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Samenvatting.

Een veel toegepaste methode om informatie te verkrijgen

Over enkele aspecten van de nierfunctie en nierdoorbloeding is

de renografie, d.i. het registreren van het verloop van de ra

dioactiviteit in het niergebiefuals fUnctie van de tijd (het

renogram) na inspuiting van een radioactieve stof.

De beoordeling van het renogram vindt plaats door beschouwing

van de vorm, ondersteund door enkele karakterestieke groothe

den van het renogram, zoals:

1. de tijd waarin het maximum van de curve bereikt wordt

2. de hoogte van het maximum

3. de hoogte van de eerste fase

4. de helling van de tweede fase

5. de snelheid van daling in de derde fase

Deze methode is niet erg nauwkeurig en de interpretatie hangt

mede af van de ervaring van de betrokken persoon. M.b.v. schat

tingstechnieken wordt nu getracht, na het opstellen van een

mathematisch model, dit model af te regelen naar de gemeten

curve, en daarmee te komen tot quantitatieve grootheden, welke

informatie bevatten over enkele aspecten van de nierfunctie.

Dit derde afstudeeronderzoek in dit project heeft geresulteerd

in een beter inzicht in de noodzakelijke modeldetaillering en

informatieinhoud van de renogrammen en opent daardoor een

zicht op haalbare horizon van het onderzoek in zijn totali

teit.
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Summary.

A very much app11ed method to obtain information about

Some aspects of kidney functioning is renography, this is the

recording of the radioactivity of the kidneys, as a funetion

of time (the renogram) in response to an injection of a car

riersubstance labeled with a radioaetive isotope.

The judgement of the renogram takes place by visual conside

ration of the shape of tbe curve, assisted by some characte

rastic quantities of the renogram like:

1. the time in w1ch the maximum of the curve is achieved

2. the height of the maximum

3. the height of the first phase

4. the slope of the second phase

5. the rapidity of decrease in the third phase

This method is not very accurate and the interpretation is

dependend of the experienc~ of the person concerned. With the

help of estimation thechnics w'll try, after the development

of a mathmatical model, to adjust this model to the renogram

to come to some quantities, wich contains information about

some aspects of kidney functioning.

This third investigation in this project has resulted in a

better judgement in the necessary modeladaptation and infor

mationcontents of the renogram and opens a prospect on the

possibil1ties of the investigation in total.
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Inleiding.

Renografie is het registreren van de radioactiviteit in de

nier, welke optreedt na een injectie in de armader van hippu

ran, dat gemerkt is met 1131. Als injectievloeistof is hippu

ran gekozen omdat deze uitsluitend en volledig door de nieren

wordt uitgescheiden.

Het doel van de renografie is het verkrijgen van quantitatieve

informatie over de nierfunctie en nierdoorbloeding uit het

tijdsverloop van de radioactiviteit in de nier (het renogram).

Na bestudering van de anatomie en fysiologie van de nieren en

de waterhuishouding van het lichaam is een model opgesteld,

dat het verloop van de radioactieve stof in de nieren mathe

matisch beschrijft (Zijlmans, Haak, lit. 1 en 2).

Het model is een sterk vereenvoudigde weergave van de werke

lijkheid door een aantal vooraf gestelde veronderstellingen

(hfdst.1). Door met dit model aan echte renogrammen te schat

ten, komen een aantal tekortkomingen in dit model naar voren,

als gevolg van een te eenvoudige opzet (hfdst.2). In hfdst.3

wordt getracht, door op enkele vooronderstellingen terug te

komen, tot een betere modelaanpassing te komen. Dit heeft ge

resulteerd in de in hfdst.4 genoemde mogelijkheden tot voort

zetting van dit onderzoek.
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Hoofdstuk 1. Korte samenvatting opzet schattingsmodel.

In zijn verslag is Zijlmans (lit.1) uitgebreid in

eegaan op de anatomie en de fysiologie van de nieren, de

waterhuishouding van het lichaam en de hippuranverdeling.

In dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting

gegeven van de hi~puranverdeling en een aan de hand

hiervan afgeleide schattingsmodel. !D:t vooronderstellingen

welke hieraan verbonden zijn worden op een rijtje gezet.

Afsluitend wordt het electrisch analogon van het sch~ttings

model gegeven en de formules welke het verloop van de

hoeveelheid hippuran in de nieren en van de achtergrond

beschrijven. Een uitvoerige afleiding hiervan is te vinden

in de afstudeerverslagen van Zijlmans en van Haak. (lit.1 en

2) •

1.1. Hippuranverdeling.

Het hippuran wordt in een armader geinjecteerd. Door de

circulatie en de menging in de beide ventrikels wordt een

snelle luenging over het bloedvaatstelsel verkregen. Van de

cardiac output gaat ca. 20~& rechtstreeks naar de beide

nieren, ~lwaar de uitscheiding van het hippuran plaats

vinctt, hetwelk dan via de ureter naar de blaas wordt

afgevoerd. Verder vindt er nog uitwisseling plaats van

water met de interstitiële en de intracellulaire vloeistof.

Met deze laatste vloeistof vindt echter geen uitwisseling

van hippuran plaats. Aan de hand van onder andere deze

beBcllouwinGen kan va: ~ de hippuranverdeling een model worden
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opgesteld. De diverse delen van de nieren en volumina, die

qua eigenschappen en eedrag als één geheel worden beschouwd,

worden voorgesteld door compartimenten. We komen dan tot het

volgende schattingsmodel.

K V1
G12

V2 mengkamers

mengkamers

vertragingen4T

V4p

4 ---,
r---';:---, 1

I
I
I
I
I meetgebied
I
I
I
I

.---~

31t

V3p

V5 mengkamer

,fig. 1. 1-1

Hierin stelt voor:

K dosis geinjecteerde hippuran (Curie).

V1 _volume bloedglasma (liter) •

8

linker nier (min).
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achtergrondactiviteit gerekend. Wordt dus in een afwijk

end geval een kleine effectieve flow gemeten dan kan dat

het gevolg zijn van een kleinere flow door de nieren,

dus een slechtere doorbloeding, doch ook van een vermin

derde uitscheidingscapaciteit, of door a). Dit laatste

betekent voor het model dat de achtergrondactiviteit

versterkt wordt.

c) De volumina en de waterflows zijn constant.

De verwachting is nl. dat eventuele afwijkingen t.o.v.

het dynamisch evenwicht klein zullen zijn, aangezien de

patient gedurende de meting geen veranderende inspanning

hoeft te verrichten. Ondanks dit kan het dynamisch

evenwicht toch nog wel verstoord worden indien er een

nierdefect aanwezig is bijv. een schoksgewijze afsluiting

van de ureter. Het model kan dan niet meer gebruikt

worden.

d) Op t=O (moment van injectie) is al het hippuran homogeen

over het bloedcompartiment verdeeld.De gevolgen hiervan

zijn vooral merkbaar op de eerste 3 à 4 modelwaarden.

(zie hoofdstuk 3.4).

e) De uitscheiding vindt alleen plaats door de cortex

nefronen.

Er zijn ten eerste 8 maal zoveel cortex nefronen als de,

niet beschouwde, juxtamedullaire nefronen. Ten tweede

komt de uitscheiding van hippuran voor 80% op rekening

van de cortexnefronen. (lit. 8).

f) Alle nefronen hebben dezelfde vertragingstijd.
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meetgebied

8

linker nier (min).

waterflow van compartiment i naar compartiment

j (liter/min).

gebied, waarvan de straling door de Gamma Came

ra wordt gemeten.

1.2. Vooronderstellingen schattingsmodel.

Bij het opstellen van de hippuranconcentraties in de

diverse compartimenten zijn een aantal vooronderstellingen

gedaan, welke wiskundige formuleringen mogelijk maken.

Achteraf moet worden nagegaan of deze vooronderstellingen

gedaan mogen worden.

De vooronderstellingen zijn:

a) De invloed van de niercapillairen, welke niet tot het

tubulaire systeem behoren, wordt verwaarloosd. Deze

verwaarlozing kan worden gepleegd omdat de fractie

bloed welke nodig is om de nier van energie en bouw

stoffen te voorzien slechts ca. 3% bedraagt. De van deze

fractie bloed afkomstige straling wordt in het model bij

de achtergrondactiviteit gerekend.

b) Alle aangeboden hippuran wordt door de nieren uitge

scheiden.

In werkelijkheid is de hoeveelheid hippuran welke bij

een gezonde nier wordt uitgescheiden ca. 82%. Daardoor

zijn de plasmaflows (G13 en G14), welke op deze manier

bepaald worden, effectieve flows, welke-dus kleiner zijn

dan de echte flows. De hippuran welke de nier via de nier

vene verlaat wordt wederom bij de
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De cortex nefronen hebben nl. een regelsysteem (het

juxtaglomerulaire apparaat) dat er voor zorgt dat de

doorstroming van de nefronen constant gehouden wordt. De

vertragingstijden van deze nefronen zijn dus vrij constant

en vrijwel onafhankelijk van de diurese. Dit laatste

geldt niet voor de juxtamedullaire nefronen, doch deze

worden niet beschouwd (punt e).

g) De menging welke in de nefronen optreedt wordt verdis

conteerd in de menging van de pelvis.

In werkelijkheid is de nefron niet alleen een vertragings

element doch draagt ook bij tot de menging.

Om dit in het model te verdisconteren is een moeilijke

zaak. Daarom wordt de menging, welke in de nefronen

optreedt, gevoegd bij de menging welke in de pelvis op

treedt. Dit betekent dat een effectief pelvisvolume moet

worden ingevoerd welke groter is dan het werkelijke volume.

h) De achtergrondactiviteit wordt verwaarloosd (zie hoofd

stuk 3.1).

1.3. Electrisch analogon.

Van het eerder gegeven compartimentenmodel kan een

electrisch analogon gegeven worden. Hierin komt een volume

overeen met een condensator, de nefronen met een zuivere

vertraging, en de water flows met geleidingen (fig. 1.3-1).

DG hoeveelheid ge!njecteerde hippuran komt hierin overeen

met een hoeveelheid lading die op t=O op C1 wordt gezet,
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terwijl de hippuranflow overeenkomt met de electrische

stroom. De stroombronnen geven aan dat de hippuranflow

slechts in é~n bepaalde richting vloeit.

Het verloop van de hippuranactiviteit in het meetgebied

als functie van de tijd voor de verschillende gebieden is

als volgt.

a) achtergrond (komt in hfdst. 3 ter sprake)

M1(t) = aexp(-P2t) + bexp(-P4t) t~O

b) rechternier

M2(t) = P1(1-exp(-P2~» + P3(1-exp(-P4 t » O~t<P5

P6 exp (P2P5.) P6exp (P4P5)
M2(t) = P1( P6-P2 ~ - 1 )exp(-P2t ) + P3( P6-P4 -

P1 P2 P3P4
exp(-P4~) - (P6-P2 + P6-P4Jexp(-P6(t-P5» t~P5

(1.3.2)

c) linkernier

M3(t) = P7(P1(1-exp(-P2t » + P3(1-exp(-P4t ») O~t<P8

Pgexp(P2P8) Pgexp(P4P8)
M3(t) = P7(P1( - 1)exp(-P2t ) + P3( P _P -1).

P9-P2 9 4

exp(-P4 t ) - (P1
P

2 + P3
P

4 )exp(-P9(t-P8») ~P8
P9-P2 P9-P4

(1.3.3)

Omrekening:naar de fysiologische grootheden.

G10 = G12 + G13 + G14
2 2

G10 P1P2 + P3P4
v;- = P1 P2 + P3P4
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G12 P2P4(P1 + P3)
(1.3.5. )VT" =

P1P2 + P3P4

2
G12 P,P3(P2 - P4)

(1.3.6. )vr = (p, + P3)(P1P2 + P3P4)

P2P4(P1
2

V1 + P3)
(1.3.7.)~ =

P1 P3(P2
2- P4 )

G13 P,P2 + P3P4
(1.3.8.)vr = (P1 + P3H 1 + P7)

G14 (P,P2 + P3P4)P7
(1.3.9.)vr = (P1 + P3)(1 + P7)

Betekenis van de parameters en hun dimensies.

co~ffi~nt trage e-macht

exponent trage e-macht

co~ffici~nt snelle e-macht

exponent snelle e-macht

vertragingstiJd nefronen rechternier

verhouding G35/V3p rechternier

(Curie)

. (Herotz)

(Curie)

(Hertz)

(tijd)

is exponent van de derde e-macht

P7 evenredigheidsconstante tussen

rechter- en linkerrenogram

P8 vertragingstijd nefronen linkernier

Pg verhouding G45/V4p linkernier

(Hertz)

(dimensieloos)

(Tijd)

(Hertz)

In het vervolg duiden we de mathematische parameters P1

t/m Pg aan met M.P. en de fysiologische grootheden met F.P.
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Hoofdstuk 2. Schattingen aan ~~n renogram.

