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MODELVORMING EN PARAMETERSCHATTING VOOR DE BLOEDSTOLLING

Samenvatting

Op grond van submodellen, zoals ad- en desorptie modellen en modellen

met Michaelis-Menten reacties, zijn voor de bloedstolling zowel een

eenvoudig niet-lineair steady state model, als een uitgebreid niet-li

neair dynamisch state space model opgezet. Met behulp van de Monte Car

10 methode zijn de mogelijkheden en kwaliteiten van de schattingsmeth0

de onderzocht.

In tegenstelling tot het eenvoudige model is in het uitgebreide model

de vorming van het prothrombinase complex verdisconteerd. Voor de vor

ming van het prothrombinase is ervan uitgegaan, dat daarbij met name de

aan het fosfolipide gebonden stolfactoren GVa en GXa een rol spelen. In

de submodellen en het totale model is het 'Vroman effect', een ver

dringingseffect van factoren aan het oppervlak, opgenomen.

Voor de schatting van de parameters is gebruik gemaakt van het feit,

dat het totale systeem in subsystemen opgedeeld kan worden. Door nu pa

rameters uit de submodellen van deze subsystemen te schatten, kan een

goede beginschatting verkregen worden van deze parameters in het totale

systeem.

Op grond van de resultaten is het aanvankelijke state space model iets

vereenvoudigd. Op basis van de resultaten zijn de condities aangegeven,

waaronder experimenten k~~nen worden gedaan, zodat uit de daaruit ver

kregen data de parameters van het model en de toestanden kunnen worden

geschat.

Uit de resultaten is gebleken, dat door de beperkingen in de experimen

tele opzet, voor bepaalde waarden van ad- en desorptieparameters, deze

parameters slecht te schatten zijn. De parameters voor de Michaelis

-Menten reacties k~~nen goed geschat worden, waarbij er voor bepaalde

waarden van de parameters modelvereenvoudigingen kunnen plaatsvinden.

Uitgaande van de vorming van GVaXa uit GVa en GXa kunnen de vormings

en de splitsingsparameter van het prothrombinase niet geschat worden.

Wel is het mogelijk om samengestelde parameters te schatten, waardoor

de invloed van GVa en GXa op de II-activatie, via vorming van GVaXa,

toch bepaald kan worden en er een beter inzicht ontstaat in de wissel

werking tussen de diverse stolfactoren.
W.M. Verstappen, TUE vakgroep ER, 1987



Lijst van gebruikte symbolen

a(F)

cs

verdringingsfactor voor stolfactor F

Vs/KS

dikte van de ongeroerde laag

diffusieconstante van stolfactor F

Fab

enzymconcentratie

ongeactiveerde stolfactor met F = V, X of 11

beginconcentratie van F

geactiveerde stolfactor F

geactiveerde stolfactor F in de bulkoplossing

geactiveerde stolfactor F in de oplossing direct naast het fos

folipide oppervlak

Fb ongeactiveerde stolfactor F in de bulkoplossing

d

OeF)

E

F

Fao

F(O)

Fa

FFL benaming voor het fosfolipide

2 verhouding tussen de grootte van het fosfolipide oppervlak en

de grootte van het totale volume van het meetsysteem

Fo ongeactiveerde stolfactor F in de oplossing direct naast het

fosfolipide oppervlak

GF

Gmax

stolfactor F, die aan het fosfolipide oppervlak is geadsorbeerd

maximale oppervlakte concentratie aan fosfolipide gebonden

stolfactoren

gs

Gtot

Vg/Kg

totale oppervlakte concentratie aan fosfolipide gebonden stol

factoren

hulps.: hulpstromen in het uitgebreide model
~

K, Kg, Ks, K2, K3, KS, K7: Michaelis constanten

k (F) tweede orde bindingssnelheidsconstante
+

k (F) eerste orde bindingssnelheidsconstante

MXa molecuulgewicht van factor Xa

MVa molecuulgewicht van factor Va

n( II) k+(II) • Grnax

Pta prothrombinase complex

Pi parameter met index i

r+(Gvaxa): vorrningsparameter van GVaXa

r (GVaXa): splitsingsparameter van GVaXa

res .. : residue voor sample j van experiment i
~J



s

v

substraatconcentratie

omzettingssnelheid

v, Vg, Vs, V2, V3, VS, V7: snelheidsparameters in de Michaelis-Menten

reacties

vg

vs

vt

v(Z)

x

X,
1

omzettingssnelheid van GIl in IIa voor het vereenvoudigde model

omzettingssnelheid van Ilo in IIa voor het vereenvoudigde model

transport snelheid

vormingssnelheid van Z

input voor het vereenvoudigde model

toestandsvariabele met index i voor het uitgebreide model

output voor het vereenvoudigde model

outputvariabele met index i voor het uitgebreide model
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1 Inleiding

1.1 De bloedstolling

Bij de bloedstolling spelen een aantal eiwitten, stolfactoren genaamd,

een rol. Stolfactoren komen normaal in een inactieve vorm (proenzym)

voor; bij bijvoorbeeld vaatbeschadigingen treedt de stolreactie op,

waarbij de ene stolfactor geactiveerd wordt (enzymatisch) door de ande

re inmiddels geactiveerde stolfactor. In figuur 1 is een deel van de

bloedstolling schematisch weergegeven (Jackson,1980). In onderstaande

figuur wordt met FFL het fosfolipide oppervlak aangeduid; dit is het

oppervlak waaraan zich een belangrijk deel van de bloedstolling af

speelt. De andere gebruikte termen duiden de stolfactoren aan.

v X

(prothrombine)
L _

Va +

(FFL)
I

I

I

'"Xa --~)Pta (prothrombinase)
I

I

I
~

II~IIa (thrombine)
q

- -'.
Fibrinogeen

1
~ , Fibrine __-i.~stolsel

Figuur 1: Belangrijk deel van de bloedstolling.

Belangrijk voor de bloedstolling is de vorming van het enzym thrombine

(IIa). Dit enzym zet het oplosbare eiwit fibrinogeen om in fibrine, dat

door polymerisatie een stolsel vormt.
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IIa ('a' geeft aan dat de stolfactor in kwestie geactiveerd is) wordt

gevormd uit prothrombine (11), het pro-enzym van thrombine. De active

ring van 11 vindt met name plaats onder invloed van prothrombinase

(Pta). Pta is een complex, bestaande uit moleculen van de stolfactoren

Va en Xa. De vorming van Pta vindt plaats aan fosfolipide (FFL)-opper

vlakken.

1.2 Doel van het onderzoek

Het in figuur 1 weergegeven deelsysteem van de stolling is een complex

dynamisch systeem met vele mogelijke interacties tussen de deelnemende

componenten. Bijvoorbeeld IIa kan factor V activeren tot Va: de ver

schillende stollingsfactoren competeren voor de bindingsplaatsen aan

het fosfolipide.

Het model is een eerste aanzet en zal moeten dienen om gerichte experi

menten te ontwerpen om de onzekerheden weg te nemen, met name met be

trekking tot de rol van het prothrombinase bij de bloedstolling. Ge

hoopt wordt met behulp van dit model een aantal bijzondere verschijn

selen te kunnen verklaren die geobserveerd zijn bij dit stuk van het

stollingssysteem, zoals:

- een overmaat aan 11 remt de vorming van IIa;

- een overmaat aan V remt de vorming van IIa;

- meekoppeling bij de bloedstolling als gevolg van V-activatie door IIa

Dit deel van het stollingsysteem is gekozen, omdat het de laatste meest

bepalende stap van de stolling is en omdat er in Maastricht intensief

onderzoek aan wordt gedaan. De V-activatie is ingebouwd, als eenvoudig

ste voorbeeld van meekoppeling in het complexe systeem en vanwege het

mogelijke belang voor de werking van een aantal antistollingsmiddelen

zoals heparine.

In het huidige model is niet alleen het eerste stuk van het stolsy~

teem, maar ook de terugkoppeling - door inactivatie van de verschillen

de geactiveerde factoren - weggelaten, bijvoorbeeld de inactivatie van
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IIa door antithrombine 111.

Hoewel verschillende stappen in dit systeem min of meer geisoleerd be

studeerd kunnen worden en ook bestudeerd zijn, is het niet mogelijk el

ke reactie op deze wijze volledig te karakteriseren. Het doel van dit

onderzoek is dan ook om een model te ontwikkelen voor dit totale sys

teem, waarbij gegevens ontleend aan de afzonderlijke deelsystemen ge

bruikt worden naast de kinetiek van het gehele systeem, om de verschil

lende reactiestappen en interacties te karakteriseren.

Hiertoe is eerst een vrij algemeen niet lineair dynamisch systeem op

gezet voor de beschrijving van beginvoorwaarden (beginconcentraties van

de verschillende reactanten)-output (IIa concentratie en de totale aan

FFL gebonden hoeveelheid eiwit) relaties, gegeven de parameterwaarden

die de reactiesnelheden en het bindingsgedrag van de eiwitten aan het

FFL beschrijven. Voorts is een aantal (realiseerbare) experimenten aan

gegeven en is onderzocht in hoeverre de zo verkregen data een schatting

van de relevante parameters toelaten.

In hoofdstuk 2 wordt de Monte Carlo methode toegepast op een eenvoudig

steady state model, waarbij de Pta-concentratie als bekend wordt veron

dersteld. In hoofdstuk 3 wordt een algemeen niet-lineair dynamisch toe

standsruimte model afgeleid, uitgaande van het totale systeem. Dit to

tale systeem wordt in hoofdstuk 4 opgedeeld in subsystemen, waarin

steeds enkele parameters een rol spelen en er wordt aangegeven hoe de

parameterschatting is opgezet, gebruikmakend van de subsystemen. De re

sultaten van de parameterschatting komen aan de orde in hoofdstuk 5.

Ook worden in hoofdstuk 5 enkele richtlijnen gegeven voor de opzet van

de experimenten afhankelijk van de parameterwaarden. In hoofdstuk 6

wordt de belangrijkste programmatuur behandeld, die nodig is voor de

weergave van het model en voor het schatten van de parameters. De con

clusies en aanbevelingen komen tenslotte aan de orde in hoofdstuk 7.
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2 Vereenvoudigd model voor de bloedstolling

Het in figuur 1 weergegeven gedeelte van het bloedstollingsproces kan

opgesplitst worden in twee onderdelen, te weten:

De vorming van Pta uit Va en Xa;

2 De vorming van IIa uit 11 met behulp van de enzymatische werking van

Pta.

Het betreft hier een vereenvoudigd model: de vorming van Pta door Va en
•Xa aan het FFL-oppervlak is er niet in verdisconteerd. Ook is de II-ac-

tivatie als gevolg van stolfactor Xa achterwege gelaten. De invloed van

de factoren V en Va is ook niet in dit vereenvoudigde model weergege-

ven.

Het doel van dit model is om de invloed na te gaan van het Pta op de

bloedstolling bij verschillende parameterwaarden en te onderzoeken hoe

of de parameters van het model geschat kunnen worden, als de Pta-con

centratie bekend is.

2.1 De invloed van Pta op de vorming van IIa uit 11

Er wordt uitgegaan van het systeem zoals is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: De omzetting van 11 in IIa als gevolg van Pta
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Uit de bovenstaande figuur valt op te maken, dat er sprake is van een

opsplitsing in twee reactiepaden:

omzetting van Ilo (i.e. 11 in de oplossing vlak bij het FFL-opper

vlak) in IIa, met omzettingssnelheid vs ('gliders')~

2 omzetting van GIl (i.e. FFL-gebonden 11) in IIa met omzettingssnel

heid vg ('landers').

