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SAMENVATTING

In dit afstudeeronderzoek wordt het parametrische gedrag van plasma
enzymconcentratie-curves (p.c.curves), bemonsterd bij patienten met een
acuut hartinfarkt, nader geanalyseerd.
Voortbouwend op de aanpak van A.M.M. Muijtjens wordt uitgegaan van, voor
twee verschillende enzymen, simultaan bemonsterde p.c.curves.
Hierbij wordt aangenomen dat de bijbehorende uitstortingsfunkties slechts
een evenredigheidsfaktor j met elkaar verschillen (voor discussie z~e

hoofdstuk 6).
De verdeling van enzymen in de circulatie bij infarktpatienten wordt be
schreven met behulp van twee modellen: het eenkompartimentmodel (e.k.m.)
en het tweekompartimentenmodel (t.k.m.). Eliminatie van de niet-meetbare
uitstortingsfunktie uit de toestandsvergelijkingen (model) opgesteld voor
twee verschillende enzymen, resulteert in een niet-lineair verband tussen
de plasma-enzymconcentraties, hetgeen bij het e.k.m. wordt gekenmerkt
door 4 parameters en bij het t.k.m. door 6 parameters. Om de parameters
te schatten wordt gebruik gemaakt van een gewogen niet-lineaire least
squares-regressietechniek, te weten de niet-lineaire 4-parameterfit (4PF)
resp. niet-lineaire 6-parameterfit (6PF).
Ten gevolge van relatief en random veronderstelde meetfouten, gemaakt bij
de bepaling van enzymconcentraties in het bloed, bezitten de bemonsterde
p. c. curves een ruiscomponent. Deze kan grotendeels onderdrukt worden door 
toepassing van een zogenaamd "5-punts-filter" (window) in het tijdsdomein.
Dit houdt in dat voor elk datapunt het "gesmoothed gemiddelde" wordt be
paald, daarbij gebruikmakend van een geschikte weegfunktie.
Aangezien de gemeten p.c.curves niet op equidistante tijdstippen bemonsterd
werden is het zinvol, mede gezien het verloop van deze curves als funktie
van de tijd, van een in het tijdsdomein intervalafhankelijke weegfunktie
gebruik te maken. Deze methode wordt "tijdvariant~ filtering" genoemd.

Voor simulatiedoeleinden wordt een "ideaIe" patient gecreeerd en weI op
basis van het t.k.m. voor de enzymcombinatie CPK-HBDH.
Simulaties m.b.v. deze patient wijzen uit dat door filtering een residu
verbetering met een faktor 2 bereikt kan worden. Bij echte patienten
wordt gemiddeld een faktor 1.5 gevonden. Toepassing van tijdvariante fil
tering bij de 6PF heeft echter nog meer voordelen; voor de enzymcombinatie
CPK-HBDH geldt:

-het aantal gevallen waarbij geen convergentie optreedt wordt
verminderd van 8 tot 4,

-uitgaand van in totaal 35 patienten wordt het aantal geselekteerde
patienten dat voldoet aan het selektiekriterium:
aIle dx< 100% (zie pag. 34) vermeerderd met 7 (van 18 tot 25)
Bij toepassing van het strengere selektiekriterium:
aIle df <. 100% (zie pag. 34) wordt het aantal geselekteerde patien
ten vermeerderd met 12 (van 8 tot 20)

-de bias in de parameter k
l

(=afbraakkonstante CPK) wordt beduidend
verminderd.

De vanwege zijn eenvoud aantrekkelijke 4PF wordt op enkele punten herzien.
Naast tijdvariante filtering wordt bovendien de methode van "kort fitten"
gehanteerd.



Simulaties op de ideale patient (gebaseerd op het t.k.m.) laten z~en dat
bij fitten tot 48 uur alle parameters correct worden geschat met uitzonde
ring van k

2
(=afbraakkonstante van het langzame enzym HBDH). Dit is consis

tent met wat bij geselekteerde patienten wordt gevonden.

Tot slot worden aan de hand van simulaties enkele bruikbare sampleschema's
gepresenteerd.



SUMMARY

In this study the parametric behaviour of plasma enzyme activity curves
(p.a.curves) , sampled in patients with acute myocardial infarction (AMI),
is further analized.
Continuing the work of A.M.M. Muijtjens the method proceeds by analysis
of simultaneously sampled time activities of two different enzymes, which
are assumed to be released from the infarction into the plasma at the same
time (discussion: chapter 6).
The distribution of enzymes in the circulation of patients with AMI is
described by means of two models: the one compartment model (o.c.m.) and
the two compartment model (t.c.m.).
Elimination of the unknown input function from the state equations for
two different enzymes, results in a non linear relation between the plasma
enzyme activities. This relation is characterized by means of 4 parameters
using the o.c.m. or 6 parameters using the t.c.m.
These parameters are estimated by handling a weighted non linear least
squares regression technique, called non linear 4 parameter fit (4PF)
respectively non linear 6 parameter fit (6PF).

The sampled p.a.curves are disturbed by experimental errors called noise.
These errors are assumed to be percentual and random.
This noise can be reduced by using a window in the time domain. Filtering
in this way implies computing a "smoothed average" for each datapoint
using a suitable weighing function. Because the p.a.curves are not sampled
equidistantly it is preferable to use an interval dependent weighing
function. This is called "time dependent filtering".

For simulation purposes an "ideal patient" is created which is based on the
t.c.m. with regard to the enzymes CPK and HBDH.
Simulations based upon this ideal patient, show that time dependent filte
ring reduces the residue by 50%. In patients a reduction of 30% is found.
Other advantages of time dependent filtering applied to the 6PF for CPK
and HBDH are:

- the number of non-convergent cases is reduced from 8 to 4,
- starting with a total of 35 patients the number of selected

patients satisfying the selection criterion:
dx< 100% for all x (pp. 34) is increased from 18 to 25.
The number of selected patients satisfying the selection criterion:
df <. JOO% for all f (pp. 34) is increased from 8 to 20

- the bias in parameter k
l

(clearance constant of CPK) is reduced.

Because of its simplicity the 4PF is further studied. Beside time depen
dent filtering fitting over limited time-intervals is also considered.
Simulations using the ideal patient (based on the t.c.m.) show that
fitting until 48 hours results in correct estimates of all parameters
except k 2 (clearance constant of HBDH). This agrees with the results
found in selected patients.
Finally some suitable sample-schemes are presented.
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INLEIDING

Deze studie is gebaseerd op de onderzoeksresultaten inzake het af
studeerproject parameterschatting bij hartinfarct-kwantificering
verricht door A.M.M. Muytjens (lit.[ 1] ) •
Daarbij wordt uitgegaan van twee mathematische modellen, die het
proces beschrijven, waarbij de uitstorting van enzym na optreden
van een hartinfarct (AMI) een verhoging van de enzymconcentratie
in het bloed veroorzaakt.
Deze enzymuitstorting komt tot stand doordat bij een AMI de bloed
toevoer naar een gedeelte van de hartspier geoccludeerd wordt,
waardoor de hartspiercellen in het getroffen gebied door zuurstof
gebrek afsterven.
Desintegratie van de necrotische cellen heeft tot gevolg dat de
celmembranen permeabel worden, waardoor de binnen de cellen aanwezige
enzymen in het bloed vrijkomen.
Deze enzymconcentratie-verhoging in het bloedplasma kan door middel
van bemonstering bepaald worden.

De bovenbedoelde modellen worden aangeduid door het eencompartiment
resp. tweecompartimentenmodel.
Het eencompartimentmodel kan als volgt worden weergegeven:

f (t)
u

v.
~

C. (t)
~

k

fig. 1.1

De beschrijvende vergelijking van dit model wordt gegeven door:

dC. (t)
~

dt
= -k.C. (t) + f (t)

~ u
(1. 1 )

met C. (t) = tijdafhankelijke intravasculaire enzymconcentratie in
~

IU/ltr

f (t) = uitstortingsfunctie in IU/(ltr.uur)
u

k = afbraakconstante in uur-1



Uit 1.1. volgt:
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C. (t)
].

(1. 2 )

met
C

l
f (t)

u

=
=

limietconcentratie

fu(t) - k.C
l

, de uitstortingsfunctie gecorrigeerd voor

de stationaire toestand.

Het tweecompartimentenmodel wordt schematisch voorgesteld door:

f (t)
u

V. v V
]. .... e

.#

C. (t)
, P

C (t)
]. e

k
if

figuur 1.2

Het model wordt beschreven door:

dC. (t)
].

dt

p

-k.C. (t) +
]. V.

].

{C (t) - C.(t)} + f (t)e ]. u
(1. 3 )

dC (t)
e
dt

p

=-
Ve

• {C. (t) - C (t)}]. e·
(1.4 )

met C (t) tijdafhankelijke extravasculaire enzymconcentratie in IU/ltr
e

P = permeabiliteit in ltr/uur

V = extravasculair volume in ltr
e

V. intravasculair volume in ltr
].

(overige grootheden: analoog aan eencompartimentmodell
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Na eliminatie van de niet-meetbare C (tl uit 1.3. en 1.4. geldt voor
e

C. (t) :
~

(1. 5 )

met

en

p/V - a
e

b - a

b - p/V
e

b - a
aft b-r

e f (-r)
u

(1.6 )

(1. 7 )

De constantes a, b en d zijn daarbij bepaald door de relaties:

a + b = k + p/V. + p/V
~ e

a.b k.P/V
e

(l .8 )

De zowel in 1.2. als in 1.5. voorkomende uitstortingsfunctie f (t)
vormt een niet-meetbare tijdfunctie, welke echter op de hierna~olgende
wijze geelimineerd kan worden.
Daartoe wordt uitgegaan van simultaan bemonste~de plasma-enzym-concen
traties voor twee enzymen, waarbij wordt aangenomen dat de respectievelijke
uitstortingsfuncties slechts een constante proportionele factor verschillen:

f (t)
u2

= -p. f
u1

(t) (1. 9 )

Voor het tweecompartimentenmodel wordt bovendien nog verondersteld dat:

1. het extravasculaire volume V voor beide enzymen identiek is
e

2. de permeabiliteit P voor beide enzymen identiek is.

De aanname dat de uitstorting van 2 enzymen parallel loopt is uitermate
kritisch, welke echter goed gefundeerd wordt door hartcelkweekexperimenten
waaruit bleek dat de enzymen op volledig identieke wijze vrijkamen
(lit.[ 2] ) •
Bovenvermelde aannames met betrekking tot V en P worden door vele ex
perimenten bevestigd (lit.[ 3] en [ 4] ), waarIn aangetoond wordt dat de
doorlaatbaarheid van de bloed-lymfe-barriere voor enzymen met molecuul
gewichten groter dan 40.000 Daltons gelijk is.