De schattingen met het 3 e-machtenmodel worden herhaald

omdat er in het afstudeerwerk van Zijlmans een fout is ge

maakt met betrekking tot de weegfactoren welke voorkomen in

de te minimaliseren foutfunctie p. Voor zover het de reeds

eerder uitgevoerde schattingen betreft worden deze opnieuw

met de juiste weegfactoren gegeven. Daarna wordt overgegaan

op schattingen aan twee renogrammen van ~~n patient tegelijk.

Hierop wordt later nader ingegaan.

Om de spreiding van de parameters te bepalen wordt model-

op modelschatting gedaan. Om te onderzoeken of ~én set meet

punten áán of meerdere sets parameters kan opleveren worden

er hoogtekaarten getekend in de omgeving van de geschatte

M.P.' B.

2.1. Weging, te verwachten fout.

De te minimaliseren foutfunctie luidt:

waarin: Yn de gemete~l waarde op t=nAt

fn(E) de modelwaarde op t=nAt

wn de weegfactoren

NFO het aantal meetpunten

Aangezien niet gesteld mag worden dat alle meetwaarden dezelf

de betrouwbaarheid hebben, moeten weegfactoren bepaald worden.

Deze weegfactoren zijn de reciproke waarden van de varianties

van de verwachte waarden van de desbetreffende meetpunten.
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Door de toegepaste meetmethode, nl. het tellen van een aantal

counts per meetpunt, volgen de meetwaarden een Poissonver-

deling waarbij de variantie gelijk is aan het gemiddelde.

Dit betekent dat voor w moet worden gekozen:n

wn=1/Y en daarmee. n

f=0/ (Yn - fn(l!) )2 [countsJ
~ Yn

Het signaal kan beschouwd worden als een deterministisch

signaal met daarop een Gaussisch verdeelde ruis gesuperponeerd

waarvan de variantie (62 ) gelijk is aan de signaalwaarde.

De aldus gedefinieerde ruis is onafhankelijk van de verschil

lende meetwaarden en het gemiddelde (=0), de spreiding (=Yn )

en de vorm (Gaussisch) er van zijn volledig bekend.

We krijgen dan een schatting voor de fout ~ door de afzonder

lijke varianties te sommeren.

(zonder weging) [counts]

Met weging wordt dit:

[meetpunten]

De te verwerken renogrammen worden genormeerd op een

maximale amplitude van 1. Door dit normeren ontstaat een

afhankelijkheid van de parameters. Immers, dan is :

De reden voor het normeren is tweeledig.

a) De amplitude van een renogram is afhankelijk van de
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hoeveelheid geinjecteerde hippuran. Deze hoeveelheid varieert

sterk van renogram tot renogram. Het verband tussen de hoe

veelheid geinjecteerde hippuran en de amplitude is niet be

kend. Uit de amplitude kan derhalve geen informatie gewon-

nen worden.

b) Door normering is het mogelijk de parameters, welke een

renogram beschrijven, van verschillende renogrammen met el

kaar te vergelijken. (Er zou ook genormeerd kunnen worden op

het oppervlak van het renogram wat weer andere waarden van

P1 en P3 op zou leveren. Als quotient geschreven verdwijnt

die invloed).

Voor de te verwachten fout betekent dit: Elr~}= NFOl Ymax

= •Ymax

Hieruit volgt dat de te verwachten fout kleiner wordt naar

mate het aantal counts per sample groter wordt. Anderzijds

neemt de fout toe als het aantal meetpunten toeneemt. Er zou

naar een optimum gezocht kunnen worden zodanig dat met een

minimaal aantal meetpunten nog informatie genoeg aanwezig

is om de zes parameters te schatten.

2.2.1 Model-op-modelschatting.

2.2.1.1 Bepaling van de spreiding.

Met de formule 2.1.1 wordt de model-op-modelschatting

uitgevoerd, om het schattingsprogramma te testen en om de

spreiding van de parameters te bepalen. Een renogram wordt

gegenereerd met de volgende zes M.P.ls volgens de formules

(1.3.2) en (1.3.3).
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2.765, 0.0478, 0.713, 1.848, 2.176, 0.582.

waarna er een 18 tal reeksen Poisson ruis op worden gesuper

poneerd. In dit geval, waarbij het a~ntal counts per meet

waarde groot genoeg is kan de Poisson ruis met voldoende

nauwkeurigheid door normale ruis worden benaderd. Naarmate

het aantal counts toeneemt wordt deze benadering beter. In §
2.1 hebben we 'gezien dat de variant~e gelijk is aan het

gemiddelde, dus de standdaarddeviatie is VgemiddeldJ=~.·

Een benadering voor de normaal verdeelde meetwaarden

geschiedt met de formule
12

y' =y +~(2. l.ri -6).
n n n·· 1

~=

waarin Yn = meetwaarde van gegenereerde renogram

tt = idem met ruisn

ri = een uniform verdeeld random getal (O<r. <1)
:::L

In de tabellen worden tevens de F.P.ts, welke uit ~~n

renogram bepaald kunnen worden, weergegeven. Uit de resul-

taten van de schattingen wordt de spreiding van de M.P.'s

bepaald, wat aangeeft hoe betrouwbaar het model die M.P.ts

kan bepalen. De spreiding van de F.P.ts wordt op twee

manieren bepaald, nl. rechtstreeks uit de resultaten en

door in de formules 1.3.4 tot en met 1.3.9 de é~n û grenzen

Van de M.P.-waarden in te vullen. Daartoe wordt per M.P.

waarvan het teken uitsluitsel geeft voorogekeken naar a~

welke uiterste (grootste of kleinste) waarde van p. de F.P.
:::L

maximaal en minimaal is.

De resultaten van de model-op-modelschatting zijn in tabel 1

opgenomen. (x is de startwaarde voor de randomreeks).
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x 0 2386 4561 6998 8012 10121
·par 1 2.7605 2.8021 2.6761 2.8200 2.8018 2.6741
pa:r 2 0.0479 0.0508 0.0462 0•.0449 0.0454 0.0465
par 3 0.7316 0.7198 0.7521 0.7578 0.7557 0.7463
par 4 1.8489 1.8896 1.9118 1.8427 1.8688 1.8180
par 5 2.1777 2.0895 2.1756 2.0969 2.1159 2.1064
par 6 0.5815 0.5907 0.5265 0.5498 0.5369 0.5232

.G:10/V1 1.6885 1.7154 1.7641 1.6932 1.7181 1.6693
G12/V2 0.2083 0.2250 0.1939 0.1944 0.1961 0.1935
G12/V1 1.2633 1.2888 1.3086 1.2676 1.2854 1.2363

V1/V2 0•.1649 0.1'46 0.1482'0' 0.1533 0.1525 0.1568

crit. tol linem tol tol tol tol
fout 9.24-6 4.619-3 6.98-3 8.9"-3 1.2.6-2 7.21Q-3
grad. f6 -1 /8-9 10-9 ~-9 ~-8 fa-8
iter. 2 8 9 9 10 10
ruis 8.0fa-3 8.8$-3 8.9....3 8.88-3 8.916-3 8.8~-3

x 18 78 105 702 1342 3562
par 1 2.7428 2.7368 2.6963 2.7713 2.7072 2.8074
par 2 0.0472 0.0486 0.0497 0.0493 0.0469 0.0475
par 3 0•.7504 O.o{ .JG4 0.7216 0.7216 0.7351 0.7307
par 4 1.7259 1.9871 1.8987 1.8552 1.7964 1.7508
par 5 2.1085 2.2320 2.2530 2.1970 2.1277 2.1180
par 6 0.5428 0.5934 0.6095 0.5979 0.5537 0.5906
G10/V1 1.5733V 1.8193A 1.7340 1.6880 1.6429 1.5900
G12/V2 0.1998 0.2164 0.2144 0.2165 0.2004 0.2083
G12/Vî 1.1655V 1.3730.1 1.2939 1.2656 1.2224 1.1907

V1/V2 0.1714 0.1576 0.1657 0.1711 0.1639 0.1749

crit. tol tol tol tol tol tol

fout 8.219-3 5.1/d-3 6.71d-3 7.7~-3 6.3@-3 8.7~-3

gr~d. 18-8 8-8 .6-8 ~-8 18-7 (U-9

iter. 9 11 9 10 10 9
ruis 8.91d-3 8.71d-3 8.7fc)-3 8.8~3 8.718-3 8.7ta-3
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x 5001 7256 9266 10256 12986 15832
par 1 2.8358 2.8176 2.8468 2.6296 2.6170 2.6345
par 2 0.0471 0.0467 0.0501 0.0471 0.0519 0.0444
par 3 0.7248 0.7532 0.7156 0.7318 0.6921 0.7410
par 4 1.7956 1.7729 1.8620 1.7873 1.8726 1.8203
par 5 2.1926 2.1101 2.2800 2.1385 2.2084 2.1598
par 6 0.6037 0.5621 0.6672 0.5441 0.6218 0.5134
G10/V1 1.6329 1.6181 1.6868 1.6368 1.6999 1.6786
G12/V2 0.2098 0.2015 0.2253Ll 0.1976 0.2246 0.1861V
G12/V1 1. 2298 1.2072 1.2727 1.2108 1.2672 1.2443

V1/V2 0.1706 0.1669 0.1770 0.1632 0.1772~ 0.1496

crit. tol tol tol tol tol tol
fout 8.9~3 8.2~3 6.6~3 7.61iJ-3 7.013-3 8. 1"'-3
grad. ~-8 ta-9 1él-9 fa-9 /û-8 fa-9

iter. 9 10 9 11 10 12

ruis 8.8~3 8.8~-3 8.9ta-3 8.6~-3 8.4,f>-3 8.7~-3

crit. : geeft aan op welk criterium het programma gestopt is.

fout. de eindfout in het gevonden minimum.

tol. : een minimum is bereikt met de tolerantie t<10-5•

linem. : ~+1>;X. Er werd geen kleinere fout gevonden, doch

het bereikte minimum kan juist zijn. Alvorens het

programma afbreeL~ wordt in het interval fI' en rpr+1

eerst gezocht naar een ~<;r+1.

grad. : geeft de grootte-orde aan van de grootste van de

0"elementen ~ in het minimum. gi = - ~~

iter. : het aantal benodigde iteratieslagen met een maximum

van 50.

ruis. : de te verwachten fout t.g.v. de ruis (f2.1) •

. j
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Tabel 2.

via tabel 1. via formules
1.3.4 tlm 1.3.9

groot- werkel. gemid. sprei- in
heid waarde waarde ding % max. min. in %
p1/p3 3.8780 3.7461 0.127 3.4
p2 0.0478 0.0475 0.0019 4.0
p4 1.8480 1.8362 0.064 3.5
p5 2.1760 2. 1646 0.056 2.6

p6 0.5820 0.5717 0.041 7.2

G10/V1 1.6839 1.6791 0.060 3.6 1.755 1.602 4.6

G12/V2 0.'2119 0.2053 0.012 5.9 0.221 0.190 7.8

G12/V1 1.2670 1.2531 0.048 3.9 1.301 1.203 4.0

V1/V2 0.1673 0.1642 0.0095 5.8 0.183 0.147 11.6

\.