Voor de omzettingsnelheden wordt gebruik gemaakt van Michaelis-Menten

vergelijkingen (Nesheim, 1983):

v = V •
S • E
S + K

(1)

-1
• s ) ~met v omzettingssnelheid van het substraat S (~g • ml-

1

-1
V = maximale snelheid per enzymconcentratie (s )i

-1
S substraatconcentratie (~g • mi )~

-1
E enzymconcentratie (~g • mi )~

K = Michaelis constante (i.e. waarde van S waarbij de omzettings-

snelheid de helft bedraagt van de maximale snelheid bij gegeven
-1

E) (JIlg • mi ) •

Voor het in figuur 2 gegeven systeem betekent dit dat

Vs
Ilo . Pta

vs = . Ilo + Ks

en

vg Vg GIl . Pta.
GIl + Kg

De totale omzettingssnelheid wordt gegeven door

(2 )

( 3)

v( Ila) vs + vg (4)

De kinetiek tussen een stolfactor in oplossing en zijn FFL-gebonden

component wordt weergegeven door:
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dGF
dt = k+(F) • (Gmax - Gtot) • Fo - k_(F) • GF - v(GF) (5 )

met Gtot

GF

Gmax

Fo

-2
totale FFL-gebonden oppervlakteconcentratie (~g • cm )7

= totale FFL-gebonden oppervlakteconcentratie voor factor F
-2

(Alg • cm ) 7

-2
maximale oppervlakteconcentratie (ug • cm )7

concentratie van F in de oplossing vlak bij het FFL-opper
-1

vlak (.I\1g • ml ) 7

k+(F)

k (F)

v(GF)

-1
= tweede orde bindingssnelheidconstante (rol • JUg

-1
eerste orde desorptie snelheidconstante (s )7

-2 -1omzettingssnelheid van GF (~g • cm • s ).

-1
• s )7

Voor het in figuur 2 weergegeven systeem betekent dit dat

dGIl
~ k+(II) • (Gmax - Gtot) • Ilo - k_(II) • GIl - vg

= k+(II) • «Gmax - Gtot) • Ilo - Kd(II) • GIl» - vg

met Kd(II) = k_(II)/k+(II)

(6 )

(7 )

Bij de proefopstellingen vindt het transport van stolfactoren van bulk

naar FFL-oppervlak plaats door middel van convectie (vloeistofstroming

door roeren) en diffusie. Dit kan gemodelleerd worden door dicht bij

het FFL-oppervlak een 'ongeroerde laag' (Eng. 'unstirred layer') ter

dikte d (let wel: deze laag is er dus ook tijdens het roeren) aan te

nemen. De concentratie als functie van de afstand x tOt het FFL opper

vlak verloopt, zoals in figuur 3 is weergegeven, lineair (eorsel,

1986). In figuur 3 stelt Fb de bulkconcentratie voor van stolfactor F.

Er moet voldaan worden aan de diffusievergelijking:

(8)
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diffusieconstante van F.

Bij een concentratieverloop zoals weergegeven in figuur 3 geldt dat de

transportsnelheid vt naar het oppervlak wordt gegeven door

vt D(F)!d • (Fb - Fo) (9 )

Deze transportsnelheid is gelijk aan de adsorptiesnelheid plus de om

zettingssnelheden van zowel de gebonden als de niet gebonden component

dicht bij het oppervlak:

D(F)!d • (Fb - Fo) = dGF + v(GF) + v(Fo)
dt

( '0)

De kinetiek van het totale systeem van figuur 2 wordt aldus gegeven

door

dGII
~ + vs + vg D(II)!d • (IIb - Ilo) D(II)!d • (IIb - Ilo) ( , 1)

Figuur 3: Concentratieverloop F als functie van de afstand x.

2.2 Afleiding van het vereenvoudigde model



Voor het vereenvoudigde model wordt uitgegaan van de volgende aannamen:

1 Er is een evenwicht voor wat betreft de reactie GII~---~IIo, derhalve

is dGIl/dt = O.

2 De 110- en GIl concentraties zijn zodanig klein dat de vergelijkingen

(2) en (3) overgaan in:

vs

vg

cs • Ilo • Pta, cs = Vs/Ks

gs • GIl. Pta, gs = Vg/Kg

( 12)

( 13)

en vergelijking (6) gaat over in:

o = n(II) • Ilo - k_(Il) • GIl - gs • GIl • Pta ( 14)

met n(II) k+(II) • Gmax, want Gtot«Gmax

De kinetiek van het totale systeem wordt nu bepaald door:

vs + vg = O(II)/d • (IIb - Ilo) ( 15)

Uit de vergelijkingen (4) en (12)-(15) kan de volgende modelbeschrij

ving worden afgeleid (zie appendix A):

y ( 16)

met y (IIb/v(IIa) - 1/0(11»-1, output (s-1) ( 17)

-2
x = Pta input (Alg . cm )

-1 -1
P1 = cs parameter (.ug • ml . s )

-1
P2 n( Il) , parameter (cm . s )

-1
P3 = k_ (Il )/gs parameter (Alg • ml )

( 18)

( 19)

(20)

(21)

2.3 Toepassing van de Monte Carlo methode op het vereenvoudigde model
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Het model uitgedrukt door (16) is gesimuleerd, uitgaande van variaties

van de parameters over zinvolle bereiken, die in de praktijk voor kun

nen k~~eni in dit geval:

0.1 10
-1 . -1

< cs < s (.ug/ml)

0.1 10 -1 -1< gs < s (lIlg/ml)

0.01 < n(II) < 10 s
-1 . cm

0.1 < k (II) < 100 s -1

Voor D(II)/d is 20~/s gekozen (dit is een constante die instelbaar

is).

Een simulatie levert outputs yt ('t' duidt true aan). Vervolgens zijn

de afzonderlijke samples van yt belast met fouten e uit een normale

verdeling met gemiddelde 0 en standaard deviatie van 0.05 • yt (aange

duid door N(OiO.05 • yt) Dit geeft outputs y = yt + ~. Uitgaande van

deze y zijn de parameters P1' P2 en P3 geschat, gebruik makend van de

referentiewaarden bij de simulatie als beginschattingen. Voor de para

meterschattingsmethode wordt gebruik gemaakt van een kleinste kwadraten

methode, waarbij de verschillen tussen de outputs die met fouten zijn

belast en de modeloutputs worden gewogen met de inversen van de met

fouten belaste outputs. Uit de parameterschattingen is gebleken dat P2

en P3 slecht te schatten zijn voor P2/P 3 < P1. Enkele resultaten ver

kregen met behulp van het programma LSE3 zijn in Tabel 1 weergegeven.

Met behulp van LSE3 kunnen de parameters geschat worden van het vereen

voudigde bloedstollingsmodel. Ook kunnen de twee-dimensionale betrouw

baarheidsgebieden worden bepaald, waarbij steeds een van de drie para

meters constant wordt gehouden, gelijk aan zijn geschatte waarde.

Ook de 95%-betrouwbaarheidsgebieden, die met behulp van LSE3 kunnen

worden aangemaakt in de ouputfiles LSE3.0UT*, tonen dat P2 en P3 slecht

te schatten zijn voor P2/P 3 < P1 (zie Figuur 4, 5 en 6). De verklaring

hiervoor is, dat voor deze waarden van de parameters, de invloed van de

parameters P2 en P3 op de outputs veel geringer is dan de invloed van

parameter P1' De rechterterm van het rechterlid van (16) is namelijk

kleiner dan (P2/P 3) • x, wat onder gegeven condities weer kleiner is
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dan de linkerterm van het rechterlid van (16)

Tabel 1. Enkele resultaten uit de schatting van de parameters van het

vereenvoudigde bloedstollingsmodel, verkregen met behulp van

de Monte Carlo m~thode, gebruik makend van LSE3.

referentiewaarden geschatte waarden schatting

Pl P2 P3 Pl P2 P 3

0.1 0.01 0.01 0.1017 0.0097 0.0098 a

0.1 0.01 0.1 0.0993 0.0087 0.0831 b

0.1 0.01 1.0 0.1008 0.0010 0.0681 c

2.7

1.6

0.4

......- ...... .

2.0

1.8

.•.••••.•••.••••••••••••• ~ •• 0' ••••••••••••...........................................

o. 7 L--+-_..._....;.;...,;,;,;...,;,;,;...~.._..._..._.._-+---
0.5

....................................

.·:~:·!+!;!;!j!;!TU!Ui!~::i~:::::
.. :: :::;: :::::~:::::::::::::::::::: :: :::: :

.......................................................................................................

.4
0.6 L-----------t

0.4

Figuur 4: 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de schattingen behorend

bij schatting a van Tabel 1. Steeds is één van de drie p~ra

meters vastgezet op de geschatte waarde. Als schalen zijn de

geschatte waarden van de parameters gebruikt.
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Uit experimenten is gebleken, dat de invloed van GIl verwaarloosbaar

klein is, zie hiervoor Figuur 7. Hierdoor zal er een modelaanpassing

moeten plaatsvinden, die in het uitgebreide model, dat in hoofdstuk 3

wordt besproken, zal worden verdisconteerd.

v (IIa) in i
IUg . II / (ml . s)

o

0.0 0.2 0.4

. / 2GVa ln IUg cm
~

Figuur 7: v(IIa) als functie van GVa (FFL-gebonden Va) bij een con

centratie van 11 van 1 IUg/ml en een concentratie van Xa

van 0.01 JUg/ml .

2.4 Conclusies

Onder de aannamen van lage II-concentraties op en bij het FFL-opper

vlak en een evenwichtstoestand voor de GIl-concentratie kan er een

steady state model worden afgeleid, waarin de Pta-concentratie als

input voorkomt. Van dit model, gegeven door vergelijking (16) kan

parameter Pi goed geschat worden. Oe parameters P2 en P3 zijn slecht

te schatten voor P2/P 3 < Pl.



20

3 Toestandsruimtemodel voor de bloedstolling

3.' Inleiding

Voor het model wordt uitgegaan van het schema van stromen zoals dat is

weergegeven in Figuur 8.

I
I

/
/VS,KS

./--

hUlpS,

Vb

S4 Ss

.....> ~-

I '-

S6
'\

I '\

Vab \.

"I, \
V6,K6 \

\
\ \

hulps2
, I
\
Xab

\ I
\ I
\V3,K3

J\
\,
\,

I
\
\ /

hulps3 I /

IIb I /

/ /
/ I,..;

I

\
(prothrombinase)

\
\

"'V7,K7 '\.

" \
GII+(---- Ilo ~(----'\~------

I

(

I
V2,K21

I
I

S7

~+---tGXa E-(--- Xao~(---------
\

\
\

\

S,
GV t-(----Vo ~(---------

!E----+GVa~(----Vao ~(---------.-

S3

FFL-oppervlak ---+

(thrombine)

Figuur 8. Schematisch overzicht van de bloedstolling.
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Om de volgende redenen wordt er gebruik gemaakt van een dynamisch toe

standsruimte (state space) model:

- Met behulp van het state space model kan het verloop van de verschil

lende stolfactoren, zowel in de bulk als op het FFL-oppervlak worden

bepaald als functie van de tijd (er is sprake van een dynamisch mo

del). Hierdoor kan met behulp van het model meer van de informatie

uit de experimenten worden benut dan waneer er een steady state model

wordt gebruikt. Hierdoor wordt efficienter gebruik gemaakt van de

(soms kostbare) arbeidsintensieve experimenten.

- Concentraties (c.q. hoeveelheden) van stolfactoren, die niet te meten

zijn, kunnen met behulp van een state space model worden geschat, om

dat ze als toestandvariabelen in het model gepresenteerd worden.

- Omdat in het state space model de toestandsvergelijkingen worden uit

gedrukt als functie van stromen die in het model voorkomen, kunnen

effecten van geneesmiddelen op de bloedstolling (b.v. heparine) in

het model worden verdisconteerd, door het toevoegen van een extra

stroom of door eenvoudige wijzigingen.

- In het gebruikte state space model hebben de erin voorkomende parame

ters, inputs, toestanden en outputs fysische betekenis. Ondanks dat

er sprake is van sterke niet-lineariteiten kunnen de betrekkingen re

latief eenvoudig in het gebruikte model worden verwerkt, omdat ze

slechts in de afzonderlijke beschrijvingen van de stromen van het mo

del voor hoeven te komen.

IIa wordt gevormd uit IIb onder invloed van het prothrombinase complex;

dit is een complex van de geactiveerde factoren Va en Xa gebonden aan

het fosfolipide (FFL). Dit prothrombinase wordt op het FFL gesyntheti

seerd uit de gebonden factoren Va en Xa. Behalve het Pta (GVaXa) kan

ook Xa of gebonden Xa (GXa) de activatie van 11 bewerkstelligen. Va

wordt onder invloed van IIa en in mindere mate Xa gevormd uit V; aan

genomen wordt dat dit in de oplossing gebeurt. De activatie van pro

thrombine door Xa en GXa is minder actief dan door het prothrombinase.

