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Voorwoord

Tijdens diverse gesprekken over verschillende studies is mij herhaaldelijk gevraagd of statistiek
niet erg saai is. Dat wekte mijn verbazing. Statistiek is een complexe wiskundige theorie die
toegepast kan worden op elke discipline waar onderzoek gedaan wordt. Elk onderzoek hoort op
een juiste wijze geanalyseerd te worden. De resultaten van het onderzoek moeten vervolgens

op een goede manier geInterpreteerd worden. Het hele proces van 'wegwijs' worden in de
andere discipline, bijvoorbeeld de medische wetenschap, is een boeiend en leerzaarn proces.
Hoe kan men de statistiek dan saai vinden?

Deze scriptie is een onderdeel van mijn afstudeeropdracht in het kader van de opleiding
Statistiek. Dc opdracht is uitgevoerd in opdracht van drs. J.L. Barns die Hoofd van de
Intensive Care van het Thorax-centrum van het Academisch Ziekenhuis te Groningen is. Drs.

Barns heeft gedurende de periode van 1991 tot 1994 de gegevens voor het onderzoek
verzameld. Mijn afstudeerbegeleider is prof. dr. drs. A.G.M. Steerneman werkzaam aan de
Rijksuniversiteit te Groningen, van de vakgroep Statistiek.

1k wil Steerneman bedanken voor zijn huip en de begeleiding gedurende mijn afstuderen. Ook
wit ik Barns bedanken voor het inzicht geven in de medische achtergronden, de input in de
analyses, het beschikbaar stellen van software en het aanbieden van de afstudeeropdracht.
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Inleiding

Daar waar onderzoek gedaan wordt, wordt statistiek gebruikt. Hierdoor hebben veel
verschillende vakgebebieden in meer of mindere mate te maken met de statistische methoden en

technieken. In deze scriptie zijn de vakgebieden van geneeskunde en statistiek bij elkaar
gekomen.

Om als statisticus de problematiek van de medicus te kunnen bevatten is het van belang meer te

weten over het betreffende probleemgebied. Het probleemgebied is in het geval van dit
onderzoek de bloedvoorziening van het menselijk lichaarn. De bloedvoorziening van het
lichaam heeft als een van haar grote taken de opnarne van zuurstof en de afgifte van de
afvalstoffen die in het lichaarn geproduceerd worden.
Een stoornis in de bloedcirculatie kan fatale gevolgen hebben: de patient kan overlijden als
verschillende organen te lang van te weing bloed voorzien worden. Het is daarom van belang
een eventuele bloedcirculatiestoornis in een vroeg stadium te signaleren. Een methode om een
dergelijke stoornis in de btoedcirculatie te signaleren, is het bepalen van de zuurgraad van het
slijmvlies van de maag. In geval van een slechte doorbloeding van de maag uit zich dit in een
lage waarde van deze zuurgraad. Er is echter nog maar weinig bekend over de zuurgraad van
het maagslijmvlies; de methode waarmee deze zuurgraad bepaald wordt, is niet in alle gevallen
even betrouwbaar. Met name in situaties van een verminderde doorbloeding van de weefsels
bestaat er gerechtvaardigde twijfel over deze methode. Barns heeft in april 1994 het volgende
verband tussen de pHi-waarde en de arteriële en intramucosale koolzuurspanning gevonden aan
de hand van regressieanalyse

pHi =

7.511 + O.O48xP3CO2 - O.O6OxP1CO2

tpng)

(1)

waarbij gebruik gemaakt is van een databestand met gegevens over 68 patiënten die, na een
hartoperatie, op de Intensive Care gelegen hebben. Een aspect van het doel van dit onderzoek
en

de scriptie is hierdoor

het onderzoeken van dit gevonden verband (1) tussen de intramucosale zuurgraad
van de maag en de arteriële en intramucosale koolzuurspanning, om zo re komen
rot een scharringsmethode van de zuurgraad van het rnaagslljmvlies.

Naar aanleiding van dit gevonden verband (1) is er een proefdierexpcriment gestart om te
onderzoeken of de plli-waarde geschat met vergelijking (1) een goede weergave geeft van de
daadwerkelijke pHi-waarde. Dc bepaling van de directe pHi-waarde geschied aan de hand van
een micro-electrode die in het maagslijmvlies aangebracht is. Aangezien de micro-electrode
zich in bet slijmvlies van de maag bevindt, is het niet mogelijk een directe pHi-waarde te
meten als de patienten niet in een operatie kamer verblijven. Mode om deze reden is er een
experiment met proefdieren gestart. Een volgend aspect van dit onderzoek is dan ook
het analyseren van her proefdierexperinient.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat de waarde van de zuurgraad van het maagslijmvlies
eerder reargeert op een stoornis in de bloedcirculatie dan andere variabelen die gedurende een
verblijf op de Intensive Care gemeten worden. Dit brengt ons tot bet Iaatste aspect van het
onderzoek:

her onderzoe/cen van her eventuele voorspellende karakter van de zuurgraad van
het maags1/mv1ies voor andere meetbare groorheden.

In hoofdstuk 2 wordt cen beschrijving gegeven van de bloedcirculatie en de methode om een
eventuele bloedcirculatiestoornis te signaleren. Tevens wordt het fundament gelegd van het
specifieke onderzoek.

Bij patienten die op de Intensive Care liggen, wordt een aantal variabelen routinematig
gemeten. Voorbeelden hiervan zijn de bloeddruk en de frequentie van de hartslag. In hoofdstuk

3 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van deze gemeten variabelen. Tevens wordt
stilgestaan bij het proefdierexperiment dat plaatsgevonden heeft. Naar aanleiding van deze
hoofdstukken zijn er een aantal vragen naar voren gekomen die in hoofdstuk 4 toegelicht
worden.
Om te komen tot een schattingsmethode van de zuurgraad van het maagslijmvlies is gebruik
gemaakt van cen aantal statistische methoden en technieken. Deze technieken en de
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achterliggende theorie worden beschreven in hoofdstuk 5. Zo wordt het kiassieke lineaire
regressie model beschreven, maar ook modellen waarin de storingen verdeeld zijn volgens
GARCH-modellen komen aan de orde. Een ander model dat beschreven wordt is het regressie
model voor panel data. Dit hoofdstuk bevat enkel standaard theorie.
De beschreven technieken worden vervolgens in hoofdstuk 6 toegepast met als resultaat
twee vergelijkingen waarmee men een schatting van de zuurgraad kan geven. In hoofdstuk 7
worden de resultaten van het proefdierexperiment vermeld. Dit experiment is gestart om te
onderzoeken of de schattingsmethoden de werkelijkheid goed weergeven.

Aan de hand van de verkregen schattingsmethode wordt vervolgens in hoofdstuk 8
stilgestaan bij het eventuele voorspellende karakter van de zuurgraad op enkele factoren.
Tenslotte wordt een samenvattende conclusie van het onderzoek naar een nieuwe
schattingsmethode van de zuurgraad en het voorspellende karakter ervan gegeven in hoofdstuk
9.

3

2

Bloedcirculatie en
Tonometrie

Inleiding
Om een duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is met de patiënten die op de
Intensive Care verblijven, is het van belang meer te weten over het functioneren van het
2.1

menselijk lichaam. Eén van de taken van het bloed is de aanvoer van zuurstof en de afvoer van
afvalstoffen. De bloedvoorziening speelt hierdoor een grote rol in het goed functioneren van
ons lichaam. Daarom wordt in paragraaf 2.2 de bloedcirculatie van de mens behandeld. De
gevolgen van een eventuele stoornis in de bloedvoorziening komen aan de orde in paragraaf
2.3. Een manier om in een vroeg stadium een bloedcirculatiestoorniS te detecteren wordt in de
paragrafen 2.4 en 2.5 behandeld.

Bloedcirculatie en Gasuitwisseling
2.2
De organen van de mens zijn onder te verdelen in twee groepen: de vitale en de niet-vitale
organen. Dc vitale organen zijn de longen, hersenen, lever, nieren en het hart. Zoals de
benaming al aangeeft, kun je zonder deze organen niet leven. Dit is niet het geval bij de nietvitale organen. Deze organen kunnen langer zonder bloed dan de vitale organen zonder dat
irreversibele beschadigingen worden opgelopen. Voorbeelden van zulke niet-vitale organen zijn
het maag-darm stelsel, de huid en de spieren.
De patiënten die we hier in beschouwing nemen zijn patiënten die een hartoperatie hebben
ondergaan. Het hart is het orgaan dat zorgt voor de bloedcirculatie: een spier die samentrekt en
daardoor bloed door het lichaam pompt. Per minuut wordt er ongeveer vier tot vijf liter bloed
door het lichaam gepompt. Dit bloed brengt zuurstof en voedingsstoffen naar de weefsels en
zorgt voor de afvoer van de in de weefsels geproduceerde afvalstoffen.
De gehele bloedsomloop bestaat uit twee gedeeltes: de kleine en de grote bloedsomloop. Het
hart pomt het bloed eerst via de longslagader naar de longen om hier zuurstof op te nemen en

alvaistoffen, zoals koolstofdioxyde, af te geven. Hierna stroomt het zuurstofrijke bloed weer
naar het hart. Dit is de kleine bloedsomloop. Vervolgens pompt het hart het zuurstofrijke bloed
via de aorta naar de organen, zoals bijvoorbeeld het maag-darm kanaal, die op hun beurt de
zuurstof opnemen en koolstofdioxyde afgeven. Het inmiddels zuurstofarme bloed stroomt weer
naar het hart en de grote bloedsomloop is voltooid. Hierna stroomt het bloed naar de longen,
het hart, de organen, etc. De bloedsomloop is weergegeven in figuur 2.1. In deze figuur is het
donkergekleurde bloed zuurstofrijk en het lichter gekleurde is zuurstofarm bloed. Hiermee
wordt gelilustreerd dat één van de taken van het bloed de toevoer van zuurstof en de afvoer van
afvalstoffen zoals koolstofdioxyde is.

Er is dus sprake van een gasuitwisseling van het bloed en de respectievelijke organen. Het
Iichaam produceert door verbranding koolstofdioxyde. Dit koolstofdioxyde wordt opgenomen
in het bloed. In het bloed is er sprake van een buffersysteem om verzuring te voorkomen. Als
koolstofdioxyde (C02) in aanraking komt met water (1120), dan vindt er een reactie plaats en
wordt koolzuur (H2C03) gevormd. Koolzuur is een zwak zuur en wordt omgezet in
bicarbonaationen en waterstofionen (HC03 en W). In een oplossing bestaat een evenwicht
tussen deze stoffen. In scheikundige termen is deze zuur-base balans in de volgende
reactievergelijking weer te geven:

CO + 1120

H2C03

H

+ HCO3

(1.1)

Hierbij duidt -* op een uitwisseling naar beide kanten.
Bij het inademen wordt zuurstof (0) opgenomen door het bloed dat door de longen stroomt.
Dit bloed geeft tevens het koolstofdioxyde af die in het Iichaam geproduceerd is, zodat dit
uitgeademd kan worden. De nieren scheiden op hun beurt een gedeelte van de waterstofionen
van de zuur-base balans af.

S

Figuur 2.1

Bloedcirculatie van de mens.
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Uit:
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Human Physiology, Schauf (1990)

Lower limbs

Bloedcirculatiestoornis en de Gevolgen Hiervan
2.3
Dc patiënten die we hier in beschouwing nemen hebben alien een hartoperatie ondergaan. Na
een hartoperatie kan het hart verzwakt zijn en zou er een stoornis in de bloedcirculatie op
kunnen treden. Als er onvoldoende kracht is om het bloed door het hele lichaam te pompen, of
als er onvoldoende bloed aanwezig is, is het van belang dat de vitale organen van genoeg bloed
voorzien blijven. Een reactie van het iichaam is dan ook, omwill van de vitale organen, de

doorbloeding te verminderen in het maag-darm stelsel. Soms is hier zelfs helemaal geen
doorbloeding meer. De toevoer van het bloed wordt gereguleerd door het beInvloeden van de
weerstand in de betreffende bloedvaten. Deze bemnvioeding van de weerstand geschiedt onder
andere door autoregulatie. Autoregulatie is het vermogen van een orgaan om zijn funktie intern
te reguleren zonder de invloed van hormonen en zenuwen.

Figuur 2.2

De verschillende bloedvaten in de organen.
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Uit: Human Physiology, Schauf (1990).

Er zijn verschillende soorten bloedvaten te onderscheiden; een arterie of slagader is een
bloedvat wat het bloed van het hart naar de organen voert. Een an'eriole is de kleinste arterie,
die uitniondt in een net van haarvaten, ook wel capillairen genoemd. Vervolgens is er een
7

venule, de kleinste ader of vene die het bloed van de organen naar het hart voert. Zo vervoeren
arteriën zuurstofrijk bloed van het hart naar de organen. Het transport van zuurstofarm bloed

wordt door de venen vervoerd van de organen naar het hart. De verschillende bloedvaten
worden in figuur 2.2 schematisch weergegeven.

Indien de weestand in de arteriolen en capillairen verminderd, stroomt er minder bloed door
deze vaten. Wanneer er een gehele afsluiting van deze vaten is, stroomt het bloed niet via de
arteriole, capillaire. venule naar de vene, maar via de 'eenvoudigste' weg van de arterie naar
de vene. Er stroomt geen bloed meer door de capillairen en kleinere bloedvaten. De weg die
het bloed in dit geval aflegt (donker gekleurde gedeelte) is weergegeven in figuur 2.3.