+(i, P,-ü,

Im tabel 2 is de verhouding van P1 en P3 opgenomen. Deze

twee parameters zijn afhankelijk van de normering. In de F.P.'s

komt geen normering voor zodat de aldus gegeven grootheden

alle onafhankelijk van de normering zijno (Er zou ook genor

meerd kunnen worden op het oppervlak van het renogram wat

weer andB.e waarden van P1 en P3 op zou leveren. Als quotient

geschreven verdwijnt die invloed). In de volgende figuren

worden de grootheden uit tabel 2 langs een getallenrechte uit-

gezet.
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De resultaten
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tonen aan dat van M.P.1 en van M.p.3

t/m M.P.6 één cijfer, en van M.P.2 twee cijfers achter de

komma betrouwbaar zijn. De relatieve spreidingen van de F.P.ts

zijn iets groter t.o.v. de M.P.ts. Indien bepaald via de

"worst case" methode, zijn de uitkomsten uiteraard ongunstiger,

waarbij in het bijzonder de verhouding V1/V2 in negatieve

zin opvalt. Deze laatste spreidingen zijn gebaseerd op de

gemiddelde M.P.-waarden, met als uiterste waarden de één

v-grenzen. Hoe verloopt nu de spreiding bij andere M.P.-

waarden ? Daartoe zijn in tabel 1 de kleinste en grootste

voorkomende waarden van de F.P's aangemerkt. Voor de daarbij

behorende M.F.-waarden zijn de afwijkingen nogmaals bepaald.

~ = kleinste waarde.

~= grootste waarde.

Ter vergelijking zijn ook de gemiddelde waarden uit tabel 2

hierin opgenomen.

tabel 3.

'\7 - 6

max min % max min '% max min %

G10/V1 1.649 1.469 6.6 1.755 1.602 4.6 1.888 1.734 4.3

G12/V2 0.200 0.172 7.7 0.221 0.190 7.8 0.242 0.209 7.6

G12/V1 1.214 1.079 7.4 1.301 1.203 4.0 1.421 1.323 3.6

V1/V2 0.165 0.133 11.4 0.183 0.147 11.6 0.179 0.159 11.3

Hieruit blijkt dat in G10/V1 en in G12/V1 de afwijking toe

neemt als de grootheden kleiner worden. Voor G12/V2en V1/V2

is de afwijking het grootst bij de gemiddelde waarden.

Opmerkelijk is dat in de uitschieter naar boven van G12/V1
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de afwijking kleiner geworden is dan de grootste spreiding

in één van de parameters.

2.2.1.2. Bepaling weegfactoren.

De weegfactoren moeten in principe na elke iteratieslag

bepaald worden aan de hand van het bij die slag behorende

theoretische renogram. In het schattingsprogramma echter,

worden de weegfactoren in het begin eenmaal afgeleid van het

gemeten renogram. Om te zien of dit geoorloofd is, wordt de

model-op-modelschatting opnieuw uitgevoerd waarbij de weeg

factoren worden afgeleid van het theoretisch renogram, wat

bepaald wordt met de eindparameterwaarden van tabel 1. Het

resultaat is dat afwijkingen in de parameterwaarden op gaan

treden in de onbetrouwbare decimalen terwijl bovendien de

eindfout niet kleiner wordt. Het heeft de~halve geen zin

om in het schattingsprogramma de bepaling van de weeg

factoren te baseren op de schatting, en daardoor rekentijd

te verliezen.

2.2.2. Hoogtekaarten van de foutfunctie.

Om uitsluitsel te geven over eventuele lokale minima in

de omgeving van het globale minimum worden er twee-dimensi

onale doorsneden in het globale minimum van de zes-dimensi

onale parameterruimte gemaakt. Dit zijn in totaal 15 door

sneden, waarbij per doorsnede twee parameters worden gevari

eerd en de andere vier constant gehouden worden. op hun

werkelijke waarde~ De range en de roosterafstand van de
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parameters is als volgt genomen:

range roosterafstand

M.P.1 1.5 - 2.85 0.15

M.P.2 0.035 - 0.053 0.002

M.P.3 0.62 - 0.80 0.02

M.P.4 2.5 - 3.4 0.1

M.P.5 2.0 - 2.9 0.1

M.P.6 0.3 - 0.57 0.03

In de hoogtekaarten zijn de iteratiestappen aangegeven.

De echte minima vallen niet altijd samen met het in de

hoogtekaarten aangegeven minimum, aangezien het minimum in

de hoogtekaarten wordt gezocht op de roosterpunten. Het

echte minimum ligt daar veelal tussenin. Om een indruk te

krijgen van de "diepte" van de getekende hoogtekaarten

worden hier de onderlinge afstanden van de hoogtelijnen

per hoogtekaart gegeven.

Hoogtekaart
1

2

3
4
5
6

7
8

~h~

0.234
0.178

0.147
0.230
0.382
0.056
0.034
0.092

Hoogtekaart

9
10
11
12

13
14

15

Ah

0.232
0.010

0.042

0.180

0.026

0.155

0.276

Hieruit blijkt dat in de hoogtekaarten waarin M.P.1 en/of

M.P.6 voorkomt, de afstand tussen de hoogtelijnen enige or

ders groter is dan in de resterenfte hoogtekaarten.
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Op de structuur van de hoogtekaarten wordt later bij schat

tingen aan twee renogrammen tegelijk teruggekomen.

Uit de hoogtekaarten blijkt dat er in de beschouwde om

geving van het globale minimum geen locale minima liggen.

Dit geldt voor alle gemaakte doorsneden zodat met zeer grote

waarschijnlijkheid aangenomen mag worden dat de parameter

waarden één-éénduidig door de 41 meetpunten worden bepaald.

2.2.3. Resultaten schattingen aan één renogram.

Om de in het begin van dit hoofdstuk genoemde redenen

worden de schattingen aan enkele renogrammen nogmaals uit-

gevoerd. Extra is de kolom "ruis" waarin de te verwachten

fout t.g.v. de ruis wordt aangegeven(~2.1). De eindfout is

in de herziene versie groter aangezien in
NPo ~ '1.

(IJ =- L (!J" - rif ce»
T ,,_, !I..

Yn~1 ( normering) en in de foutieve versie ~ in de

noemer stond. De M.P. -waard~zijn weergegeven met het aantal

betrouwbare decimalen. De resultaten staan vermeld op blz.28

en 29.

2.2.4. Conclusies.

Vergeleken met de schattingen met de weegfactoren 1/~

zien we dezelfde trent in de resultaten. In het algemeen

zijn wat meer iteratieslagen nodig hetgeen ook tot gevolg

heeft dat een enkele maal vaker het maximale aantal iteratie-

slagen wordt bereikt (50).
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reno par1 par2 par3 par4 par5 par6gram crit fout grad iter ruis

248.1 5.0 .03 1.4 .3 2.0 1. 1 max .191 {d-G 50 .013
248.2 2.7 .05 .6 1.0 3.0 .7 tol .085 e-7 20 .016
447.1 3.6 .04 .7 1. 1 2.3 .6 tol .055 ~-7 11 •.014
447.2 3.2 .04 .9 1.0 1.8 •.4 "bol .064 ~-7 17 .025
441.1 4.0 .04 .6 1.5 2.4 .7 tol .036 {a-9 10 .012
441.2 7.0 .01 .8 1.3 2.0 .3 lin .039 fi-1 21 .011
163.1 2.4 .05 1.0 .8 1.8 .1 tol .091 ~-8 14 .008
163.2 1.6 .06 .8 1.4 2.4 .6 tol .064 fi-7 11 .008
235.1 3.4 .04 .8 1.6 1.8 .4 tol .043 ~-9 11 .015
235.2 3.1 .02 .8 2.1 2.1 .3 tol .022 ra-8 11 .013
330.1 1.7 .04 1. 1 .5 .9 1.2 tol .092 ~-7 22 .012
330.2 3.1 .03 .8 1.4 1.8 .5 tol .073 fa-7 11 .013
214.1 2.4 .05 .7 2.7 2.5 .5 tol .097 ~-8 10 .007
214.2 2.2 .04 .8 3.1 2.3 .4 tol .024 fi-1 12 .009
165.1 1.7 .04 .8 1.5 3.0 .2 tol .019 (i-8 13 .001
165.2 2.3 .04 .7 2.1 2.7 .3 tol .030 fd-8 11 .008
279 •.1 5.5 .02 .8 1.9 1.7 .5 tol .038 fi-7 15 .012
279.2 4.2 .03 .8 2.1 1.9 .5 tol .021 ti-8 9 .009
190. 1 I 2.4 .05 .7 1.5 3.1 .4 tol .020 1d-7 11 .009
190.2 2.1 .04 .7 1.7 4.2 .4 tol .015 ~-8 10 .009
213.1 6.8 .04 1.6 .4 .9 1.4 tol .033 ti-8 23 .007
213.2 2.1 .05 .9 1.6 1.7 .5 tol .020 ~-8 11 .007
296.1 4.9 .02 1.4 .3 1.9 .9 tol .140 fi-1 25 .005
296.2 3.3 .04 1.0 .5 2.3 .7 tol .057 19-8 13 .007
139. 1 4.0 .04 .s 2.1 1.3 .4 tol .040 fa-7 14 .009
199.2 3.3 .04 .0 3.5 1.6 .4 tol .026 fi-1 13 .011
231.1 8.7 .01 .8 2.5 2.5 .5 lin .012 16-8 26 .007

231.2 2.5 .04 .8 2.6 2.3 .5 tol .020 fd-9 10 .001

23~). 1 1.0 .004 .5 1. 8~ .5 • 1 max .190 1él-3 50 .031

23~). 2 4.1 .004 .8 2.4 3.3 .2. 8aX .243 ~-2 50 .031
I
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reno par1 par2 par3 par4 par5 par6 crit fout iter ruisgram grad

300.1 4.4 .'01 .9 .9 3.1 .2 max .065 Q-1 50 .007
300.2 3.4 .03 1.1 .6 1.8 .5 tol .100 ~-7 28 .012
206.1 7.2 .01 .8 1.7 3.3 .2 max .040 ra 0 50 .008
206.2 4.8 .03 .7 3.2 2.4 .5 tol .035 fi-7 11 .009
316.1 3.9 .04 .7 2.6 2.0 .7 tol .030 fJ-7 11 .009
316.2 4.7 .03 .7 3.0 2.1 .7 tol .046 fa-6 12 .011
329.1 4.7 .04 1.9 .3 .8 .9 lin .060 ~-8 29 .008
329.2 1•.6 .08 .7 1.4 2.6 .5 tol .027 (à-8 26 .009
277.1 8.3 .03 1.7 .5 .7 1.2 tol .018 fa-6 41 .010
277.2 2.7 .05 .8 2.3 1.7 .7 tol .020 ~-9 10 .010
298.1 1.5 ..09 .7 2.3 2.7 .4 tol .018 ra-8 12 .007
298.2 2.0 .10 .5 3.5 2.6 .6 tol .020 /i-9 13 .009
252.1 2.'7 .06 .6 2.3 2.0 .6 tol .018 (i-9 10 .014
252.2 2.5 .06 .7 2.8 2.1 .5 tol .018 S-9 11 .016
290.1 2.0 .04 .8 1.8 3.3 .3 tol .014 fi-9 11 .007
290.2 2.1 .03 .7 1.8 4.2 .3 tol .014 ~-7 11 .008
299.1 1.6 .03 .9 1.3 2.0 .4 tol .043 (d-7 15 .009
299.2 1.3 .06 .8 2.1 2.5 .5 tol .019 ~-7 10 .008
216.1 2.4 .03 .8 1.7 2.3 .3 tol .028 /Û-8 13 .019
216.2 2.5 .03 .9 1.4 1.9 .4 tol .022 ta-8 14 .021
240.1 1.3 .06 .8 2.2 2.9 .4 tol .023 ~-9 10 .015
240.2 1.5 .06 .7 2.9 3.5 .5 tol .046 fd-7 13 .017
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Uit theoretisch oogpunt gezien moeten de M.P.'s 2 en 4

en de verhouding van M.P.1 en M.P.3 voor rechter en linker

nier gelijk zijn (zie formules 1.3.2. en 1.3.3.). Praktisch

is dit echter niet het geval. Nu is in 21 van de 26 gevallen

M.P.4 van de linkernier groter dan van de rechternier. Voor

M.P.2 is dit in 15 van de 26 het geval. Nu zijn M.P.2 en

M.P.4 de exponenten van de emachten welke de mate van af

name van het hippuran in bloed en weefsel vertegenwoordigen.