De met beide enzymen corresponderende intravasculaire plasmaconcentraties
worden in het vervolg aangeduid met C (t) en C (t).

1 2
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Voor het eencampartimentmodel leidt eliminatie van de uitstortings
functie tot de relatie:

C2(t) (1.10 L

met Ct(t) = C1 (t) - ell' de plasmaconcentratie gecorrigeerd voor

zijn limietwaarde, en

J
t k2T

F(tl = 0 e • (1.11 L

Voor het tweecompartimentenmodel gcldt op overeenkomstige wijze:

-a t -b t

S (t) = Sl + P.C1 (t) + p(k1 - ~l[~ (tle 2 + IS (tle 2] (1.12 1

p/V - a:z
Jt

a2T
e

met IS (t) =b e Ci (T) dT
2 - a:z 0

b
2

- P/v
Jt

b2T --
~ (t)

e
dTen

b
2

e .C
l

(1:)
- a

2 0

(1.13 1

(1.14 1

Verdere analyse laat zien, dat als de afbraakconstante ~ veel groter
is dan k

2
, de vergelijkingen 1.10. en 1.12. vanwege het 1ntegrerend

karakter goede "filter" eigenschappen hebben op C
1

(t) •
Dit houdt in dat de in c; (t) aanwezige ruis (= experimentele fout)
gereduceerd wordt.
Aldus worden voor C; (t) een "snel" enzym (grote afbraakconstante) en
voor C

2
(t) een "langzaam" enzym (kleine afbraakconstante) gekozen.

De in literatuur [1] gebruikte snelle enzymen (index 1) zijn CPK, CPKmb
en GOT.
Als langzame enzym werd gebruik gemaakt van aHBDH (index 2) .
Aangezien alle hiergenoemde snelle enzymen 8 dagen na het optreden van
M11 reeds hun limietwaarden hebben bereikt, worden deze onafhankelijk
bepaald door het gemiddelde te nemen van de laatstgemeten (na t = 192
uur) concentraties.
De overige parameters, dit zijn voor het eencompartimentmodel: C l'
p, k

1
en k2 en voor het tweecompartimentenmodel: C2l , p, ki' k2 ,2

p/V. en PjV (zie ook 1.8.), worden geschat in een niet-lineaire
4-p~rameter~ respectievelijk niet-lineaire-6-parameterfit, gebaseerd op
1 . 10. en 1.12.
Bij elk van deze fit-procedures wordt gebruik gemaakt van de zgn. least- J

squares-methode. Daartoe wordt per datapunt het verschil (residu) bepaald
tussen de links en rechts van het = teken staande uitdrukkingen met be
trekking tot 1.10. en 1.12.



Deze residuen worden eerst gekwadrateerd en vervolgens gesommeerd.
De "bestpassende" parameters worden gevonden door minimalisering
van de zo ontstane kwadratensom (zie lit [1] pp. 14-21).

De volgende tabel geeft een overzicht van de in lit. [1] bereikte
resultaten voor de N.L. 6-parameterfit en N.L. 4-parameterfit:

- 5 -

fitmethode enz. 1 enz. 2 tot.aant. geselect.pa-c.
pat.

N.L. 6 par. fit CPX aHBDH 32 18

N.L. 6 par. fit CPKmb aHBDH 18 2

N.L. 6 par. fit GOT ctHBDH 13 5

N.L. 4 par. fit CPK aHBDH 41 39

Tabel 1.1



II THEORETISCHE PLASMACONCENTRATIE-CURVES

Voor simulatie doeleinden wordt gebruik gemaakt van theoretisch
bepaalde plasmaconcentratie-curves gebaseerd op het tweecomparti
mentenmodel voor de enzymcombinatie CPK - aHBDH.
Als uitgangspunt dient de uitstoringsfunctie fu(t) van CPK, welke
goed benaderd kan worden door de formule:

- 6 -

t 2 t-tm
= (-) exp [-2 . -tm ]tm •

o

t > 0

t < 0
(2 • 1 )

Hierbij is tm het tijdstip waarop ft(t) z~Jn maximale waarde bereikt.
De concentratie als functie van de tijd wordt dan gegeven door:

C
t

(t) = R(t) . exp [-a.t] + S (t) .exp [-b.t]

Ct(t) = 0

met respectievelijk:

t > 0

t < 0
(2.2 )

R(t) =

S (t)

d-a
b-a

b-d
b-a

(2.3 )

(2.4 )

Bepaling van R(t) en S(t) geschiedt met behulp van (2.1.).
We moeten daartoe een integraal oplossen van het type:

Partiele integratie levert:

(2.5

(2.6 L



Nu is:

- 7 -

R(t)
d-a
b-a

2
exp [(a-01).T]

2
T dT

Met behulp van (2.5.) en (2.6.) vinden w~:

d-a e
2

t
2

R(t) = b-a • -2 • {( 2
01 a --tm-

2t _--=2__)
2 2 + 2 3

(a - 01) (a - 01)

2 2
exp [(a - 01) .t] - --=--- }

(a _.l...) 3
01

Op identieke wijze vinden we voor S(t):

(2.7 )

b-d e
2

S(t) --- b-a . 012

2
{( t

2
b-

01

exp[ (b- ~).t] - 2 } (2.8 )
(b _.l...) 3

01

Door substitutie van (2.7.) en (2.8.) in (2.2.}en met weglating van de niet
e 2

interessante constante -2 ' yolgt VQQ;J:: t > a :
01

met:

(2.9 )

__ 1_ b-d
+ -

2 b-aa--
01

1
2

b-
01

2
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d-a 2 b-d 2
a 2 = +b-a 2 3 b-a (b _~) 3(a --)

tm tID

2
a

3
-
tm

d-a 2
a

4 = - -- .
b-a 2 3

(a --)
tm

as = a

b-d 2
a 6 - --b-a (b _~) 3

tm

a 7
b

De constantes a, b en d worden gegeven door:

a + b

a . b

L+L+k
ve vi

= k • ...E..
ve

(2.10 )

(2.11 )

d = ...E..
ve

(2.12 )

Indien we nu de concentraties van CPK en aHBDH als functie van de tijd
(plasmaconcentratie-curves) willen berekenen dienen we te bedenken dat:

Dit impliceert dat formule (2.9.) ook geldig is voor aHBDH, uiteraard
met aangepaste waardes voor a o tim a

7
. Er wordt uitgegaan van experimen

teel gevonden gemiddelde waardes voor de fysische parameters:

...E..= 0.016
ve

...E.. = 0.014
vi



k
1 = 0.17

k2 = 0.015

p = 0.15

t = 18
m

(index 1 duidt op CPK)

(index 2 duidt op aHBDH)

- 9 -

Hieruit volgt voor CPK resp. aHBDH:

a 1 = 14.7 x 10-3 a 2 = 61.8 x 10-4

b 1 18.5 x 10-2
b 2 = 38.8 x 10-3

d 1 16.0 x 10-3 d 2 = 16.0 x 10-3

De
~ ~

alsbijbehorende worden gegeven door:

a 01 = 13.3 a 02 = -12.5

all = -36.2 x 10+1
a 12 = -32.2 x 10+1

a 21 = 48.;3 x 10+2
a 22 = -4~.2 x 10+2

11.1 x 10-2
11. 1 -2a 31 = a 32 x 10

a 41 17.3 a 42 = 52.1 x 10+1

a 51 = 14.7 x 10-3 a 52 = 61.8 x 10-4

a
61 = -48.6 x 10+2

a 62 = 37.0 x 10+2

a 71 18.5 x 10-2 an = 38.8 x 10- 3

Indexering van de plasmaconcentratie-curves geschiedt als volgt:

Het verloop van C
1

(t) en C
2

(t) wordt geillustreerd in de volgende figuur:
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o 24 40 80

fig. 2.1

120 160

-----+) t( u ur )
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Indien we geinteresseerd zijn in de frequentie-inhoud van C (t) voor
CPK en HBDH, dienen we de fouriergetransformeerde van C

t
(t) t voor beide

enzymen te bepalen.
Fouriertransformatie van 2.9 levert:

20.0 0. 1 0.2 + 0.4
C

t
(w) = ----- + ---- + ---- ----

(0.3+ jw)
3

(0.3+ jw)
2

(0.3+ jw) (o.S+jw)

(2.13

Vervolgens bepale~ we het genormeerde vermogensspectrum (~) van Ct(w)
door het kwa~raat van de modulus van (2.13.) te nemen en te delen
door Ict(O) I (= normeringsfactor) :

~(w) =
[Re{C

t
(w)}] 2 + [Im{C

t
(0) }] 2

Ict(o)1
2

(2. 14 )

De volgende figuur geeft ~1 (w) en ~2(w), de vermogensspectra van resp.
CPK en o.HBDH.
Voor de berekening werd gebruik gemaakt van de o.il 's en o.i2's zoals
eerder vermeld.
1.0,- _

°
fig. 2.2



Bezien we figuur 2.1 dan kan worden opgemerkt dat voor t 0

Tevens geldt voor de met C
1

(t) en C
2

(t) corresponderende eerste
afgeleiden :

- 12 -

I

= C2 (0) = 0

De maximale waarden voor C (t) en C (t) treden op bij resp. 24 en
40 uur, hetgeen overeenkomf met de tijden die gevonden werden bij
de patienten.
C

1
(t) heeft voor t = 120 uur nagenoeg zijn nulwaarde bereikt.

D1t houdt in dat het enzym CPK na t = 120 uur praktisch geen infor
matie meer bevat.
Gezien het verloop van C

1
(t) en C

2
(t) kan verwacht worden dat CPK

verhoudingsgewijs meer vermogen in de hogere frequentieregionen zal
bevatten dan ~HBDH.

De vermogensspectra van figuur 2.2. komen met deze verwachtingen over
een.
Voor CPK blijft het spectrale vermogen beperkt tot frequenties van
0.2 rad/uur, voor ~HBDH tot frequenties van 0.1 rad/uur.
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III DATAFILTERING

3.1 Inleiding

Aangezien de samplewaardes (data) van de gemeten plasma
concentratiecurves (p.c.-curves) behept zijn met ruis, wensen
we een smoothing procedure toe te passen om genoemde ruis te
onderdrukken.

We beschouwen het twee compartimentenmodel, hetgeen in het Laplace
domein gerepresenteerd wordt door de relatie:

C2 (s) = p. (s + al ) . (s + bl) . Cl (8)
(s + a2 ) • (s + b2 )

(3. 1 )

Op overeenkomstige wijze geldt voor het eencompartimentmodel:

~ (s)
{s + kl )

= p. '( _ ~';-). Cl (s)
S + J"2

(3.2)

Gebruikmakend van de overdrachtsfunctie H(s) kunnen we dus stellen:

C2 (s) (3.3)

Zowel C (8) als C1 (s.) bevatten in werkelijkheid ruiscomponenten,
2 ,

die gerepresenteerd kunnen worden door ~ \s) resp. N1 (s) .
Dit impliceert dat er fouten zullen optreden in de schatting van de
modelparameters, waaruit H(s) opgebouwd is.