In het model wordt aangenomen dat het FFL als een macroscopisch opper

vlak wordt aangeboden, zodat er een diffusie beperking geldt: dit houdt
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in dat de concentratie in de oplossing onmiddelijk naast het FFL opper

vlak veel lager is dan de concentratie in de bulkoplossing door de ein

dige transportcapaciteit van de convectie en diffusie.

In het model is de meekoppeling verwerkt van de V-activatie onder in

vloed van IIa. De V-activatie onder invloed van Xa is min of meer spe

culatief.

3.2 De afzonderlijke stromen van het systeem

3.2.1 Adsorptie en desorptie

Adsorptie en desorptie van de stolfactoren V, Va, Xa en 11 aan het FFL

-oppervlak worden weergegeven door de stromen S1' S2' S7 en S8' Deze

stromen voldoen aan de vergelijking, zie formule (5):

S k+(F) • (Gmax - Gtot) • Fo - k_(F) • GF (22)

Hierbij is: k+(F) = tweede orde bindingssnelheidconstante van factor F

(mi -1 -1• Jl1g . S ) ;

(Alg
-2

Gmax maximale oppervlakteconcentratie . cm );

totale oppervlakteconcentratie (Jl1g
-2

Gtot = cm );

Fo = concentratie van F in de oplossing vlak bij het
-1

FFL-oppervlak (Jl1g • mi );

k (F) = eerste orde
-1

desorptie snelheidconstante (s );

GF = totale FFL-gebonden oppervlakteconcentratie voor
-2

factor F (J\lg • cm )

Voor adsorptie van 11 en Xa is er nog een bijkomend verschijnsel: het

verdringingseffect (Vroman,1986; Cuypers,1987; Horbett 1984). Dit is

voor de modellering van de bloedstolling een nieuw aspect. Er wordt

verwacht, dat door dit effect een aantal geobserveerde verschijnselen,

zoals substraatremming en remming door een overmaat aan enzym, ver

klaard kunnen worden. Het verdringingseffect komt er op neer dat de
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adsorptiesnelheid exponentieel afneemt met de totale hoeveelheid (c.q.

concentratie) aan gebonden stolfactoren (zie Figuur 9 (Cuypers,1987».

r
G PROTHROMBIN

C]J g / cm'" )

O.i

0

0.1
0

0
00

00

0.0
0.0 0.2 O.~

G FACTOR Va C~g/cm'1.) ~

Figuur 9: 11 adsorptie na preadsorptie van Va.

Uitgaande van de ad- en desorptie weergegeven door vergelijking (5) en
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van het verdringingseffekt met exponentieel karakter, worden in het

model voor s" s2' S7 en s8 de volgende uitdrukkingen gegeven:

s, = k+(V) (Gmax Gtot) Vo - k (V) • GV (23)-
s2 = k+(V) (Gmax Gtot) Vao - k (V) GVa (24)-
S7 = k+(Xa) (Gmax Gtot) exp( -a(Xa) Gtot) k (Xa) GXa (25)-
s8 k+(II) (Gmax Gtot) exp( -a( II) • Gtot) k (Il ) GIl (26)-
met a(F) = verdringingsfactor van F.

3.2.2 Vorming van GVaxa uit GVa en GXa

GVaXa, het prothrombinase complex, vervult in het bloedstollingsmodel

een centrale rol en is van groot belang voor de II-activatie. Over de

precieze vorming van GVaXa bestaat echter nog onzekerheid. Enerzijds

wordt verwacht dat de concentraties van de gebonden stolfactoren GVa en

GXa vooral van invloed zijn op de vorming van het prothrombinase. Een

andere mogelijkheid is dat de vorming van het Pta met name wordt bein

vloed door de GVa concentratie en de bulkconcentratie van Xa. OOk een

combinatie van beide is natuurlijk mogelijk. De vorming van GVaXa is in

het schema van Figuur 8 weergegeven door stroom s3. Voor het bloedstol

lingsmodel wordt er van uit gegaan dat de vormingssnelheid evenredig is

met de GVa- en GXa-concentraties, terwijl er een omgekeerde reaktie

(splitsing van GVaXa in GVa en GXa) plaatsvindt evenredig met de GVaXa

concentratie. Dit geeft voor s3 de volgende uitdrukking:

S3 = r (GVaXa) • GVa • GXa - r (GVaXa) • GVaXa
+ -

met r+(Gvaxa) = parameter behorend bij de vorming van GVaXa;

(27)

r_(GvaXa) = parameter behorend bij de splitsing van GVaXa in GVa en

GXa

3.2.3 Vorming van factoren onder invloed van een enzym
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De omzetting van de factor V tot actieve Va door Xa en door IIa en de

activatie van 11 tot IIa door GVaXa, GXa respectievelijk Xa worden in

het model weergegeven door de stromen 54 , 5
5

, 5
9

, 5'0 en 5". De enzy

matische invloeden zijn aangegeven via gestippelde pijlen. De algemene

uitdrukking voor de snelheid van deze enzymreacties wordt gegeven door

een Michaelis-Menten vergelijking (,).

De in het schema van figuur 4 weergegeven gestippelde pijlen beginnen

bij het enzym en wijzen naar de reakties waar ze invloed op uitoefenen;

naast die gestippelde pijlen zijn de V- en K-parameters uit de Michae

lis-Menten vergelijkingen (') weergegeven. De volgende betrekkingen

gelden:

5
4

V6 •
Vb • Xab

(28)
Vb + K6

5
5

VS •
Vb • IIa

(29)=
vb + Ks

5
9

V2
IlO • GVAXA (30)= · Ilo + K2

5'0 V7
Ilo • GXa ( 31)· Ilo + K7

5" V3
Ilb • Xab (32)· Ilb + K3

3.2.4 Kinetiek tussen bulkconcentraties en concentraties bij het opper

vlak

Het transport van de factoren V, Va, Xa en 11 naar het oppervlak wordt

voorgesteld door de stromen hulps" hulps2' hulp s
3

en 56 • Dit transport

wordt veroorzaakt door convectie en diffusie; het is echter mogelijk

dit met behulp van een zogenaamd ongeroerde laag model te modelleren

(zie par. 2.2). De stromen hebben een transportsnelheid als weergegeven

door uitdrukking (9). Dit betekent dat

hulps, D(V)/d • (Vb - Vol (33)

D(V)/d • (Vab - Vao) (34)
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D(Xa)/d • (Xab - Xao)

D(II)/d • (IIb - Ilo)

(3S)

(36)

'hulps' is een aanduiding voor de stromen die geen rechtstreekse in

vloed uitoefenen op de gebruikte toestandsvariabelen. Zoals uit par.

3.3 zal blijken kunnen de toestandsvergelijkingen opgebouwd worden uit

de stromen aangeduid met "S".

3.3 De toestandsvergelijkingen

In het model wordt gebruik gemaakt van de volgende toestandsvector x:

x = (GV, GVa, Vab, GXa, GVaXa, GIl, IIa)T
T

(x
1

, x
2

, x
3

, x
4

, x
S

' x
6

, x
7

)

(37)

Uit Figuur 8 kunnen de volgende toestandsvergelijkingen worden afgeleid

als functie van de stromen:

· S1 GV (38)x 1 = x 1 =

· S - S3 PNa/(MVa + MXa) GVa (39)x
2 2

x
2

· = S4 + Ss - FFL S6 Vab (40)x
3 . x

3

· S - S3 MXa/(MVa + MXa) GXa (41)x4 ' x4 =7

· = S3 = GVaXa (42)X
s

X
s

· = S8 = GII (43 )x
6

x
6

x
7 FFL . (S9 + S10) + S11 ' x7 = IIa (44)

In (39) en (41) zijn MVa en MXa de molecuulmassa's van Va respectieve

lijk Xa. Omdat in het model de oppervlakteconcentraties zijn uitgedrukt
-2

in ~g • cm is de bijdrage van stroom S3 aan de toestandsvergelijking-

en behorend bij GVa en GXa gewogen met de respectievelijke massapercen-
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tages van GVa en GXa in GVaXa.

In de komende paragrafen zal duidelijk worden dat de stromen s" s2'

"" s" impliciet als fQncties van de toestandsvariabelen, de begin

voorwaarden en de parameters kQnnen worden uitgedrukt.

3.4 Diffusievergelijkingen

Er wordt van uitgegaan dat zich tussen de bulk en het FFL-oppervlak een

zeer dQn laagje bevindt (dikte- O"~, oppervlakte FFL), waarbij de

hoeveelheid aan instromende stolfactoren gelijk is aan de hoeveelheid

die uit dat laagje stroomt. Hierdoor gelden de volgende betrekkingen:

5, = hulps, (45)

52 = 56 (46)

s7 hulps2 (47)

s8 + s9 + s,o hulps3 (48)

3.5 Behoudswetten

Er kan verder nog gebruik gemaakt worden van de a-priori kennis dat in

het gesloten meetsysteem wetten van behoud van hoeveelheid stolfactoren

moeten gelden. Het is hiervoor van belang om de beginconcentraties te

kennen.

Uit experimenten is gebleken, dat door 'schoonspoelen' alleen V en Va

op het FFL-oppervlak achterblijven. Door toevoegen van de bulkconcen

traties kan het bloedstollingsproces nu worden opgestart (t = 0). De

GVa-concentratie en de bulkconce.ntraties op t = 0 zijn de beginvoor

waarden (hier en in de rest van het verslag worden met beginvoorwaarden

steeds die beginvoorwaarden bedoeld, die in (49) staan vermeld). De GV

concentratie op t = 0 wordt niet als beginvoorwaarde gebruikt, omdat V
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alleen maar van belang is voor de V~Va-omzetting. Voor de vector van

beginvoorwaarden ~ geldt derhalve:

T
u = (GVa(O), Vb(O), vab(O), Xab(O), IIb(O), IIa(O»

T= (u1 , u 2 , u 3 , u4 ' uS' u6 )

(49)

De '0' tussen de haakjes duidt op de concentraties op tijdstip t = O.

Voor concentraties op willekeurig tijdstip t wordt er gemakshalve geen

extra aanduiding gebruiktr uit de context is wel duidelijk wat bedoeld

wordt.

Op grond van de behoudswetten kunnen de betrekkingen (50), (51) en (52)

worden afgeleid, waarbij de hoeveelheden in het diffusielaagje verwaar

loosd kunnen worden. In vergelijking (52) is bijvoorbeeld aangegeven,

dat de totale hoeveelheid (concentratie) 11 op een willekeurig tijdstip

gelijk moet zijn aan de totale hoeveelheid 11 op tijdstip O. De term

'FFL • GIl' is hierin de bijdrage van het gebonden 11 aan de totale

concentratie 11. FFL is het quotiënt van het totale FFL-oppervlak en

het totale volume.

FFL (GV + GVa + (MVa/(MVa + MXa» • GVaXa) + Vb + Vab =
FFL • GVa(O) + Vb(O) + Vab(O)

FFL • (GXa + (MXa/(MVa + MXa» • GVaXa) + Xab = Xab(O)

FFL • GIl + IIa + IIb = IIa(O) + IIb(O)

3.6 De outputvergelijkingen

(50)

(51)

(52)

De outputvector is opgebouwd uit de te meten variabelen. Behalve de tO

tale concentratie aan FFL-gebonden factoren zijn dit alle bulkconcen

traties:

T
Y = (Gtot, Vb, Vab, Xab, IIb, IIa) (53)
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Met behulp van de behoudswetten kunnen Y
2

, Y
3

, Y
4

, Y
5

en Y
6

uitgedrukt

worden als functies van x en Ui voor Y, geldt bijvoorbeeld:

De outputvergelijkingen hebben de gedaante

y = c • x + D • u

Voor de matrices C en D wordt verwezen naar appendix A.

3.7 De parameters

(54)

(55)

De parametervector p, die bij het bloedstollingsmodel een rol speelt,

bestaat uit de volgende parameters:

p = (k+(V), k_(V), k+(Xa), a(Xa), k_(Xa), r+(Gvaxa), r_(Gvaxa), k+(II),

T
a(II), k_(II), V2, K2, V3, K3, V5, K5, V6, K6, V7, K7) (56)

3.B De concentraties dicht bij het oppervlak

Op de concentraties dicht bij het oppervlak na, zijn alle factoren uit

Figuur 8 ofwel toestandvariabelen ofweloutputvariabelen die als func

ties van ~ en ~ kunnen worden weergegeven. Om een goed state space mo

del te verkrijgen worden de concentraties dicht bij het FFL-oppervlak

uitgedrukt als functies van x en X door gebruik te maken van de rela

ties (45)-(49):

D(V) • Y2 + P2 . x,
Vo

P, . (Gmax - Y,) + D(V)

D(V) • Y3 + P2 . x
2

Vao =
(Gmax - Y,) + D(V)P, .

