
 h(r.t)- Βm (r,t) 

 
σδήηεζε 

 Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο είλαη κέξνο κηα νκάδαο κεηαβνιηθώλ λνζεκάησλ, 

ραξαθηεξηδόκελα από πςειή ζπγθέληξσζε γιπθόδεο πιάζκαηνο, νθεηιόκελνο θύξηα 

ζηελ απνπζία θαη κεησκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο από ηα β-θύηηαξα ηνπ παγθξέαηνο
20

. 

Καη νη δύν κνξθέο ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε, εκθαλίδνπλ παξόκνηα θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη παξόκνηεο επηπινθέο. Πεξίπνπ ην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 

πάζρεη από θάπνηνλ ηύπν ζαθραξώδε δηαβήηε. Κπξίσο ν δηαβήηεο ηύπνπ 1 πιήηηεη 

άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ ηξηάληα εηώλ ζε αληίζεζε κε ηνλ δηαβήηε ηύπνπ 2, ν νπνίνο 

παξαηεξείηαη ζε άηνκα άλσ ησλ ζαξάληα εηώλ
21-24

.      

 Γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλόεζε ηνπ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν ηξόπν 

αληηκεηώπηζεο ηνπ, δεκηνπξγήζεθαλ έμη δηαθξηηά κνληέια πεξηγξαθήο ηεο 

απνξξόθεζεο ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ νξγαληζκό
14-19

. Η απνξξόθεζε ηλζνπιίλεο είλαη 

κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία, επεξεαδόκελε από αξθεηνύο παξάγνληεο. Γηα ην ιόγν απηό 

δελ πξνθαιεί εληύπσζε ε δεκηνπξγία ησλ παξαπάλσ έμη κνληέισλ γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηεο δξάζεο ηεο κεηά από ππνδόξηα ρνξήγεζε. Τα κνληέια ησλ Berger θαη Trajanoski, 

είλαη ηα πην πεξηγξαθηθά όζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθή ηεο απνξξόθεζεο ηεο 

ηλζνπιίλεο
18,19

. Γεδνκέλνπ όηη ην κνληέιν ηνπ Berger δεκηνπξγήζεθε ηελ δεθαεηία 

ηνπ 80, αλ θαη εκθαλίδεη κεγάιε εθαξκνγή, ελ ηνύηνηο νινέλα ηείλεη λα κελ 
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ρξεζηκνπνηείηε ιόγν ηεο ξαγδαίαο ρξήζεο ηεο κνλνκεξνύο ηλζνπιίλεο
18

. Από ηελ 

άιιε πιεπξά, ην κνληέιν ηνπ Trajanoski είλαη πεξηζζόηεξν αλαιπηηθό, βαζηζκέλν 

ζηελ θπζηθν-ρεκηθή γλώζε θαη πεξηγξάθεη ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμύ όγθνπ -

ζπγθέληξσζεο ηεο εγρπκέλεο ηλζνπιίλεο θαη ηνπ ξπζκνύ απνξξόθεζεο ησλ δηαιπηώλ 

θαη κνλνκεξώλ ζθεπαζκάησλ. Μεηνλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, είλαη ε 

απαίηεζε κεγάινπ ππνινγηζηηθνύ βάξνπο γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθόηεξε 

πξνζνκνίσζε ηεο απνξξόθεζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Λύζε ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, 

θαίλεηαη όηη δίδεηαη κε ηελ απινπνίεζε ηνπ κνληέινπ, ώζηε λα πεξηγξαθεί θαιύηεξα 

ε ππνδόξηα θηλεηηθή απνξξόθεζεο ηεο ηλζνπιίλεο
24

.    

 Οινθιεξώλνληαο, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο απνηειεί κηα ζνβαξή πάζεζε θαη 

ε αληηκεηώπηζε ηνπ θξίλεηαη επηηαθηηθή. Μειινληηθά πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ιηγόηεξν ζύλζεησλ κνληέισλ πεξηγξαθήο ηεο απνξξόθεζεο ηεο 

ηλζνπιίλεο, ζπλδπάδνληαο δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ από δσηθά πξόηππα θαζώο 

επίζεο θαη ηελ ρξήζε ησλ λέαο γεληάο ζθεπαζκάησλ ηλζνπιίλεο. 
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus is due to the absence or reduced production of insulin by the 

pancreas. Distinguished in type 1 diabetes and type 2, affecting 5% of the general 

population. The major complications of diabetes include blindness, kidney damage 

and development of cardiovascular disease. To better deal, proposed six models 

describing the kinetics of insulin absorption after subcutaneous administration. The 

use of these models is considered of paramount importance , since this way it can 

effectively predict the behavior of an insulin preparation individually, thus adjusting 

the required dose administration in each patient. In future, the use of new generation 

formulations in combination with the use of models which describe the action of 

insulin will offer improved quality of life of diabetic patients. 

 