We kunnen dit als volgt schematisch weergeven:

ideaal

C (t) Hcs)

Hier geldt vanwege (3.3 ) dat E. (s)
l.

schatting van H(s) •
0, dus geen fouten in de

HCs) + E,.(S)

reeel
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Hierbij geldt Er(S) = H(S).N
l

(S)-N
2

(S) ~ o.

om een zo goed mogelijke schatting van H(s) te verkrijgen, die
nen we Er(s) te minimaliseren.
Dit kan gebeuren door toepassing van een filter met overdrachts
funct~e G(s) op zowel Cl (s) + Nl (s) als C2 (s) + N2(s) en weI zo
danig oat enerzijds de ruis (N l (s) resp. N2(s)) goed onderdrukt
wordt en anderzijds niet te veel van de informatie-inhoud van
Cl (s) en C2 (s) verloren gaat.
De volgende figuur licht een en ander nader toe:

G{S)

H(s) +

Hierbij geldt voor Ef (s)

Een geschikte keuze voor G(s) houdt in dat:

« IE (s) I
r



(3.4
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3.2 Beschrijving van het filter in tijd- en frequentiedomein

Voor onze doeleinden hebben we gebruik gemaakt van een zogenaamd
5-punts filter, hetwelk de eerder genoemde eigenschappen in vol
doende mate bezit.
De werking van een dergelijk filter wordt aan de hand van het
volgende geillustreerd:

_ -4...-.----

Op t = t k heeft f(t) de gemeten waarde f(tk ).
De gefilEerde waarde van f(t) wordt nu bepaald met behulp van de
waardes van f(t) op 2 aan t k voorafgaande en 2 daaropvolgende tijd
stippen, alsmede f(tk ) zelf.
Elke waarde van f(t) wordt gewogen met weegfactor W(tk-t).

De gefilterde waarde van f(tk ) (ff(tk » wordtgegeven door:

2
I W(tk - t k+i ) .f(tk+i )
i=-2

met
2

i=-2

(3.5

Als weegfunctie hebben we op intuitieve basis een gaussfunctie
gekozen:

(3.6



met c {
~ - (t - t.. .):2 /2 T'l :;:: 1
t.. e k k+1. }
i=-2

(3.7 )
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Voor het geval dat It. - t. 1 1 = T heeft W de volgende vorm:1. 1.-

tw

(

om de impulsresponsie (g(t)) van het 5-punts filter te bepalen gaan
we uit van de benadering dat er in het gebied waar we het filter
wensen toe te passen, op equidistante tijdstippen bemonsterd wordt
lIlet interval T.
Dit houdt in dat C in het gekozen gebied ~en constante waarde heeft
namelijk:

(3.8 )

Uitgaande van f(t) en g(t) wordt ff(t
k

) nu gegeven door de convolutie
integraal:

f(t).g(t
k

- t) dt (3.9 )

Met behulp van (3.4 ), (3.6 ) en (3.8 vinden we:

~ /2 :2
f ( ) Co { f (t ) + [ 'f (t

k
+ T) + f (t

k
- T)'] . e- T +f t k =. k

-2~ h:2
[f(t

k
+ 2T) + f(tk - 2T)].e }

Voor een functie h(t) geldt in het algemeen:

+00
h(t) = J h(T) .o(t - T) dT

-00

(3.10 t

(3.11 )
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Passen we dit toe op (3.10) dan geidt:

_T2/2,2
o(Sc - T - t)]. e + [ 0 (~ + 2T - t) + 0 (Sc - 2T - t)]

Uit (3.9) en (3.12) voigt dan g(t):

(3.12)

g (t)
2 2

= C {o (t) + [ 0 (t + T) + 0 (t - T)] • e -T /2,
o

2 2
+ [ 0 (t + 2T) + 0 (t - 2T)] • e -2T /L } (3.13)

We bepaien vervoigens de fouriergetransformeerde G(w) van g(t) :

G(w) (3.14)

Bovenstaande overdraehtsfunetie representeert een iaagdooriaatfiiter
met overdraeht G(w) = 1 in het dooriaatgebied.
We definieren de afsnijfrequentie we ais die frequentie waarbij
G(we ) de waarde ~2 aanneemt (-3 dB punt) .
we wordt dan gegeven door:

3(T)2
1 ,

+ - [e
4

l(T) 2
2 ,

+ 4J2.e

2 (!) 2
(4 - 2J2) e ' + 8 + 4J2]~} (3.15)
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3.3 Bepaling filterafsnijfrequentie en filterwijdte

De keuze van w wordt door twee factoren bepaald, namelijk:c
TI1. De Nyquistfrequentie wn ' welke gedefinieerd is als T

2. De frequentie-inhoud van de p.c.-curves voor beide enzymen.

De keuze van T, welke de wijdte van het filter (zie (3.6)) bepaalt,
wordt beinvloed door:

a. De gekozen filterafsnijfrequentie Wc
b. Het feit dat de p.c.-curves gedurende de totale meetperiode niet

op equidistante tijdstippen bemonsterd werden, hetgeen een varia
bele intervaltijd T impliceert.

Ad 1. De Nyquistfrequentie is de uiterste frequentie waarbij we nog
informatie over een bemonsterd signaal kunnen verwachten. Dit
betekent dat we w in ieder geval kleiner dan TIlT kunnen kiec
zen.

Ad 2. De frequentie-inhoud is afhankelijk van het beschouwde meet
interval.
Zo heeft de plasmaconcentratie van het enzym CPK, 120 uur na
het optreden van het infarct, nagenoeg zijn limietwaarde be
reikt, hetgeen betekent dat na genoemd tijdstip de frequentie
inhoud nihil geworden is.

Ad b Als we de totale meetperiode opgebouwd denken uit enkele deel
periodes, merken we op dat er gedurende elke deelperiode bij
goede benadering weI op equidistante tijdstippen bemonsterd
werd. In elke deelperiode kan de intervaltijd T derhalve con
stant verondersteld worden; de bijbehorende T wordt dan be
paald met behulp van (3.15).
Beperken we ons nu tot de enzymcombinatie CPK-~HBDH dan kunnen
we met betrekking tot b. het totale patientenbestand onderver
delen in twee groepen waarvan de meest voorkomende sample
schema's in onderstaande tabel met bijbehorende Nyquistfrequen
ties zijn weergegeven:

GROEP I GROEP II

deelperiode (uren) T w deelperiode (uren) T wn n

o - 32 2 1.57 o - 52 4 0.79

32 - 56 4 0.79 52 - 108 8 0.39

56 - 104 8 0.39 108 - 156 12 0.26

104 - 164 12 0.26 156 - 228 24 0.13

na 164 24 0.13 na 228 80 0.04

Tabel 3.1
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(T in uren, w in rad/uur) .
nGroep I wordt gevormd door de patienten 1 tim 9, 100 tim 107

en 401 tim 410.
Groep II door 17 tim 70.

Wat betreft de frequentie-inhoud van de p.c.-curves nemen we de
theoretische p.c.-curves alsmede de bijbehorende vermogensspectra,
zoals afgeleid voor de enzymcombinatie CPK-aHBDH (zie hoofdstuk II),
als uitgangspunt.
Reeds in hoofdstukIIwerd opgemerkt dat de frequentie-inhoud voor CPK
voor frequenties hoger dan 0,2 rad/uur verwaarloosbaar is.
Bij aHBDH is dit reeds voor frequenties hoger dan 0,1 rad/uur het
geval (zie figuur 2.2 ).
Gezien het verloop van de theoretische p.c.-curves (zie figuur 2.1
is het interessant na te gaan gedurende welke intervallen welke
frequenties dominereni dit met het oog op een intervalafhankelijke
(= tijdvariante) filtering.
Daartoe wordt het verloop van de natuurlijke logarithme van de plasma
enzym-concentratie voor beide enzymen bepaald als functie van de tijd:
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Voor elk enzym kunnen we tijdsintervallen onderscheiden waarbinnen
de betreffende kromme benaderd kan worden door rechten met speci
fieke richtingscoefficienten (r}i zie onderstaande tabel:

CPK Cl.HBDH

interval (uren) r interval (uren) r

40 - 88 -0.061 44 - 96 -0.015

88 - 120 -0.032 96 - 136 -0.010

na 120 -0.015 na 136 -0.007

tabel 3.2

De p.c.-curve kan dus binnen zoln interval benaderd worden door de
functie:

z(t) = k.e
rt

(3.16 )

Hierbij is keen evenredigheidsconstante.
Het voor w = 0 op 1 genormeerde vermogensspectrum van z(t) wordt
gegeven door:

Z(w) = (3.17 )

In de volgende figuren z1Jn voor beide enzymen de vermogensspectra Z
voor de respectievelijke waarden van r, als functie van w weergegeven:
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Voorgaande figuren geven een beeld van de frequentieverdeling
afhankelijk van de met r corresponderende tijdsintervallen.

Aangezien de klinische bepalingsmethode voor de ~HBDH-concentratie

minder nauwkeurig was dan die voor de CPK-concentratie, zal
~HBDH meer meetfouten (= ruis) bevatten dan CPK.
Voor het vastleggen van de intervalafhankelijke filterafsnijfre
quentie w , gaan we derhalve uit van de berekende vermogensspectra
Z voor ~HgDH, mede omdat CPK in de betreffende intervallen niet
meer significant is.
In elk interval poneren we als afsnijfrequentie w die frequentie
waarvoor het vermogen Z tot 2% van zijn maximale Saarde gedaald is.
Nu kunnen voor elk van beide enzymen 3 intervallen onderscheiden
worden waarvoor formule (3.16 ) geldig is.
Het eerste interval vanaf 0 - 44 uur kan echter niet benaderd worden
met behulp van (3.16 ) en gezien het verloop van de logarithmische
enzymconcentraties komen in het betreffende interval hogere fre
quenties voor dan in de resterende intervallen.
We leggen de afsnijfrequentie in het interval van 0 - 44 uur vast
op 0,2 rad/uur gebaseerd op het feit dat het totale spectrale ver
mogen van CPK (dus zeker van ~HBDH) voor hogere frequenties praktisch
nihil is.

Hier wordt uitgegaan van CPK omdat:

a. genoemd interval significant is voor CPK (zie figuur 2.1 )

b. het filteren zodanig dient te geschieden dat er niet te veel
van de informatie-inhoud van CPK verloren gaat.