(57)

(58)



Xao

30

P3 • (Gmax - Y,) • exp(-P4 • Y,) + DXa
(59)

IlO kan bepaald worden met behulp van de vergelijking:

3 2
a, • Ilo + a

2
• Ilo + a

3
• Ilo + a

4
= 0

met

(60)

Ps • (Gmax - Y,) exp( -P9 Y,) + D(II) (61)

a 2 = a, • (P'2 + P20) - (p,o • x6 + D(H) • YS) + P" • x s +

P'9 • x 4 (62)

a, • P'2 • P20 (p,o· x 6 + D(H) • YS) • (P'2 + P20 ) +

P" • P20 • x s + P'2 • P'9 • x4

3.9 Samenvatting

Het totale model heeft de volgende struktuur:

(63 )

(64)

x = f'(S) (65)

Y = C • x + 0 • u (55)

T
met Fo = (Vo, Vao, Xao, Ilo) (6S)

Een overzicht van de specifieke vergelijkingen is weergegeven in appen

dix A.
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De struktuur is zodanig opgebouwd, dat de toestandsvergelijkingen kun

nen worden uitgedrukt als functie van de diverse stromen van het bloed

stollingssysteem. Deze stromen zullen in het volgende hoofdstuk worden

gebruikt, als het totale systeem zal worden opgedeeld in subsystemen.

Voor deze subsystemen zal, voor zowel de toestands- als de outputverg

lijkingen, de struktuur hetzelfde zijn als hierboven weergegeven. Door

maskering zullen slechts de diverse variabelen en matrices in de be

trekkingen voorkomen, die voor het betreffende subsysteem relevant

zijn.

In het model zijn de toestandsvergelijkingen impliciet als functie van

de states en parameters uitgedrukt. Het voordeel hiervan is dat de

betrekkingen die in het model voorkomen eenvoudiger zijn. Hierdoor

k~~nen de partieele afgeleiden van de toestanden naar de parameters,

nodig voor het schatten van de parameters, eenvoudiger bepaald worden

en kunnen fouten die bij de bepaling van deze partieele afgeleiden

optreden gemakkelijker gevonden worden.
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4 Subsystemen en de parameterschattingsmethode

4.1 Inleiding

Het totale systeem is nogal ingewikkeld en het is zeer waarschijnlijk

dat niet alle 20 parameters ineens geschat k~.nen worden zonder een

goede begins?hatting. Op grond hiervan wordt van de eigenschap gebruik

gemaakt dat het totale systeem kan worden opgedeeld in subsystemen.

Door nu experimenten op deze subsystemen uit te voeren kunnen groeps

gewijs de parameters geschat worden. Uiteindelijk is het de bedoeling

om alle parameters van het totale systeem te schatten, maar nu gebruik

makend van zowel beginschattingen verkregen uit de experimenten op de

subsystemen, als van de input- en outputdata van deze subsystemen.

4.2 De subsystemen

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de subsystemen, met hun be

ginvoorwaarden, toestanden, outputs en de bijbehorende parameters. In

Tabel 2 is ook weergegeven of er een FFL-oppervlak aanwezig is. De num

mering voor de beginvoorwaarden, states, outputs en parameters is naar

de volgorde zoals de verschillende componenten in (49), (37), (53) en

(58) voorkomen. b.v. output 4 is Xab.

De (sub)systemen zijn zodanig gekozen dat parameters van een (sub)sys

teem met een lager 'systeemnummer' alle in een of meer (sub)systemen

met een hoger systeemnummer voorkomen. Dit is gedaan om zo optimaal

mogelijk gebruik te k~'nen maken van de schattingen uit vorige experi

menten, als beginschatting van parameters uit latere experimenten. Voor

de schatting van de parameters behorend bij subsysteem 4 kan bijvoor

beeld gebruik gemaakt worden van de schatting van de parameters beho

rend bij de subsys~emen 1, 2 en 3.

In de Figuren 10 en 11 is weergegeven zoals de diverse elementen van de

C- en D-matrix van de outputvergelijkingen voor de diverse subsystemen

voorkomen (niet structureel gelijk aan nul zijn). Aangegeven zijn de
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systeemnumrners. Als een element in subsysteem 1, 2 of 3 voorkomt, komt

het ook in subsysteem 4 voor en als een element in subsysteem 2, 5 of 7

voorkomt, komt het ook in subsysteem 8 voor. Alle aangegeven elementen

komen in het totale systeem (systeem 9 ) voor.

Tabel 2: (Sub) systemen met hun beginvoorwaarden, states, outputs en pa-

rameters •

Beginvoorwaarden: u(1:6) = (GVa(O), Vb(O), Vab(O), Xab(O), IIb(O),

IIa(O»

States: x(1:7) = (GV, GVa, Vab, GXa, GVaXa, GIl, IIa)

Outputs: y(1:6) = (Gtot, Vb, Vab, Xab, IIb, IIa)

Parameters: p(1:20) = (k (V), k (V), k (Xa), a(Xa), k (Xa), r+(GvaXa),
+ - + -

r (GVaXa), k (11), a(II), k (11), V2, K2, V3,
- + -

K3, V5, K5, V6, K6, V7, K7)

Sub) systeem FFL beginvoorwaarden states outputs parameters

1 ja 2 1 1,2 1,2

2 ja 4 4 1,4 3,4,5

3 nee 2,3,4 3 2,3,4 17,18

4 ja 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4,5

4,5 5,6,7,17,18

5 ja 5 6 1,5 8,9,10

6 nee 2,3,6 3,7 2,3,6 15,16

7 nee 4,5,6 7 4,5,6 13,14

8 ja 4,5,6 4,6,7 1,4,5,6 ~,4,5,8,9,10

13,14,19,20

9 ja alle 6 alle 7 alle 6 alle 20

De experimenten aan de subsystemen kunnen allemaal gerealiseerd worden.

Van de outputvariabelen zijn Gtot en IIa het eenvoudigste te meten. De

Xa-concentratie is ook nog redelijk te bepalen. Lastiger is het bepalen

van de Va- en V-concentraties.
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1 4 2 4 5

1 4 3,6 4

3,6

2,3 4

5 7

6,7

rij voor

Gtot

Vb

Vab

Xab

IIb

IIa

kolom voor GV GVa Vab GXa GVaXa GIl IIa

Figuur 10. Struktuur van de C-matrix, waarin is aangegeven welke ele

menten in de subsystemen voorkomen.

rij voor

4 1,3,6 3,6

2,3,7

5,7 5,7

Gtot

Vb

Vab

Xab

IIb

IIa

kolom voor GVa(O) Vb(O) Vab(O) Xab(O) IIb(O) IIa(O)

Figuur 11. Struktuur van de D-matrix, waarin is aangegeven welke ele

menten in de subsystemen voorkomen.
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4.3 Parameterschattingsmethode

4.3.1 Inleiding

Voor de parameterschatting wordt gebruik gemaakt van een kleinste kwa

draten methode, waarin de verschillen tussen de gemeten outputwaarden

en de outputwaarden van het model gewogen worden met de inversen van de

gemeten outputwaarden. Aangenomen is dat de meetfouten procentueel

zijn~ nauwkeuriger geformuleerd: de meetfouten zijn normaal verdeeld

met een standaarddeviatie die evenredig is met de gemeten outputwaar

den. De belangrijkste foutenbronnen zijn gewoonlijk pipetteerfouten en

fouten in de spectroscopische concentratie bepalingen~ beide bronnen

leiden tot procentuele fouten. Daarnaast wordt gewoonlijk door verdun

ning de te bepalen concentratie in een betrekkelijk klein gebied ge

bracht, waardoor fouten vooral procentueel zullen zijn. Indien het aan

tal samples groot is betekent dit dat de geschatte waarden van de para

meters een minbnale variantie zullen hebben (Bard,1974).

De methode is als volgt:

Per (sub)systeem worden alle parameters die bij dat (sub)systeem horen

geschat. Als een (sub) systeem parameters bevat, die ook voorkomen in

andere 'bijbehorende' subsystemen (met een lager systeemnummer), dan

worden de waarden van de parameters zoals ze in die andere (sub)syste

men zijn geschat, als beginschatttingen gebruikt. Als data wordt ge

bruik gemaakt van alle waarden van beginconcentraties en outputwaarden

van zowel het (sub) systeem waarvan de parameters worden geschat als van

de 'bijbehorende' subsystemen. B.v, als experimenten gedaan zijn van

subsysteem 1 tot en met 4, dan worden de parameters 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 17 en 18 geschat, gebruik makend van de data uit alle experimenten

van de subsystemen 1 tot en met 4.

4.3.2 Kleinste kwadraten schatting

Voor de parameterschatting wordt gebruik gemaakt van een simultane

kleinste kwadraten schatting, waarbij de volgende kleinste kwadraten
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(least squares) functie LSQ wordt gebruikt:

rt
i=1 j=1

(69)

met N het aantal samples per experiment en M het aantal experimenten.

Voor res .. geldt:
~J

res.. = w
i

. • (ys.. - ym .. )
~J J ~J ~J

(70)

waarbij YSij en ymij' i = 1, 2, ••• , Mi j = 1, 2, ••• , N, respectieve

lijk de gemeten outputwaarden en de outputwaarden van het model voor

stellen. Wij is een weegfactor die gelijk is aan 1/y s
ij

• De weegfacto

ren zijn identiek gelijk aan 0 als de bijbehorende gemeten outputwaar

den te klein zijn (niet of onvoldoende nauwkeurig te meten) of als de

bijbehorende outputvariabelen weinig informatie kunnen verschaffen over

de te schatten parameters van het beschouwde subsysteem.

om de parameterschatting te optimaliseren zijn de parameters genormali

seerd door ze te schalen. Dit schalen is gedaan om de numerieke stabi

liteit en de efficientie van de parameterschatting te vergroten. De

schaalfactoren zijn gelijk aan de waarden van de beginschattingen en

worden na iedere schatting van de parameters van een subsysteem steeds

aangepast.

De afgeleiden van LSQ naar de parameters die niet van belang zijn in de

afzonderlijke (sub)systemen blijven nul. Er is ook een optie in het

programma om parameters die wel van belang zijn vast te zetten (bij

voorbeeld als ze al zeer goed geschat zijn of als experimenten moeten

worden uitgevoerd onder condities waarbij ze slecht identificeerbaar

zijn). Dit vastzetten wordt gedaan door de afgeleiden van LSQ naar deze

parameters op 0 te zetten.
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4.4 Toepassing van de Monte Carlo methode

Het model weergegeven in appendix A is gesimuleerd, onder gebruikmaking

van referentiewaarden van inputs en parameters, verkregen uit de lite

ratuur (v. Rijn,1986), (Data BMC,1986). Deze referentiewaarden staan

weergegeven in Tabel 3. Door per (sub)systeem de beginvoorwaarden te

gebruiken die in Tabel 2 staan vermeld, zijn de waarden van de outputs

die niet in Tabel 2 staan vermeld identiek gelijk aan nul.

Tabel 3: Referentiewaarden van de parameters.

Parameter referentiewaarde dimensie

1 .3 ml -1 -1· Alg · s

2
-1

• 1 s

3 1.5 ml
-1 -1· Alg · s

4
2 -1

6.9 cm • iUg

5 3.0
-1

s

6 1.0
2 -1 -1

cm • IIlg · s

7 • 1
-1

s

8 .2 ml
-1 -1· iUg · s

9 6.9
2 -1

cm • -ug

10 .024
-1

s

11 67.0
-1

s
-1

12 9.8 'llg · ml

13 .01
-1

s
-1

14 5800.0 iUg · ml

15 10.0
-1

s
-1

16 10.0 'I.lg · ml

17 .1
-1

s
-1

18 100.0 -ug · ml
-1

19 .04 s
-1

20 7.7 -ug · ml

Voor de samplemomenten is gebruik gemaakt van de volgende tijdreeks (in



38

seconden): 0, 5, 10, ••• ,95, 100, 125, ••• , 300. Voor het meten van de

outputs levert deze tijdreeks geen problemen op. OOk is de tijdreeks

zodanig, dat er zowel informatie wordt verkregen uit het beginstuk v~.

de simulatiecurven als uit het gedeelte waar er een 'steady state'

geldt. De outputs op deze tijdstippen worden belast met fouten uit een

normale verdeling met gemiddelde 0 en standaarddeviatie van 5 % van de

outputwaarden. Per simulatie worden voor alle 9 (sub)systemen 29 (aan

tal samplemomenten) keer 6 outputwaarden (al dan niet identiek gelijk

aan nul) verkregen.