Het in~.2 genoemde punt h (achtergrondverwaarlozing) komt

hiermede op losse schroeven te staan als we aannemen dat

de achtergrondactiviteit voor beide verschillend is. Dit

laatste wordt bevestigd door het rapport van Kuwahara (lit.3).

Momenteel is dit in dit onderzoek nog niet na te gaan bij

gebrek aan goede opnamen van de achtergrond activiteit.

In het volgende hoofdstuk komen we hierop terug.

In 9 van de 26 gevallen is de verhouding M.P.1/M.P.3

van de rechternier kleiner dan van de linkernier. In die

gevallen is, met uitzondering van renogram 248, M.P.1 van

de rechternier kleiner dan van de linker. De waarde van

P3 heeft in dit geval geen invloed, aangezien de veranderingen

van P1 relatief groter zijn. Qua gedrag kon er geen link

gelegd worden met de parameters 2 en 4 zodat een eventuele

oorzaak van dit verschijnsel vooralsnog niet bekend is.

Door de gemeten en geschatte renogrammen in één figuur

uit te laten printen komen nog een tweetal aspecten

naar voren.

Ten eerste blijkt dat in de eerste fase van het renogram de



31

fit erg slecht is. De oorzaak hiervan kan het gevolg zijn

van

a). De verwaarloosde achtergrond activiteit.

b). De aanname dat op het moment van injectie het

hippuran homogeen in het bloedcompartiment is verd

eeld. In werkelijkheid duurt de menging ca. 1 à 1.5

minuut (zie hfdst. 3.~), hetgeen betekent dat hier

een modelfout wordt gemaakt.

c). De theoretische bepaling van de meetwaarden ge

schiedt met de midpoint regel. Immers de meting

is een integratie van de echte concentratie over

de bemonsteringstijd. Bij sterk varierende of

stijgende functies kan met deze regel een aanzien

lijke fout gemaakt worden.

Ten tweede volgt uit een analyse van de geschatte renogram

men dat in bijna de helft van de gevallen de piek v.h.

geschatte renogram ligt voor de piek v.h. gemeten renogram.

Dit is zeer waarschijnlijk ook een gevolg van bovengenoemd

punt c.

In het volgende hoofdstuk worden deze punten nader onder

zocht.

2.3. Schattingen aan twee renogrammen.

Bij het simultaan schatten aan twee renogrammen van é~n

patient worden de formules 1.3.2 en 1.3.3 gebruikt. De a

priori kennis dat links en rechts een aantal parameters gel~jk

(M.P.2 en M.P.4) of evenredig (M.P.1 en M.P.3) moeten zij~
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is hierin verwerkt. Dit betekent dat er drie extra te schat-

ten parameters bij komen, nl.

M.P.7

M.p.8

M.P.9

: evenredigheidsconstante •

: vertragingstijd nefronen linkernier.

verhouding G45/V4p.

Er is derhalve meer informatie beschikbaar per parameter

dan bij enkele schattingen. Door simultaan schatten aan twee

renogrammen vermeerdert de per parameter beschikbare infor

matie met een factor 4/3. (Geen 12 parameters te schatten

uit de dubbele hoeveelheid informatie doch slechts 9).

Een tweede voordeel is dat nu ook kwantitatieve gegevens

over G13 en G14 beschikbaar komen. Bij deze schattingen

worden nu tevens de fysiologische grootheden bepaald. De

foutenfunctie bij het simultaan schatten aan twee renogram-

men luidt nu:

(2.3.1)

waarbij de indices r en 1 duiden op rechter- en linkernier.

Tevens worden bij deze schattingen nu een aantal begin

waarden van de parameters afgeleid uit het gemeten renogram.

Dit zijn de twee vertragingstijden M.P.5 en M.p.8 en de

evenredigheidsconstante fl.P.7.

M.P.5 = Tpiekr - 0.5

M.p.8 = Tpiekl - 0.5

M.P.7 = ymax1 / yma_
r
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2.3.1. Model-op-modelschatting.

Evenals bij het model van één renogram wordt ook bij

het model van twee renogrammen model-op-modelschattin6

gedaan om het schattingsprogramma te testen en om de sprei-

ding van de M.P. I S en de F.P.ls te bepalen.

De renogrammen worden gegenereerd met de volgende M.P.'s:

2.6, 0.04, 0.75, 1.40, 2.40, 0.40, 1.0, 2.25, 0.40 met als

signaalmaximum 4500 voor beide renogrammen. Daarna worden

hierop 10 verschillende reeksen Poisson ruis gesuperponeerd.

De resultaten van de schattingen staan vermeld op de

volgende pagina. (Tabel 7).

Tabel 6.

via tabel 7. via formules
1.3.4 tlm 1.3.9

groot- werkel. gemid. sprei- in
heid waarde waarde ding ~ max. min. tln ~

p1/p3 3.4667 3.4275 0.067 2.0

p2 0.0400 0.3978 0.0019 4.7

p4 1.4000 1.4070 0.052 3.7

p5 2.4000 2.4160 0.072 3.0

p6 0.4000 0.3927 0.018 4.6

p7 1.0000 1.0095) 0.013 1.3

p8 2.2500 2.2564 0.091 4.0

p9 0.4000 0.4002 0.017 4.3

G10/V1 1.2774 1.2863 0.048 3.7 ,1.3476 1.2240 4 •.8

G12/V1 0.9330 0.9377 0.038 4.0 0.9773 0.8986 4.4

V1/V2 0.1743 0.1714 0.CJ085 5.3 0.1925 0.1528 12.9

G13/V1 0.1722 0.1736 0000621305 0.1878 0.1603 8.2

G14/V1 0.1722 0.1751 0.0052 3.0 0.1887 0.1611 7.8
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x 0 18 78 105 702
'Par 1 2.5445 2.6479 2.5504 2.6444 2.5110
'Par 2 0.0414 0.0379 0.0391 0.0399 0.0395
par 3 0.7471 0.7788 0.7630 0.7677 0.7492
par 4 1.3772 1.3852 1.4386 1.3572 1.-4000
par 5 2.3891 2.4839 2.4111 2.4091 2.4097
par 6 0.3934 0.3852 0.3719 0.4099 0.3805
par 7 1.0173 1.0368 1.0095 1.0158 0.9881
par 8 2.1264 2.1226 2.2568 2.0596 2.4210
par 9 0.3933 0.3769 0.3869 0.3908 0.4036
G:1 O/V 1 1.2532 1.2706 1.3222 1.2360 1.2826
G12/V1 0.9086 0.9265 0.9608 0.9000 0.9305
V1/V2 0.1821 0.1646 0.1628 0.1790 0.1686
G13/V1 0.1708 0.1689 0.1798 0.1668 0.1771
G14/V1 0.1738 0.1752 0.1815 0.1695 0.1750
crit. tol tol tol tol tol
fout 0.0213 0.0175 0.0134 0.0153 0.0148
grad. te)-3 frJ-2 fiJ-3 ft>-2 1&-3
iter. 27 21 39 12 39
ruis 0.0187 0.0190 0.0188 0.0187 0.0184

X 1342 2386 3562 4561 5001
par 1 2.5947 2.6624 2.6861 2.5567 2.7071
par 2. 0.0374 0.0406 0.0427 0.0418 0.0375
par 3 0.7712 0.7714 0.7570 0.7300 0.7816
par 4 1.3613 1.4113 1.4205 1.5338 1.3852
par 5 2.3550 2. 30~.? ' 2.3919 2.5710 2.4335
par 6 0.3747 0.3849 0.4204 0.4205 0.3858
par 7 1.0037 1.0050 1.0077 0.9981 1.0126
par 8 2.3229 2.2361 2.2567 2.4620 2.2997
par 9 0.3943 0.4012 0.4297 0.4295 0•.3954
G10/V1 1.2491 1.2873 1.2876 1.4037 1.2698
G12/V1 0.9084 0.9388 0.9420 1.0305 0.9304
V1/V2 0.1646 0.1752 0.1864 0.1669 O. 1643
G13/V: O. 1701 0.1738 0.1721 0.1868 0.1686
G14/V 1 0.1707 0.1747 0.1735 0.1864 0.1708
crit. tol c)10 tol tol tol
fout IJ.0156 0.0131 0.0223 0.0184 0.0172
grn.d. /8-3 fc)-2 ta-3 fc>-3 /d-2

iter. 41 13 40 10 20

ruis 0.OH33 0.0189 0.01\:38 0.0186 0.0189



Het aantal betrouwbare decimalen is, wat de M.P.'s betreft,

niet veranderd t.o.v. de enkele schattingen. Van G10/V1 en

G12/V1 is 1 decimaal betrouwbaar en van de resterende groot-

heden 2 decimalen als we de rechtstreeks berekende sprei-

dingen in ogenschouw nemen. Volgens de "worst case" methode

is dit weer aanzienlijk slechter en is ook van V1/V2, G13/V1

en G14/V1 één decimaal betrouwbaar.

In analogie met 2.2.1 worden ook hier de grootheden Voo ~abeL b

langs een getallenrechte uitgezet.
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Wat de schattingen betreft is he~ schattingsprogramma

goed. De eindfouten van de 10 reeksen zijn op twee gevallen

na kleiner dan de fout welke verwacht kan worden t.g.v. de

ruis. Het schat~ingsprogrammaneemt nog een zeker percentaee

van de ruis voor zijn rekening. Handom reeks x=23H6 leverv

als stopcriterium c)10. Dit betekent dat 10 x linemini

malisatie is toegepast (zie blz.19). met andere beginwaarden

voor de M.P.ts wordt wel het criterium tol bereikt, waarbij

dezelfde oplossing wordt gevonden.

2.3.2. Hoogtekaarten van de foutfunctie.

Om evenals bij het model van één renogram uitsluitsel te

kunnen geven over eventuele locale minima in de omgeving

van het globale minimum worden er weer twee-dimensionale

doorsneden van de nu negen-dimensionale parameterruimte

eemaakt. Dit zijn in totaal 36 doorsneden welke op de

volgende blz. zijn weargegeven. De range en roosterafstand

van de eerste 6 parameters is gelijk gekozen aan die van

hfdst. 2.2.2. Voor de resterende parameters is gekozen

M.P.7

M.p.8

M.P.9

range

0.7 - 0.88

2.0 - 2.9

0.4 - 0.67

roosterafstand

0.02

0.10

0.03

Uit de plot jes blijkt dat variatie van M.P.4 wederom

veel minder invloed heeft op de foutfunctie dan de andere



39

::~''7 "; -:.
:ï~' /"
'ili .

');,'-' -' ---_.-:'--~

ti

i. ~I

j'/

J'

'/.':, i
. ,I.

"

._._----
,,'

1



40

parameters. Parameters welke niet gecorreleerd zijn, dus

alleen voorkomen in 1.3.2 bf 1.3.3, leveren een hoogtelijnen

patroon in de vorm van ellipsen met assen evenwijdig aan de

co~rdinaatassen (cirkelvormige patronen voldoen hier dus

altijd aan). Andere patronen geven een bepaalde afhankelijk

heid aan tussen die betreffende parameters. Uit de plot jes

blijkt dat er naast de globale minima geen locale minima

voorkomen.

Vergelijken we deze hoogtekaarten met die van een enkel

renogram (2.2.2) dan blijkt dat de horizontale afstand van

het minimum tot de eerste hoogtelijn kleiner geworden is,

hetgeen betekent dat het minimum duidelijker aanwezig is.

Bij twee renogrammen is dus meer informatie beschikbaar.

Dit is een bevestiging van hetgeen in 2.3 gesteld is. De

extra informatie waarover beschikt kan worden om de para

meters te schatten zou dan ook tot uiting moeten komen in

de spreiding van de parameters. Daartoe vergelijken we de

uitkomsten van tabel 2 (blz.10) met die van tabel 6 (blz33).

Met uitzondering van M.P.5 zijn de spreidingen kleiner

geworden, waarbij in het bijzonder de verbetering van H.p.6

opvalt. In de hoogtekaarten waarin H.P.6 voorkomt is de

structuur ook het meest veranderd. De toegenomen spreiding

van M.P.5 heeft geen duidelijk aanwijsbare oorzaak, maar kan

misschien geweten worden aan het feit dat de piek van het

renogram vaak te laag geschat wordt (Oorzaak midpoint regel?