Schematische weergave van de weg die het bloed aflegt, in
geval van verminderde druk in de bloedvaten.

Figuur 2.3
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Uit: Splanchnic !schemia and Multiple Organ Failure, Marston e. (1989).

Het maag-darm stelsel is een heel groot orgaan. Het neemt ongeveer 20% van het totale
circulerend bloedvolume in beslag. Als dit orgaan van minder bloed voorzien wordt, scheelt dit
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enorm in de bloedcapaciteit. Echter, als het maag-darm stelsel te lang van te weinig bloed
voorzien wordt, ontstaat er een verstoring van het evenwicht tussen zuurstof toevoer en
verbruik. Het gevoig hiervan is acidose in de cellen: een opeenhoping van zuren in de cellen.
Deze toestand kan gecompenseerd worden door verhoogde zuurafscheiding via de nieren en de
longen. Als deze compensatie te kort schiet is er sprake van een verhoging van de zuurgraad
van het bloed.
Wanneer deze acidose enige tijd aanhoudt, kan er beschadiging optreden van het slijmvlies
van het maag-darrn kanaal. Als dit slijmvlies afsterft, dan komt de inhoud van de darmen in de
bloedcirculatie terecht. Dc micro-organismen en toxische stoffen die zich van nature in het
maag-darrn kanaal bevinden komen in de bloedcirculatie. Dit wordt 'translocatie' genoemd.

Een mogelijk gevoig van deze translocatie is sepsis en multipel orgaan falen. Sepsis is een
invasie van bacteriën in het bloed; op deze manier kan een infectie zich door het hele lichaarn
verplaatsen. De afvalstoffen van de bacteriën veroorzaken bloedvatverwijding waardoor
patiënten een relatief tekort aan circulerend bloedvolume hebben. Dit kan leiden tot een shock
en multipel orgaan falen. Multipel orgaan falen duidt op ernstige posttraumatische stoornissen
van multipele orgaansystemen, zoals de lever, nieren en het stollingsapparaat. Als gevoig van
bovenstaande situaties ontstaat er een grote kans op het overlijden van de patient. Een patient
verkeert in een shock-toestand als er sprake is van een te geringe bloedtoevoer naar de weefsels
ten gevolge van ondervulling van het slagaderlijk bloedvatensysteem of door sterke
bloedvatverwijding van de belangrijke vaatgebieden. Enkele oorzaken van shock kunnen groot
bloedverlies, uitdroging en een hartinfarct zijn.

Hieruit blijkt dat de reactie van het maag-darm kanaal in vele gevallen erger is dan de
aanleiding tot deze reactie. Het is daarom van vitaal belang dat in de gaten gehouden wordt

wanneer de doorbloeding van het maag-darm stelsel verminderd. Een variabele die een
indicatie geeft voor de doorbloeding van het maag-darrn stelsel is de zuurgraad van het
slijmvlies van de maag, ook wel intramucosale pH-waarde of de pHi-waarde genoemd. Voor
een overzicht van referenties ten aanzien van de pHi-waarde als indicator voor de doorbloeding
van de maag, wordt verwezen naar Barns (1996).

2.4
Tonometrie
Dc gebruikelijke methode van de bepaling van de pHi-waarde wordt ook wel tonometrie
genoemd. Deze methode meet op een indirecte wijze de zuurgraad van het slijmvlies van het

maag-darm kanaal. Het principe van de tonometrie is gebaseerd op het feit dat weefsels
bijzonder permeabel zijn voor koolzuur. Voor het maag-darm stelsel houdt dit in, dat er
koolstofdioxyde vrijkomt vanuit het slijmvlies van de maag in de holtes van dit orgaan. Als
men vocht in de holtes van het maag-darm kanaal brengt, zal er op basis van de snelle diffusie
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van koolzuur een evenwicht ontstaan tussen het koolzuurgehalte in het slijmvlies en dat van het
aanwezige vocht in de holtes. Dit principe van de Tonometrie is weergegeven in figuur 2.4.

Figuur 2.4
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Tonometrje

tonometer balloon

mucosa

muscular is

arterial blood

Uit: De Invloed van Ziekte
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Barns (1995)

wordt gemeten met een speciaal ontworpen maagslang, de

Tonomitorlu. Deze maagslang wordt via de neus en de slokdarm in de maag gebracht. Aan het
uiteinde van de slang bevindt zich een ballon die alleen doorlaatbaar (permeabel) is voor CO2.
Dc ballon wordt gevuld met een zoutoplossing. Aangezien de ballon alleen maar permeabel is
voor CO2. ontstaat er na enige tijd, de zogenaamde equilibratietijd, een evenwicht tussen de
hoeveelheid CO2 in de maag en de concentratie van CO2 in de ballon.
Na een equilibratietijd van 60 minuten is een redelijk evenwicht ontstaan. Na het verstrijken
van de equilibratietijd wordt het zout uit de ballon opgezogen via een voor CO2 impermeabele
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buis. Het opgezogen zout wordt naar het laboratorium gebrach: voor de bepaling van de
koolzuurspanning. Er wordt hier gesproken van een redelijk evenwicht, omdat er bij een
equilibratietijd van 60 minuten of meer nog steeds vermenigvuldigd moet worden met een
correctiefactor van 1.12. In de praktijk wordt na 45 minuten de concentratie CO2 bepaald en
wordt vermenigvuldigd met een correctiefactor van 1.17 vanwege de kortere equilibratietijd.
Voor de toe te passen correctiefactoren bij de verschillende equilibratietijden wordt verwezen
naar Appendix A.

Na een analyse in het laboratorium is het resultaat de koolzuurspanning van het maagslijmvlies,
verder ook wel aangeduid als P1C02 (j)ressure of intraniucosal C02). Om te komen tot de pHiwaarde zijn nog andere gegevens nodig. Volgens de flu gebruikelijke manier om de pHi-waarde
vast te stellen, is de bicarbonaatwaarde (HCO3) van het slagaderlijk bloed de andere factor.
Op het moment dat de PICO2 bepaald wordt, wordt tevens een bloedmonster afgenomen. Aan
de hand van dit monster wordt in het laboratorium de bicarbonaatwaarde (HCO3) van het
slagaderlijk bloed bepaald.

2.5

De Bepaling van de pHi-Waarde

Voor de conventionele schatting van de plli-waarde zijn een tweetal gegevens nodig: de
koolzuurspanning in het maagsl:jmvlies (P1C02) en de bicarbonaatwaarde in het slagaderlyk
bloed (HCO3). Volgens de gebruikelijke methode, een modificatie van de HendersonHasselbach methode, wordt de plli-waarde als volgt bepaald:

pHi =

6.1

+ log[HCO3J

- log[P1C02J

(4.1)

Bij toepassing van deze methode wordt aangenomen dat de bicarbonaatwaarde in het
slagaderlijk bloed gelijk is aan de bicarbonaatwaarde in het maagslijmvlies. Dit is echter alleen
het geval indien het weefsel voldoende doorbloed wordt (Fiddian-Green (1989)), terwijl de
bepaling van de pHi-waarde er juist voor dient de slechte doorbloeding in een vroeg stadium te
registreren.

Het is van groot belang over een geschikte methode te beschikken voor de pHi-waarde
bepaling, juist in geval van onvoldoende doorbloeding van het weefsel. Barns heeft in april
1994 het volgende verband gevonden tussen de intramucosale zuurgraad van de maag en de
arteriële en intramucosale koolzuurspanning:

pHi =

7.511 + O.O48xPaCO2 - O.O6OxP,C02 @aupending)

(4.2)

II

Indien vergelijking (4.2) gebruikt wordt voor de schatting van de pHi-waarde, speelt de
arteriële bicarbonaatwaarde niet langer een rol in de waarde bepaling van de intramucosale
zuurgraad van de maag.
Naar aanleiding van het gevonden verband (4.2) is er een proefdierexepriment gestart om te

onderzoeken of de plli-waarde die geschat is volgens dew vergehjking een goede weergave
geeft van de daadwerkelijke pHi-waarde. Dc werkelijke plli-waarde kan bepaald worden aan
de hand van een micro-electrode die aangebracht is in bet slijmvlies van de maag. Dit dient te
gebeuren op een operatie kamer, omdat er een buiksnede gemaakt moet worden voor de
plaatsing van de electrode. Zo'n directe meting van de pHi-waarde is onmogelijk bij patienten
die niet op een operatie kamer verblijven, omdat de buiksnede niet gesloten kan worden door
de electrode die zich in het maagslijmvlies bevind.
Tevens bestaat er de mogelijkheid dat in een vroeg stadium van een bloedcirculatie-stoornis de
bloedcapaciteit in bet maag-darm stelsel sterk zal afnemen ten gunste van de vitale organen.
Pas enige tijd later zullen andere variabelen aangeven dat er sprake is van een stoornis in de

bloedcirculatie. Voorbeelden van zulke variabelen kunnen de centraal veneuze druk en het
verschil tussen de centrale en perifere temperatuur zijn. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving
van de verschillende gemeten variabelen gegeven, waaronder ook bovengenoemde variabelen.

Het dod van dit onderzoek is dan ook het volgende:

bestuderen van her gevonden verband russen de pHi-waarde en de
arteriële en intramucosale koolzuurspanning om rot een scharting van de

—

het

—

pHi-waarde te komen,
her analyseren van her proefdierexperiment en

—

her

besrudering van her eventuele voorspellende karakter van de pHi-

waarde.

In het volgende hoofdstuk wordt stilgestaan bij de beschrijving van de bewakingsvariabelen die

bij de patienten gedurende hun verblijf op de Intensive Care gemeten worden. Hier komt
tevens de opbouw van het gebruikte databestand naar voren.
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3

Beschrijving van de
Bewakingsvariabelen en
het Proefdierexperiment

Inleiding
3.1
Het databestand dat gebruikt is voor dit onderzoek bestaat uit gegevens over 68 patiënten die
een hartoperatie ondergaan hebben. Voordat deze patiënten opgenomen werden in het bestand,
bestond het vermoeden dat zij langer dan vijf dagen op de Intensive Care zouden verblijven.
Aanvankelijk zijn er 75 patiënten in aanmerking genomen, echter zeven van hen zijn eerder
ontslagen van de Intensive Care of zijn binnen deze vijf dagen overleden. Daarom bestaat het
databestand uit 68 personen.

De variabelen die tijdens het verblijf op de Intensive Care zijn bepaald, zijn op vaste
tijdstippen van de dag gemeten. Deze tijdstippen zijn 6:00, 14:00, 21:00 en 2:00 uur. In de
meeste gevallen zijn er drie metingen per dag verricht, namelijk op de eerste drie tijdstippen.
Als de patient in een instabiele toestand verkeerde, is er een vierde meting gedaan om 2:00 uur
's nachts.

De handelingen die verricht zijn op de Intensive Care zijn niet beInvloed door de
uitkomsten van de pili-metingen. Het medische personeel is niet op de hoogte gebracht van de
uitkomsten van de verrichte pHi-metingen, en heeft daardoor geen beslissingen kunnen nemen
op basis van de plli-waarde.
De variabelen die gemeten zijn, zijn onder te verdelen in een drietal groepen. De eerste

groep wordt gevormd door de variabelen die informatie geven over de tijdstippen van de
metingen en de identificatie van de patient. De beschrijving van deze variabelen wordt gegeven
in paragraaf 3.2. De volgende groep bestaat uit de routinematig gemeten variabelen. Deze
variabelen worden in paragraaf 3.3 beschreven. De Iaatste groep variabelen heeft betrekking
op de toegediende medicatie. Voor de beschrijving van de medicijnen en de werking ervan
wordt verwezen naar paragraaf 3.4.

Naar aanleiding van het door drs. Barns gevonden verband, is er een proefdierexperiment
gestart. De opzet van dit experiment wordt in paragraaf 3.5 geschreven.

3.2

Identificatie en Tijdstippen

Een zestal variabelen geeft informatie over de tijdstippen en de identificatie van de patient. Eén
van deze variabelen is een dummy-variabele. De variabelen zijn allemaal discreet van aard. De
beschrijving van de variabelen is weergegeven in tabel 3.1.
Tabel 3.1 Beschrijving Variabelen 'Identificatie en Tijdstippen'.
Aangenomen
waarden

Variabele

Besehrijving

PATNR

Patintennummer

1

OPNDAG
MEETDAG
METING
DATUM
SURVIVAL

Dag van opname

1

Dag van meting

1

75

Btjzonderheden
missing values:

2.6,7.8,41.49,17

Moment van meting
Datum van meetdag
Overleving

1

164
164
4

1= overleden
2 = niet overleden

Een patient is pas opgenomen in het bestand als het vermoeden bestond dat deze langer dan
vijf dagen op de Intensive Care zou verblijven. Een zevental patiënten is korter dan deze vijf
dagen op de Intensive Care geweest. De reden hiervoor is dat de patient binnen vijf dagen

ontslagen is van de Intensive Care en door een andere afdeling is overgenomen, of dat de
patient binnen deze vijf dagen overleden is. Daarom zijn er zeven ontbrekende waarden bij de
patiëntennummers.