Uit de data van de inputs en de met fouten belaste outputs worden de

parameters geschat.

om de invloed van de parameterschattingsmethode en de identificeerbaar

heid van de parameters te kunnen bepalen, zijn de parameters een aan

tal malen geschat. Het algoritme voor iedere schatting ziet er als

volgt uit:

stap 0

De beginschatting v~. de parameters is gelijk a~' de referentiewaarden

van deze parameters, zoals gebruikt in de simulaties. De outputwaarden

behorend bij de (sub)systemen 1 tot en met 9 worden met fouten belast

zoals weergegeven in par. 4.4.1.

stap k, k = 1, 2, ••• , 9

De beginschatting van de parameters is gelijk aan de waarden zoals die

geschat zijn in stap k - 1. Alle parameters van (sub)systeem k worden

geschat.

Van de afzonderlijke schattingen zijn de gemiddelden bepaald, zowel van

de parameters, als van de standaarddeviaties van de residuen. Door de

gemiddelden van de geschatte waarden te vergelijken met de referentie

waarden wordt een schatting verkregen van de onzuiverheid van de schat

tingsmethode. De 95%-betrouwbaarheidsintervallen geven een beeld van de

identificeerbaarheid van de parameters. om de kwaliteit van de parame

terschattingsmethode te bepalen is ook gebruik gemaakt van beginschat

tingen van enkele malen de waarden van de referentiewaarden van de pa

rameters.
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4.5 Efficiente software voor het minimaliseren van de kleinste kwadra

ten functie

Voor het minimaliseren van de kleinste kwadraten functie, gegeven door

vergelijking (69), is gebruik gemaakt van de NAGLIB-procedure E04GBF.

Deze procedure roept de subroutine LSQFUN aan, waarin zowel de residuen

als de afgeleiden van de residuen naar de parameters (de Jacobiaan) be

paald worden. Voor de bepaling van de Jacobiaan zijn, zoals uit (70) en

(55) volgt, de afgeleiden van de states naar de parameters nodig.

Uit differentiaalvergelijkingen moeten dus voor ieder samplemoment

simultaan bepaald worden:

1 de states (aantal differentiaalvergelijkingen: 7)

2 de afgeleiden van de states naar de parameters: de Jacobiaandxjqp

(aantal differentiaalvergelijkingen: 140)

De afgeleiden van de toestanden naar de parameters worden bepaald door

de volgende betrekking (Bard,1974):

(71)

De evaluaties van Qlf/()p en ê)f/C)x vinden plaats in de subroutine VALSDF

DP_DFDX, waarin de bepaling van de partiele afgeleiden modulair is op

gebouwd. De in VALSDFDP DFDX aangeroepen subroutines maken gebruik van

waarden verkregen uit eerder in deze subroutine aangeroepen subrouti-

nes.

De procedures uit de NAGLIB bibliotheek, die voor de oplossing van het

stijve probleem (71) in aanmerking komen (zoals D02EBF) verbruiken te

veel epU-tijd. Dit wordt veroorzaakt doordat deze methoden impliciet

zijn~ dat wil zeggen dat een vergelijking van de vorm

(72a)
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(72b)

(72c)

opgelost moet worde~. Bij de oplossing va~ deze vergelijki~g wordt de

Jacobiaa~ v~ F gebruikt. Het is echter ~auwelijks uitvoerbaar om de Ja

cobiaa~ van F mee te geven zodat deze numeriek bepaald moet worde~.

Klaarblijkelijk vraagt deze ~umerieke be~adering van F zeer veel reke~

tijd e~ waarschij~lijk is het resultaat tamelijk o~.auwkeurig. Daarom

zijn voor het oplossen van (71) zelf subroutines geimplementeerd, die

efficie~ter werken. 1~ deze subrouti~es, waari~ ook de waarde~ van de

states worde~ bepaald, is gebruik gemaakt va~ de volgende betrekkinge~:

(73)

(I - (dt/2) • f (x,p»
-x --

(74)

Ee~voudige fOütco~trole:

Met ee~ stap ter grootte dt en met twee stappe~ ter grootte dt/2 worde~

be~aderi~ge~ dx1 respectievelijk dx2 van dx verkrege~, waarvoor geldt:

3dx1...., dx + a • dt

dx2 pJ dx + a • dt3/ 4

Uit (75a) en (75b) wordt dx gegeve~ door

dx pJ (4 • dx2 - dx1)/3

(75a)

(75b)

(76)

Bij vergelijking va~ de resultate~ verkrege~ met behulp van (73) en

(76) is gebleken dat dx met behulp van (74) niet goed be~aderd kan wor

de~. Daarom is verder ~og gebruik gemaakt va~ successieve approximatie

(successieve substitutie bleek te langzaam te zijn) door de subrouti~e

SUCAPPR:
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stap 0

~ is dx zoals bepaald ~it (74)

stap n

dx = dx
-n -n

-1
-1 + (I - (dt/2) • .!.x(~,p»

(.!(~,p) + f(x + dxn _ 1 ,p) • dt/2 - dXn _ 1)

stopcriterium

(77)

Voor een impliciete bepaling van dx is gebruik gemaakt van de vol-
-p(k)

gende betrekkingen:

(I - (dt/2) • .!x(~ + dx,E,» • dXp(k) =

(dt/2) • (!P(k)(~'P) + !.p(k)(~ + dx,E,» +

(dt/2) • (!.x(~,p) + .!x(~ + dx,E,» • xp(k)

met I: identiteitsmatrix

.!X(~,p): partiële afgeleide van f naar x in (~,E,)

!.p(k)(~'P): partiële afgeleide van f naar p(k) in (~'p)

(78)

Eenvo~dige fo~tcontrole:

Met een stap ter grootte dt en met twee stappen ter grootte dt/2 worden

benaderingen dx1 respectievelijk dx2 van dx verkregen, waarvoor
-p -p--p

geldt:

dx1 ..., dx + b . dt3
-p -p

dx2 ,..; dx + b . dt3/4
-p -p

(79a)

(79b)

Uit (79a) en (79b) wordt dx gegeven door
-E,

(80)
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Voor de toepassing van bovenstaande methoden zijn diverse testprogram

ma's gedraaid, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een betrouwbare

implementatie van de toegepaste programmatuur.

4.6 Samenvatting en conclusies

Het totale bloedstollingssysteem kan worden opgedeeld in subsystemen,

waaraan afzonderlijke experimenten kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft

als voordeel, dat het complexe model van het totale systeem kan worden

opgedeeld in subsystemen, zodat de parameters groepsgewijs geschat k~.

nen worden. De schattingsresultaten van de subsystemen kunnen gebruikt

worden voor de samengestelde subsystemen en het totale systeem.

Voor de parameterschatting, die gebaseerd is op een gewogen kleinste

kwadraten methode, zijn voor de bepaling van de toestanden en de Jaco

biaan subroutines geimplementeerd die, gezien de stijfheid van het pro

bleem, efficienter werken dan subroutines uit de NAGLIB-bibliotheek.

Bij gebruik van NAGLIB-subroutines worden voor de oplossing van de dif

ferentiaalvergelijkingen te kleine stapgrootten genomen.
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5 Resultaten en experimentopzet

5.1 Inleiding

Het doel van een experiment is om relevante informatie te verkrijgen.

Het beste experiment is het experiment dat ons de meeste informatie

verschaft. Voor het uitvoeren van experimenten aan de subsystemen spe

len voor de keuze van de waarden van de beginconcentraties (beginvoor

waarden) bij ieder soort systeem (b.v. subsystemen waarin ad- en de

sorptie een rol spelen of subsystemen met alleen Michaelis-Menten reac

ties), andere overwegingen een rol om zo veel mogelijk informatie uit

de bijbehorende data te verkrijgen. Daarvoor wordt ook ieder subsysteem

voor wat de experimenten betreft apart onder de loep genomen.

5.2 De subsystemen met ad- en desorptie van factoren aan het FFL

Uit simulaties is gebleken, dat voor het verloop van de ad- en desorp

tiereacties de verhouding k (F)!k (F) van belang is. Dit blijkt duide-
- +

lijk uit Figuur 12, waarin het verloop van de V-ad- en desorptie is

weergegeven als functie van de tijd voor verschillende parameterwaarden

van P1 en P2' Voor de subsystemen 2 en 5 spelen verder de verdringings

factoren nog een rol, zoals blijkt uit de Figuren 13 en 14.

Voor de parameterschatting is gebruik gemaakt van simulaties bij ver

schillende beginvoorwaarden (zie appendix B). Voor de sUbs~temen 1, 2

en 5 levert dit de resultaten op zoals die vermeld staan in Tabel 4 en

Tabel 5. In deze tabellen zijn ook de geschatte waarden behorend bij de

standaarddeviaties van de residuen weergegeven.

Uit de resultaten blijkt, dat de aangegeven parameters goed geschat

kunnen worden, waarbij het gebruik van alleen Gtot als output reeds

voldoende is. Dit maakt de metingen voor de desbetreffende expe~imenten

eenvoudiger.
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13.1

ij .1) t----+---.,2i-e--,.-----,413---r--'"T~R-_--~--8"T\~--""T""---,1~e

t in s~

Figuur 12 : Simulatiecurves voor de V-adsorptie aa~ het FFL-oppervlak

bij ee~ begi~co~centratievan 3 -ug/ml voor Vb.

curve P1 P2
.30 ml/( s • -ug) .10 1/s

2 .33 ml/(s • -ug) • 11 1/s

3 .33 ml/(s • -ug) .10 1/s

4 .30 ml/(s • -ug) • 11 1/s

De i~ appe~dix B vermelde begi~voorwaarde~ zij~ zoda~ig, dat bij expe

rime~te~ hieraa~ voldaa~ ka~ worde~. Voor de subsysteme~ 1, 2 en 5 zijn

de begi~voorwaarde~ zoda~ig gekozen dat de co~centraties van de gebo~

de~ factoren het gehele gebied va~ 0 tot Gmax bestrijke~. k+(F) heeft

bij de ad- e~ desorptie allee~ i~vloed i~ ee~ zeer klei~ gebiedje. Voor

klei~e co~ce~traties aa~ gebo~de~ factoren is allee~ de diffusie van

bela~g e~ hebbe~ zowel de ad- als de desorptieparameters ~auwelijks i~

vloed. Voor hoge co~ce~traties aa~ gebo~de~ factore~ (dus i~ de buurt

va~ Gmax), gaat de desorptie overheerse~. Er blijft voor het schatten

va~ de adsorptieparameters dus maar ee~ zeer klei~ ve~ster va~ Gtot

co~centraties over. Daar komt ~og ee~s bij dat dat ve~ster bij hoge

Gtot-co~ce~traties ligt, zodat er als gevolg va~ de ruis gee~ informa

tie over k+(F) verkrege~ ka~ worde~.
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1
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8.84

8.83
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8 28 48 68 88 188----.
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Figuur 13: Simulatiecurves voor de Xa-adsorptie aan het FFL-oppervlak

bij een beginconcentratie van 0.5 ~g/ml voor Xab. Voor de

parameters P3 en PS geldt dat P3 = 1.5 ml/(s • ~g) en Ps =
3.0 1/s.

curve

2

3

P4

5.0 cm/-ug

7.0 cm/lUg

9.0 cm/~g
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Tabel 4. Resultaten van de parameterschattingen, voor de parameters be

horend bij de subsystemen 1, 2 en 5 (5% random fout voor de

outputs verkregen uit de simulaties), bij gebruik van alle re

siduen in de least squares functie. Weergegeven zijn de gemid

delde waarden p en de standaarddeviaties sdp van de geschatte

parameters, alsmede ci van het 95%-betrouwbaarheidsinterval

(p-ci,p+ci). Van de standaarddeviaties van de residuen zijn de

gemiddelde waarden sdres en de standaarddeviaties sdsdres

weergegeven.