Onderstaande tabel geeft de gekozen intervallen met de bijbehorende
filterafsnijfrequenties:

interval (uren) w (rad/uur)
c

o - 44 0.20

44 - 96 0.11

96 - 136 0.07

na 136 0.05

tabel 3.3
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Combinatie van bovenstaande tabel met tabel 3.1 levert de
volgende intervalverdeling met bijbehorende filterwijdte T:

GROEP I GROEP II

interval (urenl T (uur) interval (uren) T (uur)

o - 32 co o - 44 4,5

32 - 96 8 44 - 96 8

96 - 136 12 96 - 228 18

na 136 18 na 228'f 36

tabel 3.4

Hierbij dient nog te worden opgemerkt, dat de bij T = co (interval:
o - 32 uur, groep I) behorende filterafsnijfrequentie 0.28 rad/uur
bedraagt.
Deze minimale waarde is zelfs hoger dan de gewenste waarde van 0.2
rad/uur.
Voor het interval na 228 uur (zie_x) werq we gelijk aan w

n
(nyquist

frequentie) gekozen:

W = W = 0.04 rad/uure n

Ter illustratie wordt in de volgende figuur het amplitudeverloop
van het filter als funetie van de frequentie gegeven vOOr enkele
waarden van T en T :

1.0 t---------::::::===:::--

o.B

0.2.

o



3.4 Simulaties en vermogensspectra

Er resteren nu nog drie aspecten welke de aandacht verdienen:

1. het zal duidelijk zijn, dat de overdrachtsfunctie H(s)
(zie (3.3 U zal veranderen indien we C (s) resp. C (s)
tijdvariant filteren. Er zal aangetoona moeten wor~en dat
de, door tijdvariant filteren, geintroduceerde afwijkingen
in de parameters van H(s) kleiner zijn dan de door ruis
veroorzaakte afwijkingen.

2. het smoothing-effect van het filter zal moeten blijken uit
een aantoonbare residuverbetering

3. het zal aangetoond worden dat de vermogensspectra voor CPK
en aHBDH door de gekozen intervalafhankelijke w 's niet
significant veranderd worden. c

Ad 1. en 2.

Hiertoe worden enkele simulaties uitgevoerd uitgaande van twee
ideale (en representatieve) patienten, waarvoor de plasma-enzym
concentratiewaarden (p.e.c.-waarden) bepaald zijn met behulp van
de theoretische p.c.-curves voor tijdstippen gegeven door de
sample-schema's van groep I en II (zie tabel 3.1) met
t = 400 uur.
max

De met deze groepen corresponderende ideale patienten worden in
het vervolg als IPt resp. IP2 aangeduid .•
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Bij de eerste simulatie worden genoemde p.e.c.-waarden eerst ge
filterd waarna de tweecompartimentenmodel-fit op de gefilterde
p.e.c.-waarden wordt toegepast.
Zodoende kan de invloed van het filter op de te schatten parameter
waarden bepaald worden.

Onderstaande tabel geeft het resultaat van deze simulatie

(10-2) (10-3) (10-3) (10-2 ) (10-3)

p p/vi P/Ve k 1 k2

invoer : 15.0 14.0 16.0 17.0 15.0

Sim. IP1 : 15.7 14.6 16.4 16.3 14.9

Sim. IP2 : 16.3 15.7 16.8 16.0 14.7

Tabel 3.5
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Bij de volgende simulatie wordt een random 5% relatieve fout
op de ongestoorde p.e.c.-waarden gesuperponeerd teneinde de
invloed van ruis op de te schatten parameterwaarden te bepalen.
Ret ligt nu voor de hand de gestoorde p.e.c.-waarden tevens te
filteren om een idee te krijgen in hoeverre het filter de te
schatten parameterwaarden al dan niet gunstig beinvloedt, alsmede
het smoothing-effect aan te tonen.
Deze simulaties werden 30 keer voor elk van beide patienten uit
gevoerd.
De gemiddelde parameterwaarden met bijbehorende standaarddeviaties
zijn weergegeven in de volgende tabel.
Rierbij is ook het gemiddeld gevonden residu per patient (in %)
vermeld:

(10-2) (10-3) (10- 3) (10-2) (10- 3) (1)

pat iiI p + sd p/Vi + sd P/Ve + sd kl + sd k2 + sd Grsd- - - - -

Invoer: 15.0 14.0 16.0 17.0 15.0

IPI neen 14.4 1.6 14.4 4.3 15.2 2.9 18.0 3.8 14.8 1.6 4.8

IPI ja 15.5 1.6 14.5 4.0 15.9 2.9 16.6 3.1 14.7 1.6 2.2

IP2 neen 14.0 2.4 16.9 6.0 16.5 4.7 19.8 6.0 15.5 2.6 4.3

IP2 ja 15.7 2. 1 17.8 6.4 17.5 4.5 17.5 4.2 15.2 2.4 2.1

(sd = standaarddeviatiei Grsd = gemiddeld residu)

Tabel 3.6

Uit deze tabel blijkt het smoothing-effect heel duidelijk, gezien
de gevonden residuvermindering met een factor 2.
Voorts worden de zonder filter verkregen resultaten uit bovenstaande
tabel vergeleken met de resultaten uit tabel 3.5.
Onderstaand overzicht laat zien, dat de in tabel 3.5 gevonden para
meterwaarden ruimschoots binnen de marges liggen, aangegeven door
de betreffende, in tabel 3.6 gevonden, parameterwaarden met
bijbehorende standaarddeviaties:

(10-2) (10-3) (10-3 ) (10-2 ) (10- 3)

pat p p/Vi P/Ve k
1

k2

IPI 12.8<15.7<16.0 10.1<14.6<18.7 12.3<16.4<18.1 14.2<16.3<21.8 13.2<14.9<16.4

IP2 .11.6<16.3<16.4 10.9<15.7<22.9 11 . 8 <16 . 8 <21 . 2 13.8<16.0<25.8 12.9<14.7<18.1

Tabel 3.7
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat de door filteren geintro
duceerde afwijkingen in de parameterwaarden inderdaad kleiner
zijn dan de door ruis veroorzaakte afwijkingen.

Ter verduidelijking van de invloed van het filter met betrekking
tot de resultaten van tabel 3.6 worden de procentuele afwij
k1ngen van de daarin gevonden parameterwaarden ten opzichte van
de invoerwaarden bepaald:

pat filter afw. p afw. afw. afw. afw.
- _.~

_.. ,- P/Vi P/Ve k
1

k 2

IPl neen -4 + 3 -5 + 6 -1

IP1 ja +3 + 4 -1 - 2 -2

IP2 neen -7 +21 +3 +16 +3

IP2 ja +5 +27 +9 + 3 +1

Tabel 3.8

Het filter heeft met betrekking tot patient IP1 een gunstige
invloed op de parameters P/Ve en k

1
.

De parameters p/Vi en k
2

worden door het'filter nauwelijks aan
getast.
De onderschatting van p wordt door het filter omgezet in een
iets geringere overschatting.
Bij patient IP2 worden de parameters p/Vi en P/Ve door toepassing
van het filter ongunstig beinvloed, hetgeen echter ruimschoots
gecompenseerd wordt door de positieve uitwerking van het filter
op de rest van de parameters met de nadruk op k

1
•

Ad 3.

Voor bepaling van de vermogensspectra van tijdvariant gefilterde
plasmaconcentraties wordt gebruik gemaakt van de theoretische
p.c.-curves gerepresenteerd door formule 2.9.
Fouriertransformatie van de causale tijdfunctie Ct(t) geeft volgens
de definitie:

(3.18 )
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De fouriergetransformeerde van de tijdvariant gefilterde
functie Ct(t) kan dan als voIgt worden weergegeven:

met

m ti
I G. (w, T, 1'). { f Ct (t) •e - j wt dt}

i=l ~ ti~1

en t = 00
m

(3.19 )

Hierin is G. (w,T,.) (zie 3.14 ) de bij het interval t. 1-t.
horende ovefdrachtsfunctie van het filter. ~- ~
Bovenvermelde intervallen worden gevonden door combinatie van de
in de tabellen 3.1 en 3.4 gegeven tijdschema's.

Vervolgens wordt analoog aan 2.14. het genormaliseerde vermogens
spectrum van Cf(w) bepaald.
Dit gebeurt voor beide enzymen CPK en aHBDH met betrekking tot
zowel groep I als groep II.
Uit de volgende twee figuren, waarin de respectievelijke vermogens
spectra ter vergelijking voor het weI en niet gefilterde geval
zijn weergegeven, blijkt dat de spectrale inhoud van elk enzym
niet of nauwelijks door filteren wordt aangetast:
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Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat toepassing van een
gaussfilter met overdrachtsfunctie:

G (w)
g

(3.20, )

en afsnijfrequentie:

w = 0.2 rad/uur
c

geen aantoonbare residuverbetering ten gevolge had en soms zelfs
residuverslechtering bewerkstelligde.
Dit was te wijten aan het feit dat het smoothing-effect van dit
filter enkel gedurende de eerste 60 a 80 uur merkbaar was; reden
genoeg om tot tijdvariante filtering over te gaan.



-33-

IV VERGELIJKSTUDIE RESULTATEN NIET-LINEAIRE 6-PARAMETERFIT

In deze studie worden de in lit. [1] (pp. 55-59) gevonden resultaten voor
de niet-lineaire 6-parameterfit vergeleken met de herziene, c.q. verbeter
de, niet-lineaire 6-parameterfit en weI voor de enzymcombinatie CPK-aHBDH.
Deze herziening betreft de volgende punten:

1) toepassing van tijdvariante filtering (zie hofdst. 3),

2) datainterpolatie: in de vorige studie werden niet-simultane metingen
geelimineerd, hier echter worden de ontbrekende punten door lineaire
interpolatie bepaald en toegevoegd,

3) datacorrectie m.b.t. de enzymcombinatie CPK-aHBDH:
De patienten zijn onder te verde len in groepen waarvoor de CPK- en
aHBDH-concentraties m.b.v. verschillende bepalingsmethoden bepaald
zijn. Als uitgangspunt dienen de patienten 401 tim 410, waarbij de
"nieuwste" methoden aangewend werden. Dit houdt in dat voor de overige
patienten, om vergelijkbare resultaten te krijgen, de parameters C1L ,
p en C2L met een constante faktor vermenigvuldigd moeten worden. Met
kf1 , kf en kf3 als correctiefactoren voor respectievelijk C1L , p en
C2L wor~t een en ander in de volgende tabel overzichtelijk weergegeven:

patienten kf
1

kf2
kf

3

17 tim 70 2.1 0.547 1.15
1 tim 9 1.4 0.820 1.15

100 tim 107 1.4 0.820 1.15
401 tim 410 1.0 1.000 1.00

Het zij opgemerkt dat in lit. [1] gecorrigeerd werd met de patienten 17
tim 70 als referentie.

4) Eliminatie van uitbijters:
Daartoe wordt eerst de niet-lineaire 6-parameterfit z6nder filter toe
gepast, waarna de standaarddeviatie van het residu per datapunt wordt
bepaald.
Datapunten met een residu groter dan 2~ keer de eerder berekende stan
daarddeviatie worden geelimineerd.