De waarden van de dag van opname beginnen niet automatisch bij elke patient met de
waarde één. De patient kan narnelijk al een aantal dagen opgenomen zijn in het ziekenhuis,
voordat deze geopereerd wordt en daarna op de Intensive Care terecht komt. De startwaarde
van de dag van meting is wel elke keer één; vanaf de eerste dag dat de patient op de Intensive
Care aanwezig is worden de variabelen gemeten.
Zoals eerder is aangegeven, zijn er verschillende momenten van meting. De tijdstippen van
meting zijn weergegeven in tabel 3.2. Per meetdag zijn er, in het algemeen, twee
mogelijkheden wat betreft het aantal metingen per dag. Een patient kan drie of vier maal per
dag een meting ondergaan.
Eénmaal is het voorgekomen dat een patient (patient 68) zesmaal op dezelfde dag gemeten

is. her is echter sprake geweest van driemaal twee metingen viak achter elkaar. Er is een
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tweede meting als controle uitgevoerd als om bepaalde redenen werd vermoed dat de eerdere

meting fout was. De tweede meting is opgenomen in het bestand en de eerste meting
weggelaten.

Tabel 3.2 Tijdstippen bj/ de
metingen.
Meting
1

2
3

4

Tdstip
6:00
14:00
21:00
2:00

Bij een aantal andere patiënten (patienten 38, 47, 48 en 50) is het voorgekomen dat er in
totaal 5 metingen op een dag verricht zijn. Ook in deze gevallen is er een tweede meting
uitgevoerd omdat de eerste meting niet vertrouwd werd. In deze gevallen is er eveneens voor
gekozen de tweede meting in het bestand te houden, en de eerste meting weg te laten.
De variabele van overleving is een dummy-variabele. De variabele neemt de waarde één aan
als de patient overleden is. De waarde twee betekent dat de patient levend de Intensive Care
verlaten heeft.

3.3

Routinematig Gemeten Variabelen

De variabelen die routinematig gemeten worden bij patiënten die op de Intensive Care liggen,

zijn allemaal continue variabelen. De waarden van deze variabelen zijn weergegeven met
maximaal twee cijfers achter de komma. Een korte beschrijving van de variabelen is
weergegeven in tabel 3.3. Deze variabelen zijn gemeten op de tijdstippen van tabel 3.2.
Sommige variabelen kunnen continu gemeten zijn, zoals bijvoorbeeld de hartfrequentie en de
bloeddruk, maar slechts de uitkomsten ten tijde van de metingen in tabel 3.2 zijn opgenomen in
het databestand.

Het hart is het orgaan dat het lichaam van bloed voorziet. Dc bloedcirculatie is van belang
voor het functioneren van de organen. De variabelen die informatie geven over de conditie van
het hart zijn de cardiac output (CO), de hartfrequentie (HARTFREQ) en het slagvolume (SV).
De cardiac output geeft het aantal liters bloed aan, dat het hart per minuut door het lichaam
pompt. De harifrequentie geeft het aantal hartslagen per minuut weer en het slagvolume is het
aantal milliliters bloed dat per hartslag door het lichaam gepompt wordt.
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De hoeveelheid bloed aanwezig in de bloedbaan ofwel het circulerend volume van het
bloed, is ook van belang voor het functioneren van de organen. De variabelen die de

vullingstoestand (hoeveelheid bloed aanwezig in de bloedbaan) van de patient weergeven zijn
de centraal veneuze druk (CVD), de gemiddelde bloeddruk (MAP), de gemiddelde druk van de
longcirculatie (PAPMEAN), de systeemvaatweerstand (SVR) en het verschil tussen de perifere

en de centrale temperatuur (DeltaT). De centraal veneuze druk geeft een indicatie over de
vullingstoestand, een lage CVD duidt op een slechte vullingstoestand. De geiniddelde

bloeddruk is een gewogen gemiddelde van de boven- en de onderbloeddruk. Zo is de
gemiddelde druk van de Ion gcirculatie ook een gewogen gemiddelde van de boven- en de
onderdruk. Lage drukken kunnen betekenen dat er sprake is van een slechte vulllingstoestand
van de patient. Dc sysreemvaatweerstand (SVR) geeft de weerstand aan die het bloed in de
bloedbaan ondervindt. Het verschil russen de perzfere en de cenirale temperatuur (DeltaT) geeft
informatie over het verschil tussen de temperatuur in de perifere delen van het lichaam (voeten,
handen) en de centrale lichaamstemperatuur. Een groot verschil tussen deze twee temperaturen
geeft aan dat er minder bloed door de perifere lichaamsdelen stroomt, mair er kan ook zijn van
een slechte vullingstoestand van de patient.

Tabel 3.3 Beschrzjving wriabeIen Routinematig gemonitoorde variabelen'.
Variabele
CO
CVD
DELTAT
HARTFREQ
HCO3

MAP
PACO2

PAPDIAST
PAPMEAN
PAPSYST
PHA
PHI

PC02
P1C02

RRDIAST
RRSYST
SV
SYR
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Beschrijvmg
Cardiac Output
Centraal Veneuze Druk
Verschil perifere en centrale temperatuur
Hartfrequentie
Bicarbonaat waarde in het bloed
Gemiddelde bloeddruk
Aiteriële koolzuurspanning
Onderdruk Iongcirculatie
Gemiddelde druk Iongcirculatie
Bovendruk Iongcirculatie

ArteriIe zuurgraad. pHa
Intramucosale zuurgraad, pHi
Koolzuurspanning tonometer
Intramucosale koolzuurspanning
Diastolische bloeddruk (onderdruk)
Systolische bloeddruk (bovendruk)
SlagVolume
Systeem VaatWeerstand

Laagste
waarde
1.00
-2

0.10
49
12.00
36

2.80
5.00
7.00
8.00
7.15
6.81
2.00
3.09

26.00
52.00
10.87
160.00

Hoogste

waarde
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

16.10
31

13.10
186

42.00
151

9.40
58.00
68.00
93.0k)

7.68
7.66
22.10
26.30
710.00
240.00
2698.00
3276.00

De plaatsen in de bloedbaan waar de centraal veneuze druk, de cardiac output en de

gemiddelde bloeddruk gemeten worden zijn weergegeven in figuur 3.1. Zo wordt de centraal
veneuze druk gemeten in de ader (vene) viak voordat het bloed door het hart stroomt. De

cardiac output wordt bepaald in de slagader (arterie) viak na passage van het hart. De
gemiddelde bloeddruk wordt gemeten in een slagader.

Plaats win meting van de centraal veneuze druk, cardiac output en
gemiddelde bloeddruk.

Figuur 3.1

7/ Heart and \

(pulmonary Ioop\

System variable:
venous return

•

properties:
heart rote and
contractility

variable:
centrou venous pressure

System voriable:
cardiac output

System variable:
mean arterial pressure

Uit: Human Physiology, Schauf (1990).

Variabelen die dienen voor de bepaling van de zuurgraad in het slagaderlijk bloed (00k wet de
arteriële zuurgraad of pHa-waarde genoemd), zijn de koolzuurspanning in het slagaderlyk
bloed en de bicarbonaatwaarde. De arteriële koolzuurspanning geeft de concentratie
koolstofdioxyde (C02) aan in het bloed. De koolzuurspanning in het bloed wordt aangegeven
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als P3C02, waarbij de a voor arterieel staat. Dc arteriële zuurgraad wordt bepaald met de
Henderson-Hasselbach methode:

pHa =

6.1 + Iog[HCO3] - Iog[PCO2]

(2.1)

De arteriële zuurgraad wordt aldus bepaald aan de hand van de bicarbonaatwaarde in het
slagaderlijk bloed (HCO3) en de koolzuurspanning in het bloed (PaCO2).

Voor de bepaling van de intramucosale zuurgraad van de maag ofwel de pHi-waarde,
gebruikt men dezelfde formule, alleen wordt de arteriële koolzuurspanning vervangen door de
intramucosale koolzuurspwzning (PC02). De gebruikte formule is dan als volgt:

pHi =

6.1

+ Iog[HCO3]

- Iog[P1C02J

(2.2)

Bovenstaande methode (2.2) wordt ook wel de gemodificeerde methode van HendersonHasselbach genoemd.

In tabel 3.3 staan twee verschillende koolzuurspanningen die in het maagslijmvlies gemeten
zijn: de koolzuurspanning van de tonometer (PCO2) en de intramucosale koolzuurspanning
(P1C02). Het verschil tussen de koolzuurspanning van de tonometer en de intramucosale
koolzuurspanning is dat de koolzuurspanning gemeten in de tonometer vermenigvuldigd wordt
met een correctiefactor vanwege de equilibratietijd. Voor een uitgebreidere uiteenzetting over
de bepaling van de koolzuurspanning in het maagslijmvlies en in het bloed wordt verwezen
naar hoofdstuk 2.

3.4

Toegediende Medicijnen

Dc variabelen die de toegediende medicijnen weergeven, zijn vermeld in tabel 3.4. Dit zijn
opnieuw Continue variabelen, weergegeven met maximaal twee decimale cijfers.

De medicijnen die in de tabel genoemd zijn worden vaak toegediend wanneer het hart
tekort schiet in de funkties die het uit moet voeren. Met andere woorden, bovenstaande
medicijnen worden toegediend om de funkties van het hart te ondersteunen in geval van
situaties waarin het hart verzwakt is.

De invloeden van deze medicijnen op de waarde van de intramucosale zuurgraad van de maag
zijn tot dusver nog onbekend. Enkele andere variabelen kunnen beinvloed worden door de
toediening van de medicijnen, waardoor er een indirecte beInvloeding van deze zuurgraad kan
zijn. Variabelen die van invloed kunnen zijn op de pHi-waarde zijn de centraal veneuze druk,
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verschil perifere en centrale temperatuur, bloeddruk in de longen en de gemiddelde bloeddruk.
In figuur 3.2 zijn de invloeden van deze variabelen schematisch weergegeven. Tevens is de
relatie gelegd tussen de inedicijnen en de invloed hiervan op de variabelen.

Tabel 3.4 Beschrijving
Toegediende Medicijnen.
Variabele
ADR
DOBUCONC
DOPACONC
KTS
NORADR
PDECONC

van

de

Beschrijving
Adrenaline
Dobutamine
Dopamine

Ketanserine
Noradrenaline
Perfan (PDE)

Figuur 3.2 Scheniatische weergave van de indirecte invloed van
de toegediende ,nedicamenten op de plli-waarde.

Zo heeft de toediening van dopamine onder meer invloed op de temperatuur en de gemiddelde
bloeddruk. Perfan kan de centraal veneuze druk, temperatuur en gemiddelde bloeddruk in de
longen beinvloeden. Noradrenaline heeft invloed op onder andere de gemiddelde bloeddruk, en
keranserine kan effect hebben op de waarden van de centraal veneuze druk, gemiddelde
bloeddruk in de longen en gemiddelde bloeddruk. Hierdoor kunnen de toegediende medicijnen
indirecte effecten veroorzaken ten opzichte van de zuurgraad van het maagslijmvlies. Over de
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eventuele directe effecten van de medicamenten op de pHi-waarde is tot dusver nog weinig tot
niets bekend.

Opzet van het Proefdierexperhnent
3.5
Naar aanleiding van het gevonden lineaire verband tussen de pHi-waarde en de arteriële en
intramucosale koolzuurspanning

pHi =

7.5 11 + O.O48xPaCO2 - 0.O60xPCO2 te,tJpeiuing)

(6.1)

is er een proefdierexperiment opgezet om te onderzoeken of de pHi-waarde die geschat is via
dit verband een goede beschrijving geeft van de werkelijke plli-waarde.