subsystemen

1 2 5

parameters P2/P 1 P5/P 3 P4 P10/P8 P9

..
referentie- 3.33E-1 2.00E+0 6.90E+0 1.20E-1 6.90E+0

waarden

geschatte p 3.39E-1 2.00E+0 7.05E+0 1.22E-1 6.95E+0

waarden sdp 0.10E-1 0.03E+0 0.47E+0 0.12E-1 0.37E+0

ci 0.18E-1 0.07E+0 0.89E+0 0.15E-1 0.61E+0

sdres 5.02 4.93 5.04

sdsdres 0.28 0.20 0.13

.. x.xxE-y -y
x.xx • 10
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TabelS. Resultaten van de parameterschattingen, voor de parameters be

horend bij de subsystemen 1, 2 en 5 (5% random fout voor de

outputs verkregen uit de simulaties), bij gebruik van alleen

de concentraties van de gebonden factoren in de least squares

functie. Weergegeven zijn de gemiddelde waarden p en de stan

daarddeviaties sdp van de geschatte parameters, alsmede ci van

het 9S%-betrouwbaarheids interval (p-ci,p+ci). Van de geschat

te waarden van de standaarddeviaties van de residuen zijn de

gemiddelde waarden sdres en de standaarddeviaties sdsdres

weergegeven.

subsystemen

1 2 5

parameters P2/P 1 PS/P3 P4 P10/PB P9

referentie- 3.33E-1 2.00E+0 6.90E+0 1.20E-1 6.90E+0

waarden

geschatte p 3.41E-1 2.00E+0 7.22E+0 1.2BE-1 6.90E+0

waarden sdp 0.OBE-1 0.03E+0 0.3BE+0 0.10E-1 0.S6E+0

ci 0.1 BE-1 0.07E+0 0.93E+0 0.16E-1 0.61E+0

sdres 4.93 5.07 4.BS

sdsdres 0.33 0.23 0.36
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Figuur 14: Simulatiecurves voor de II-adsorptie aan het FFL-oppervlak

bij een beginconcentratie van 3.0 ~g/ml voor lIb. Voor de

parameters Pa en P10 geldt dat PB = 0.2 ml/(s • ~g) en P10

0.024 1/s.

curve

2

3

P9
5.0 cm/~q

7.0 cm/~g

9.0 cm/lUg

5.3 De subsystemen met Michaelis-Menten reakties

Voor de subsystemen met Michaelis-Menten reakties moeten bij de experi

menten indien mogelijk beginconcentraties van de geactiveerde stolfac

toren worden gebruikt, die zowel onder als boven de waarden van de K

parameters liqgen (zie Figuur 15). Gegeven de enzymconcentratie E, kan

van de te activeren stolfactoren informatie verkregen worden over V/K

(tg(a) = V/Kl, terwijl voor hoge concentraties informatie wordt ver

kregen over V (immers ~im (dFa/dt) = V • E).
F.-
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1
•
Fa

V·E -- - - - - - - - - - - - - --. - --

J..V·E
2.

o k
F ~

Figuur 15. Snelheid van activatie voor factor F (omzetting van F in

Fa), als functie van de concentratie van F, bij een gegeven

enzymconcentratie E.

Er moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met de ranges,

waarbinnen de concentraties van de verschillende te activeren

stolfactoren in de praktijk liggen. Deze ranges zijn als volgt:

Voor Vb: 0 < Vb < 5 "llg/ml, normaal Vb..., 1 -ug/ml

Voor I Ib : 0 < IIb < 100 ..ug/ml, normaal IIb - 25 .ug/ml

Voor deze Vb- en IIb-concentraties betekent dit dat de modellen voor de

stromen van de V- en II-activatie onder invloed van Xab vereenvoudigd
2

klli.nen worden, omdat de orde van grootte van de K-parameters 10 res-

pectievelijk 10
4

ug/ml is. Het model voor S4 wordt nu:

en voor S1 1:

( B1)
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(82)

OOk voor de V-activatie onder invloed van IIa geldt een

modelvereenvoudiging (P16 = 10 ug/ml):

(83)

De nieuw te schatten parameters zijn P17/P 18' P15/P 16en P13/P 14' De

resultaten staan vermeld in Tabel 6.

Tabel 6. Resultaten van de parameterschattingen, voor de parameters be

horend bij de subsystemen 3, 6 en 7 (5% random fout voor de

outputs verkregen uit de simulaties), bij gebruik van alle re

siduen in de least squares functie. Weergegeven zijn de gemid

delde waarden p en de standaarddeviaties sdp van de geschatte

parameters, alsmede ci van het 95%-betrouwbaarheidsinterval

(p-ci,p+ci). Van de geschatte waarden van de standaarddevia

ties van de residuen zijn de gemiddelde waarden sdres en de

ddrdddstan aar eVl.atl.es s s es weergegeven.

subsystemen

7 6 3

parameters P 1lp14 P15/P 16 P17/P 18

referentie- 1.72E-6 1.00E+0 1.00E-3

waarden

geschatte p 1.72E-6 1.00E+0 1.00E-3

waarden sdp 0.03E-6 0.02E+0 0.00E-3

ci 0.04E-6 0.02E+0 0.01E-3

sdres 5.08 5.24 5.04

sdsdres 0.48 0.53 0.36
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De samengestelde parameters behorend bij de vereenvoudigde Michaelis

Menten modellen kunnen, zoals uit Tabel 6 blijkt, zeer goed geschat

worden.

5.4 De vorming van GVaxa uit GVa en GXa

In Figuur 16 zijn enige resultaten verkregen uit simulaties weergege

ven. Uit de figuur blijkt, dat uit de Gtot-concentratie alleen informa

tie kan worden verkregen over de verhouding P7/P6. De verandering in

Gtot als gevolg van een verandering in P6 of P7 en daardoor in de ver

houding P7/P6 is echter veel te klein (maximaal .3% verandering bij 10%

verandering van de parameters ten opzichte van h~~ referentiewaarden).

Hierdoor kunnen P6 en P7' ondanks het vastzetten van een van beide pa

rameters niet met behulp van de data behorend bij subsysteem 4 geschat

worden.

Een verklaring hiervoor is, dat de invloed van deze parameters op de

totale concentratie aan gebonden factoren te klein is. Dit vindt zijn

oorzaak weer in het feit dat de totale gebonden concentratie behalve

door het prothrombinase (GVaXa) ook nog wordt bepaald door GVa en GXa,

de factoren waaruit GVaXa is opgebouwd, zodat iedere verandering in

Gtot als gevolg van een verandering in GVaXa grotendeels te niet wordt

gedaan door een daarmee samenhangende tegengestelde verandering in GVa

en GXa.

omdat de parameters P6 en P7 invloed hebben op de GVaXa-vorming wordt

geprobeerd om in het totale systeem (par. 5.6) deze parameters te

schatten. GVaXa is Dromers van invloed op de II-activatie, zodat gepro

beerd wordt uit de IIa-concentratie voldoende informatie te halen om

trent de parameters P6 en P7. In Figuur 17 is te zien, dat ondanks een

zelfde Gtot-verloop voor dezelfde P6/P7-verhoudingen, het verloop van

de GVaXa-concentratie toch verschille~d is voor dezelfde P6/P7-verhou

ding, maar voor andere P6 en P7 waarden.
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Figuur 16. De invloed van p en P7 op Gtot met als inputwaarden: GVa(O)
2 6

= 0 J\lg/cm ; Vb(O) = 0.01 J\lg/ml; Vab(O) = 1.0 "llg/ml en Xab(O)
21.0 "llg/cm •

P6 P7
e a 1.0 ml/(s • J\lg) 0.1 1/8

9 0 10.0 ml/(s • 'I.1g) 0.1 1/s

~ te 1.0 ml/(s • 'I.1g) 1.0 1/8

~ 6 10.0 ml/(s • 'I.1g) 1.0 1:s
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Figuur 17. GVaXa-co~ce~tratieals functie van de tijd.

P6 P7

J( )t 1.0 ml/(s II.lg) 0.1 1/s

• • 10.0 ml/(s .ug) 1.0 1/s

5.5 Activatie van 11 onder invloed van GXa

Voor het subsysteem met activatie van 11 onder invloed van GXa (subsys

teem 8), spelen zowel ad- en desorptie reacties als Michaelis-Menten

reacties ee~ rol. Er is hier dus sprake van een uit andere subsystemen

samengesteld subsysteem. Over de ad- en desorptieparameters en óver de

parameters voor de II-activatie onder invloed van Xab, is uit de sub

systemen 2, 5 en 7 reeds informatie verkregen.
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De V-parameter P19 en de K-parameter P20 zijn de nieuw bijgekomen para

meters, zodat het voor de experimenten van belang is om de IIb-concen

traties rond de waarde van de K-parameter P20 te kiezen. Dit is ook ge

daan voor de Monte Carlo'methode; de resultaten staan weergegeven in

Tabel 7.

Tabel 7. Resultaten van de parameterschattingen, voor de parameters

behorend bij subsysteem 8 (5% random fout voor de outputs

verkregen uit de simulaties), bij gebruik van alle residuen

in de least squares functie. Weergegeven zijn de gemiddelde

waarden p en de standaarddeviaties sdp van de geschatte pa

rameters, alsmede ci van het 95%-betrouwbaarheidsinterval

(p-ci,p+ci). Van de geschatte waarden van de standaarddevia

ties van de residuen zijn de gemiddelde waarden adres en de

standdaarddeviaties sdsdres weergegeven.

parameters P5/P 3 P4 P10/P8 P9 P1lp 14 P19 P20

referentie- 2.00E+0 6.90E+0 1.20E-1 6.90E+0 1.72E-6 4.00E-2 7.70E+0

waarden

geschatte p 2.00E+0 7.02E+0 1.23E-1 6.95E+0 1.71E-6 4.07E-2 7.84E+0

waarden sdp 0.04E+0 0.37E+0 0.12E-1 0.41E+0 0.03E-6 0.59E-2 0.88E+0

ci 0.07E+0 O.72E+O 0.15E-1 0.56E+0 0.04E-6 0.95E-2 1.34E+0

sdres 5.03

~dsdres 0.14

Uit de resultaten blijkt, dat P19 en P20 afzonderlijk geschat kunnen

worden. Opmerkelijk zijn de resultaten behorend bij de verdringings

parameter P4: Deze resultaten zijn beter dan die van subsysteem 2. Dit

komt, omdat de verdringingsparameter van GXa een grotere rol speelt als

gevolg van een hoge concentratie aan 11.
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5.6 Het totale systeem

Als alle parameters van het totale systeem moeten worden geschat, zijn

van de subsystemen 1 tot- en met 8 de parameters al geschat, behalve de

parameters van subsysteem 4 (zie par. 5.4). Voor het totale systeem

(systeem 9) moeten behalve de parameters behorend bij de subsystemen 1

tot en met 8 nog de parameters P11 en P12 geschat worden evenals de pa

rameters P6 en P7·

De parameters P6 en P7 kunnen met behulp van de resultaten verkregen

uit experimenten aan subsysteem 4 niet geschat worden (zie par. 5.4).

Daar het prothrombinase (GVaXa) van invloed is op de II-activatie wordt

geprobeerd deze parameters met behulp van de data van het totale sys-

teem te schatten.

Voor de opzet van de simulaties van het totale systeem worden de begin

concentraties v~. 11, zowel onder als boven de waarden van de K-parame

ter P12 gekozen. Dit is van positieve invloed op de identificeerbaar

heid van de parameters P11 en P12' omdat de invloed van deze parameters

bij deze beginconcentraties verschillend is.