Bij de hierboven beschreven herziene fitmethode wordt in chronologische zin
als voIgt te werk gegaan:
a) datainterpolatie
b) datacorrectie
c) niet-lineaire 6-parameterfit
d) eliminatie van uitbijters
e) tijdvariante filtering
f) niet-lineaire 6-parameterfit.

In het vervolg zal de in lit. [1] beschreven 6-parameterfit aangeduid wor
den met 6 PF.
Daarmee overeenkomstig wordt de hier beschreven 6-parameterfit aangeduid
met H6 PF.

Bij de 6 PF werden voor een aantal patienten geen parameters gevonden om
dat de gebruikte methode niet tot convergentie leidde.
Dit betrof de patienten: 3, 5, 9, 43, 107, 401, 402, 410.
Bij de H6 PF trad dit verschijnsel op bij de patienten: 3, 9, 43, 410.
Hieruit blijkt reeds het eerste voordeel van de H6 PF t.o.v. de 6 PF name
lijk 4 uitvallers minder!
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Vervolgens wordt in tabel 4.2 een totaaloverzicht van de te vergelijken
fitresultaten gegeven.
Dit gebeurt voor elke patient (zie tabel 4.1) afzonderlijk. De parameters
CIL' C2L' p, P/Vi , Vi/Ve ' k 1 en k 2 alsmede het gemiddeld residu GRES heb
ben betrekking op de 6 PF.
Bij de H6 PF zijn al deze grootheden voorzien van index F.
De kolom dx betreft de betrouwbaarheids-intervallen van de X-parameters
voor de 6 PF resp. H6 PF. De kolom df betreft de betrouwbaarheids-inter
vallen van de fysische parameters voor de 6 PF resp. H6 PF.
De X-parameters zijn gedefinieerd als:

Met de fysische parameters worden bedoeld:

Er worden twee kriteria gehanteerd, te weten:

1) alle dx < 100% (uit lit. [1])
2) alle df < 100%.

Als er aan een kriterium voldaan is,wordt dit'gehonoreerd met j(a) als
dit niet het geval is met n(een).
Aan het einde van de tabel worden de gemiddelden met de bijbehorende
standaarddeviaties gegeven. Aan het eerste kriterium voldeden 18 patien
ten bij toepassing van de 6 PF en 25 patienten bij toepassing van de
H6 PF. Het verschil bedraagt 7 patienten. Aan het tweede kriterium vol
deden 8 patienten (6 PF) respectievelijk 20 patienten (H6 PF). Een ver
schil van 12 patienten:
De rijen Gem en SD hebben betrekking op kriterium 1 de rijen Gem' en SD'
op kriterium 2.

Kriterium 1 hanterend, vinden we voor de meest relevante parameterwaarden:

p p/V. v. IV k
1

k
2J. J. e

6 PF 0.13 0.016 1.0 0.24 0.014
H6 PF 0.15 0.014 1.3 0.19 0.013
iAFw-(%)

- "'----
---~ + 15 - 13 + 30 - 21 - 7

------~

Tabel 4.3

De reeds bij simulaties (zie tabel 3.8) gevonden gunstige invloed van het
filter is hier duidelijk merkbaar aangezien de geringe "overschatting"
van p gepaard gaat met een "onderschatting" van k 1 .



I
U1
fV)

I
Pnr C

IL
C

ILF
C

2L
C

2LF P PF
P/V. P/V.F V./V V./V F k

l
k

lF
k

2
k

2F
GRES GRESF dx df

J- J- J- e 1. e

[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 10-2] [ 10-2] [ 1'0-3] [ 10-3] [ 1] [1 ] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] [ 10-3] [% ] [ %] <;100% <;100%

1 42 39 80 81 16 18 6 5 1.4 1.1 14 12 10 10 5.4 2.5 j j n j

2 42 45 87 85 16 24 28 10 1.5 2.4 24 12 21 14 7.8 4.7 n j n n

4 27 28 94 95 10 10 4 4 3.5 3.7 21 20 12 12 4.6 1.9 n j n j
I

5 - 34 - 55 - 19 - 5 - 3.1 - 10 - 12 - 3.8 - j - j

6 38 39 75 73 13 14 5 5 1.2 1.2 17 16 14 14 4.9 3.5 j j n j

7 21 21 108 110 11 13 11 12 1.4 1.4 45 39 20 19 8.5 5.8 j j n n

17 65 65 51 59 17 15 6 6 0.7 1.0 . 16 19 10 12 3.6 1.9 j j j j

21 25 25 77 77 8 8 17 20 0.7 0.7 26 27 13 13 3.5 1.9 j j j j

25 78 80 83 77 9 12 9 8 0.5 0.4 17 12 9 7 3.0 3.8 j j j j

26 46 46 126 119 5 6 18 17 1.6 1.4 50 43 22 20 4.1 1.9 j j n j

29 32 32 111 110 13 13 31 35 1.4 1.3 28 29 30 30 4.4 3.4 j j n j

30 61 61 90 86 -2 5 72 58 0.7 0.8 270 69 35 29 3.7 3.2 n n n n

60 48 48 103 103 9 9 12 12 0.9 0.9 24 22 17 16 6.3 4.2 n j n n

61 50 52 115 115 18 18 20 41 2.3 1.6 10 13 17 19 7.5 5.9 n n n n

62 21 26 83 84 25 30 20 14 0.8 1.0 16 12 15 13 4.4 4.3 j j j j

63 71 71 65 65 15 19 13 11 0.6 0.7 15 11 16 14 5.7 3.0 j j n j

64 38 37 85 85 5 9 70 22 0.8 1.6 60 22 25 15 4.2 3.0 n j n j

68 48 48 71 69 10 14 38 17 0.8 1.4 22 12 12 9 4.1 2.5 j j j j

70 29 29 102 97 -14 0 540 450 0.1 0.1 -200 xxx 260 148 3.5 3.8 n n n n

100 11 12 78 79 5 9 6 5 1.4 1.5 71 42 15 15 6.9 3.3 n n n n

102 42 41 79 79 13 15 5 4 1.3 1.2 19 16 13 13 4.0 2.9 j j j j

103 27 27 68 68 15 16 32 29 0.2 0.3 22 20 8 8 7.2 5.3 j j n n

104 13 11 64 65 7 10 26 22 1.1 1.2 50 35 20 19 6.7 4.5 j j n j

105 23 24 76 76 12 14 -1 16 11.0 0.1 24 20 17 0.5 6.0 3.2 n n n n

106 27 29 93 92 10 11 10 8 2.6 2.7 23 19 17 16 3.5 1.5 j j n j

107 - 28 - 70 - 21 - 0.4 - 16.6 - 17 - 11 - 4.3 - n - n



\.0
CV)

I

Pnr C
1L

C
1LF

C
2L

C
2LF P PF

p/v. p/v.F v./v v./v F k
1

k
1F k

2
k

2F
GRES GRESF dx df

1. 1. 1. e 1. e

[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] [10-3] [1 ] [ 1] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] [ 10-3] [% ] [ %] <;100% <100%

401 - 23 - 67 - 24 - 8 - 1.8 - 14 - 12 - 3.0 - j - j

402 - 29 - 84 - 14 - -2 - 16.9 - 15 - 18 - 5.9 - n - n

403 17 16 67 67 9 10 ~O 27 1.2 1.2 56 52 11 11 13.0 7.8 n n n n

404 38 38 78 76 26 26 9 10 1.8 1.8 12 12 12 12 4.1 2.7 j j j j

405 44 45 74 71 10 14 26 23 0.8 0.9 25 18 13 10 5.1 3.2 j j n j

406 32 30 75 73 8 12 37 43 0.3 0.3 45 35 23 27 15.0 7.8 n n n n

407 29 29 63 62 10 11 14 13 0.8 0.8 . 22 19 10 10 7.5 6.1 j j j j

408 29 30 62 65 8 10 17 18 0.4 0.7 28 24 3 5 12.0 7.8 n j n n

409 27 27 130 132 6 0 150 100 0.3 0.5 -140 Xlf)f 71 48 5.3 3.1 n n n n

Aantal:

Gem 39 38 81 80 13 15 16 14 1.0 1.3 24 19 14 13 5.0 3.4 18 25

SD 18 16 19 16 6 6 10 8 0.6 0.9 12 10 6 6 1.6 1.7

Gem' 43 39 73 79 15 15 15 13 0.9 1.5 19 19 12 14 4.3 3.1 8 20

SD' 20 17 11 16 8 6 11 8 0.4 0.8 4 9 2 5 1.4 1.1

Tabel 4.2
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Uitgaande van kriterium 2 vindt men:

p p/v. V./v k
1

k2~ ~ e

6 PF 0.15 0.015 0.9 0.19 0.012
H6 PF 0.15 0.013 1.5 0.19 0.014
AFW (% ) 0 -13 +67 0 + 17

Tabel 4.4

Opvallend is dat voor p en k 1 voor beide fitmethodes gelijke waarden wor
den gevonden, welke bovendien consistent blijken te zijn met de waarden,
gevonden bij de H6 PF in tabel 4.3.
Vergelijking van de overige parameters levert grotere afwijkingen dan ge
vonden in tabel 4.3.Hierbij dienen we ons echter goed te realiseren dat
er bij de 6 PF slechts 8 patienten aan het gestelde kriterium voldoen.
De parameter V./V is moeilijk te beoordelen aangezien de fit m.b.t. de
schatting van ~./V slecht geconditioneerd is (relatief hoge betrouwbaar
hiedsintervalle~!):
Resumerend kunnen de volgende parameterwaarden als meest waarschijnlijk
betiteld worden:

p/V.
~

0.014

V./v
~ e

1.4? 0.19 0.014

Naast de gunstige invloed van het filter op de parameterwaarden treedt
deze ook op bij de gevonden residuen, welke door toepassing van filteren
gemiddeld met een factor 1.4 a 1.5 verkleind worden. Bij simulaties (zie
tabel 3.6) werd een factor 2 gevonden. •
Dit verschil is er waarschijnlijk aan te wijten dat er behalve meetfouten
(random) nog andere storingsbronnen aanwezig zijn welke geen random karak
ter dragen.
Deze storingsbronnen hebben tevens een onvoorspelbare invloed op de te
schatten parameters, hetgeen ertoe maant enige voorzichtigheid in aanmer
king te nemen bij de vergelijking van de simulatieresultaten (zie tabel
3.6) met de patientenresultaten.
De voordelen van de H6 PF t.o.v. de 6 PF kunnen als voIgt samengevat wor
den:

1) minder uitvallers t.g.v. het niet convergeren van de fit,

2) kleinere residuen gepaard gaand met kleinere betrouwbaarheidsinterval
len, waardoor minder uitvallers bij de gestelde criteria,

3) gunstige invloed van het filter op de parameters p en k 1 .