De werkelijke plli-waarde kan gemeten worden met een micro-electrode, die in het
maagslijmvlies aangebracht is. Deze electrode meet de zuurgraad van het maagslijmvlies. Het
probleem bij deze directe meting is, dat er een buiksnede gemaakt dient te worden voor het
aanbrengen van de micro-electrode. Deze snede kan niet gesloten worden omdat de electrode in
het slijmvlies van de maag zit. De plli-waarde kan dus slechts direct gemeten worden tijdens
een verblijf op een operatie kamer. Mede hierdoor is er een proefdierexperiment gestart,

waarbij varkens gebruikt zijn. Er worden varkens gebruikt, omdat deze wat betreft de
fysiologie veel op de mens lijken.
De varkens worden eerst onder narcose gebracht. Hierna worden catheters ingebracht voor
drukmeting, bloedmonsters, vochttoediening en dergelijke. Na het inbengen van deze

noodzakelijke lijnen wordt de buiksnede verricht, waarbij er twee miro-electroden in het
maagslijmvlies ingebracht worden. Deze electroden worden aangesloten op een pH meter (meet
de zuurgraad). Ook wordt de speciale maagslang (Tonomitor') via de bek van het varken in de
maag gebracht. Na stabilisatie van deze chirurgische ingreep kan de proef vervolgd worden.
Dc varkens worden in verschillende toestanden gebracht. De eerste toestand is een

gestabiliseerde toestand na de chirurgische ingreep. Dit is ongeveer een uur na de ingreep.
Hierna wordt er bloed onttrokken tot er een gemiddelde bloeddruk van 50 bereikt is. Dit
verbloeden gebeurt in 30 minuten tijd. Het varken is nu in een shock-toestand gebracht. Deze
shock-toestand wordt gedurende 60 minuten gehandhaafd. Hierna wordt het onttrokken bloed
weer teruggegeven in 30 minuten tijd, waardoor het varken uit de shock-toestand zal geraken.
Gedurende deze verschillende toestanden worden een aantal metingen verricht. De eerste
meting wordt een uur na de chirurgische ingreep verricht. De tweede meting is aan het einde
van de verbloedingsperiode. Aan het einde van de stabilisatie na het verbloeden wordt de derde

meting verricht. Na de teruggave van het bloed vindt de vierde meting plaats, en de laatste
meting gebeurt een uur na de teruggave van het bloed. De tijdstippcn van meting en de
bijbehorende toestanden van de varkens zijn weergegeven in tabel 3.5.
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Tijdens deze metingen zijn een aantal bewakinsvariabelen gemeten, zoals de gemiddelde
bloeddruk, centraal veneuze druk, verschil tussen centrale en perifere temperatuur,
hartfrequentie, cardiac output en de directe pHi-waarde. Ook zijn de waarden van de volgende
variabelen gemeten:
—
PaCO2, arteriële koolzuurspanning
—
P1C02, intramucosale koolzuurspanning
—
HCO3, arteriële bicarbonaatwaarde

Een half uur voor de te verrichten meting wordt steriel zout in de ballon van de tonometer
gebracht. Aan het einde van de equilibratietijd van een half uur wordt de waarde van de PC02
bepaald. Aan het einde van de equilibratietijd worden ook de andere bovenstaande metingen
verricht. Voor de bepaling van de PaCO2 en de HCO3 waarde wordt er aan het einde van de
equilibratietijd een slagaderlijk bloedmonster genomen. Van dit b1oedmonster worden dan de
arteriële koolzuurspanning en de arteriële bicarbonaatwaarde bepaald met een bloedgasmeter.

Tabel 3.5 Tijdstippen van meting
pro efdierexperimenr.

van het

Tijdstippen
van meting

Toestand varken

T0

stabilisatie na chinzrgische mgreep
einde verbloedingsperiode
einde stabilisatie na verbloeden

T1

T2
T3
T4

emde van retransfusie
na stabilisatie retransfusie

Met de bicarbonaatwaarde en de intramucosale koolzuurspanning kan aan de hand van de
gemodificeerde Henderson-Hasselbach
vergelijking is als volgt

pHi =

6.1

methode

+ log[HCO3] - log[P1C02]

de

pHi-waarde

geschat

worden.

De

(6.2)

Voor de schatting van de plli-waarde volgens het gevonden lineaire verband zijn waarden van
de arteriële en intramucosale koolzuurspanning nodig. De schatting van de pHi-waarde wordt
dan bepaald aan de hand van vergelijking (2.1).
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Bij dit experiment zijn tien varkens betrokken geweest. Van dew tien zijn er zeven bruikbaar
voor de analyse. Vanwege de gevoeligheid van de electroden, zijn de micro-electroden aan het
begin en aan het einde van de proef geijkt. Als de electrode in weefsel aangebracht wordt, kan
er een eiwitlaagje gevormd worden rondom de electrode, waardoor de electrode niet meer
correct meet. Aan het einde van de proef zijn er bij drie varkens afwijkingen van de pHiwaarden geconstateerd, die de micro-electrode heeft aangegeven ten opzichte van de
kalibreervloeistoffen. Dew drie varkens zijn niet bruikbaar geacht voor de analyse, omdat de
micro-electroden verkeerde waarden aangaven. De resultaten van de proef bestaan aldus uit de
gegevens van zeven varkens, op vijf verschillende tijdstippen en in verschillende toestanden.

22

4

Adders onder het Gras

Inleiding
4.1
onderzoek geleid hebben beschreven. Vervolgens
In hoofdstuk 2 zijn de aanleidingen die tot dit
die gedurende enige tijd op de Intensive Care
is er een databestand gemaakt van 68 patiënten
verband gevonden tussen de plli-waarde en de
gelegen hebben. Barns heeft in april 1994 een
of de pHi-waarde geschat
arteriële en intramucosale koolzuurspaflfling. Orn te onderzoeken
geeft van de werkelijke pHi-waarde. is er
volgens dit gevonden verband een goede weergave
een proefdierexperiment opgezet.
gekomen die toegelicht dienen te
Nu zijn er echter een aantal moeilijkheden naar voren
eenduidige wijze bepaald kan
worden. Zo kan er afgevraagd worden of de plli-waarde op een
plli-waarde gekeken?
worden. Waarom wordt er niet in eerste instantie naar de direct gemeten
De vraag of er sprake kan zijn van
Deze vragen worden beantwoord in paragraaf 4.2.
afhankelijkheid wordt behandeld in de derde paragraaf.
patienten aan het door drs. Barns gevonden
Een ander belangrijk punt is de bijdrage van de
geleverd aan het door drs. Barns
verband. Hebben alle patiënten een even grote bijdrage
vindt plaats in paragraaf 4.4. Het
gevonden verband? De beantwoording van deze vraag
worden de in dit onderzoek
optreden van meetfouten is rnoeilijk te voorkornen. Daarom
opgetreden fouten behandeld in paragraaf 4.5

Exacte Bepaling van de pHi-Waarde?
4.2
Intensive Care liggen de plli-waarde op een
Het is onrnogelijk orn bij patienten die op de
nodig over een

bepalen. Daarom is het
directe manier met micro-electroden te
zuurgraad te bepalen. De pHischattingsmethOde te beschikkefl om op een indirecte wijze deze
gemodificeerde
methode van Hendersonwaarde wordt doorgaans geschat aan de hand van de
1-lasselbach:

pHi =

6.1 + Iog[HCO3] - log[P1C02]

(1.1)

Bij het gebruik van deze formule wordt verondersteld dat de arteriële bicarbonaatwaarde
(HCO3) van het bloed gelijk is aan de HCO3-waarde in het weefsel van de maag. Dit is slechts
het geval als het weefsel voldoende doorbloed is. By slechte of geen doorbloeding is de HCO,waarde in het slagaderlyk bloed niet gelijk aan de bicarbonaazwaarde in her maagslijmvlies. In

het geval van een slechte doorbloeding van het slijmvlies van de maag is de gebruikelijke
schattingsmethode niet geschikt. Op dit moment bestaat er niet een andere methode om de pHiwaarde te schatten, waarbij ook de resultaten in situaties van slechte doorbloeding betrouwbaar
zijn.

Het verband dat door Barns gevonden is, is gebaseerd op de plli-waarden die geschat zijn
met de gemodificeerde Henderson-Hasselbach methode. Er is dus een rerugschatting gemaakt.
Waarom de direct gemeten pHi-waarden van het proefdierexperiment niet in beschouwing
genomen zijn, heeft te maken met de nauwkeurigheid van de pHi-waarde die gemeten wordt
met micro-electroden. Dc micro-electroden worden in het slijmvlies van de maag aangebracht.
De plaats waar de electrode aangebracht wordt, heeft een grote invloed op de zuurgraad;
stijgingen en dalingen van de directe plli-waarde worden goed weergegeven, alleen de exacte
hoogte van de zuurgraad is niet nauwkeurig. Zo is bij een varken de directe pHi-waarde van
6.91 geregistreerd terwiji er een goede doorbloeding van het maagslijmvlies was. Hieruit blijkt
dat de directe plli-waarde niet precies bepaald kan worden.

De schattingen van de pHi-waarde waarbij gebruik gemaakt is van de gemodificeerde
Henderson-Hasselbach formule is in geval van een goode doorbloeding van het maagslijmvlies
een betrouwbare schatting. Het is echter niet mogelijk om een scheiding te maken tussen de
waarnemingen waarbij de patienten een slechte dan wel een goode doorbloeding van het
maagslijmvlies hadden. Hierdoor kunnen de waarnemingen met een slechte doorbloeding niet
apart in beschouwing genomen worden.

Mede om deze redenen is er gezocht naar een schattingsmethode voor de pHi-waarde op
basis van uitkomsten van de gemodificeerde Henderson-Hasselbach methode.

4.3

Afiiankelijkheid Binnen het Patiëntenbestand?

Het door Barns gevonden verband

pHi =

7.511 + O.O48XPaCO2 - O.O6OxP1CO2 oa:en:pe'.ing)

(2.1)

is bepaald op basis van gegevens over 68 patienten die een hartoperatie ondergaan hebben.
Gedurende het verblijf van een patient op de Intensive Care, zijn er een aantal metingen per
24

dag verricht. Tevens is er in een groot aantal gevallen medicatie toegediend gedurende de
periode van onderzoek. In principe is er dus mogelijk sprake van tijdsaftankelijkheid,
afhankelijkheid van patiënten en medicatie-athankelijkheid binnen dit bestand.
Dc mogelijke njdsafhankelzjkheid komt naar voren uit het feit dat de patiënten gedurende
hun verblijf op de Intensive Care enkele metingen per dag ondergaan. Het is te verwachten dat
de patient een genezingsproces ondergaat: de patient is herstellende van de hartoperatie en na
enige tijd wordt de patient ontslagen van de Intensive Care omdat de patient voldoende hersteld

is om op een andere afdeling verder verzorgd te worden. Een andere mogelijkheid is dat de
conditie van de patient gedurende het verblijf OP de Intensive Care verslechtert en dat de
patient overlijdt. Het is mogelijk dat er verschillen zijn tussen de metingen die gedurende de
eerste vijf meetdagen verricht zijn en de metingen verricht op de dagen daarna.
Het verloop van de verschillende variabelen kan athankelijk zijn van de herstellende of
verslechterende toestand van de patient. Hiermee komen we tot de eventuele
patientafhankelzjkheid. Hier kan de overlevingsvariabele een grote rot spelen. Er is misschien
verschil tussen patiënten die de Intensive Care levend verlaten hebben en patienten die tijdens
hun verblijf zijn overleden.
Het volgende punt is de afhankelijkheid van de medicatie. De medicatie die toegediend is,

kan effecten hebben op enkele variabelen die gemeten worden gedurende het verblijf op de
Intensive Care (zie ook hoofdstuk 3, Toegediende Medicijnen). Van effecten van medicatie op
de pHi-waarde is tot dusver niets bekend.
Bovenstaande vormen van athankelijkheid kunnen voor een deel gemodelleerd worden door
bijvoorbeeld een lineair model met gecorreleerde storingen toe te assen (tijdsafhankelijkheid)
of door gebruik te maken van een regressie model voor panel data (patiëntathankelijkheid en
tijdsathankelijkheid).

Indien er niet sprake is van patientafhankelijkheid, athankelijkheid van de tijd en medicatieathankelijkheid, is het model
pHi

I

PaCO2,

PCO2

N { .t

,

(2.2)

a2)

waarbij

(2.3)

p. = a + t3ixPaCO2 + xP1CO2
en dus

pHi = a +

P1xPaCO2

+ 2xP1CO2 +

c

(2.4)
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met storing E onathankelijk van tijd, PaCO2, P1C02, patient en medicatie. De coëfficienten a,
en 132 zijn onbekende parameters.

Indien er niet sprake is van enige vorm van affiankelijkheid dan is dit model te schatten met de
klassieke regressie analyse, mits er aan bepaalde veronderstellingen voldaan is. In het volgende
hoofdstuk wordt de theorie gegeven van verschillende vormen van regressie analyse. Hierbij

komen ook methoden aan de orde om eventuele patient- en/of tijdsathankelijkheid te
modelleren. Vervolgens wordt deze theorie toegepast in hoofdstuk 6, waarbij er uitgegeaan
wordt van het databestand van de 68 patiënten.

4.4

Invloedrijke Patiënten

Er zijn een aantal patienten die een grote invloed op het geheel zouden lannen hebben. Zo zijn
er een aantal patiënten die erg lang op de Intensive Care gelegen hebben; de maximale waarde
van de verblijfsduur is 164 dagen. Een patient die 164 dagen op de Intensive Care ligt, heeft

veel metingen in vergelijking met een patient die slechts vijf dagen op de Intensive Care
gelegen heeft. Hierdoor is er niet sprake van een even grote hoeveelheid gegevens per patient
in het databestand. Een gevolg hiervan kan zijn dat de resultaten scheefgetrokken worden door
de grote invloed of juist de kleine invloed van sommige patiënten.
Een andere invloedrijke patient is patient nummer 1. Deze patient vertoont een verloop van
erg lage pHi-waarden. De reden hiervoor is, dat deze patient sondevoeding toegdiend kreeg
tijdens de metingen. Tijdens het eten worden er zure maagsappen geproduceerd door de maag,
waardoor de PiCO2 een hogere waarde aanneemt op basis van buffering van het in de maag

aanwezige bicarbonaat. Het bicarbonaat is aanwezig in de maag door de maagsapsecretie.
Remming van deze maagsapsecretie door toediening van H2-blokkers of zuurremmers
voorkomt een stijging van de P1C02 door middel van buffering van het vrijgekomen
bicarbonaat en voorkomt dus een misleidende dating van de plli-waarde. Door deze
beIvloeding van de plli-waarde heeft men besloten de volgende patient.n zuurremmers (H2blokkers) te geven tijdens hun verblijf op de Intensive Care. Patient nummer 1 is de enige
patient die geen zuurremmers gekregen heeft en heeft hierdoor erg lage pHi-waarden. Het kan
zijn dat patient nummer 1 grote invloed heeft op de parameters van het model en daarmee op
de schatting van de pHi-waarde op grond van zo'n model.