Om de nieuwe parameter P6/P7 te klli.nen schatten zullen de beginconcen

traties van Va en Xa in de bulk bij de experimenten moeten varieren

over de ranges die in de praktijk gerealiseerd kunnen worden (0 ~ Vab ~

1 ug/ml~ 0 ~ Xab ~ 1 ug/ml). Verder is het voor de vorming van GVaXa

ook van belang, dat in het totale syteem de IIb-concentatrie niet te

hoog wordt gekozen (IIb(O)

FFL-oppervlak zal verdringen.

ug/ml), zodat 11 geen Va en Xa op het

Uit de parameterschattingen is gebleken dat de parameters P6 en P11

zeer slecht te schatten zijn (de grootten van de betrouwbaarheidsL.ter

vallen zijn enkele malen de geschatte waarden van de parameters). Dit

komt, omdat in het totale model de samengestelde parameter P6 • P11

voorkomt. Daarom wordt voor het model ook gebruik gemaakt van de samen

gestelde parameter P6 • P11 door P11 vast te zetten, dit impliceert ook

dat de samengestelde parameter P7 • P11 in het model gebruikt en dus

geschat wordt. De resultaten staan vermeld in Tabel 8.
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Tabel B. Resultaten van de parameterschattingen, voor de parameters van

het totale systeem (5\ random fout voor de outputs verkregen

uit de simulaties), bij gebruik van alle data uit alle subsys

temen. Weergegeven zijn de gemiddelde waarden p en standaard

deviaties sdp van de geschatte parameters, alsmede ci van het

95\-betrouwbaarheidsinterval (p-ci,p+ci). Van de geschatte

waarden v~' de standaarddeviaties van de residuen zijn de ge

middelde waarden sdres en de standaarddeviaties sdsdres weer-

gegeven.

parameters P2/P 1 P5/P 3 P4 P6 .P11 P7·P 11 P10/PB P9

referentie- 3.33E-1 2.00E+O 6.90E+O 6.70E+1 6.70E+O 1.20E-1 6.90E+O

waarden

geschatte P 3.42E-1 2.01E+O 7.01E+O 6.B4E+1 6.9BE+O 1.24E-1 6.95E+O

waarden sdp O.09E-1 O.03E+O O.45E+O O.45E+1 O.B2E+O O.09E-1 O.27E+O

ci 0.17E-1 0.06E+0 O.72E+0 O.70E+1 1.27E+O 0.13E-1 0.46E+O

parameters P12 P1lp 14 P 15/P 16 P 17/P 1B P 19 P 20

referentie- 1.OOE+1 1.72E-6 1.00E+0 1.00E-3 4.00E-2 7.70E+O

waarden

geschatte P 0.99E+1 1.71E-6 0.96E+0 1.00E-3 4.07E-2 7.B7E+0

waarden sdp O.06E+1 0.03E-6 O.10E+0 0.01E-3 0.07E-2 1.00E+0

ci o.11E+1 0.04E-6 0.12E+0 O.01E-3 0.09E-2 1.36E+O

sdres 5.01

sdsdres O.OB

Uit de resultaten blijkt, dat de samengestelde parameters P6 • P11 en
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P7 • P 11 vrij goed geschat k~.~e~ worde~.

5.7 De invloed van de variatie van FFL

2De parameterschatti~ge~zijn uitgevoerd bij FFL = 1.0 cm /ml. Voor deze

FFL-waarde blijkt uit de simulaties, dat het verschil in de IIa-concen

traties zeer klein is voor dezelfde waarden van P6 • P
11

(zie Figuur

18) •

2SB1513

2

/
./

/"

/
El

El 50 lBB

3
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Ila In
....g/ml /1

4 .... 2

t. in 5 __

Figuur 18: Simulaties voor de IIa-concentratie als functie van de tijd

voor een FFL van 1.0 cm
2/ml. Beginvoorwaarde~: GVa(O) = 0.08

;uq/cm2 ; Vb(O) = 0.01 Jllg/ml; Vab(O) 0.1.-ug/ml; Xab(O) = 0.5

.-ug/m1i IIb(O} = 10.0 ~g/ml; IIa(O) 0.0 ~g/ml.

curve

2

P6
1 • 0 CM

2
/ (oUG • S)

2
2.0 cm /(lUg • s)

P11
67.0 1/S

33.5 1/s

Voor een FFL v~. 1000.0 cm2/ml blijkt echter, dat er wel degelijk ver-
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schil ontstaat in de IIa-concentraties bij gebruik van dezelfde refe

rentiewaarden voor de parameters (zie Figuur 19). Dit resultaat biedt

perspectief voor het schatten van de parameters P6' P7' P11 en P12 door

variatie van FFL in de experimenten.

s

4

3

2

a~;""""'----.-""--'c-r--.-,.....-r-,--""--'c-r-"""-"----'---""--'--'-"""-"--'--'--""---'''''''-T1
a sa 1ea 1se 2ae 2se 3ee

t in s~

Figuur 19: Simulaties voor de IIa-concentratie als functie van de tijd
2

voor een FFL van 1000.0 cm /ml. Beginvoorwaarden: GVa(O) =
2

0.08 ~g/cm : Vb(O) = 0.01 ~g/ml: Vab(O) = 0.1 ~g/ml: Xab(O)

= 0.5 ~g/ml: IIb(O) = 10.0 ~g/ml: IIa(O) = 0.0 ~g/ml.

curve

2

P6
2

1• 0 cm / ('\1g • S )

2
2.0 cm /(~g • s)

P11

67.0 1/s

33.5 1/s

5.8 Remming van de thrombine vorming

Uit simulaties blijkt dat de IIa-concentratie afneemt bij een overvloed

aan stolfactor 11 (zie Figuur 20). Dit is ook het geval voor een over

vloed aan stolfactor V (zie Figuur 21).
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3

2

t in s -

Figuur 20: IIa-remrni~g als gevolg van een overvloed aan 11. Begi~voor

2
waarde~: GVa(O) = 0.1 ~g/cm ; Vb(O) = 0.01 ~g/ml; Vab(O) =
0.5 ~g/ml; Xab(O) • 5 -ug/ml; IIa ( 0) = o. 0 'Llg/ml.

curve IIb( 0)

5.0 '\lg/ml

2 10.0 "\lg/ml

3 20.0 'Ug/ml

4 30.0 'tIg/ml
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Figuur 21: I1a-remmi~g als gevolg van ee~ overvloed aan V. Begi~voor-

2
waarde~: GVa(O) = 0.0 ~g/cm i Vab(O) = 0.01 ~g/mli Xab(O)

0.5 ~g/mli I1b(O) = 10.0 ~g/m1i 11a(O) = 0.0 ~g/ml.

curve Vb(O)

0.1 -ug/ml

1.0 -ug/ml

10.0 -ug/ml

5.9 same~vatti~g en conclusies

Voor de subsysteme~ met ad- en desorptie van factoren aan het FFL is

voor de adsorptieparameter k_(F) en de desorptieparameter k+(F) alleen

de verhouding tussen deze parameters van belang. Voor de subsystemen

met ad- en desorptie V~î Xa en 11 speelt verder nog een verdringingspa

rameter a(F) ee~ rol. De adsorptie-, desorptie- en verdringingsparame

ters zijn vrij goed te schatten.

De modellen behorend bij de subsystemen met Michaelis-Menten reakties
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kun~en veree~voudigd worde~ als de concentraties van de te activere~

stolfactore~ te verwaarloze~ zijn ten opzichte van de waarde van de

K-parameters. voor de veree~voudigde modellen is da~ de samengestelde

V/K va~ belang. De parameters voor de sabsystemen met Michaelis-Menten

reakties (subsystemen 3, 6 en 7) kunnen zeer goed geschat worde~.

De parameters va~ het sabsysteem, waarin GVaXa gevormd wordt, kunnen

niet geschat worden, omdat de invloed van de parameters in de relevante

output Gtot ~iet genoeg tot uitdrukking komt.

Voor het sabsysteem, waarin 11 geactiveerd wordt onder invloed van GXa

k~~ne~ de Michaelis-Menten parameters redelijk goed geschat worden.

Voor het totale systeem kunnen de samengestelde parameters P6 • P" en

P7 • P" goed geschat worden. Deze same~gestelde parameters hebben

fysische betekenis voor de invloed die GVa en GXa op de bloedstolling

hebben via de vorming van het prothrombi~ase complex (GVaXa).

De opzet va~ de experimenten is van bela~g voor de kwaliteit van de

parameterschatting. Voor de ad- en desorptiereakties kent de experi

me~topzet beperkinge~: de maximale (i~stelbare) aanvoer van stolfact0

ren vanuit de bulk is voor grote adsorptiesnelheden te klein om de be

treffende parameters goed te k~~~en schatten. Voor zeer kleine adsorp

ties~elhede~ k~~~e~ de betreffende parameters eveneens slecht geschat

worde~: de totale concentratie aan FFL-gebonden factoren is dan te

klei~ om deze voldoe~de nauwkeurig te k~~~en meten. Voor de Michaelis

-Menten reakties moeten de beginconce~traties van de stolfactoren die

geactiveerd moete~ worden zo mogelijk rond de waarden van de K-parame

ters gekozen worden.
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6 Programmatuur

Voor de belangrijkste programma's kan een opdeling worden gemaakt in

drie soorten:

~ programma's voor simulaties

! programma's voor de parameterschattingen

l programma's voor het bijwerken van de standaarddeviaties van geschat

te waarden van de parameters en voor het bijwerken van de standaard

deviaties van geschatte waarden van de standaarddeviaties van de re

siduen.

Daarnaast zijn er nog diverse hulpprogramma's, waarvan de programma's,

waarin de differentiaalvergelijkingen van de toestanden en van xl p

worden opgelost. De belangrijkste zijn:

ad.

Met behulp van het programma GENSIM kunnen simulaties gedaan worden,

waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft om het nummer van het te si

muleren subsysteem te kiezen, alsmede de waarden van de inputvariabe

len. OOk kunnen de parameters veranderd worden ten opzichte van h~. re

ferentiewaarden.

GENSIM is een programma om te bepalen hoe de invloed is v~. bepaalde

parameters op de outputs bij verschillende waarden van de inputvariabe

len. Met behulp van GENSIM kan worden bekeken of een bepaald experiment

zinvol zal zijn bij de gegeven (c.q. reeds geschatte) parameterwaarden.

Is dit het geval d~. wordt de data uit de desbetreffende simulaties

toegevoegd aan de tqtale data van simulaties die reeds voorhanden is.

Dit toevoegen van data gebeurt met behulp van het programma ADDSIMDATA.

Voor ADDSIMDATA hoeven alleen het nummer van het subsysteem en de in

putwaarden te worden ingevoerd, omdat de resultaten van ADDSIMDATA ge

bruikt worden voor de Monte Carlo methode, waarbij er wordt uitgegaan

van referentiewaarden van parameters. De data uit de simulaties wordt

opgeslagen L. de datafiles IN_MCAi.DAT en OUT_SIMiEXPj.DAT: i = 1, 2,

••• , 9 en j = 1, 2, ••• , nexp(i), met nexp(i} het aantal experimenten

van subsysteem i.
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ad. 2

De bovengenoemde datafiles vormen een uitgangspunt voor het programma

MCARLO_CLOTMOO, waarin de Monte Carlo methode wordt toegepast op deze

datafiles. In MCARLO CLOTMOO kan de gebruiker kiezen welke outputs voor

de parameterschatting moeten worden gebruikt. Ook is het mogelijk om

bepaalde parameters vast te zetten (b.v. de adsorptieparameters). Er

kan gekozen worden voor de volgorde waarin de subsystemen in de parame

terschatting aan bod komen (voor de samengestelde systemen, systemen 8

en 9, betekent dit, dat eerst de parameters moeten worden geschat uit

de erbij behorende subsystemen).

De resultaten verkregen met behulp van MCARLO_CLOTMOD worden opgeslagen

in de datafiles SYSiPARj.DAT en SYSiRESj.OAT voor subsysteem i, i =

1, 2, ••• , 7; j = 1,2 en SYSiPAR1.0AT en SYSiRES1.DAT voor subsysteem

i, i = 8, 9. Voor de subsystemen 1 tot en met 7 zijn er 2 soorten data

files voor de parameters en de standaarddeviaties van de residuen. De

datafiles met index j = 1 bevatten de geschatte waarden bij gebruikma

king van alleen Gtot in de least squares functie voor de subsystemen

waarin alleen ad- en desorptie in voorkomen (subsystemen 1, 2 en 5) en

gebruikmaking van alleen de concentratie aan geactiveerde factoren in

de least squares functie voor de subsystemen, waarin alleen maar een

Michaelis-Menten reaktie voorkomt (subsystemen 3,6 en 7). De datafiles

met index j = 2 bevatten de geschatte waarden bij gebruikmaking van al

le outputs in de least squares functie, die niet constant blijven.