V HERZIENE NIET-LINEAlRE 4-PARAMETERFIT

Op grond van de veronderstelling dat de invloed van het extravasculaire
compartiment pas "merkbaar" wordt ca. 108 uur na het optreden van AMI,
ontstond het idee om de niet-lineaire 4-parameterfit toe te passen voor
enkele, m.b.v. simulaties nader te bepalen, intervallen.

De gevolgde fitmethode zoals beschreven in lit. [1] (pp. 33-36) wordt
op enkele punten herzien. Analoog aan de herziene 6-parameterfit worden
achtereenvolgens toegepast:

a. datacorrectie
b. datainterpolatie
c. tijdvariante filtering
d. niet-lineaire 4-parameterfit.

Deze bewerkingen vormen samen de herziene 4-parameterfit. We beperken
ons ook hier weer tot de enzymcombinatie CPK-aHBDH.
Enkel in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk komt de enzymcombinatie
PHI-GOT, die enkele bijzondere kenmerken vertoont, nog ter sprake.

5.2 Simulaties
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Bij de volgende simulaties wordt gebruik gemaakt van de theoretisce p.c.
curves voor de enzymen CPK en aHBDH, gebaseerd op de 6-parameterfit!
Teneinde enkel de invloed van de gekozen intervallen op de te schatten
parameterwaarden te bestuderen worden de theoretische p.c. curves niet
gestoord en wordt er tevens geen filtering toegepast.
De herziene 4-parameterfit (H4PF) wordt (zonder filter) toegepast voor
de volgende intervallen:

0 - 400 uur met T = 4
o - 108 uur met T = 2
o - 72 uur met T = 2
o - 48 uur met T = 2

(T=gekozen intervaltijd bij de theoretische p.c. curves) .

De simulatieresultaten zijn weergegeven in de volgende tabel:

interval (uur) C2L P k1 k2 Gres (%)

invoer 80 0.150 0.170 0.0150

o - 400 106 0.187 0.083 0.0119 6.5

o - 108 78 0.174 0.130 0.0179 1.6

o - 72 80 0.158 0.159 0.0219 0.4

o - 48 80 0.152 0.174 0.0247 0.1

Tabel 5.1

Uit deze simulaties blijkt dat fitten over het gehele interval (0 - 400
uur) grote afwijkingen in de geschatte parameters oplevert.
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Korter fitten daarentegen levert aanzienlijk kleinere afwijkingen op
(met uitzondering van k2). Bij het interval van 0-48 uur worden de
invoerwaardes voor C2L' p en kl weer teruggevonden, aileen de parameter
k2 is een factor 1.65 groter dan zijn invoerwaarde.

De procentuele afwijkingen van de geschatte parameters t.o.v. de invoer
waarden (zie tabel 5.1) worden gegeven in onderstaande tabel:

interval (uur) AFWC2L (%) AFW P (%) AFW k l (%) AFW k2 (%)

o - 108 -3 16 -24 19

o - 72 0 5 -6 46

o - 48 0 1 2 65

Tabel 5.2

Bij het hier gebruikte patientenmateriaal wordt in principe uitgegaan van
de patienten zoals vermeld in tabel 4.2 (H6PF), slechts een patient is
toegevoegd: patiente no. 43. Op die manier bedraagt het totaal aantal pa
tienten 36. Gevallen waarbij geen convergentie optrad komen niet voor.

In elk van de tabellen 5.3 tim 5.5 wordt een overzicht van de verkregen
fitresultaten gegeven voor de betreffende intervallen.
Overeenkomstig met de H6PF wordt het kriterium gehanteerd:

aile betrouwbaarheidsintervallen van de fysische parameters
(df) < 100%.

Als er aan dit kriterium wei of niet voldaan is, wordt dit in de kolom df
gehonoreerd met j(a) resp. n(een).
Aan het einde van elke tabel worden de gemiddelden met de bijbehorende
standaarddeviaties vermeld.
De rijen Gem' en SD' hebben betrekking op de, m.b.v. het gestelde kriterium,
geselecteerde patienten. De rijen Gem en SD hebben betrekking op aile pa
tienten.
Bij de fitperiode van 0-48 uur voldeden 23 patienten aan het gestelde kri
terium. Bij de fitpeirode van 0-72 uur waren het er 34 en bij de fitperiode
van 0-108 uur 35. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van de
H6PF, waarbij " s 1echts" 20 patienten aan het gestelde kriterium voldeden.
Het zij hier reeds opgemerkt dat bij kort fitten m.b.v. de H4PF kleinere
residuen worden gevonden dan bij de H6PF:

Gemiddeld over aile patienten

interval (uur) Gres (%)

o - 48 2.8

o - 72 2.9

o - 108 3.3

H6PF 3.4



Periode 0-48 uur:
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PNR C1L
C

2L P k
1

k
2

GRES df

[ 1] [ 1 ] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] [% ] <100%

1 41 81 19 10 5 1.7 n

2 45 84 24 11 14 5.7 n

4 28 94 11 18 11 1.8 j

5 34 64 22 6 -2 1.7 n

6 39 74 13 20 27 4.1 j

7 21 112 14 32 20 1.9 j

17 65 34 22 11 7 0.6 j

21 25 76 10 16 11 1.0 n

25 80 79 11 13 12 1.5 n

26 46 112 8 31 26 0.6 j

29 32 117 13 27 40 3.3 j

30 61 80 8 28 31 1.9 j

43 29 133 12 19 23 1.0 j

60 48 102 12 12 4 4.3 n

61 52 156 15 14 29 2.5 n

62 26 81 30 13 26 3.2 j

63 ?1 66 18 15
.

30 1.9 j

64 37 86 8 24 29 1.3 j

68 48 69 14 14 25 2.4 j

70 29 87 16 15 33 5.7 j

100 12 80 8 46 15 3.8 n

102 41 81 12 24 25 3.6 j

103 27 66 19 13 4 4.7 j

104 11 63 13 20 14 3.5 j

105 24 77 11 32 27 1.6 j

106 29 92 11 23 28 1.6 j

107 28 70 24 11 -3 4.8 n

401 23 71 23 16 22 1.8 j

402 29 102 8 31 29 3.2 j

403 16 66 17 20 1 4.4 n

404 38 75 27 12 16 2.1 j

405 45 70 15 17 24 2.8 j

406 30 64 27 5 -3 8.0 n

407 29 63 10 24 27 2.7 j

408 30 64 12 17 11 2.1 n

409 27 51 18 20 29 2.6 n
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PNR C1L C2L P k 1
k

2 GRES df

[ 1] [ 1] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] [% ] <100%

aantal

Gem 36 82 15 19 18 2.8 36

SD 16 23 7 9 11 1.6

Gem I 36 83 15 21 24 2.5 23

SD ' 15 22 6 7 8 1.3

Tabel 5.3

Periode 0-72 uur

PNR Cll C2L P k 1 k2 GRES df

[ 1] [ 1] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] [% ] <100%

1 41 81 18 12 12 1.7 j

2 45 85 24 12 17 5.2 j

4 28 94 11 18 12 1.7 j

5 34 65 21 9 . 11 2.2 j

6 39 73 13 17 21 3.9 j

7 21 112 13 35 23 1.8 j

17 65 44 18 16 15 1.4 j

21 25 76 8 26 26 1.6 j

25 80 79 11 14 14 1.4 j

26 46 111 9 27 24 0.5 j

29 32 116 15 21 32 3.1 j

30 61 80 9 24 28 1.8 j

43 29 132 13 20 24 1.2 j

60 48 103 10 20 22 4.5 j

61 52 155 16 13 25 2.1 j

62 26 81 31 12 23 2.9 j

63 71 65 18 13 25 1.9 j

64 37 85 10 18 21 1.7 j

. 68 48 68 15 11 18 2.8 j

70 29 86 17 12 25 5.2 j

100 12 80 6 63 22 3.6 j
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PNR C
1L

C
2L P k

1
k

2
GRES df

[ 1 ] [ 1 ] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] [% ] <100%

102 41 81 13 22 23 3.4 j

103 27 67 18 17 23 4.9 j

104 11 64 11 29 25 3.6 j

105 24 78 12 27 22 1.8 j

106 29 92 11 20 21 1.6 j

107 28 70 22 16 9' 4.7 j

401 23 69 24 14 18 1.9 j

402 29 102 9 26 24 3.0 j

403 16 67 12 37 18 5.2 j

404 38 75 27 11 15 1.9 j

405 45 69 16 15 19 2.7 j

406 30 70 17 20 40 7.9 n

407 29 62 11 20 21 2.6 j

408 30 63 12 17 10 1.9 j

409 27 2 26 12 17 3.7 n

aantal
,

GEM 36 81 15 20 21 2.9 36.
SD 16 25 6 10 6 1.5

GEM' 36 83 15 20 20 2.7 34

SD' 16 22 6 10 5 1.3

Tabel 5.4

Periode 0-108 uur

PNR C
1L

C
2L P k

1
k

2
GRES df

[ 1 ] [ 1 ] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] [ i] <100%

1 41 81 18 13 15 1.8 j

2 45 84 24 11 16 4.9 j

4 28 94 11 19 12 1.6 j

5 34 65 20 9 11 2.5 j

6 39 73 14 16 18 3.7 j

7 21 112 13 35 23 2.0 j

17 65 44 18 16 15 1.2 j
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-

PNR C
1L

C
2L P k

1
k

2
GRES df

[ 1 ] [ 1 ] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] [% ] <100%

21 25 75 10 18 19 2.4 j

25 80 80 11 15 16 1.3 j

26 46 104 10 22 21 1.4 j

29 32 114 17 15 24 3.7 j

30 61 76 11 16 19 4.1 j

43 29 132 13 18 22 1.3 j

60 48 103 10 19 21 4.1 j

61 52 152 17 11 21 2.7 j

62 26 80 33 10 17 4.2 j

63 71 65 19 11 22 2.6 j

64 37 85 11 14 15 2.6 j

68 48 68 16 9 12 3.3 j

70 29 83 19 9 17 5.6 j

100 12 80 7 52 20 3.5 j

102 41 79 15 17 17 3.4 j

103 27 67 18 17 23 4.8 j

104 11 64 12 23 21 4.3 j

105 24 76 13 22 17 2.3 j.
106 29 91 12 16 17 1.8 j

107 28 71 21 18 12 4.5 j

401 23 58 27 11 13 3.2 j

402 29 101 10 24 23 3.0 j

403 16 67 13 33 16 '. 5.2 j

404 38 75 27 11 15 2.0 j

405 45 67 17 12 15 3.2 j

406 30 69 19 18 36 7.6 j

407 29 61 13 15 14 4.5 j

408 30 64 12 19 14 3.6 j

409 27 -66 37 8 8 5.6 n

aantal

GEM 36 78 16 17 18 3.3 36

SD 16 33 7 8 5 1.5

GEM' 36 82 16 18 18 3.3 35

SD' 16 22 6 8 5 1.4

Tabel 5.5
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De hier verkregen resultaten worden vergeleken met de overeenkomstige re
sultaten voortvloeiend uit de H6PF.
Daartoe worden voor beide gehanteerde fitmethodes (H6PF en H4PF) de gemid
delde waarden van de parameters C2L' p, k 1en k2 bepaald en weI voor die
patienten, welke zowel bij gebruik van de ene als de andere fitmethode aan
het gestelde criterium (aIle df < 100%) voldoen. Het op die manier gevonden
aantal patienten bedraag ~ voor de periode van 0-48 uur en ~ voor de pe
rioden van 0-72 uur en 0-108 uur (fitresultaten schuin gedrukt ter identi
ficatie:). De gemiddelde parameterwaarden, verkregen m.b.v. de H6 PF, die
nen als referentie (ze hebben dezelfde functie als de invoerwaarden in ta
bel 5.1). Hierbij ~eeft ref. 2 betrekking op de periode van 0-48 uur waar
bij ~ patienten werden geselecteerd en ref. 1 op de overige perioden waar
bij 20 patienten werden geselecteerd.
Een en ander wordt overzichtelijk weergegeven in onderstaande tabel waarin
tevens de procentuele afwijkingen van de referentiewaarden (A) vermeld
staan:

