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Národní centrum pro výzkum ehealth

• Založeno roku 1993 jako Norwegian Centre for Integrated 
Care and Telemedicine (NST)

• Součást University Hospital of Notrhern Norway (UNN) 
hlavní a největší nemocnice v severní Skandinávii

• Severní Skandinávie – rozsáhlá, řídce obydlená oblast s 
obtížnou dopravou (fjordy)

• Expertní organizace WHO pro oblast telemedicíny

• Úzká spolupráce s University of Tromsø – The Arctic 
University of Norway (UiT)

• Možnost výjezdu v rámci programu Erasmus

• Možnost studia dual degree Ph.D. studia (1. LF UK + UiT)



Modely a simulátory

• Účelem modelů je předpovídat vývoj glykémie

• Předpověď je nutná z důvodu řady zpoždění
– Zpoždění senzoru, působení insulinu, vstřebávání sacharidů

• Je třeba znalost stavu (aktuální glykémie) a faktorů 
ovlivňujících glykémii
– Insulin, sacharidy, fyzická aktivita

– Hmotnost pacienta, stress, denní doba, GI potravin atd.

• Reálně dosažitelná doba předpovědi je cca 1h

• Modely jsou zásadní komponentou AP

• Modely popisují fyziologii metabolizmu glukózy

• Matematicky je jedná o soustavy parametrizovaných 
diferenciálních rovnic



[1] F. Ståhl, R. Johansson / Mathematical Biosciences 217 (2009) 101–117



[1] F. Ståhl, R. Johansson / Mathematical Biosciences 217 (2009) 101–117



[1] Esben Friis-Jensen: Modeling and Simulation of Glucose-Insulin Metabolism, Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling





“Simulace” v Diani

https://www.diani.cz/DataAnalyze/Taurus?id=1180&date=12/7/2017



Closed Loop, Artifical Pancreas

• Uzavření řídicí smyčky – dávkování insulinu je plně 
automatizované pouze na základě aktuálně 
změřené glykémie
– S možností optimalizace na základě dalších informací 

(konzumace, sacharidů, fyzická aktivita)

• Svatý grál technologického vývoje v diabetologii
– Dokud nebude možná léčba diabetu, transplantace…

• Zásadní problém: zpoždění (senzoru, akce 
inzulinu)
– Analogie: jízda v autě v noci po klikaté silnici bez možnosti 

přibrzdit





Algoritmy Closed Lood

• PID – proporcionálně integračně derivační řízení
– Jednoduchý algoritmus

– Výstup závisí na rozdílu výstupu systému (CGM) a žádané 
hodnoty

• MPC – model predictive control
– Složitější algoritmus, předpovídá budoucí glykémii (5-

15min

– Optimální dávka insulinu odhadována na základě 
matematického modelu (soustava dif. rovnic))

• Fuzzy logika
– Rozhodovací stromy se zahrnutím neurčitosti



Closed Loop na University of Cambridge

• Single hormone – pouze insulin

• Freestyle Navigator

• Dana insulin pump

• Řídicí algoritmus implantován v

mobilní telefonu s OS Android

• Propojení přes Bluetooth

[1] Thabit H., Hovorka R.: Coming of age: the artificial pancreas for type 1 diabetes: Diabetologia (2016) 59:1795–1805



Medtronic Minimed 670G

• Hybridní uzavřená smyčka

• Schváleno FDA v září 2016

• Algoritmus SmartGuard HCL pro dávkování 
insulinu
– Automaticky reguluje basální dávku

– Pacient musí schvalovat navržené bolusy

• Pacient do pumpy zadává
– Konzumace sacharidů

– Kalibrační SMBG – automatický přenos

• V USA dostupné omezeně dostupné od 
června 2017



OpenAPS

• Open Artificial Pancreas System project (#OpenAPS) 
https://openaps.org/

• Open (source) – otevřená, všem přístupná dokumentace, zdrojové 
kódy SW

• Nekomerční projekt, vytváří komunita

• Na vytvoření systému podle návod stačí základní technické 
dovednosti (ne programování)

• Bezpečnostní premisy
– Využívání existujících, komerčních, ověřených medicínská zařízení

– OpenAPS reguluje pouze dávkování bazálního insulinu

– Omezení maximální úrovně bazálního insulinu

– Bere v úvahu možnost chybného změření glykémie

– Předpokládá, že v každou chvíli může dojít k rozpadu komunikace

– Implementuje stejné rozhodovací procesy, které dělá diabetik

– Pro ukládání dat používá NightScout

https://openaps.org/


https://diyps.org/tag/openaps/



https://diyps.org/tag/openaps/



Komponenty OpenAPS

• Referenční design – možno upravit
– Řídicí jednotka – Raspbery PI, Intel Compute Stick

– Dexcom CGM, připojený přes USB

– Pumpa Medtronic, připojená přes CareLink USB

– Powerbanka – Řídicí jednotka – Dexcom

• Software
– Glykémie je vzorkována s periodou 5min

– Referenční design používá MPC algoritmus

– Řízení dávkování může být častější

– Kalibrace se zadávají přímo do receiveru

– Nebere v úvahu konzumaci sacharidů ani fyz. aktivitu



Glukagon

• Glykémie je řízena:
– Insulinem (pokles)

– Glukagonem (a dalšími hormony: vzestup)

• Glukagon je využíván v následujících situacích:
– Jako záchraný prostředek v případě vážné 

hypoglykémie

– Nástroj optimalizace řízení úrovně glykémie

• Zatím nebyla provedena studie dlouhodobého 
vlivu užívání glukagonu (roky, desetiletí)



Dual-hormon (bi-hormon) closed loop

• Aktivita insulinu má dlouhé trvání
– Odpojení přísunu insulinu samo nemusí stačit pro vyhnutí 

se hypoglykémii

• Použití glukagonu je výhodné:
– v případě pacientů se zvýšeným rizikem hypoglyekémií

• Děti

• Pacienti s nerozpoznanými hypoglykémiemi

• Pacienti s fyzickou aktivitou

– V případě kompenzace postprandiální hypoglykémie 
(zesílení efektu superbolusu)

• Zkrácení působení prandiálního bolusu



Bionic Pancreas

• Projekt Massachusetts General Hospital and 
Harvard Medical School, Boston

• Dual-hormon (insulin, glukagon) uzavřená smyčka 
– dvě samostatné pumpy
– Zakázkově upravený CGM Freestyle Navigátor, později 

Dexcom G4

– Tandem t:slim pump (2x)

• Řídicí algoritmus implementován v mobilním 
telefonu

• Kritika: předávkovaní insulinem a současná 
kompenzace přestřelů glukagonem
– Pokles glykémie je možno vyvolat rychleji než 

samovolně nastane její vzestup

• Beta Bionics – samostatné integrované zařízení

• Od roku 2016 aktivita výzkumné skupiny poklesla
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