4.5

Meetfouten

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds opgemerkt is, kunnen er meetfouten optreden. Voor deze
meetfouten zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Eén van deze redenen is het niet exact
aanhouden van de equilibratietijd. Na een equilibratietijd van 45 minuten wordt
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vermenigvuldigd met een andere correctiefactor, dan bijvoorbeeld na een equilibratietijd van 50
minuten.

Als de vloeistof dus lets langer of korter in de ballon blijft, wordt een incorrecte

correctiefactor gebruikt, als er wordt uitgegaan van 45 minuten.
Een andere meetfout kan optreden bij het terugnemen van de vloeistof uit de ballon aan het
einde van de equilibratietijd. Er kan lucht meegezogen worden, waardoor de concentratie van
CO2 beInvloed wordt. Hierdoor wordt de koolzuurspanning in de mug dus incorrect bepaald
en als gevoig hiervan is de bepaling van de pHi-waarde dan incorrect.
Andere fouten kunnen optreden bij de invoering van de gegevens in de computer. Te
denken valt aan lees- en/of typefouten.
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5

Multipele Regressie Analyse

Inleiding
5.1
Bij het bestuderen van verbanden tussen bepaalde variabelen wordt in eerste instantie vaak aan
een lineair model gedacht. Dit leidt dan tot de bekende regressie analyse. In dit hoofdstuk
wordt aandacht besteed aan de theorie achter de regressie analyse, en de veronderstellingen
waaraan het model zou moeten voldoen. Tevens komen er methoden aan de orde waarbij
verschillende vormen van athankelijkheid gemodelleerd kunnen worden.

ilet Lmeaire Model
5.2
Een model is gebaseerd op endogene en exogene variabelen. Endogene variabelen zijn
variabelen die verklaard worden door het model. Variabelen waarvan de waarden als gegeven
beschouwd worden, zijn exogene variabelen. Laat y de endogene variabele zijn die door de
exogene variabelen x1,...,x verklaard wordt, t=1,...,n de verschillende tijdstippen en Ut een
onbekende storingsterm op tijdstip t. Het model kan dan als volgt weergegeven worden:
Yt = f(x1, ... , x,, u1),

(1.1)

waarbij feen functie is van de variabelen x1,...,x, op tijdstip t.
Het meest eenvoudige model is de lineaire functie van de exogene variabelen:

f(x1,... ,Xq,Ut) = a + Pixi + f32x + ... + PpXtp+Ut,
waarbij zijn de coëfficiënten a,

f2, ...

y=x3+u;t=l,...,n

,

(1.2)

constant zijn. In matrix-notatie wordt dit
(1.3)

ofwel

y=X+u

(1.4)

waar Xt de rijvector is van alle variabelen x op tijdstip t, X is dan de nx(J)+ 1) matrix met alle
rijvectoren Xt. De eerste kolom van de matrix X is een kolom met allemaal enen vanwege het
met j =l,...,p.
intercept a. Dc (p+ l)x 1 vector 3 is de vector met de coëfficiënten a en

5.3

Gewone Kleinste Kwadraten

Als er sprake is van een lineair verband, dan kan de regressie analyse ofwel kleinste kwadraten
analyse toegepast worden mits er aan de volgende veronderstelling is voldaan:
de storingen hebben gemiddelde nul, constante variantie, Zljn onafhankelzjk van
elkaar en zzjn normaal verdeeld: u — N + (O, a2!) met I de n x n eenheidsmarrix.

De vector
Hierbij is b = (b1, ... , b,)' de vector van schatters van
= (p1. ... ,
e = y - Xb is de vector van residuen. Als de matrix X'X inverteerbaar is, dan is de vector

b=

(b1,

...

,

bk,)'

= (X'X)1X'y

(2.1)

de kleinste kwadraten (OLS) schatter voor de vector f3 = (31, •.. , ,)'. Als de storingen
normaal verdeeld zijn, zoals in de eerder genoemde veronderstelling, dan is b ook normaal
verdeeld, met verwachting t en variantie a2(X'X'. Met andere woorden:
b—

N+1[, a2(X'X)']

(2.2)

Voor de afleidingen en eigenschappen van de OLS schatters wordt verwezen naar de standaard
theorie hierover, bijvoorbeeld Stewart (1991).

5.4

Generalized Least Squares

Nu wit het geval dat de storingen niet altijd ongecorreleerd zijn met een constante variantie.
Beschouw de volgende specificatie
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cov(u) =

met E = o2D en D een bekende positief definiete, symmerrische
matr&

Twee theoretische problemen worden bevat in deze specificatie: heteroscedasticiteit en seriële
correlatie. Heteroscedasticiteit doet zich voor als er niet sprake is van een constante variantie
voor elke t= 1,.. .,n. Dit betekent dat de diagonaalelementen van de matrix E niet identiek zijn.
Er is sprake van seriële correlatie als tenminste één van de covarianties tussen de storingen
ongelijk aan nul is, met andere woorden als er voor tenminste één paar (s,t) met s t geldt
dat cov(u1,u3)

0.

Indien het model lineair is en de storingen voldoen aan de veronderstelling dat cov(u) = Z
=
met D is een bekende positief definiete matrix, dan Iuidt de generalized least squares
(GLS) schatter van 3 als volgt:
bG =

(X'D'X)'X'Dty

(3.1)

bG —

N÷1[, c2(X'D'X)'].

(3.2)

en geldt

Opnieuw wordt voor de afleidingen en eigenschappen verwezen naar de standaard theorie,
bijvoorbeeld Stewart (1991).

5.5

Feasible Generalized Least Squares

In de praktijk is het echter meestal niet zo dat de covariantiematrix op een factor na bekend is.
In de meeste gevallen is de covariantiematrix volledig onbekend. Dit betekent dat de schatting
in twee stappen gedaan moet worden. In de eerste stap dienen de onbekende elementen van de
matrix D geschat te worden, in de meeste gevallen via de OLS-residuen. De tweede stap is dan

de geschatte matrix D te gebruiken in plaats van de matrix D. Dit levert de feasible GLS
schatter bG met

bG =

(X'D'X)'X'D'y

(4.1)

Er wordt dezelfde notatie aangehouden als bij de gewone GLS schatter omdat er bijna altijd
sprake is van feasible GLS schatters.
Onder de voorwaarden dat

(i) plim[n'X'(W' - D')X] = 0 voor n —
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en
(ii) plim[n½X(LYl -

D')u] =

0

voor n -4

00

(4.2)

is de feasible GLS schatter b0 asymptotisch equivalent met de theoretische GLS schatter, en
dus consistent en asymptotisch normaal verdeeld:
b0 is bij benadering N+1[P, a2(X'D'X)'].

(4.3)

Ook hier wordt verwezen naar Stewart (1991) voor meer details.

5.6

Seriële Correlatie

Als de covariantiematrix van de storingen de volgende vorm heeft,
cov(u)

= Z

,

met

E=c2D en D een bekende positief definiete.

symmetrische matrix

kan er sprake zijn van seriële correlatie. Seriële correlatie houdt in dat de storingen in één
periode correleren met storingen in één of meer storingen uit een vorige periode.
Er zijn verschillende vormen van seriële correlatie. Zo kan er sprake zijn van een AutoRegressief model van orde p (AR(p)), een Moving-Average model van orde q (MA(q)), of een
combinatie hiervan. Een AR(p)-model is van de vorm
dan

Ut

= 41u + ... +
—

+C

N(0,a2)voort=1, ... , n

en , 2'

onafhankelijk verdeeld.

(5.1)

Een Moving-Average model van orde q is van de vorm

N(0,c); t=1, ... , n
en c, c2,...,onathankelijk verdeeld.
—

(5.2)

Als de storingen een AR-, MA-model of een combinatie van deze twee modellen vertonen, is
er niet langer sprake van een constante variantie en/of onafhankelijkheid van de storingen
onderling.
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Er dient dus nagegaan te worden of er sprake is van een dergelijke correlatie. Een
traditionele grootheid voor de toets op serial corelation is de Durbin-Watson (DW) toets. Deze
toets is gebaseerd op de volgende statistic

DW =

d

=

[e1

-

2

e2/

(53)

n de kleinste kwadraten residuen e = Yt - x1b zijn met de notaties
e met t =1
zoals eerder in dit hoofdstuk. Dc waarde van d ligt tussen de 0 en de 4. Positieve correlatie
gaat gepaard met kleine waarden van d, en negatieve correlatie geeft grotere waarden van d.
waarbij

Als de DW =d 2, dan is er geen sprake van seriële correlatie. Deze Durbin-Watson toets op
eerste orde seriële correlatie kan voor hogere orde seriële correlatie vervangen worden door de
generalized Durbin-Watson statistic. Deze is van de volgende vorm

DW = d =

=+1Let -

e-]

2

I

2
i ct,

(5.4)

waarbij bovenstaande notatie aangehouden wordt.

Indien er sprake is van een vorm van seriële correlatie, dan is het van belang de covariantie
matrix D op een of andere manier te schatten. Dit levert dan de matrix D voor de toepassing
van feasible GLS. Een van de mogelijke manieren waarop de covariantiematrix geschat kan
worden is via het oplossen van de Yule-Walker vergelijkingen. Deze manier van schatten
wordt behandeld in § 5.6.
De Durbin-Watson statistics kunnen alleen gebruikt worden als er sprake is van één
tijdreeks. Indien er sprake is van meerdere tijdreeksen, is het gebruik van de Durbin-Watson
statistic onzinnig.

Eén van de aannames in de tijdreeksanalyse is, dat de afstanden tussen de opeenolgende
tijdstippen overal precies gelijk zijn. Toepassing van deze theorie leidt hierdoor tot de extra
veronderstelling, dat er sprake is van gelijke afstanden tussen de tijdstippen.

Yule-Walker Methode
5.7
Indien er sprake is van seriële correlatie,

is

het van belang dat er en schatter voor de

covariantiematrix bepaald wordt. De autocorrelaties p(t) zijn als volgt gedefinieerd

E(u) = .t
7(t) = E[(u1 -

(6.la)

i)(u - ii)]

p(t) = y(t)I7(O)
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(6. ib)

(6.lc)

en is het AR(p)-model van de vorm

+ U, t = 1, ... ,n

Ut = 41u1 + ... +
—

(6.2)

N(O,a2)

Een van de methoden om de covariantiematrix te schatten is via het oplossen van de YuleWalker vergelijkingen. De Yule-Walker vergelijkingen zijn van de volgende vorm

1

(1)

p(l)

1

(P-') 7 T +i 1 1 c(l)
p(p-2)

...

+2

=

]L]L

I

L

(6.3)

Als de vector van de autoregressieve parameters 4) = (4, ... , 4)' bekend is, kan de matrix
E =a2D bepaald worden. Efficiënte schatters van de regressie parameters f3 kunnen bepaald
worden met generalized least squares, als de matrix I) gegeven is.
De Yule-Walker methode begint met het maken van de OLS schatters van J3. Hierna wordt
4) geschat aan de hand van de steekproef autocorrelatie functie van de OLS residuen door het

oplossen van de Yule-Walker vergelijkingen. De steekproef autocorrelatie functie is de
volgende functie

r(t) = c(t)

I c(O)

voor t =

1,

2, ...

(6.4)

waarbij

c(O) =

n'1(u-u)2, met ü=n'1u en

c(t) =

n

+

(Ut -

Ü)(Ut - ü) voor t =

(6.5a)
1,

2, ...

(6.5b)

de steekproef autocorrelaties zijn.

De Yule-Walker vergelijkingen worden dus opgelost met r(t) in plaats van p(r). her is de
functie r(t) de autocorrelatie functie van de OLS residuen. Hierna wordt de matrix 1) geschat
aan de hand van de schatter4, en de matrix E wordt geschat met deze I) en de GLS schatter
van a2 De voor autocorrelatie gecorrigeerde schatters van de regressie parameters 3 worden
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bepaald door de geschatte D te gebruiken in de GLS methode. Deze worden ook wet de YuleWalker schatters genoemd. Voor meer details heirover wordt verwezen naar Harvey (1990).

Heteroscedasticiteit
5.8
Een andere aanname van het standaard lineaire regressie model is dat de storingen dezelfde
variantie hebben. Dit wordt ook wet homoscedasticiteit genoemd. Als de variantie van de
storingen niet constant is, is er sprake van heteroscedasticiteit. Dit betekent dat de diagonaalelementen van de matrix E niet identiek zijn.
Ook in dit gevat zijn er verschillende vormen van heteroscedasticiteit mogelijk. Enkele van
deze vormen zijn
(i) Var(Ut) =

= 6Z1;

8>0; t =

1,

... , n

8>0; t = 1, ... , n
(ii) var(u) = a2 =
(iii)var(u) = o2 = 8i + 82Z1; ö>0; t = 1, ... , n
(iv) var(u1) = a12 = exp(81 + 82Z); t = 1, ... , n
De gevallen (i) en (ii) worden ook wet proportionele heteroscedasticiteit genoemd. Geval (iii)
en (iv) is heteroscedasticiteit in additieve en multiplicatieve vorm.
Voor bet toetsen op heteroscedasticiteit kan gebruik gemaakt worden van de Lagrange

Multiplier toets. De Lagrange Multiplier toets van de orde q is gebaseerd op de volgende
toetsgrootheid

LM(q) = nW'Z(Z'Z)' Z'W I W'W

met W =

( e12/s2, ...