92 • 2 • 4 ).
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De afstand tussen de hoogtelijnen per hoogtekaart is nu:

nr. h nr. h nr. h

1 0.226 13 0.069 25 0•.020

2 0.166 14 0.059 26 0.025

3 0.130 15 0.060 27 0.128

4 0.188 16 0.014 28 0..033

5 0.298 17 0.037 29 0.035

6 0.174 18 0.090 30 0.040

7 0.163 19 0.037 31 0.087

8 0.167 20 0.029 32 0.089

9 0.063 21 0.'033 33 0.094

10 0.035 22 0.~019 34 0.050

11 0.078 23 0..075 35 0.060

12 0.119 24 0.016 36 0..074

Ook hier zijn de plot jes met M.P.1 het steilst. M.p.6 is

verbeterd t.o.v. de enkele schattingen.

2.3.3. Resultaten schattingen aan twee renogrammen.

De schattingen worden uitgevoerd met de formules 1.3.2 en

1.3.3 welke de twee renogrammen besahrijven. Als beginwaar

den zijn genomen:

3.2, 0.04, 0.74, 2.20, M.P.5, 0.48, M.P.7, M.P.8, 0.55,

waarbij de beginwaarden voor de M.P.ts 5, 7 en 8 afgeleid

worden van het gemeten renogram.

De eindfout kan niet rechtstreeks vergeleken worden met

de som van de afzonderlijke eindfouten van de enkele schat-
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tingen. De beide renogrammen worden namelijk genormeerd doo~

ze te delen door het maximum van de twee renogrammen. Het re-

nogram, waar het maximum niet inzit, wordt qua amplitude dus

kleiner. Voor de fout betekent dit, dat deze groter wordt dan

de som van de afzonderlijke eidfouten, wanneer we veronder-

stellen dat eenzelfde fit bereikt wordt. Om quntitatief de

eindfouten te kunnen vergelijken wordt de som van de afzon-

derlijke fouten op de volgende manier berekend.

M.P.7<1 d~ ~+ PI /M.P.7 = ~o~
M.P.7)1 d~ ~rKM.P.7 + PI = ft ot

Hierin stellen ~~ .PI de eindfouten voor van de afzon-

derlijke schattingen.

De resultaten van de schattingen worden op de volgende blz.

weergegeven.
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reno 248 447 441 163 235 330

214 t~:'Jgram

par 1 2.9 3.1 4.0 1.8 3. 1 4.5 2. 3 ~' ...~
par 2 .05 .04 .03 .06 .03 .04 .05 • J~;

par 3 .7 .8 .7 .8 .8 .9 .7 .'1
par 4 .7 1. 1 1.3 1. 1 1.6 1. 1 3.0 1.8
par 5 2.9 2.2 2.2 2.3 1.7 1.3 2.5 3.3
par 6 .8 .5 .5 .6 .3 .7 .5 .3
par 7 .9 .6 1. 1 1.0 1.2 .8 .8 1.0
ps.r 8 3.0 2.0 1.8 2.3 1 s 1.9 2.4 ?5·.
par 9 .9 .6 .4 .6 .3 1.0 .5 .3
G,10jV1 .6 .9 1. 1 1.0 1.5 .9 2.9 1.7
G12jV1 .4 .7 .9 .6 1. 1 .7 2. 1 1.2
V1jV2 .58 .26 .20 .27 .11 .34 .Og .12
G13jV1 .09 .14 .11 .20 • 15 • 11 .42 .26
G14/V1 .08 .09 .11 .20 .18 .og .34 .26
crit. tol max tol tol tol lin tol lin
fout .306 .102 .093 .184 .077 .212 .034 .064
grad. ta -1 fé)-2 ti} -3 1é>-3 ~-1 ra 0 ,t}-4 8-2
iter. 27 50 25 43 12 26 22 9
ruis .029 .039 .023 .015 .028 .025 .016 .015

reno 279 190 213 296 300 206 316 329gram

par 1 3.8 2. 1 3.0 2.7 2.0 3.6 4.1 2.0
par ? .04 • 02 .04 .05 .04 .03 .04 .07
par 3 .6 .7 1.0 .8 .8 .7 .7 .9
par 4 2.1 1.2 1. 1 .7 .9 2.4 2.7 1.0
par 5 1.8 2.7 1. 1 2.8 3.2 3.5 2.1 1.7
par 6 .5 .3 .5 .7 .3 .3 .7 .4
par 7 1.2 1.0 .9 .7 .6 1.0 .9 .9
par 8 2.0 3.1 1.2 3.6 2.4 2.3 2.0 2.1
par 9 .4 .3 .7 1.7 .4 .3 .6 .5
G10/V1 1.9 1. 1 .9 .6 .8 2,2 2.5 .9
G12/V1 1. G .8 .6 .4 .6 1.8 2.1 .6

V1jV2 .10 .19 .26 .46 .20 .08 • 11 .38
G13jV1 .14 .17 .15 .11 .18 .20 .23 .19
G14/V1 .17 .17 .14 .08 • 11 .20 .20 .16
crit tol max max tol max tol tol tol

fout .055 .074 .096 .245 .145 .099 .081 .130
grad. 1&-2 fc)-3 $-1 /é)-2 IC> -3 Ië> -5 fr>-2 1j}-2

iter. 9 50 50 13 50 25 13 47
ruis .013 .020 .014 .013 .020 .018 .020 .017
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gemiddeld lager (29) dan bij de schattingen aan één reno

gram (37) waarbij de afzonderlijke iteratieslagen van rech

ter- en linkerschatting zijn opgeteld.

Wat de parameters betreft liggen M.P.2 en M.P.4 practisch

altijd binnen de bij de schattingen aan de afzonderlijke re

nogrammen gevonden waarden. De range van M.P.1 en M.P.3 is in

vergelijking tot de schattingen aan afzonderlijke renogram

men veel kleiner geworden.

Afzonderlijke schattingen: range M.P.1 1.6 - 7.7

range M.P.3 0.6 - 1.9

Gelijktijdige schattingen: range M.P.1 1.8 - 4.5

range M.P.3 0.6 - 1.0

De looptijden (M.P.5 en M.p.8) wijken in 7 van de 32 gevallen

meer dan een halve minuut af t.o.v. de gevonden looptijden

bij de afzonderlijke schattingen, waarbij dan moet worden

opgemerkt dat in die gevallen die looptijden, gevonden bij de

gelijktijdige schattingen, beter met de realiteit in over

eenstemming zijn. Dit verschijnsel wordt in 93.2 e.v. opge

lost. De nu gebruikte midpoint regel wordt dan vervangen

door de integraalvorm.

Wat de fysiologische grootheden betreft kunnen we G10/V1,

G12/V1 en V1/V2 vergelijken met de Uitkomsten van de afzon

derlijke schattingen. Aangezien deze bij die schattingen niet

zijn bepaald volgen ze in onderstaande tabel.
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-labeL 9.

reno- G10 G12 V1 reno- G10 G12 V1
gram. V1 V1 ~ vr vr ~gram.
248.1 0.2 0.1 0.30 279.1 1.8 1.5 0.10
248.2 0.8 0.6 0.37 279.2 2.0 1.6 0.11
447.1 0.9 0.7 0.29 190.1 1.4 1.0 0.20
447.2 0.9 0.6 0.25 190.2 1.6 1. 1 0.13
441.1 1. j 1. 1 0.39 213.1 0.3 0.2 0.80
441.2 1.2 1.i 0.09 2i3.2 1.5 1.0 0.16
163.1 0.7 0.4 0.34 296.1 0.3 0.2 0.44
163.2 1.3 0.8 0.21 296.2 0.4 0.3 0.53
235.1 1.5 1. 1 0.17 300.1 0.9 0.7 0.08
235.2 2.0 1.6 0.07 300.2 0.5 0.4 0.30
330.1 0.3 0.2 0.86 206.1 1.6 1.4 0.07
330.2 1.3 1.0 0.15 206.2 3.0 2.6 0.09
214.1 2.5 1.9 0.11 316.1 2.4 2.0 0.12
214.2 3.0 2.1 0.07 316.2 2.8 2.4 O.og
165.1 1.4 0.9 0.13 329.1 0.2 0.1 0.87
165.2 2.0 1.5 0.11 329.2 1.3 0.8 0.30

Op een enkel geval na kan gesteld worden dat de uitkomsten

van de gelijktijdige Rchattingen ruwweg het gemiddelde zijn

van de twee enkele schattingen. Qua grootte geldt nog steeds

dat deze aan de hoge kant zijn. De parameter welke een dui-

delijke invloed heeft op de F.P.'s is M.P.4. Deze parame-

ter is vrijwel onafhankelijk van de andere parameters (~2.3.3)

en heeft bovendien (in het beschouwde gebied) weinig invloed

op de foufunctie. Daarom wordt aan het gedrag van deze pa

rameter extra aandac~t besteed (hoofdstuk 3.3).
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Hoofdstuk 3. Onderzoek naar verdere detaillering van

het model.

Uit het vorige hoofdstuk (92.2.4 en f2.3.4) zijn een aan

tal punten naar voren gekomen, welke aan een nader onder

zoek dienen te worden onderworpen. Gemakshalve worden deze

punten hier op een rijtje gezet.

a) Het verwaarlozen van de achtergrondactiviteit is zeer

waarschijnlijk niet gewettigd.

b) Parameters van rechter- en linkerrenogram, welke uit theo

retisch oogpunt gelijk moeten zijn, verschillen in de

praktijk.

c) De midpoint-regel, welke wordt toegepast om de modelwaar

den te bepalen, moet nader bezien worden.

d) De piek van het renogram wordt in de helft van de gevallen

een halve minuut te vroeg geschat.

e) Het afwijkende gedrag van M.P.4 dient nader onderzocht te

worden.

f) De aanname dat, op het moment van injectie, volledige men

ging verondersteld wordt moet nader bekeken worden.

Deze punten zullen achtereenvolgens in dit hoofdstuk behan

deld worden.

Bij een verdere detaillering van het model (meer M.F.'s)

worden de nieuwe modellen eerst getest door model-op-model

schatting te doen. Indien deze test negatief uitvalt, heeft

het geen zin om het betreffende model te gebruiken voor

schattingen aan echte renogrammen. Indien wel bruikbaar
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zullen de resultaten van de schattingen aan echte renogram

men vergeleken worden met de resultaten van hoofdstuk 2.

Treedt geen noemenswaardige verbetering op in de op de vori

ge blz. genoemde punten b en d, dan zal een eenvoudiger mo

del de voorkeur verdienen boven een gedetailleerder model,

aangezien de betrouwbaarheid van de te schat~en parameters

afneemt indien meer parameters uit eenzelfde hoeveelheid in

formatie moeten worden geschat.

3.1. Verwerking achtergrondactiviteit in het model.

Er is reeds gesuggereerd <§2.2.4) dat de verschillen in een

aantal overeenkomstige parameters van rechter- en linkerreno

gram mede te wijten zouden kunnen zijn aan de verwaarloosde

achtergrondactiviteit. Om deze uitspraak te staven is het

volgende experiment uitgevoerd. Er wordt een renogram gegene

reerd waaraan een gesimuleerde achtergrondactiviteit wordt

toegevoegd. Het renogram wordt gegenereerd met de volgende

zes M.P. 'Se

4.91, 0.024, 1.36, 0.33, 1.95, 0.87

met als signaalmaximum 7550.

Voor de achtergrondactiviteit geldt (formule 1.3.1)

M
1
(t) = aexp(-P2t ) + bexp(-P4t ). t ~o

Achtereenvolgens wordt voor a en b genomen:

1: a == b = 2000

2: a = 2474 en b = 5133

Deze waarden zijn afgeleid uit een aantal curven, welke zijn
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opgenomen in een, buiten de nieren, gelegen gebied.