In MCARLO_CLOTMOO worden per (sub)systeem bijgewerkt:

- het aantal replica's van schattingen;

- de totalen van de geschatte parameters;

- de totalen van de 95%-betrouwbaarheidsintervallen van de parame-

ters.

- de totalen van de geschatte standaarddeviaties van de residuen

Dit bijwerken gebeurt met behulp van subroutine UPOPARS RES Cl.

De waarden worden opgeslagen in:

- SYSiREPLj.OAT voor het aantal replica's;

- SYSiPARTOTj.OAT voor de totalen van de geschatte parameters en de

totalen van de bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsintervallen;
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- SYSiRESTOTj.DAT voor de totalen van de geschatte standaarddeviaties

van de residuen.

De indices i en j hebben dezelfde betekenis zoals in de vorige alinea

is aangegeven.

ad. 3

De bovengenoemde datafiles vormen weer het uitgangspunt voor het pro

gramma ESTVALUES, waarmee de standaarddeviaties van de geschatte para

meters en van de geschatte standaarddeviaties van de residuen bepaald

k~lnen worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de datafiles SYSi

PARj •DAT , SYSiPARTOTj •DAT , SYSiRESj •DAT , SYSiRESTOTj •DAT , SYSiREPLj

.DAT. De resultaten worden weergegeven in de file OVERALL.DAT, die dus

steeds wordt bijgewerkt.
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7 Conclusies en aanbeveli~gen

7.' Conclusies

- Prothrombi~ase speelt ee~ belangrijke rol bij de bloedstolli~g e~ een

centrale rol in het beschouwde parti.le bloedstollingssysteem dat een

bela~grijk onderdeel vormt van de totale bloedstolling.

- In het vereenvoudigde (steady state) model (zie appendix A) zijn de

parameters P2 = n(II) en P3 = k_(II)!gs slecht te schatten voor

P2!P3 < p,.

- Het totale bloedstollingssysteem is ee~ systeem met vele i~teracties

tusse~ de verschille~de stolfactoren, zoals ad- e~ desorptie, e~zym

werking, diffusie en verdringi~g aan het FFL-oppervlak. Het uitge

breide model, dat va~ belang is voor een fysisch inzicht i~ het

bloedstollingssysteem, is ee~ niet-li~eair state space model met ~a

me va.wege het verdri~gingseffect e~ de e~zymatische reacties.

- Het totale systeem moet voor de schatting va~ alle parameters va~wege

de complexiteit worden opgedeeld i~ suhsysteme~, waarva~ de suhmodel

le~ voortkomen uit het totale model.

- De in de parameterschatti~gsprocedureE04GBF be~odigde states ~ en

Jacobiaa~~x!8pworden bepaald met behulp van ee~ impliciete metho

de, die speciaal op de structuur van het stelsel differentiaalverge

lijkingen voor ~,~x~p is toeges~ede~, omdat de procedures uit de

NAGLIB-bibliotheek te kleine stapgrootten ~emen voor het beschouwde

state space model. Dit komt, omdat het probleem voor de NAGLIB-proce

dures te stijf is.

- Voor de suhsysteme~ met ad-en desorptie van factore~ aa~ het FFL moe

ten de k (F)!k (F)-parameters worde~ geschat in plaats van de k+(F)-
- +

en k_(F)-parameters apart, vanwege het klei~e conce~tratiegebiedje

waarbin~e~ k+(F) van invloed is op de ad- en desorptie.
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- Voor een goede schatting van de k (F)/k (F)-parameters is het van be-
- +

lang om te zorgen voor concentraties aan gebonden factoren die een

belangrijk deel van de range (O,Gmax) bestrijken.

- Voor het schatten van de ad- en desorptieparameters is de data ver

kregen uit metingen v~~ alleen Gtot, voor de aangegeven inputwaarden

reeds voldoende.

- Voor subsystemen met Michaelis-Menten reacties kunnen met behulp van

concentraties in de buurt van de K-parameters de bijbehorende V- en

K-parameters goed geschat worden, behalve voor subsystemen 3 en 7,

waarvoor alleen de v/K-parameters van belang zijn, omdat in de prak

tijk de V- en II-concentraties veel lager zijn d~~ de te verwachten

K-parameters van de subsystemen 3 en 7. De V/K-parameters van de ver

eenvoudigde modellen kunnen zeer goed geschat worden.

- De parameters P6 en P7 behorend bij de GVaXa-vorming kunnen niet met

behulp van de te meten outputs geschat worden bij gebruik van de data

van subsysteem 4. Uit de data behorend bij het totale systeem k~~nen

de samengestelde parameters P6 • P" en P7 • P" vrij goed geschat

worden. De waarden van deze samengestelde parameters geven een goede

indicatie van de invloed van GVa en GXa op de II-activatie als gevolg

van de vorming van het prothrombinase complex.

- Uit simulaties is gebleken dat door variatie van FFL de veranderingen

in de parameters P6 en p", ond~~ks dezelfde waarden voor P6 • P",

toch van voldoende invloed kunnen zijn op veranderingen in IIa. Hier-

door is het waarschijnlijk mogelijk om de parameters P6' P7' P" en

P'2 afzonderlijk te schatten (zie ook par. 7.2).

- Door de opdeling in subsystemen is het mogelijk om gebruik te maken

van relatief eenvoudige experimenten. Voor de samengestelde systemen

k~lnen de inputwaarden dan zodanig gekozen worden, dat door de daar

uit voortkomende outputs, de nog niet geschatte parameters goed ge

schat k~~nen worden.

- Hoofdconclusie: Het onderzochte bloedstollingssysteem is een complex
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systeem, waarvan de schatting van de parameters van het gebruikte

niet-lineaire state space model afhangt van experimentele condities

(beperkingen) en van de waarden van de parameters. Voor referentie

waarden van de parameters kan het algemene model vereenvoudigd wor

den. De parameters van het vereenvoudigde model kunnen goed geschat

worden. Met behulp van het model kan een beter inzicht worden ver

kregen in de werking van het onderzochte bloedstollingssysteem.

7.2 Aanbevelingen

- Toevoegen van GVa aan de subsystemen van de 11- en V-adsorptie (sub

systemen 1 en 5), om zo eventueel de ad- en desorptie parameters

beide te kunnen schatten.

- Samenvoegen van de subsystemen 2 en 5 om de ad- en desorptie parame

ters eventueel beide te kunnen schatten.

- Uitgaan van de veronderstelling dat de prothrombinase-vorming vooral

bepaald wordt door de Xa-concentratie in de bulk in plaats van door

de Xa-concentratie op het oppervlak of een combinatie van de vorming

onder invloed van GXa en Xab.

- Experimenten uitvoeren bij verschillende verhoudingen tussen de FFL

oppervlakte en het totale volume om na te gaan of op deze manier de

parameters P6' P7' P11 en P12 afzonderlijk geschat kunnen worden.

- Verdiscontering in het model van de invloed van bepaalde geneesmidde

len (b.v. heparine). Dit kan eventueel gedaan worden door ze van in

vloed te laten zijn op bepaalde stromen van het totale systeem.

- Toevoegen van een subsysteem, waarbij de rol van V achterwege wordt

gelaten. Hierbij moet er wel op worden gelet, dat de toestandsvaria

belen GVa, GXa, GVaXa, GXa, Vab en Xab geen onafhankelijk stelsel

vormen, zodat de toestandsvariabelen anders gekozen moeten worden.

- Modelvereenvoudigingen aanbrengen als die uit de experimenten volgen.
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APPENDIX A: de modelbeschrijvingen

A.1 Afleiding van het vereenvoudigde (steady state) model

Uit (14) volgt dat:

GIl = n(Il) • Ilo/(gs • Pta + k_(Il»

met (12), (13) en (1S) geeft dit

(A.1)

Ilo ==
D(Il) • Ilb
D(II) + cs • Pta + gs • Pta • n(II)/(gs • Pta + k (11»

(A. 2)

Uit (A.1), (A.2) en (4) volgt dan dat

(IIb/v(IIa) - 1/D(II»-1 cs • Pta + n(II) • Pta/(Pta + k_(II)/gs)

(A. 3)

-1
met y == (IIb/v(IIa) - 1/D(II» ; x == Pta; P1 cs; P2 = n(II) en P 3 =
k_(II)/gs geeft dit het volgende vereenvoudigde (steady state) model:

y (A.4 )

A.2 Overzicht van het uitgebreide state space model

De outputvergelijkingen hebben de gedaante

y = C • x + D • u

met

(A.S)
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( A.6)
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(A.7 )

Overzicht totale model

Het model ziet er als volgt uit:

- toestandsvergelijki~gen:



7'

•
x, = S,

·x
2 = S2 - S3 . MVa/(MVa + MXa)

x
3 S4 - S - FFL . S6S

• MXa/(MVa + MXa)x
4 = S7 - S3 .

•Xs = S3

x
6 = Sa

•x7 = FFL · ( S9 + S'O) + S"

- outputvergelijkingen:

Y = C • x + D • u

De gebruikte hulpvariabelen zijn:

- stromen:

S, = P, · (Gmax - Y, ) • Vo - P2 . x,

S2 P, · (Gmax - Y,) • Vao - P2 • x 2

S3 = P6 • x 2
. x 4 - P7 • X

s

S4 P 17 · Y2
. y4/(p,a + Y

2
)

Ss = P,s · Y2
. x 7/(P'6 + y2)

S6 D(V) . (x
3

- Vao)

S7 = P3 · (Gmax - y,) exp(-P4 Y,) • Xao - Ps . x4

(A.a)

(A.9 )

(A.'O)

(A. , 1)

(A.'2)

(A. 13)

(A.,4)

(A.'S)

(A.'6)

(A.17)

(A.,a)

(A. '9)

( A.20)

(A.21)

(A.22)

(A.23)
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- concentraties in de oplossing bij het FFL-oppervlak:

O(V) • Y2 + P2 . x,
Vo =

P, · (Grnax - Y,) + O(V)

O(V) . Y3 + P2 . x
2

Vao =
P, · (Grnax - Y,) + O(V)

O(Xa) . Y4 + PS • x 4Xao =
P3 . (Gmax - Y, ) • exp(-P4 • Y,) + O(Xa)

3 2
a, • Ilo + a

2
• Ilo + a

3
• Ilo + a

4
= 0

met

(A.24)

(A.2S)

(A.26)

(A.27)

(A.2B)

(A.29)

(A.30)

a, = PB (Gmax - Y,) exp(-P9 • Y,) + 0(11) (A.31)

a
2 = a, · (P'2 + P20 ) - (p,O • x

6
+ O(II) • YS ) + P" • Xs +

P'9 • x 4
(A.32)

a
3 = a, • P'2 • P20 - (p,O • x

6
+ O(II) • Y

S
) . (P'2 + P20 ) +

P" · P20
• Xs + P'2 . P'9

• x
4

(A.33)

a
4 = -(p,O • x

6
+ O(II) • Y

S
) • P'2 • P20

(A.34)
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APPENDIX B: Inputwaarden voor de simulaties gebruikt voor de Monte Car

10 methode.

( sub) systeem simulati<E; GVa(O) Vb(O) Vab(O) Xab(O) IIb(O) IIa(O)

1 1 0.1

2 0.2

3 0.5

4 1.0

2 1 0.1

2 0.2

3 0.5

4 1.0

3 1 1.0 0.0 0.5

2 0.5 0.0 1.0

5 1 0.1

2 0.1

3 0.2

4 0.2

5 1.0

6 1.0

7 5.0

8 5.0

9 10.0

10 10.0

6 1 1.0 0.0 0.5

2 0.5 0.0 1.0

7 1 1.0 30.0 0.0

2 1.0 50.0 0.0

8 1 1.0 2.0 0.0

2 1.0 5.0 0.0

3 1.0 20.0 0.0

4 1.0 30.0 0.0

9 1 0.0 0.01 0.3 0.7 5.0 0.0

2 0.0 0.01 0.3 0.7 30.0 0.0

3 0.0 0.01 0.7 0.3 5.0 0.0

4 0.0 0.01 0.7 0.3 30.0 0.0



5 0.1 0.01 1.0 0.1 1.0 0.0

6 0.1 0.01 0.1 1.0 1.0 0.0
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