interval (uur) C2L A(%) P A(%) k 1 A (%) k2
A(%)

ref. 1 78.6 0.149 0.189 0.0137

0-108 76.2 -3 0.166 11 0.146 -23 0.0165 20

0- 72 77 .5 -1 0.156 5 0.173 - 8 0.0198 45

ref. 2 79.4 0.151 0.198 0.0144

0- 48 78.0 -2 0.155 3 0.193 - 3 0.0236 64

Tabel 5.6

Vergelijking van de hier gevonden procentuele.afwijkingen met die gevonden
bij de simulaties (zie tabel 5.2) levert een uitstekende Gvereenkomst op. De
verschillen tussen corresponderende afwijkingspercentages zijn minimaal,
vooral m.b.t. k 2 .
Aan deze gelijkenis kunnen, m.b.t. de geselecteerde patienten, de volgende
conclusies worden verbonden:

1) de voor simulatiedoeleinden gebruikte "ideale patient" (theoretische p.c.
curves) is in hoge mate representatief voor een echte patient,

2) kort fitten tot 48 uur bij gebruikmaking van de H4PF is een goede en
snelle methode om de parameters C2L , p, k1 en k2 (rekening houdend met
een correctiefactor van 0.61) te schatten; bovendien iseen goede conver
gentie gegarandeerd.

Tot slot van deze paragraaf wordt nog een overzicht gegeven van de, in de
tabellen 5.3 tim 5.5 gevonden, gemiddelde parameterwaarden inclusief stan
daarddeviaties samen met de overeenkomstige H6PF-resultaten. Dit is in te
genstelling met tabel 5.6 gebaseerd op aIle patienten die aan het eerder ge
stelde criterium voldoen!

interval (uur) C2L SD P SD k 1 SD k 2 SD AP

H6PF (= ref. 1) 79 16 0.15 0.06 0.19 0.09 0.014 0.005 20

o - 48 83 22 0.15 0.06 0.21 0.07 0.024 0.008 23

o - 72 83 22 0.15 0.06 0.20 0.10 0.020 0.005 34

o - 108 82 22 0.16 0.06 0.18 0.08 0.018 0.005 35

Tabe15.7



(SD
(AP =

standaarddeviatie)
aantal patienten wat aan het gestelde criterium voldoet) .
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Uit deze resultaten blijkt dat kort fitten m.b.v. de H4PF standaarddevia
ties oplevert, die in dezelfde orde van grootte liggen als die gevonden
bij de H6PF.
Het feit dat bij de periode van 0-48 uur minder patienten gevonden worden
die aan het gestelde criterium voldoen t.o.v. het aantal dat gevonden wordt
bij de overige intervallen, is hieraan te wijten dat de periode gemiddeld
ca. 17 datapunten bevat t.o.v. 22 a 25 datapunten bij de resterende perio
des. Het is dus zaak dat, indien men kort fitten tot 48 uur wil toepassen,
er gedurende die periode vaker bemonsterd moet worden (bijvoorbeeld om de 2
uur!). Vergelijking van de parameterwaarden dien aan de hand van tabel 5.6
te gebeuren zoals reeds eerder uiteengezet. Toepassing van kort fitten tot
48 uur levert dezelfde parameterwaarden op (C2L' p en k1) als toepassing
van de H6PFi de juiste waarde van k2 wordt gevonden door gebruikmaking van
een correctiefactor.

5.4 PHI - GOT

Naast de enzymcombinatie CPK-aHBDH werden ook andere enzymcombinaties be
studeerd, waaronder de combinatie PHI-GOT, welke enkele bijzondere kenmer
ken vertoont.
Het eerste kenmerk is dat de enzymconcentraties van beide enzymen "natailen"
in de tijd. Dit natailen zou een gevolg kunnen zijn van extra-cardiale uit
storting op een of andere wijze. Bovendien maakt dit verschijnsel de enzy
men ongeschikt om, voor het geval dat van het tweekompartimentenmodel ge
bruik wordt gemaakt, combinaties met andere enzymen te vormen.

In deze paragraaf wordt de volgende fitmethode (eenkompartimentmodel) ge
hanteerd:
- datainterpolatie
- tijdvariantefiltering

niet-lineaire 3-parameterfit (dit is in feite de niet-lineaire 4-parame
terfit echter met constante C2L)

- PHI geldt als snelle enzym en GOT als langzaam enzym
- fitperiode: 0-72 uur.

Het effect van natailen was niet meer merkbaar in de laatstgemeten waarden
van GOT. Derhalve werd hiervan het gemiddelde bepaald m.b.t. aile patienten
met als resultaat: C2L = 6.2.

In tabel 5.8 worden de verkregen fitresultaten overzichtelijk weergegeven
voor de patienten 17 tim 70.
Gem' en SD' betreft die patienten, welke aan het criterium: aile betrouw
baarheidsintervallen voor de fysische parameters p, k1 en k 2 < 100% voldoen.
We vinden op die manier slechts twee uitvallers: de patienten 25 en 61. Bij
het bestuderen van deze tabel komt het tweede bijzondere kenmerk naar voren
namelijk een gemiddelde waarde voor p met een relatief kleine standaardde
viatie (ca. 15%).
Bovendien komt de gevonden waarde van p, evenals in het geval van de combi
natie CPK-HBDH, goed overeen met de enzyminhoud van humaan hartweefsel.



Periode 0-72 uur

PNR elL p k
1

k
2

GRES df

[ 1 ] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] [% ] <100%

17 26 29 17 68 1.4 j

21 22 31 12 49 0.9 j

25 39 15 196 630 12.9 n

26 33 18 29 100 2.7 j

29 33 28 24 95 5.3 j

30 24 34 21 82 1.2 j

43 24 25 18 63 1.6 j

60 30 31 10 52 1.1 j

61 50 27 5 40 6.9 n

62 18 25 23 66 2.1 j

63 27 27 23 87 2.4 j

64 28 25 15 40 1.5 j

68 22 27 9 31 1.1 j

70 41 25 11 44 1.2 j

aantal

Gem' 27 27 18 65
~

1.9 12

SD' 6 4 6 22 1.2

Tabel 5.8
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VI EVALUATIE FITMETHODES

Reeds bij de inleiding (hoofdstuk I) werd gewezen op de uiterst cruciale
aanname:

-47-

(6.1)

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan wat de invIoed is van verschuivin
gen in de tijd (van f 2(t) t.o.v. f 1 (t)) op de fitresultaten.
We onderscheiden hierUtwee soorten ~erschuivingen te weten:

1. gehele verschuivingen voorgesteld door: f 2 (t + T) = P • f 1 (t) ,
u - u

2. topverschuivingen, hetgeen inhoudt dat beide enzymen weI tegeIijker
tijd beginnen uit te storten maar de toppen van de uitstortingsfunc
ties t.o.v. elkaar verschoven zijn; in formulevorm:

f ? (t) = P • f 1 (t, t + T)u_ u m-

Hierbij is t
m

het tijdstip waarbij f
U1

(t) zijn topwaarde aanneemt.

Deze verschuivingen kunnen gesimuleerd worden. Daarbij wordt gebruik ge
maakt van de theoretische p.c.-curves, gebaseerd op CPK en aHBDH, in com
binatie met de voor het patientenmateriaal representatieve sampleschema's
(zie tabel 3.1).

De op deze manier geconstrueerde ideale patienten worden IP1 resp. IP2
genoemd.

om enkel de invIoed van de verschuivingen te bepalen worden de theore
tische p.c. curves niet gestoord, tevens wordt er geen smoothing toege
past.
Als fitmethode wordt de op het tweekompartimentenmodel gebaseerde niet
Iineaire 6-parameterfit (6 PF) gehanteerd.
Er worden voor elke ideaIe patient 8 simulaties uitgevoerd:

- 4 simulaties m.b.t. gehele verschuivingen,
- 4 simulaties m.b.t. topverschuivingen.