Het resultaat van de schattingen aan deze nieuwe renogrammen

met het "dirac"-model zonder achtergrond (onder het "dirac"

model verstaan we het model dat een dirac's gewijze injectie

Van de radioactieve stof veronderstelt) is:

1 :

2:

M.P.1

2.31

2.17

2

0.043

0.034

3

0.68

0.78

4

3.49

7.30

5

3.28

3.15

6

0.41

0.32

Hieruit blijkt dat de M.P.'s 2 en 4, evenals de verhouding

M.P.1/M.P.3, door de achtergrondactiviteit worden beinvloed.

Zoals reeds eerder is opgemerkt in 2.2.4 is er (nog) geen

juiste achtergrondopname mogelijk waardoor het renogram kan

worden gecorrigeerd. Daarom wordt nu eerst getracht dit ef

fect in het model onder te brengen, hetgeen betekent dat er

per renogram twee parameters extra geschat moeten worden. Het

uitgallgspunt is nl. dat de achtergrondactiviteit voor beide

nieren verschillend is. De wiskundige formulering van dit

model wordt nu:

Rechternier:
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Linkernier:

(3.1.2)

( P13exp(P4P12) P1P2 + P3P4 ).
P13 - P4 - 1»exp(-P4t ) - Pg( P13-P2 P13-P4'

exp(-P13(t-P12»

De betekenis van de parameters is nu als volgt:

P1 · coijfficiijnt snelle e-macht•

P2 · exponent snelle e-macht·
P3 · coijfficiijnt trage e-macht·
P4 exponent trage e-macht

P5 · vertragingstijd nefronen van de rechternier·
P6 verhouding G35/V3p. exponent 3e e-macht

ar · coijffici~nt trage e-macht aChtergrOnd]· rechternier
br • snelle• , , , , , ,

P9 · evenredigheidsconstante·
al · ]· idem als ar en br doch nu voor linkernier
bI ··
P12: vertragingstijd nefronen van de linkernier

P13: verhouding G45/V4p

Dit model wordt nu eerst getest om na te gaan of er vol-

doende informatie in de twee renogrammen aanwezig is om deze
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13 M.P.'s te schatten. We mogen hier niet uit het oog ver

liezen dat ook de wiskundige formulering van de achtergrond

activiteit gestoeld is op de aanname dat op het moment van

injectie het hippuran homogeen over het bloedcompartiment is

verdeeld. Een eventuele mOdelfout t.g.v. deze aanname zal

door deze correctie niet verholpen worden.

Uit de model-op-modelschatting met dit model blijkt echter

dat het schattingsprogramma niet in staat is om de co~ffici~n~

ten ar' br , al en bI met voldoende betrouwbaarheid te bepalen.

In samenhang hiermee neemt ook de betrouwbaarheid van de an

dere parameters af. Het is derhalve niet mogelijk om ui~het

renogram de achtergrondactiviteit te bepalen, hetgeen zeer

waarschijnlijk een gevolg is van het feit dat te veel para

meters uit te weinig informatie bepaald moeten worden. Dit

geldt in het bijzonder voor de eerste fase van het renogram.

Om dezelfde redenen is een ander model, nl. correctie met

een gedeelte van de achtergrond (a=O, b~O), niet succesvol.

De reden hiervoor is, dat de bijdrage tot de, te grote eind

fout, voornamelijk afkomstig is van de eerste fase waar de

fit erg slecht is. In het laatste deel van het renogram is

de fit zonder meer goed. Door nu a=O te nemen, blijft een

correctieterm over die alleen invloed heeft op de beginfa

se van het renogram.

Bij het testen van dit model stuiten we op dezelfde pro

blemen wat betreft het schatten van de co~ffici~nten b. Het

struikelblok om in het model de achtergrond, of een gedeelte

ervan, te verwerken is daarom waarschijnlijk een te geringe
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hoeveelheid informatie in de eerste fase van het renogram.

De enige manier die nu over zou blijven om het renogram voor

de achtergrondactiviteit te corrigeren, is een rechtstreekse

opname hiervan in de directe omgeving van de nier. Technisch

stuit dit echter op te veel problemen (goede afbakening van

het niergebied, het effect van strooistraling, e.d.).

De conclusie is dat op dit moment het niet mogelijk is het

renogram voor de achtergrondactiviteit te corrigeren. Dat

betekent tevens dat over de verschillen in overeenkomstige

M.P.ts ook nog geen uitsluitsel te geven is (punt b blz.46).

Indien later zou blijken dat het toch gewenst is dat de

achtergrondactiviteit meegeschat moet worden, dan is extra

informatie nodig. Deze informatie zal in de vorm van een

extra signaal van de pati~nt betrokken moeten worden (hfdst.4).

3.2. Bepaling theore-~isch renogram.

Op blz. 31 is gesuggereerd dat de fout, welke in de eer

ste fase optreedt, mede een gevolg kan zijn van de methode

waarmee de waarden van het theoretisch renogram worden bepaald.

In fig.3.2-1 is aangegeven hoe dit met de midpoint-regel ge-

beurt.

114'/: '1101)61 ~,

("~lJM



52

De modelwaarde op het tijdstip t = (n+1)At wordt dan als

volgt bepaald:

M( (n+1 )At) = ~t.Q( (n+i)l~t).

Naarmate de functies hoogfrequenter verlopen zal deze me

thode onnauwkeuriger worden. Daartoe wordt het concentratie

verloop nu geintegreerd, zodat analytisch het aldus verkre

gen theoretisch renogram exact is. Na het uitvoeren van de

integratie komen we tot de volgende formulering van het model.

Rechternier:

Linkernier:
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P9
p-exp(-P4(t-P8»)

4

exp(-P9(t-P8) )}

M' duidt nu de cumulatieve te meten activiteit aan.

De integratie is niet uitgevoerd van (n-1)öt tot n~t, doch

Van 0 tot nAt. Dit laatste geeft een eenvoudiger wiskundige

formulering. Om de juiste mOdelwaarden M(nat) te verkrijgen

moet dus bepaald worden:

M(nAt) = M'(n~t) - M'«n-1)At).

Programmatisch treden geen problemen op aangezien op t=(n-1)~t

de af te trekken faktor M'«n-1)At) reeds bepaald is.

De M.P.'s hebben nu weer de betekenis als aangegeven in

hfdst. 3. De M.P.ts 1 en 3 zijn bij dit model een faktor 2

groter-in vergelijking tot het Itmidp 0 int "-model, aangezien

daar de sampletijd (At=tminuut) in deze parameters is ver

werkt. Door integratl~ komt de sampletijd nu niet meer voor

in deze parameters. De volgende tabel geeft de verschillen aan

tussen de modelwaarden, bepaald volgens de midpoint-regel en

via integratie.

tijd(min.) midpoint integraal

0.5 2940 2766

1.0 6073 6007

1.5 7510 7485

2.0 8297 8288

2.5 8834 8802

3.0 8731 8711
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3.5 8086 8082

4.0 7342 7344

4.5 6649 6653

5.0 6049 6052

5.5 5541 5544

6.0 5116 5119

6.5 4762 4764

De modelwaarden op de resterende sampletijdstippen n t ver

schillen in amplitude 1 of minder. Vooral in de eerste meet

punten is het verschil aanmerkelijk, reden waarom dit model

verder zal worden onderzocht.

3.2.1. Model-op-modelschatting.

Dit laatste lIintegraal"-model wordt weer getest met model

op-modelschatting (formules 3.2.1 en 3.2.2). De generatie van

het renogram geschie~~ met de volgende 9 M.P.'s.

5.66, 0.0283, 1.39, 1.93, 2, 0.33, 1.15, 1.89, 0.34.

Op de reeds eerder aangegeven manier worden weer 10 ruis

reeksen op het renogram gesuperponeerd.

Uit de resultaten van de model-op-modelschatting (volgende

pagina) blijkt dat dit model goed functioneert. Uit de ver

kregen gegevens wordt de spreiding van de M.P.'s en de F.P.'s

bepaald. Door alleen de verhouding M.P.1/M.P.3 te beschouwen

wordt de invloed van de normering op de M.P.'s weer geeli

mineerd.
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x 0 18 78 105 702

par 1 5.4668 5.7320 5.6428 5.6920 5.7987
par 2 0.0300 0.0277 0.0276 0.0293 0.0257
par 3 1.3901 1.3767 1.4061 1.4067 1.4582
par 4 1.8771 1.9226 2.0316 1.9238 1.8917
par 5 1.8624 1.9928 2.0077 2.0757 2.0698
par 6 0.3195 0.3344 0.3163 0.3509 0.3082
par 7 1. 1545 1.1631 1.1548 1.1695 1.1522
par 8 1.7714 1.8932 1.8728 1.8404 1.9229
par 9 0.3396 0.3497 0.3354 0.3544 0.3215
G10/V1 1.7678 1.8152 1.9272 1.8138 1.7959
G12/V1 1.3633 1.4205 1.4996 1.4092 1.3953
V1/V2 0.1022 0.0951 0.0881 0.0988 0.0870
G13/V1 0.1877 0.1825 0.1985 0.1865; 0.1862
G14/V1 0.2167 0.2122 0.2292 0.2181 0.2145
crit. -Col tol tol tol tol
fout 0.0304 0.0273 0.0190 0.0203 0.0229
grad. (J-1 [t>-1 ~-2 (;)-2 ~2

iter. 22 8 11 27 14
ruis 0.0183 0.0284 0.0284 0.0280 0.0285

x 1342 2386 3562 4561 5001
par 1 5.9310 5.6250 5.5153 5.5100 5.8287
par 2 0.0242 0.0299 0.0318 0.0298 0.0284
par 3 1.4319 1.3824 1.3505 1.3651 1.4298
par 4 1.8581 1.9034 1.9542 1.9972 1.9229
par 5 1.9913 1.8641 1.9789 2.0699 2.0002
par 6 .',0.3081 0.3307 0.3555 0.3444 0.3322
par 7 1.1634 1.1626 1.1589 1.1555 1.1557
par 8 1.8873 1.7647 1.8892 1.9401 1.8409
par 9 0.3235 0.3484 0" 3752 0.3576 0.3432
G10jV1 1.7642 1.7910 1.8343 1.8855 1.8153
G12/Vl 1.3833 1.3915 1.4244 1.4651 1.4137
V1/V2 0.0854 0.1023 0.1065 0.0966 0.0962
G13/V1 0.1761 0.1847 0.1899 0.1950 0.1863
G14/V1 0.2048 0.2148 0.2201 0.2254 0.2153
crit. linem imax tol tol tol
fout 0.0222 0.0177 0.0302 0.0234 0.0291
grad. fJ-2 (lJ-3 1c)-1 (c)-1 fa-2
i ter. 12 50 10 16 18
ruis 0.0282 0.0281 0.0279 0.0283 0.0285
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tabel 11

groot- werkel. gemid. sprei- in
heid waarde waarde ding %
p1/p3 4.067 4.054 0.0700 1.7

p2 0.0283 0.0284 0.0022 7.9

p4 1.93 1.9283 0.0530 2.8

p5 2.00 1.9913 0.0766 3.9

p6 0.33 0.3300 0.0169 5.1

p7 1.15 1.1590 0.0054 0.5

p8 1.89 1.8663 0.0584 3.1

p9 0.34 0.3449 0.0161 4.7

G10/V1 1.8229 1.8211 0.0511 2.8

G12/V1 1.4196 1.4166 0.0400 2.8

V1/V2 0.0954 0.0958 0.0071 7.4

G13/V1 0.1876 0.1873 0.0062 3.3

G14/V1 0.2157 0.2171 0.0068 3.1

Deze resultaten worden weer langs een getallenrechte uit-

gezet.

P,I/i
rr rr rr

. •":.t
""b,

(),(Ult ....." --'-- ----f~------.,D. OJ l
hZAl. IV1 ...41.
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Opvallend is de toegenomen relatieve spreiding in M.P.2,

doch de absolute spreiding is weinig veranderd t.o.v. het

"midpoint"-model. Verder zijn de spreidingen iets kleiner

geworden. Van M.P.7 is nog een tweede decimaal betrouwbaar

geworden.

3.2.2. Schattingen aan twee renogrammen.

Met het in ~3.2 gegeven model worden dezelfde renogram

men als in ~ 2.3.3 geschat.. De resultaten zijn op de v.olgen

de pagina vermeld.

Wat het schatten betreft is het gemiddelde aantal beno

digde iteratieslagen teruggelopen van 30 naar 20, terwijl

ook vaker het gewenste stopcriterium (tol) wordt bereikt.