1

z=I
1

,

eIs2)', waarbij

2

•••

e1

...

s2

=

i

(7.1)

et2/n en Z is de matrix

(7.2)

Hierbij zijn de waarden van
op 0 gesteld.
Deze LM(q) statistic heeft een asymptotische x2q-verdeling onder de hypothese van geen
heteroscedasticiteit. Voor meer details over dit onderwerp wordt verwezen naar Harvey (1990).
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5.9

Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model
(GARCH-model)

Indien er sprake is van heteroscedasticiteit, zijn de OLS schatters niet langer efficient vanwege

de gecorreleerde storingstermen. Een manier om om te gaan met heteroscedasticiteit is het
gebruik van een ARCH-model of een GARCH-model. Het ARCH-proces veronderstelt dat de
verdeling van Yt, gegeven de informatie op tijdstip t- 1, normaal veaeeld is met gemiddelde x'
en variantie h1, waarbij de h afliankelijk is van de storingen in vorige periodes.
Een regressie model met eerste orde ARCH storingen kan weergegeven worden als

y1= x'P + ,

(8.1)

waarbij, gegeven de informatie op tijd t- 1, de storingsterm c normaal verdeeld is met
gemiddelde 0 en variantie

= a0

+ a12l.

(8.2)

Algemener, gegeven zij Y een reeks waarnemingen die een ARCH(p)-model volgt. De
conditionele verdeling van de reeks op tijd t kan geschreven worden als
Yt

I

'•P

—

N(0,h),

(8.3)

waarbij 'pt-i alle informatie weergeeft die op tijdstip t-1 bekend is. Hierbij is de conditionele
variantie li

h=

(2) +

iaiYti

met q>0, co >0 en a1O.

(8.4)

Het regressie model met ARCH-verdeelde storingen kan

weergegeven worden als
Yt =

x'P

= ]he1,
Ii, = w +

+,

(8.5a)

(8.5b)

(8.5c)

waarbije — N(0,1)enq>0,o>Oena10.
Een uitbreiding van het ARCH-model is het generalized ARCH-model, ofwel het GARCHmodel. In dit model is de conditionele variantie van r. ook athankelijk van de conditionele
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variantie in vorige periodes. Het regressie model met GARCH(p,q) verdeelde storingstermen is
van de voldende vorm

y = x'P + c,
= ihA,
=
+

(8.6a)
(8.6b)

+ 11'yh,

(8.6c)

waarbij p0, q>o, w>O,

en e — N(0,1).
Indien er bovendien ook sprake is van seriële correlatie, kan het model verder uitgebreid
worden als een autoregressief proces met GARCH verdeelde storingen, een AR(m)GARCH(p,q) regressie model:

y = x'P + u

(8.7a)
(8.7b)
(8.7c)

Ut=Eit)ti...4m')tm
=

+ 1a1c +

w

(8.7d)

Deze modellen kunnen geschat worden door gebruikt te maken van de maximum likelihood
methode. De loglikelihood-functie kan bepaald worden

½ - log(27t)

L=
waarbij

=

-

- log(h1)

-

(8.8)

x'3 en h is de conditionele variantie. De likelihoodfunctie dient

gemaximaliseerd te worden. Indien er geen sprake is van autoregressie worden de OLS
als startwaarden genomen om het maximum te vinden van de likelihoodfunctie.
In geval van autoregressie worden de Yule-Walker schatters als initiële waarden gebruikt.
Voor meer informatie en details wordt verwezen naar Harvey (1990) en Harvey (1993).
schatters van

5.10 Regressie Model voor Panel Data
In het geval dat er per individu een reeks van gegevens aanwezig is, waarbij er gemeten is in
de tijd, is er sprake van zogenaamde panel data. Een lineair regressie model voor panel data is
als volgt weer te geven

yi = xj3 + u,
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(9.1)

waarbij n=1,...,N en t=1,...,T en x1 is de rijvector van individu n op tijdstip t. In geval van
panel data hebben we dus te maken met N cross-sectie eenheien; dit kunnen bedrijven,
huishoudens, maar ook patiënten zijn. De index t, met t= 1,.. .,T, geeft het moment aan waarop
de data waargenomen zijn. Veel modellen voor panel data vereisen niet dat er spralce moet zijn
van gelijke afstanden tussen de opeenvolgende tijdstippen.
In veel gevallen kan de storingsterm opgesplitst worden in een storingseffect veroorzaakt
door de individuen, een effect veroorzaakt door de tijd, en een effect veroorzaakt door beide.
In dat geval kan de storingsterm ut als volgt herschreven worden

=

u +o+Emetn=1,...,Nent=1

T

(9.2)

Hierin is u het niet-waarneembare effect veroorzaakt door de individuen, co is het nietwaarneembare tijdseffect, en
is de resterende stochastische storing. De storingen o, o
zijn onathankelijk verdeeld met gemiddelde nul en positieve varianties a20, a2 en a28.
Het lineaire model met deze struktuur in de storing kan weergegeven worden als

y=X+u

en

(9.3)

met

Y = (Yii

X' =

Yii,

Yr'ii

,

•..

,

Ywr)'

x)

, X,, ,
een NTxp matrix
x zijn de pxl vectoren van onafliankelijke variabelen
(x11, ...

...

,

...

f3 is de px 1 vector van parameters
u = (u11 , ... , u11
UNI
... ,

ufl),

waarbij de covariantiematrix van de storingen u de volgende struktuur vertoond

D = E(uu') =
A

a28

'N ® JT,

B=JN®IT

I + a2 A + a2 B,

(9.4)
(9.5)
(9.6)

met 'K de eenheidsmatrix is van orde K en JL is de LxL matrix waarbij elk element gelijk is
aan één. Met ® wordt het Kronecker product bedoeld. De covariantiematrix D is in de meeste
gevallen onbekend, daarom moet deze eerst geschat worden. Daarbij is het handig de volgende
notaties aan te houden:

M = (NT)'J

(9.7a)
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(9.7b)
(9.7c)
(9.7d)

M1. = T1A - M
M2 = N1B - M

=

M12

-

-

N'B + M..

De vectoren van de kleinste kwadraten residuen worden gedefinicerd als

e=
v=
w=

C1(

1ir - X[X'C1XIX'Ci )y

(9.8)

C2(

I - X[X'C2XVX'C2 )y

(9.9)

X[X'C3X1X'C3)y

(9.10)

-

C3(

van

F
de gegeneraliseerde inverse
M1 + M1 en C3 = M12 + M2.

waarbij

C=

F

weergeeft

en

C1

=

M12,

Dan kunnen zuivere schatters van de variantie componenten bepaald worden met behuip van de
volgende formules

s2 =

e'e

[(N-1)(T-1)

=

s2 =

-

rang(X'M12X)]

v'v - {T(N-1) - rang(X'M.2X)s2e
T(N-1) - T tr([X'C2X]-X'Mj.X)

w'w - {N(T-1) - rang(X'M1.X))s2
N(T-1) - N tr ([X'C3XI-X'M.2X)
(9.11)

Hierbij zijn s2, s en s20) de schatters van de variantiecomponenten a2, a2 en a2.

De gegeneraliseerde kleinste kwadraten schatter kan verkregen worden door de volgende
stappen te volgen:
1.

Bepaal de volgende constanten
variantie-compoflenten als volgt
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a1,

a2 en a3

met de schatters van de

a2
a3

2.

= 1 - [s2 / (s2 + Ts2)J½
= 1 - [s2 I (s28 + Ns2)]½
= a1 + a2 - 1 + [s2E I(s2 +

TS2U

+

(9.12)
(9.13)
(9.14)

Ns20)]½

Transformeer de variabelen met behuip van de constanten a1, â en a3 op de
volgende wijze

Ynt =

Ynt -

a1y. - a2Y.

x•nt = xnt- âIxn. -

a2x1

(9. 15a)

+ 3Y..
+ â3x

(9.15b)

nt

y/NT, y. = y/T en y.1 =
waarbij y.. =
x. zijn op soortgelijke wijze gedefinieerd.
3.

yIN. De x.. , x.

en

Regresseer Ynt op x gebruik makend van de gewone kleinste kwadraten
methode.

De geschatte generalized least squares schater (EGLS) PEG en de bijbehorende standaard fout
kunnen met de OLS-schatter uit stap 3 bepaald worden. In matrix notatie is de EGLS-schatter
van de vorm
PEG =

(X'D'X)'X'D'y

(9.16)

waarbij

if

M12

M1

=

s2

s2 +

M.

M.2

+

s+

+

s2 + Ts2 +
(9.17)

Voor details wordt verwezen naar Judge et al. (1985).

5.11

Toetsen op Normaliteit

Veel schauingsprocedures zijn gebaseerd op de aanname van normaal verdeelde waarnemingen.
Een manier om te bekijken of de reeks van onathankelijke waarnemingen normaal verdeeld is,
is met behulp van de normal probability plot. Andere toetsen kunnen uitgevoerd worden aan de
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hand van de scheefheid en de kurtosis van de steekproef. Dit zijn de gestandaardiseerde derde
en vierde momenten

ib1 = s3(y1 - )3/n

(10.1)

en

1,2 =

S(Yt - )4In,

(10.2)

=
het steekproef gemiddelde is en
Indien de waarnemingen normaal en onafhankelijk verdeeld zijn, met constant gemiddelde
en constante variantie, dan zijn deze statistics asymptotisch normaal verdeeld, en wel zodanig
waarbij

dat

ib asymptotisch N(0,61n)
b2 asymptotisch N(3,241n).

(10.3)

(10.4)

Een toets voor normaliteit kan hierdoor gebaseerd zijn op de volgende grootheid

N=

(n16)b1

+ (n124)(b2 -

3)2

(10.5)

Onder de hypothese van normaliteit heeft deze grootheid een X22-verdeling

in grote

steekproeven. Voor meer details over dit onderwerp wordt verwezen naar Harvey (1993).
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6

Schatting van de pHiWaarde

Inleiding
Barns had het idee dat de pHi-waarde bepaald zou kunnen worden door de arteriële
6.1

koolzuurspanning en de koolzuurspanning in het maagsljjmvlies. Op deze manier wordt er niet
alleen naar de hoeveelheid koolstofdioxyde in het weefsel gekeken, maar ook wordt er een
vergelijking gelegd tussen de hoeveelheid CO2 in het weefsel en die in het slagaderlijk bloed.
Dc plli-waarde zou aldus bepaald kunnen worden via de variabelen PCO2 en P1C02. De
eenvoudigste combinatie is een lineaire combinatie van deze variabelen. In dit hoofdstuk zal

gebruik gemaakt worden van de theorie die in hoofdstuk 5 beschreven is. In paragraaf 6.2
worden het kiassieke regressie model en een AR-ARCH-model gebruikt om te komen tot een
lineaire vergelijking voor de plli-waarde. Het regressie model voor panel data wordt in de
derde paragraaf van dit hoofdstuk toegepast.

6.2

Van OLS-Modellen naar AR-ARCH-Mocjeljen

Dc eenvoudigste combinatie van de PaCO2 en de PCO2 is een lineaire combinatie. Als aan de
veronderstellingen voldaan is dat er geen sprake is van patient-, medicatie- en
tijdsathankelijkheid, dan is het model als volgt

pHi =
met storing

cx

+ PiXPaCO + I32xP1CO + E

(1.1)

onathankelijk van tijd, PaCO2, P1C02, patient en medicatie.

Als er nu verondersteld wordt dat de waarnemingen onathankelijk van patient, tijd en medicatie
zijn, en dat er sprake is van een constante variantie, dan kan dit model geschat worden met de

kleinste kwadraten methode. Als het bestand van de patiënten met in tota.l 5080 waarnemingen
gebruikt wordt, is de volgende vergelijking het resultaat.

pHi =

7.511 + 0.048xPaCO2 - 0.06OxPCO2

(pateiU pending)

(1.2)

Er zijn 5073 van de 5080 waarnemingen gebruikt in de analyse. Dc zeven waarnemingen die
niet meegenomen zijn in de analyse, zijn op basis van de gestudentisecerde residuen1 tot
outliers verklaard.

In Appendix B zijn de outliers weergegeven met de bijbehorende

gestudentiseerde residuen. Tabel 6.1 geeft de standaardfouten van de schatters, de t-waarden
van de schatters en de R2-statistic weer.
Tabel 6.1 Statistische eigenschappen van de
schatters en R2-waarde.