De gehele en ook topverschuivingen, van aHBDH t.o.v. CPK, bedragen ~ 2
uur resp. ~ 4 uur. De betreffende resultaten zijn weergegeven in tabel
6.1 (parameterwaarden) en 6.2 (betrouwbaarheidsintervallen)

We beperken ons eerst tot de simuIatieresuItaten behorende bij de gehele
verschuivingen (type G). Het verloop van de parameters als functie van de
verschuiving (bt) wordt geiIIustreerd in de figuren 6.1 tot en met 6.5.
Hieruit kunnen we concluderen dat de parameters p, k 1 en P/V. sterk vari
eren als functie van bt, dit in tegensteIIing met de parameters k2 en
p/V •

e



id.pnr verschuiving C
2L

p p/V. p/V k
1

k
2

GRES
~ e

[ uur] type [ 1 ] [ 10-2] [ 10-3] [ 10-3] [ 10-2] [ 10- 3] [ %]

invoer 80 15 14 16 17 15

I +2 G 76 6 20 16 51 17 1.4

I -2 G 93 22 10 17 10 14 1.6

I +4 G 75 0 21 17 xxx 18 2.3

I -4 G 113 27 5 27 7 15 3.2

II +2 G 73 7 18 15 43 16 1.2

II -2 G 95 21 11 19 11 15 1.0

II +4 G 74 0 21 17 xxx 18 2.1

II -4 G 114 26 7 30 7 16 2.8

I +2 T 81 14 11 14 24 14 0.3

I -2 T 80 15 16 17 12 15 0.2

I +4 T 81 13 9 12 32 13 0.8

I -4 T 80 15 13 18 7 13 0.0

II +2 T 79 14 12 14 25 14 0.2.
II -2 T 79 15 16 17 12 15 0.2

II +4 T 80 12 9 12 34 13 0.7

II -4 T 80 15 14 18 7 13 0.1

(G = gehele verschuiving)

(T = topverschuiving)

Tabel 6.1
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id.pnr verschuiving BIC
2L BI P BI P/V. BI P/V BI k

1
BI k

21. e

[ uur] type [% ] [% ] [ %] [% ] [ %] [ %]

I +2 G 2 15 12 19 20 7

I -2 G 3 5 26 31 12 4

I +4 G 2 xxx 13 21 xxx 9

I -4 G 5 10 358 126 25 69

II +2 G 3 16 12 21 21 7

II -2 G 3 6 21 25 12 4

II +4 G 3 xxx 14 24 xxx 10

II -4 G 7 14 320 133 35 72

I +2 T 0 2 3 4 2 1

I -2 T 0 1 2 3 2 1

I +4 T 1 5 7 11 6 2

I -4 T 0 0 1 1 0 0

II +2 T 1 2 2 4 2 1

II -2 T 1 1 4 6 3 1

II +4 T 2 6 7 . 11 8 2

II -4 T 0 0 2 2 1 0

(BI = betrouwbaarheidsinterval)

Tabel 6.2
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Tussen de parameters p en k 1 bestaat een correlatie die overeenkomt met
de correlatie gevonden bij patienten (uit tabel 4.2), zoals figuur 6.6
illustreert.
Gehele verschuivingen van +4 uur resulteren in een zeer grote k 1 en een
p met waarde 0; de andere parameters bezitten daarentegen fysisch accep
tabele waarden. De in tabel 4.2 vermelde patienten 70 en 409 vertonen
eenzelfde gedrag m.b.t. p en k 1; de parameters P/V. en k

2
nemen daarbij

echter fysisch niet-relevante waarden aan. Hieruit~kan dus niet geconclu
deerd worden dat bij deze 2 patienten een gehele verschuiving van +4 uur
is opgetreden.

Bezien we vervolgens de simulatie-resultaten t.g.v. topverschuivingen dan
vinden we m.b.t. het vorige een afwijkend verloop van de parameterwaarden
als functie van ~t, zoals geschetst in de figuren 6.7 tot en met 6.11.
Opvallend is dat de parameter p nagenoeg ongevoelig is voor topverschui
vingen evenals k 2 . Ook de parameters k 1 en p/V. zijn minder gevoelig
voor topverschuivingen als voor gehele verschuivingen. Gezien het onge
voelige gedrag van p is de correlatie tussen p en k 1 in veel mindere
mate aanwezig dan die gevonden bij de patienten.
Opmerkelijk is bovendien dat bij topverschuivingen kleine residuen ge
vonden worden evenals bij gehele verschuivingen tot 2 uur, dit in tegen
stelling met wat tot nu toe werd verondersteld (zie lit. [5])!

Resumerend kunnen we stellen dat:

a) gehele verschuivingen erg onwaarschijnlijk z~Jn, gezien de resultaten
verkregen bij hartcelkweekexperimenten (lit. [2]). Dit geldt zeker
voor gehele verschuivingen groter dan of gelijk aan 4 uur, waarbij
bovendien grote betrouwbaarheidsintervallen gevonden werden (zie
tabel 6.2)

b) topverschuivingen eenmogelijkeoorzaak zouden kunnen z~Jn van de gro
te variabiliteit in parameterwaarden zoals die bij patienten optreedt.
Hiertegen pleit echter de geringe correlatie tussen p en k 1 bij simu
laties die niet overeenstemt met de (hoge) correlatie volgend uit
patientenresultaten.

Kortom: een nadere en meer gedetailleerde analyse is noodzakelijk om tot
kernachtigere uitspraken m.b.t. de validiteit van de evenredigheid van
uitstortingsfuncties te komen.
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VII IDEALE SAMPLESCHEMA

Ter bepaling van het ideale sampleschema wordt uitgegaan van formule 1.12,
welke op de volgende manier kan worden gerepresenteerd:

C2 (t) = C2L + PC1 (t) + Convl 1 (t) + convl2 (t)

met de convolutiekernen:

(7.1)

(7.2)

Convl2 (t) (7.3)

Bij de gebruikte least-squares-methode wordt telkens het residu per punt
bepaald. Vanuit dit oogpunt is het interessant na te gaan welke van de
vier termen achter het =-teken (zie 7.1) gedurende welke periodes domine
reno
Daartoe wordt bepaald hoe de relatieve bijdrage van elk van de genoemde
termen tot C (t) als functie van de tijd verloopt.
GebrUikmaken~ van de theoretische p.c. curves voor ~ en aHBDH (zie
hoofdstuk II) kan dit verloop als voIgt worden geschetst (zie fig. 7.1).
De parameter C2L is bijna gedurende het hele tijdsinterval sterk vertegen
woordigd. Uit proefsimulaties is gebleken dat de schatting van C2L rela
tief zeer kleine betrouwbaarheidsintervallen opleverde. De term P.~ le
vert aIleen een significante bijdrage gedurende het begin van de meetpe
riode. Indien hierin echter genoeg meetpunten voorkomen kan de parameter
P met goede betrouwbaarheid geschat worden. De convolutiekern Convl2(t)
levert zijn belangrijkste bijdrage gedurende de eerste 100 a 150 uur.
Convl2 (t) herbergt twee te schatten parameters te weten:

(7.4)

De bijdrage van Convl 1 (t) is gedurende het hele interval van belang op de
eerste 20 a 30 uur na. Ook hieruit dienen twee parameters geschat te wor
den namelijk:

(7.5)

Het zij nog opgemerkt dat:

(7.6)

om iets exacter periodes m.b.t. de "importantie" van de verschillende ter
men aan te geven wordt een 20% grens (zie fig. 7.1) geintroduceerd.
Deze keuze is vrij arbitrair en enkel hierop gebaseerd dat deze grens ener
zijds boven het ruisniveau van C2 (t) (ca. 5%) moet liggen en_anderzijds
een waarde van 30 a 35% niet mag overschrijden om de term p.C1 niet geheel
te discrimineren.
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Op deze manier kunnen de volgende periodes voor de betreffende termen
worden bepaald:

-
C

2L P.C 1 Convl
1

Convl
2

0-21 uur 6-35 uur 28-400 uur 14-100 uur
en

78-400 uur

Tabel 7.1

Zoals reeds vermeld zal de schatting van C
2

geen probleem opleveren. Der
halve wordt voor de opbouw van het ideale s~Pleschema P.C

1
als uitgangs

punt gekozen, aangezien deze term het meest kritische verloop heeft.
Definieren we N als het aantal punten gekozen tussen 6 en 35 uur dan is
het in eerste instantie redelijk de periodes van 14-100 uur resp. 28-400
uur elk 2N punten toe te kennen.
Dit vanwege het feit dat uit elk van beide convolutiekernen 2 parameters
geschat dienen te worden.
In het ideale geval zou de puntendichtheid (0) gedurende elke periode con
stant moeten zijn, zie volgende figuur:

-
~y.C,

.
~ ~o'w,. 2-

COT""

o,~ 35 100

Fig. 7.2

400

Uitgaande van een constante puntendichtheid voor P.C1 vindt men voor beide
overige termen een variabele puntendichtheid, die wegens de wederzijdse
overlappingen sprongsgewijs zal verlopen. De volgende figuur illustreert
het op deze manier gevonden verloope van de feitelijke puntendichtheid als
functie van de tijd:



o \00

Fig. 7.3
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I

Uit vergelijking van figuur 7.3 met figuur 7.2 blijkt, dat vooral de pun
tendichtheid van convl1 aan veranderingen onderhevig is.
Bij proefsimulaties werden dan ook grotere betrouwbaarheidsintervallen
voor de betreffende parameters (zie 7.5) gevonden. Nagenoeg gelijke be
trouwbaarheidsintervallen voor de parameters uit 7.4 en 7.5 alsmede p
werden gevonden bij een keuze van 2~ N punten voor Convl 1 .
Op de hier beschreven wijze kunnen een aantal sampleschema's, afhankelijk
van het totaal aantal datapunten (M), worden geconstrueerd:

Sampleschemano: M N Periode (uur) T(uur)

~O- 36 2

SSl 49 15
36-100 4

100-244 12
244-388 36

0- 36 3

SS2 34 10
36-102 6

102-246 18
246-408 54

0- 36 4

ss3 25 7
36-100 8

100-244 24
244-388 72

0- 35 5

SS4 21 6
35-105 10

105-255 30
255-435 90

(T=intervaltijd) tabel 7.2

Voor elk sampleschema worden de plasmaconcentraties voor de enzymen CPK en
aHBDH berekend m.b.v. de theoretische p.c. curves. De zo verkregen data
worden voorzien van een 5% random relatieve fout.
Vervolgens worden voor ieder sampleschema apart 60 simulaties verricht op
basis van de tweecompartimentenmodel-fit.
De resultaten zijn samengevat in bijgaand overzicht:



eenheid: (10- 2) (10-3) (10- 3) (10-2) (10-3)

55 no.: p + sd P/Vi + sd P/Ve + sd k1 + sd k2 + sd- - - - -
invoer 15.0 14.0 16.0 17 .0 15.0

55 1 14.4 1.7 15.1 4.6 15.9 3.5 18.5 4.6 15.1 L8

55 2 14.6 2.1 15.4 3.8 16.1 3.8 18.6 4.7 15.2 1.8

55 3 14.4 2.4 15.5 6.3 15.2 5.2 19.2 5.9 15.2 2.5

55 4 14.9 2.9 14.7 5.6 14.9 4.7 19.4 13 .6 14.8 3.1

Tabel 7.3

Voor de corresponderende betrouwbaarheidsintervallen (betrouwbaarheids
niveau=95%), uitgedrukt in %, geldt verder:

55 no. BI p BI p/v. BI p/V BI k 1 BI k 2~ e

55 1 21 41 63 35 14

55 2 27 48 74 43 19

55 3 33 60 94 55 23

55 4 44 68 107 70 28
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(BI = Betrouwbaarheidsinterval Tabel 7.4

Uit bovenstaande tabellen kan geconcludeerd worden dat indien nauwkeurige
schattingen gewenst zijn 55 1 en 55 2 de voorkeur verdienen, met de na
druk op 55 2 omdat dit sampleschema liefst 16 datapunten minder bevat dan
55 1!
Tot slot dient te worden opgemerkt dat de in deze tabellen niet vermelde
parameter C2L voor alle sampleschema's uitstekend gefit kon worden en
zelden een afwijking groter dan 10% van de invoerwaarde gevonden werd.
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