De verdubbelde M.P.ls 1 en 3 komen, mede gelet op de afron

dingen, redelijk overeen met de vorige schattingen. Het op

vallendste verschil zit in de M.P. IS 5 en 8 (looptijden).

Het uitzetten van de geschatte tegen de gemeten renogrammen

toont aan dat het verschil in de pieken tussen geschatte en

gemeten renogrammen verdwenen is (punt d §3.2). De afwijkin

gen in de eerste meetpunten blijven echter aanwezig.

Door integratie is de schatting rond de top dus aanzienlijk

verbeterd. Dit is tevens de oorzaak van het feit dat M.P.7

nu betrouwbaarder is geworden. Bij dit nieuwe model liggen

de waarden van M.P.4 iets hoger, hetgeen ook iets hogere

F.P.-waarden betekent. Op de invloed van deze parameter

gaan we in de volgende paragraaf nader in.

Gezien de voordelen die dit "integraal"-model biedt, zal dit

gehandhaafd worden.
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reno 248 447 441 163 235 330 214 165gram
par 1 5.0 6.2 7.6 . 3.5 5.8 7.9 4.6 3.8
par 2 .05 .04 .04 .06 .03 .04 .05 .04

. par 3 1.4 1.4 1.3 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5
par 4 .8 1.3 1.6 1.3 1.9 1.4 3.4 1.9
par 5 3.4 2.5 2.4 2.4 2.0 1.8 2.5 3.4
par 6 .6 .5 .5 .6 .3 .7 .5 .3
par 7 .93 .60 1.03 .97 1.15 .83 .SO 1.04
par 8 3.0 2.4 2.5 2.5 1.9 1. q 2.3 2.5
par 9 .6 .6 .5 .6 .3 .7 .5 .3
G10/V1 .7 1.2 1.4 1.2 1.8 1.3 3.3 1.8
G12/V1 .5 .9 1. 1 .7 1.4 1.0 2.4 1.2
V1/V2 .34 .21 .17 .24 .10 .24 .08 .12
G13/V1 • 11 .17 .13 .23 .19 .14 .48 .27
G14/V1 .10 .10 .13 .22 .22 .12 .38 .28
crit. tol tol tol tol tol tol tol tol
:f:out .340 .105 .090 .187 ,;070 .216 .038 .066
grad. fJ-1 ~3 (d-1 (tr2 (iJ-2 (iJ-2 ~-3 (éJ-2
iter. 12 39 10 21 22 16 36 18
ruis .029 .039 .023 .015 .028 .025 .016 .015

reno 279 190 213 296 300 206 316 329gram
par 1 7.5 4.3 5.0 5.2 4.1 7.4 8.2 3.6
par 2 .02 .05 .05 .04 .04 .03 .04 .07
par 3 1.3 1.3 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5
par 4 2.3 1.7 1.7 .7 1.2 2.7 2.9 1.6
par 5 1.9 3.3 1.8 3.3 4.0 2.6 2.0 2.6
par 6 .5 .4 .5 .7 .5 .3 .6 .5
par 7 1.21 1.01 .84 .79 .62 .87 .8ó .79
par 8 1.9 4.1 1.8 2.9 3.1 2.5 2.0 3.2
par 9 .5 .4 .6 .7 .4 .4 .6 .7
G10/V1 2.2 1.6 1.6 .6 1. 1 2.6 2.7 1.5
G12/V1 1.8 1. 1 1. 1 .4 .7 2.1 2.3 .9
V1/V2 .09 .16 .16 .31 .18 .og .10 .25
G13/V1 .16 .21 .24 .11 .21 .25 .25 .29
G14/V1 .19 .21 .20 .og .13 .22 .22 .23
crit. tol imax tol c )10 tol line tol tol
fout .051 .038 • 126 .232 .153 .166 .081 .138
grad. ft)-1 (J-2 10-1 /a-2 t9- 1 /Û-1 (J-2 fJ-2
"+ 10 50 16 18 19 8 20 291 'Jer.

L."t'uis .013 .020 .014 .013 .020 .018 .020 .017



60

3.3. Gedrag M.P.4.

Uit de hoogtekaarten in hfdst. 2.2.2 en 2.3.2 kan worden

geconcludeerd dat M.P.4 weinig invloed heeft op de foutfunc

tie E, althans voor de daar beschouwde range. Om na te gaan

hoe groot die invloed nog is, en waar die zich het sterkst

doet gelden, wordt En/~E bepaald.

(Yn - f
n

(,E))2
En c n = samplenummerYn

De bepaling van deze afgeleiden geschiedt door in E de ge

schatte ~ van een willekeurig gekozen renogram (235) te sub-

stitueren. We vinden dan:

= 0.010 voor n>2.

De foutfunctie E is alleen in de eerste meetpunten gevoelig

voor M.P.4. Dit vindt meden zijn oorzaak in het feit dat het

verschil tussen gemeten- en modelwaarden daar relatief erg

groot is. (Geen juist model). De afgeleiden naar de andere

M.P.ts zijn globaal over het gehele gebied (1~n~41) in de

grootte-orde van 0.01 (M.P.'s 1,3,5,7,8) en 0.1 (M.P.'s 2,6,9).

De volgende grafieken, waarin de afgeleiden, welke analytisch

bepaald zijn, van de functie fn(E) naar de parameters per

meetpunt zijn uitgezet, illustreren dit nogmaals.

In deze figuren geeft Max aan de grootste afgeleide per gra

fiek welke optreed~ in de 41 meetpunten.
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In tegenstelling tot de invloed van M.P.4 op de foutfunctie

is de invloed van deze parameter op de F.P.'s (formules 1.3.4

t/m 1.3.9) wel degelijk aanwezig. Het gedrag van M.P.4 wordt

dan juist interessant omdat verkleining van deze parameter

ook verkleining van alle F.P.'s tot gevolg heeft, dit in te

genstelling tot de andere M.P.'s waarbij dit niet het geval

is. Dit wordt geillustreerd aan de hand van de volgende tabel,

waarbij weer gebruik gemaakt is van de resultaten van renogram

235.
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tabeL 13.

è)F.P. M.P:s
aM.p. p1 p2 p3 p4 p7

G10/V1 -0.02 -3.52 +0.07 +1.00

G12/V2 +0.02 +4.52 -0.07 +0.01

F.Pls G12/V1 -0.03 -4.32 +0.14 +0.80
. , . V2/V1 +1.10 -3.78 -4.49 +5.65

G13/V1 -0.02 +0.37 +0.10 +0.12 -0.09

De tot nu toe gevonden F.P.'s zijn quantitatief aan de hoge

kant. We vragen ons nu af hoe M.P.4 zal moeten veranderen om

de theoretische F.P.-waarden te benaderen. Daartoe gaan we ui~

van de formules 1.3.4 en 1.3.6 t/m 1.3.8. Uit formule 1.3.4

wordt M.P.4 bepaald door uit te gaan van de overige geschatte

M.P.'a en de theoretische waarde van G10/V1 (V1=3 liter). De-

ze waarde van M.P.4 wordt dan weer gebruik~ om de overige

F.P. t s uit te rekenen. Daarna wordt formule 1.3.6 als uitgangs-

punt genomen om M.P.4 te bepalen waarna de andere F.P.'s hier

mee worden bepaald etc. Dit resulteert in de volgende tabel

waarin de markering aangeeft uit welke F.P. M.P.4 bepaald is.

tG he. L ,iJ.

G10 G12 V2 G13 schatting theor.
2313 waarde

M.P.4 0.808 0.669 1.103 1.416 1.93

G10 @ 1.39 2.42 3.16 4.34 1.72

G12 1.26 ( 09) 1.80 2.38 3.38 1.00

V2 10.78 8.79 @.O]) 19.48 24.90 15.00

G13 0.22 0.18 0.29 (6.3]) 0.45 0.36
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De in de literatuur (4,5,6) gevonden waarden voor de F.P.'s

zijn de volgende:

V1 V2 G12 G13
(liter) (liter) (lit/min) (lit/min)

Horgan 3 15 1 0.6

Knudsen 2.5 9 0.25 0.4

Tauxe - 7.5 0.35 -

Hieruit blijkt dat met verkleining van M.P.4 re~le F.P.'s ge

vonden kunnen worden. Er dient hier wel opgemerkt te worden

dat de andere M.P.'s constant gehouden zijn. De mate waarin

M.P.4 in de voorafgaande tabel is veranderd, is echter groter

dan de range welke bij de hoogtekaarten is gebruikt, zodat

het constant houden van de andere M.P.'s niet geheel gerecht

vaardigd is. Niettemin is nu een goede indruk verkregen omtrent

de invloed van M.P.4 op de F.P.'s.

Naar aanleiding van bovenstaande lijkt de conclusie gerecht-

vaardigd dat verder uDderzoek voorlopig geconcentreerd moet

worden op die fase(n) van het renogram waaruit M.P.4 bepaald

moet worden. Deze fasen bestaan uit de eerste 3 à 4 meetpun-

ten en eenzelfde aantal meetpunten na de vertragingstijd. Uit

fig. 3.3-1d volgt dat de eerste fase het belangrijkste is.

Richten we ons in eerste instantie op dit gebied, dan moeten

we tot de slotsom komen dat de aanname, dat het hippuran op

het moment van injectie homogeen over het bloedcompartiment

verdeeld is, aan een kritisch onderzoek moet worden onder-

worpen (punt f hfdstJ).

In de volgende paragraaf gaan we hier verder op in.
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3.4. Nadere beschouwing over de eerste fase van het renogram.

In deze paragraaf willen we onderzoeken wat de invloed is

van een inputfunctie, anders dan een dirac-puls. Gezien de

moeilijkheidsgraad van het veranderen van het wiskundig model

bij een andere inputfunctie wordt een andere strategie gevolgd.

Het is nl. vrij eenvoudig om met behulp van een digitale com

puter (PDP-11) een analoog model te simuleren, waarin verschi~

lende inputfuncties in verwerkt kunnen worden. Met dit analo

ge model kunnen renogrammen worden gegenereerd, waarbij de in

putfuncties naar keuze genomen kunnen worden. Door nu met het

"dirac"-model te schatten aan dergelijke renogrammen kan wor

den getracht overeenkomsten te vinden met schattingen aan ech

te renogrammen, hetgeen dan eventueel meer inzicht geeft in de

opbouw van de gemeten renogrammen.

Als vergelijkingscriterium zal worden genomen de procentu

ele afwijkingen van de modelwaarden t.o.v. de gemeten waarden

van de eerste zes meetpunten.

Bovenstaande is in het volgende schema weergegeven.

criterium

functie

optimali
satie
algoritme

x

biologisch

systeem

fig •. 3.4--1 a

gemeten renogram l

geschat renogram ~

afwijkingen in fig.3.4.1-1
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analoog iet)

criterium mOdel
;[.'

".
functie

x'
~~lt -

optimali- odel
satie

,

algoritme

gegenereerd reno
gram il. I

geschat renogram ~'

afwijkingen in

fig. 3.4.3-1

fig. 3.4-1b

3.4.1. Afwijkingen in schattingen aan echte renogrammen.

Het in fig. 3.4-1a weergegeven schema is tot nu toe uit

gangspunt geweest voor de schattingsprocedure. Uit de, aan de

hand hiervan, uitgevoerde schattingen kan de afwijking van

xi t.o.v. Yi bepaald worden (32 renogrammen). Dit is uitge

voerd voor de eerste zes meetpunten.

meetpunt 1 2 3 4 5 6

gem. afw. in % +23.8 -9.2 -1.2 -0.8 +0.5 +0.1

spreiding in % 35.0 9.2 6.4 4.6 3.6 4.7

Het teken geeft aan of de modelwaarde x. groter (+) of klei
1

ner (-) is dan de gemeten waarde Yi.

In grafiekvorm:
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Vooral in de eerste twee modelwaarden zit een systematische

afwijking hetgeen op een modelfout kan wijzen.

Alvorens over te gaan tot het vergelijken van de uitkomsten

van fig. 3.4-1b met bovenstaande gegevens, wordt eerst be

schreven hoe het analoge model wordt opgezet en welke achter-

gronden hieraan ten grondslag liggen.