OLS-

intercept

P1C()2

P1C02

7.511

0.048
0.001
41.34

-0.060
0.001
-79.99

geschatte waarde
standaard lout
t-waarde

0.006
1343

R2 = 0.5519

Om te onderzoeken of er een tijdseffect of patientathankelijkheid zou kunnen zijn wordt de

kiassieke regressie theorie uit hoofdstuk 5 flu toegepast op patient 43 met in totaal 492
waarnemingen. Deze patient heeft gedurende 164 dagen op de Intensive Care gelegen. De
OLS schattingen zijn weergegeven in tabel 6.2.
De waarde van de Durbin Watson statistic laat zien dat er sprake is van seriële correlatie.
De Lagrange Multiplier toets (niet weergegeven) maakt duidelijk dat er heteroscedasticiteit
aanwezig is.
Tabel 6.2 Statistische eigenschappen van de OLSschatters, R2-waarde en DW-statistic

intercept

PCO2

P1C02

7.536
0.012
633.28

0.059
0.003
23.6

-0.072
0.002

I Istandaard

fout residul

geschatte waarde
standaard lout
t-waarde
R2 = 0.7267

DW = 0.6134

gestudentiseerd residu = Iresidul
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Gebleken is dat de storingen verdeeld zijn volgens een AR(2)-ARCH(1)-model. Voor de
duidelijkheid, een AR(m)-ARCH(q)-model is van de vorm
Yt =

Xt' +

,

(4.8.6a)

(4.8.6b)
(4.8.6c)

= (I) +

waarbij de notatie van het vorige hoofdstuk aangehouden is. De resulaten van het geschatte

model, waarbij gecorrigeerd is voor AR(2)-ARCH(1)-verdeelde storingen, zijn weergegeven in
tabel 6.3.
Tabel 6.3 Geschatte AR(2)-ARCH(1)-model voor
patient numnzer 43.
AR(2)-

ARCH(q=1)

Standaard

PICOZ

Geschatte
waarde
7.674
0.019
-0.069

AR(1)
AR(2)

-0.585
-0.393

0.044

0.0004
0.134

0.00003
0.053

intercept
PaCO2

(I)

a.1

fout
0.0202
0.002
0.001
0.045

Voor patient 43 is het geschatte regressie model met AR(2)-ARCH( 1) verdeelde storingen
het volgende
+ u1
pHi1 = 7.674 + 0.O19XPaCO21 0.069xP1CO

(1.3)

waarbij de storingen de volgende vorm hebben
Ut

=

+ 0.585xo11 + 0.393xu2,

c=jhe1,
= 0.0004 +
e1 —

N(0,1).

O.134xc211,

(1.4a)
(1.4b)
(1.4c)
(1.4.l)
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Om correct gebruik te maken van de gegevens van alle patiënten is het van belang over te
stappen op de analyse voor panel data. De analyse van panel data, ook wel cross-sectie analyse
genoemd, toegepast op dit databestand wordt behandeld in de volgende paragraaf.

Patiënten als Cross-Sectie Eenheden
6.3
Het gebruikte databestand is een bestand dat is opgebouwd uit gegevens van 68 patiënten die
gemeten zijn op verschillende tijdstippen. In dit geval zijn de cross-sectie eenheden de 68
patiënten, de index n duidt deze eenheden aan met n= 1,...,68. Dc index t geeft de
tijdseenheden aan.

Dc patienten die opgenomen zijn in het bestand hebben niet allemaal evenveel dagen op de
Intensive Care gelegen. Gevolg hiervan is dat het aantal tijdstippen waarop de patienten
gemeten zijn, verschillen per patient. De kortste verblijfsduur op de Intensive Care is 5 dagen,
de Iangste verblijfsduur is 164 dagen. Om de gegevens te analyseren met panel data analyse is
het handig per patient gelijke 'blokken' van gegevens te hebben. Elke patient levert dan een
blok van T metingen. Om dit op deze manier te krijgen is er in eerste instantie besloten alleen
de gegevens van de eerste v(jf meetdagen mee te nemen in de analyse, en alleen de eerste drie
metingen per dag. Er is gekozen voor alleen de eerste drie metingen per dag, omdat bij een
groot aantal patienten de vierde meting niet verricht is.
Het moment van de allereerste meting van de patent kan verschillen. Als de patient om
17.00 uur op de Intensive Care arriveerde is het moment van meting van de eerste meetdag
meting 3. Zo kan een patient reeds om 9.00 uur de Intensive Care binnenkomen, waardoor
meting 2 het eerste moment van meting is. Hierdoor is er besloten voor elke patient meting 3
als eerste meting op de eerste meetdag te beschouwen.
Hetzelfde probleem is te zien op de laatste meetdag. Het laatste moment van meting hangt af
van het tijdstip waarop de patient de Intensive Care verlaten heeft. Daarom is bij elke patient
meting 1 op meetdag 5 als laatste meting beschouwd. Het gevolg hiervan zou moeten zijn dat

elke patient een 'blok' van 12 metingen heeft. Echter, bij sommige patienten waren enkele
metingen niet verricht, in totaal 20 metingen. Dc ontbrekende metingen zijn besproken in
Appendix C. Deze ontbrekende metingen zijn met lineaire interpolatie opgevuld, waardoor er
voor elke patient 'blokken' van 12 metingen onstaan zijn.

Als gevolg hiervan zijn er n=1,...,68 cross-sectie eenheden, gemeten op t=1,...,12
tijdstippen. En voordeel van deze transformatie is, dat alle patienten flu een even grote bijdrage
leveren aan het geschatte model. Er is nu geen sprake meer van patienten die een grote invloed
hebben op de uitkomsten van het model, door het grote aantal ligdagen op de Intensive Care.
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Zoals in hoofdstuk 4 reeds aangegeven is, kan er sprake zijn van patiëntafbankelijkheid,
medicatie-athankelijkheid en tijdsafhankelijkheid. Als we nu de cross-sectie-analyse toepassen,

waarbij de storingen veroorzaakt worden door een individueel effect, een tijdseffect en een
gecombineerd effect, is deze eventuele patient- en tijdsathankelijkheid verwerkt in het model.
Er wordt echter nog wel verondersteld dat er geen sprake is van medicatieathankelijkheid. De
veronderstellingen van het ontbreken van tijdsaffiankelijkheid en patientafhankelijkheid zijn
gemodelleerd in het regressie model voor panel data. Dit model is nu als volgt

y=

xJ3 + u

(2.1)

waarbij de storingen veroorzaakt worden door een individueel effect (us), een tijdseffect (COt)
een gecombineerd effect (c,):

ut =

o +O) +c met n=1,...,N en t=1,...,T

en

(2.2)

De resultaten van het lineaire regressie model voor panel data, waarbij de pHi-waarde bepaald
wordt door de PaCO2 en de P1C02, met een storing die veroorzaakt wordt door zowel een

individueel als een tijdseffect, zijn weergegeven in tabel 6.4. Hierbij zijn de patienten als
cross-sectie eenheden genomen. Het model dat volgt uit deze resultaten is

pHi = 7.699 + O.OO8xPaCO2 O
- .O57xP1CO2

(2.3)

waarbij de storingsterm veroorzaakt wordt door een individueel effect, een tijdseffect en een
gecombineerd effect.
Tabel 6.4 Resultaten panel data, eerste vzjf

meetdagen,

68 cross-sectie

eenheden en tijdreekslengte 12.

Intercept

PIco2
P1C02
S20

SE

geschatte
waarde
7.699
0.008
-0.057
0.0016
0.0001
0.0016

standaard
lout

t-waarde

overschrijdingskans

0.017
0.004
0.002

442.77
2.34

0.0001
0.0195
0.0001

-34.92

Variantiecomponent Cross-secties
Variantiecomponent in de Tijd
Variantiecomponent Error
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In vergelijking met het geschatte model van patient nummer 43 is de coëfficiënt van de factor
P3C02 gedaald en het intercept is gestegen. De reden hiervoor is dat het geschatte model voor

panel data gebaseerd is op de metingen van de eerste vijf meetdagen. Gedurende deze
meetdagen zijn bijna alle patiënten beademd. Door de beademing wordt de afroer van
koolstofdioxyde constant gehouden, de beademingsinachine bepaalt de waarde van de PaCO2
en niet de patient zeif. Doordat de factor PaCO2 redelijk constant blijft wordt de invloed van de
factor op de pHi-waarde veel kleiner, en wordt de constante factor opgenomen in het intercept,
waardoor het intercept dus stijgt.
De patiënten ademen slechts de laatste twee of drie meetdagen op eigen kracht. Als flu een
periode van 10 of 15 meetdagen in beschouwing wordt genomen, wordt er cen grotere periode
meegenomen waarbij de patient zeif ademt, en dus 'zelf de waarde van de P3C02 bepaalt'.
Hierdoor treden er ook schommelingen op in de waarde van de P3C02, waardoor de invloed
van de PaCO2 groter wordt op de schatting op de pHi-waarde.

Dc analyse van het regressie model voor panel data waarbij de eerste tien meetdagen gebruikt
worden, is gebaseerd op 45 patiënten en de lengte van de tijdreeks is 26 metingen. Het aantal
waarnemingen komt hierdoor op 45x26 =1170.
Er zijn een aantal patiënten niet meegenomen in de analyse, omdat deze korter dan tien
dagen op de Intensive Care gelegen hebben. Tevens zijn er enkele patiënten uitgevallen, omdat
deze een groot aantal ontbrekende waarnemingen hadden, gedurende de eerste tien meetdagen.
Voor de ontbrekende metingen per patient die opgevuld zijn met lineaire interpolatie en de
patiënten die uitgevallen zijn met bijbehorende redenen wordt verwezen naar Appendix C. Dc
resultaten van de analyse gebaseerd op de eerste tien meetdagen is weergegeven in tabel 6.5.

Tabel 6.5 Resultaten panel data, eerste tzen meetdagen, 45 cross-sectie eenheden
en tijdreekslengte 26.

Intercept
PCO2
P1C02
S20

s2.

s

geschatte
waarde
7.629
0.019

standaard

-0.054

0.001

0.0010
0.00003
0.0017

fout
0.013
0.002

t-waarde

overschrijdingskans

610.21
7.97
-45.32

0.0001
0.0001
0.0001

Variantiecomponent Cross-secties

Variantiecomponent in de hid
Variantiecomponent Error

Het geschatte model op basis van de eerste tien meetdagen is het volgende
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(2.4)

pHi = 7.629 + 0.O19XPaCO2 - 0.O54xP1CO2.

Een soortgelijke analyse is verricht op basis van de eerste vijftien meetdagen. Ook hierbij zijn
patiënten uitgevallen vanwege minder dan vijftien ligdagen en teveel ontbrekende metingen
gedurende deze vijftien dagen. Hiervoor wordt opnieuw verwezen naar Appendix C.
De analyse waarbij de eerste vijftien meetdagen in beschouwing genomen zijn, heeft 38

cross-sectie eenheden en de lengte van de tijdsreeks is elke keer 41 metingen. Er zijn
38x41 =1558 waarnemingen bij de analyse betrokken. De resultaten van deze analyse zijn
vermeld in tabel 6.6.
Het geschatte model is dan
(2.5)

pHi = 7.607 + O.O23xPaCO2 - 0.055xP1CO2.

Tabel 6.6 Resultaten panel data, eersre vijftien meetdagen, 38 crosssectie eenheden en tzjdreekslengte 41.
geschatte
waarde

Intercept
PCO2
PCO2
s20

S2.
s21

7.607

0.023
-0.055

0.00009
0.00008
0.00182

standaard

t-waarde

fout
0.011
0.002
0.001

overschrijdingskans

676.09
11.28

0.0001
0.0001
0.0001

-50.71

Variantiecomponent Cross-secties
Variantiecomponent in de Tijd
Variantiecomponent Error

De coëfficiënt van de variabele PCO2 is op deze manier gestegen van 0.008 naar 0.023,
waarschijnlijk omdat er meer waarnemingen bij de analyse betrokken zijn waarbij de patienten
op elgen kracht geademd hebben. Het geval is echter nog steeds dat een groot gedeelte van de
betrokken waarnemingen (ongeveer 70%) nog steeds waarnemingen zijn waarbij de patient

beademd werd. De vraag is nu in hoeverre het geschatte model (4.5) bepaald is door de
constante waarde van de PaCO2. Zzjn er voldoende waarnemingen betrokken by de analyse,
waar de PaCO2 bepaald is door de patient zeif zodat er spra.ke is van een fluctuerende

variabele? Als het antwoord hierop negatief is, dan kan het zijn dat de coëfficiënt van de
PaCO2 verder stijgt, en dat het intercept zal dalen. Het model dat hieruit voort komt kan
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mogelijk het geschatte model zijn dat bepaald is via OLS, zonder enige correctie voor de
storingen. Dit geschatte model, vergelijking (2.2), was
pHi = 7.511 + 0.048XPaCO2 - 0.06OxP1CO2

&ng.

Er kan aan gedacht worden een model te maken waarbij de patient beademd wordt, zonder de
opnazne van de variabele PaCO2 en een model waarbij de patient op tigen kracht geademd
heeft. Bij dit laatse model wordt de variabele PCO2 wet opgenomen. Er is echter nier meer
precies na te gaan wanneer er precies gestopt is met de beademing.