C1 : bloedplasma volume V1

C2 : volume interstiti~le vl. V2
Cl..

3.4.2. Opbouw analoog model.

De opzet is om het systeem van fig. 3.4.2-1 aan te kunnen

sturen met een willekeurige inputfunctie iet).
;,H)

.f,!.3JI.I-I.
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Het "dirac"-model is afgeleid door op condensator C1 een be

ginlading Q(O)=K aan te brengen. Deze aansturing wordt nu

vervangen door een stroom iet) in het systeem te sturen. Hoe

deze stroom gekozen dient te worden komt later in deze para

graaf ter sprake.

Via Laplace transformatie zijn we in staat om de ladingsver

anderingen van Q1 en Q2, als functie van iet), te bepalen.

dQ 1 ~ _ ( G10 G12 )Q 1 G12 ( G13 + G14) (,Q 1dt 1· G1V1" dt
~ - ~ + ~ - V1V2 JI ~ + + ~

(1)
en

O~t<T3

Voor de tubuli geldt:

~ = ~13Q1(t)

~ = %~3Q1(t) _ %~3Q1(t-T3)

en voor de pelvis:

t.9T3

( 2 )

(3)

Q3p = 0 O~t.(T3

dii
p

= %~3Q1(t-T3) - ~j~Q3p(t) t 7T3

achtergrond)

+ Q3p(t) + f 1Q1(t) + f 2Q2(t»dt

achtergrond)

De modelwaarden tenslotte volgen uit:
"b f

M(nàt) =~(Q3T(t) + Q3p(t»dt (zonder
('J]bf

of /fbi

M(n~t) =~(Q3T(t)
("~/)of

(met

De formules 1 tlm 5 zijn in het in fig. 3.4.2-~ aangegeven

rekenschema weergegeven. De daarin voorkomende co~ffici~nten

komen overeen met:
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a = G10 G12 b G12(G13+G14) G12vr + V'r = V1V2 c = V2

d G13
e G35 G12= vr = V1P g = vr

f
1

. fractie van bloedcompartiment welke bijdraagt tot de.
gemeten achtergrondactiviteit.

f 2 idem, doch nu voor de interstiti~le ruimte.

Met behulp van een simulatieprogramma (THTSIM) kan dit re-

kenschema op een digitale rekenmachine gesimuleerd wordem.

Voordat hiertoe wordt overgegaan moet de inputfunctie nader

bepaald worden. We trachten hieromtrent een indruk te verkrij-

gen aan de hand van de volgende curves,van drie verschillende

personen afkomstig, voorstellende de gemeten radioactiviteit

boven de aorta.



ot

"72

Uit deze plaatjes blijkt dat van menging op t=O nog geen

sprake is en verder qua tijdsduur zeer uiteen kan lopen. De

gemeten radioactiviteit is afkomstig van zowel V1 als V2 (zie

fig. 3.4.2-1). Benaderen we de stijgende flank van deze cur

ves door een rechte lijn dan kan de ladingsverandering in het

systeem volgens een rampfunctie nagebootst worden door voor

, iet) een blokpuls te kiezen. De invloed van de pulslengte

blijkt duidelijk uit fig. 3.4.2-4. Behalve een latere stij-

ging bij grotere pulslengte vindt ook een verschuiving plaats

van de top gepaard gaande met een afname hiervan. Door een

minder snelle toevoer van hippuran veranderen de condities;

waarbij evenwicht optreedt tussen aan- en afvoer van hippuran

in de nier.

1.: Pu/sdul/l(

,j \

JI ~~>:

t // ..~~--.. -----_
I ~/
~ .t-..._.- ---------------,----.--~----'"
() I 'I 6 tf /0 12.

----=i' t (hl""),

.f:j .3.'1.2 - 'I.
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Om vergelijking van de in fig. 3.4-1 aangegeven princi

pes mogelijk te maken moet aan het gegenereerde renogram

achtergrondactiviteit toegevoegd worden. De bijdrage hiervan

wordt bepaald door in fig. 3.4.2-1 voor f 1 en f 2 fracties te

kiezen, welke aangeven welke gedeelten van V1 en V2 bijdra

gen tot de gemeten radioactiviteit. Deze bijdrage wordt glo

baal geschat in de orde van 20% van de totale gemeten radio

activiteit. De invloed op de vorm van het renogram is weer-

gegeven in de volgende figuur, waarbij achtereenvolgens voor

de curves geldt:

curVe 1 f 1==0 % f 2=0 %

curve 2 f 1=0 % f 2=1 %

curve 3 f 1=5 % f 2=0 %
curve 4 f 1=5 io f 2=1 %

M

t

-
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3.4.3. Afwijkingen in schattingen aan modelrenogrammen.

Met behulp van het in fig. 3.4.2-2 aangegeven rekensche-

ma worden een twaalftal renogrammen gegenereerd met verschi~

lende pulsduur en achtergrondactiviteit. Deze worden genum

merd van 1 t/m 12. De oppervlakte van de puls is constant

gehouden. Dit komt overeen met een constante dosis geinjec

teerde hippuran.

renogram pulsduur
(min.)

1 0.25

2 0.25
3 0.25

4 0.50
5 0.50
6 0.50

7 0.75
8 0.75
9 0.75

10 1.00

11 1.00

12 1.00

o
5
1

o
5
1

o
5
1

o
5
1

o
1

0.2

o
1

0.2

o
1

0.2
o
1

0.2

Aan de aldus gegenereerde renogrammen wordt geschat met 1

het "dirac"-model (fig. 3.4-1) waarna de afwijkingen van de

modelwaarden t.o.v. de gegenereerde waarden voor de eerste

zes meetpunten worden uitgezet.

De resultaten zijn grafisch weergegeven in fig. 3.4.3-1. Bij

alle schattingen valt op dat de afwijkingen blijven optreden

in de eerste twee meetpunten. De afwijkingen in de resteren

de modelwaarden liggen binnen een range van 10%. Dit. is iden-
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tiek aan de resultaten weergegeven in fig. 3.4.1-1. Verder

blijkt dat voor verschillende combinaties van pulsduur en

achtergrondactiviteit het afwijkingspatroon past in dat van

fig. 3.4.1-1.

Zonder verdere kennis omtrent de grootte van de achter

grondactiviteit kan derhalve niet geconcludeerd worden welke

pulsduur gekozen moet worden om het patroon van fig. 3.4.1-1

te benaderen en daarmee uitsluitsel te geven over de keuze

van de inputfunctie. Dit geldt echter alleen voor het gemid

delde aangezien de afwijkingen, weergegeven in fig. 3.4.1-1

het resultaat is van een middeling over 32 renogrammen. Uit

fig. 3.4.2-3 komt juist naar voren dat het wenselijk zou kun

nen zijn de pulsduurals variabele in te voeren.

Resumerend kan gesteld worden dat de invloed van een blok

puls als inputfunctie duidelijk aanwezig is en zeker verde

re aandacht verdient. Echter hierbij is meer kennis nood

zakelijk omtrent de achtergrondactiviteit, aangezien het ge~

zin heeft om te trachten een modelverfijning aan te brengen

bij een verwaarlozing van de, invloedrijke, achtergrond

activiteit.
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Hoofdstuk 4. Conclusies en aanbevelingen.

In de loop van dit onderzoek is naar voren gekomen dat het

niet beschouwen van de achtergrondactiviteit aanleiding geeft

tot het plaatsen van vraagtekens bij enkele M.P.'s, speciaal

M.P.4, omtrent hun betekenis. Uit hfdst.3.3 is gebleken dat

re~le fysiologische grootheden verwacht kunnen worden als de

geschatte waarde van M.P.4 ongeveer gehalveerd wordt. De

"foutieve" gevonden waarden van M.P.4 zijn waarschijnlijk te

wijten aan modelfouten. Mede naar aanleiding van de opmerkin

gen, geplaatst in hfdst.3.4 moet besloten worden tot het mee-

schatten van de achtergrondactiviteit in het renogram. Aange

zien het renogram op zich te weinig informatie bevat om deze

achtergrondactiviteit te kunnen schatten, is het voor de

voortgang van het onderzoek noodzakelijk dat meer informatie

van é~n patient wordt betrokken. Deze extra informatie kan in

4.1 met dit verschil dat dan voor a en bandere

de nieren, de radioactiviteit te meten.

(4. 1)

te bepalen, door daar op identieke wijze als ter plaatse

cumulatieve verloop van de radioactiviteit in het derde

~etgebied als functie van de tijd is dan als volgt:

·(t) = a(1 - exp(-P2t» + b(1 - exp(-P4t»

.
sangspunt was (zie ook hfdst. 3.2).

3.2.1 en 3.2.2 moeten verder worden uitgebreid

eze formule is afgeleid via integratie van 0 tot t en wijkt

'aardoor af van formule 1.3.1 waar de midpoint-regel uit-

de vorm van een derde gignaal afgeleid worden van een nog na-
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co~ffici~nten moeten worden ingevuld. Dit betekent voor de

renogramformules een uitbreiding van het aantal M.P.'s tot

13, nl. per renogram 2 M.P.'s extra en wel de co~ffici~nten

Van de e-machten. Deze extra 4 M.P.'s zijn niet interessant

voor de gewenste resultaten ( fysiologische grootheden),

doch dienen alleen om het renogram te corrigeren voor de

achtergrondactiviteit.

Er zijn nu een aantal mogelijkheden om het derde signaal in

de schattingsprocedure te betrekken b.v.

1. De drie signalen worden tegelijkertijd geschat. Dit bete

kent dat het aantal vrijheidsgraden maximaal is. Ieder

signaal wordt even betrouwbaar geschat. Door één extra

signaal id de signaaluitbreiding 50~, aannemende dat ook

dit signaal uit 41 meetpunten zal bestaan. De parameter

uitbreiding is 66.6~ nl. van 9 tDt 15 (hierin zijn ook de

twee co~ffici~nte~a en b, formule 4.1, begrepen).

De mogelijkheid bes~~at dat door afzonderlijke schatting

aan het derde signaal de M.P.'s 2 en 4 beter bepaald kun

nen worden dan uit het renogram. Deze twee parameters

kunnen dan als vaste waarden in de andere twee formules

worden ingevuld, waarna verdere afregeling plaats vindt

door aan twee renogrammen tegelijk te schatten. In verge

lijking tot punt 1 is het aantal vrijheidsgraden in de re

nogrammenschatting zelf kleiner geworden, wat in het alge

meen zal leiden tot een grotere eindfout. Het derde sig

naal wordt het zwaarst gewogen.

Verder bestaat de mogelijkheid om het derde signaal tesa-
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men te schatten met het rechter-renogram, en daarna met het

linker-renogram. Door de correctie voor achtergrondactiviteit

moeten de overeenkomstige M.P.'s tussen rechter- en linkerre

nogram beter overeen komen dan tot nu toe het geval is geweest.

Dit is een goede test om het model op zijn juistheid te ondar-

zoeken.

Aangaande de instantane toediening en menging van het hippuran

het volgende:

Nadat met het "dirac"-model de mogelijkheden van het schatten

aan drie signalen zijn onderzocht, kan worden gekeken naar de

invloed van andere inputfuncties. De in ~3.4 aangegeven pro

cedure kan dan verder worden uitgewerkt omdat dan meer bekend

is omtrent de fracties f 1 en f 2 ( 93.4.2).

Een ander, nog niet eerder ter sprake gekomen punt is de

binding van het jodium aan het hippuran. Deze binding is nooit

100% en kan, afhankelijk van de tijd tussen aflevering en ge

teruglopen tot ~a. 95%. De vrije jodium wordt veel

snel door de nieren uitgescheiden dan de gebonden jo

de meting, van de vrije jodium afkomstige

raling kan daardoor worden beschouwd als een bias-component

het meetsignaal. Door na de meting de fractie vrije jodium

bepalen is het mogelijk het renogram hiervoor te corrigeren.

Jor het Catharina Ziekenhuis is toegezegd hier aandacht aan

e besteden.

'opende hiermee mijn opvolger, Juul Ronden, op een goed spoor

gezet, wens ik hem verder veel succes bij zijn po

dit onderzoek tot een goed einde te brengen.
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