De Resultaten Tot Nu Toe

6.4

Tot dusver zijn er verschillende analyses toegepast, waarbij het resultaat elke keer een lineaire
vergelijking was. De plli-waarde is geschat als een Iineaire vergelijking van de PaCO2 en de
P1C02. De resultaten tot nu toe zijn:

(1) Gewone regressie analyse zonder enige correctie voor de storingen, waarbij
gebruik is gemaakt van 5073 waarnemingen:

pHi =

7.5 11 + 0.048xPaCO2 - 0.060>P1CO2

Oate7Upefi4iflg)

(6.1.2)

(2) Het geschatte model op basis van een regressie analyse, er is gecorrigeerd voor
AR(2)-ARCH(1) verdeelde storingen, waarbij slechts patient nummer 43 in
beschouwing genomen is:

pHi = 7.674 ÷

0.Ol9xPaCO2 - 0.069xP1CO2

(6.1.3)

(3) Het regressie model voor panel data op basis van de eerste vijftien meetdagen:

pHi = 7.607 + 0.023xPCO2 -

0.055xP1CO2

(6.2.5)

Geval (1) is verkregen via gewone regressie analyse, waarbij 5073 waarnemingen in
beschouwing zijn genomen. Bij deze analyse zijn de veronderstellingen gemaakt dat er is geen
sprake van
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—

seriële correlatie,

—

heteroscedasticiteit,

—

—

patientafhankelijkheid en
tijdsafhankelijkheid.

Het is echter goed mogelijk dat er niet aan deze veronderstellingen voldaan is. In dat geval is
het geschatte model (6.2.2) niet een geschikt model orn de pHi-waarde te schatten.
In het geval van (2) is er geen sprake meer van eventuele patiëntafhankelijkheid en de
tijdsathankelijkheid is gemodelleerd in de storingstermen. Het model is echter slechts op een
enkele patient gebaseerd, met 492 waarnemingen.
In het derde geval worden de eerste vijtien dagen in beschouwing genomen. Het kan echter
zijn dat er te weinig waarnemingen bij de analyse betrokken zijn waarbij de patiënten op eigen
kracht geademd hebben. Daardoor is het mogelzjk dat de waarde van de coefficient van PaCO2
onderschar is en de waarde van het intercept overschat.
Van de hierboven genoernde modellen kunnen de volgende vergelijkingen geschikt zijn om de
plli-waarde te schatten:

pHi =

7.511 + O.O48xPaCO2 - O.060xPCO2

ng)

(6.1.2)

als er aan de voorwaarden (i)-(iv) voldaan is. Is hier niet aan voldaan, dan is de vergelijking op
basis van de eerste vijftien meetdagen een geschikter model

pHi = 7.607 +

O.O23xPaCO2 - O.055xP1CO2

(5.2.5)

De twee bovenstaande vergelijkingen verschillen slechts in kleine mate. In het eerste geval is
de bijdrage van PaCO2 groter dan in het tweede geval. Hier is echter het intercept hoger dan in
het eerste geval. In beide gevallen is de bijdrage van PCO2 vrijwel hetzelfde.

Urn flu te onderzoeken welke van deze twee modellen het beste aansluit op de realiteit, zijn
deze schattingsmethoden vergeleken met de direct gemeten plli-waarde, waarbij er gebruik
gemaakt is van de resultaten van het proefdierexperiment. De analyse van dit experiment wordt
beschreven in het volgende hoofdstuk.
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7

Analyse van het
Proefdierexperiment

7.1

Inleiding

Om te onderzoeken welke van de geschatte modellen het beste aansluit op de werkelijkheid, is

er een proefdierexperiment opgezet. Het doel van dit experiment is de gemodificeerde
Henderson-Hasselbach methode en de geschatte Iineaire vergelijkingen uit hoofdstuk 6 te
vergelijken met de werkelijke pHi-waarde.
In paragraaf 7.2 wordt een korte beschrijving van het experiment gegeven. Dc in hoofdstuk

6 geschatte modellen voor de pHi-waarde worden in paragraaf 7.3 vergeleken met de direct

gemeten plli-waard en de waarde die bepaald is volgens de gemodificeerde HendersonHasselbach methode.

7.2

De Opzet van het Experiment

Het dod van dit experiment is de geschatte pHi-waarden bepaald met de gemodificeerde
Henderson-Hasselbach methode en met de geschatte Iineaire vergelijking uit hoofdstuk 6 te
vergelijken met de direct gemeten plli-waarde. Het tot dusver gebruikte databestand van de 68
patienten bevat geen informatie over de werkelijke pHi-waarde. De werkelijke plli-waarde kan

gemeten worden met een micro-electrode, die in het maagslijmvlies aangebracht is. Deze
electrode meet de zuurgraad van het maagslijmvlies. Het probleem bij deze directe meting is,
dat er een buiksnede gemaakt dient te worden voor het aanbrengen van de micro-electrode.
Deze snede kan niet gesloten worden omdat de electrode in bet slijmvlies van de maag zit. Dc
plli-waarde kan dus slechts direct gemeten worden tijdens een verblijf op een operatie kamer.
Mede hierdoor is er een proefdierexperiment gestart, waarbij varkens gebruikt zijn. Er worden
varkens gebruikt, omdat deze wat betreft de fysiologie veel op de mens Iijken.

De varkens zijn in verschillende toestanden gebracht. Gedurende deze verschillende
toestanden worden een aantal metingen verricht. Dc tijdstippen van meting en de bijbehorende
toestanden van de varkens zijn weergegeven in tabel 7.1.
Tabel 7.1 T:jdstippen
proefdierexperiment.
TLjdstippen

van

meting

het

van

Toestand varken

van meting
T0

stabilisatie na chinirgische ingreep

T1

einde verbloedingsperiode

T2
T3
T4

einde stabilisatie na verbloeden
einde van retransfusie
na stabilisatie retransfusie

Tijdens deze metingen zijn een aantal bewakingsvariabelen gemeten, zoals de gemiddelde
bloeddruk, centraal veneuze druk, verschil tussen centrale en perifere temperatuur,
hartirequentie, cardiac output en de directe pHi-waarde. Ook zijn de waarden van de arteriële
koolzuurspanning, de intramucosale koolzuurspanning en de arteriële bicarbonaatwaarde
bepaald.
Met de bicarbonaatwaarde en de intramucosale koolzuurspanning kan via de gemodificeerde
Henderson-Hasselbach methode de pHi-waarde geschat worden. De vergelijking is als volgt

pHi =

6.1

+ log[HCO3] - Iog[P1C02]

(1.1)

Voor de schauing van de pHi-waarde volgens het model uit hoofdstuk 6 zijn de waarden van
de arteriële en intramucosale kooLzuurspanning nodig. Dc schatting van de pHi-waarde wordt
dan bepaald aan de hand van de volgende vergelijkingen

pHi =

7.511 + O.048xPaCO2 - O.060xP1CO2 azentpen&ng)

(1.2a)

en

pHi = 7.607 + O.O23xPaCO2 -

0.055xP1CO2

(1.2b)

De pHi-waarde die bepaald is met vergelijking (1.2a) zal verder aangeduid worden als pHiOLS en de pHi-waarde bepaald volgens vergelijking (1.2b) wordt aangegeven als pHi-panel.
Aan de hand van de metingen wordt de pHi-waarde op vier verschi]Iende manieren bepaald:
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direct gemeten pHi-waarde (pHi-direct)
pHi-waarde volgens de gemodificeerde Henderson-Hasselbach methode (pHi-oud)
plli-waarde volgens vergelijking (1.2a) (pHi-OLS)
pHi-waarde volgens vergelij king (1 .2b) (pHi-panel)

—
—

—
—

De geschatte plli-waarden en de direct gemeten plli-waarden worden met elkaar vergeleken.
De resultaten van de proef bestaan uit de gegevens van zeven varkens, op vijf verschillende
tijdstippen en in verschillende toestanden.

De Vergelijking van de Methodes

7.3

Het dod van het proefdierexperiment is het vergelijken van de gemodificeerde HendersonHasselbach methode en de nieuwe methodes met de direct gemeten plli-waarde.

Om een beeld te krijgen van het verloop van de pHi-waarde op vaste tijdstippen zijn in
figuur 7.1 en 7.2 de grafieken weergegeven van de verschillende pHi-waarden op de vaste
tijdstippen T1 en T3. Op tijdstip T1 verkeren de varkens in een shock-toestand. Op T3 hebben
de varkens net het onttrokken bloed teruggekregen.
Figuur 7.1

Het verloop van de pHi-waarden voor tzjdstip TI.
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Deze figuren laten zien dat de twee geschatte pHi-waarden volgens de nieuwe methoden (pHi-

OLS en pHi-panel) niet veel van elkaar verschillen. Tevens is te zien dat deze twee pHiwaarden dichter bij de direct gemeten pHi-waarde liggen dan de pHi-waarde die bepaald is
volgens de gemodificeerde Henderson-Hassibach methode, indien het varken in een shocktoestand verkeerd (T1). Voor de resultaten weergegeven in figuren van de andere vaste
tijdstippen wordt verwezen naar Appendix D.

Het verloop van de plli-waarden voor tzjdstip 7'3.

Figuur 7.2
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Dc resultaten weergegeven in deze figuren bevestigen het vermoeden dat de pH i-waarde die
bepaald is volgend de modificatie van de Henderson-Hasselbach methode niet in alle situaties
een juiste schatting geeft voor de pHi-waarde.

Enkele eenvoudige grootheden zoals de gemiddelde waarde (p.)' standaard deviatie (a) en
correlatie met de directe pHi-waarde (p) kunnen een goed beeld geien van de verdeling van de
betreffende variabelen. In tabel 7.2 zijn deze grootheden vermeld voor alle tijdstippen bij
elkaar genomen. Voor de grootheden van de diverse pHi-waarden op de verschillende
T4 wordt verwezen naar Appendix E.
tijdstippen T0
53

Tabel 7.2 Eenvoudige grootheden win de verschillende pHi-wuarden, over
alle ujdstippen
Alle
tijdstippen

pi

pHi-dir
pHi-OLS
pHi-panel
pHi-oud

7.21
7.23

7.23
7.23

a

mbimale
waarde

maximale

0.140

6.91

0.102
0.099
0.084

6.94
6.94
7.05

7.39
7.41

waarde

7.37
7.38

correlatie
met pHi-dir
0.86
0.85
0.80

De resultaten in tabel 7.2 laten zien dat de gemiddelde waarden van de pHi-panel en de
pHi-OLS gelijk zijn en vrijwel overeenkomen met de gemiddelde waarde van de direct gemeten
zuurgraad. De minimale en maximale waarden van de geschatte pI-li-waarden wijken in kleine

mate van elkaar af, ten opzichte van de directe pHi. Als de correlatie met de directe pHiwaarde bekeken wordt, is de correlatie met de pHi-OLS een klein beetje hoger dan de
correlatie van de directe pHi-waarde met de pHi-panel. Er kan gezegd worden dat, op basis
van de resultaten in tabel 7.2, de beide geschatte pHi-waarden een goede representatie geven
van de directe pHi-waarde.
Aan de hand van de resultaten in Appendix E kan er gezegd worden dat op alle tijdstippen

de gemiddelde, minimale en maximale waarde van de plli-OLS en de pHi-panel beide even
dicht bij deze waarden van de pHi-direct liggen.
De correlatiecoefficiënten van pHi-direct met de pHi-panel en pHi-OLS zijn vermeld in
tabel 7.3. Zoals in deze tabel te zien is, is op de tijdstippen T1, T2 en T4 de correlatie met de
pHi-direct en plli-OLS jets hoger dan de correlatie van de pHi-direct en pHi-panel. In de
gevallen van T0 en T3 zijn de correlaties van de pHi-panel jets beter dan de correlaties van de
plli-OLS. Aangezien de verschillen tussen deze correlaties erg klein zijn en de
steekproefgrootte slechts 7 bedraagt, zijn deze verschillen niet significant verschillend.
Tabel 7.3 Correlaties win p111-direct met pHi-panel en met pHi -OLS.
T,jdstip
T,

Corr(pHi-dir, pHi-panel)
0.79

T

0.95
0.82
0.96
0.92

T2
T3
T4
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Corr(pHi-dir, pHi-OLS)
0.76
0.98
0.87
0.93
0.95

Conclusies van het Proefdierexperiment
7.4
Op basis van het proefdierexperiment kan er geconcludeerd wocden dat de geschatte pHiwaarde volgens de vergelijking

pHi = 7.5 11 + O.O48xPaCO2 -

O.O6OxP1CO2 rxztei'J pending)

(7.1.2a)

(bepaald is aan de hand van OLS zonder enige correctie in de storingen) en de geschatte pHiwaarde volgens vergelijking

pHi = 7.607 + O.O23xPaCO2 - O.O55xP1CO2

(7.1.2b)

(bepaald is volgens regressie analyse voor panel data), uitkomsten leveren die een goede
beschrijving geven van de verdeling van de direct gemeten pHi-waarde.

Er is niet aan te geven welke van deze twee modellen de beste beschrijving geeft van de
direct gemeten plli-waarde. Het model dat bepaald is via regressie analyse voor panel data is
slechts gebaseerd op de eerste vijftien meetdagen (7.1 .2b). Hierdoor is er nog een groot deel
van de waarnemingen betrokken bij de analyse, waarbij de patient niet op eigen kracht
geademu heeft, waardoor de waarde van de variabele PCO2 constant gehouden wordt door de
beademingsmachine. Het is mogelijk dat de coefficient van PaCO2 hierdoor onderschat is en
het intercept overschat. Dit in acht nemend kan de vergelijking op basis van OLS (7. 1.2a) een
betere beschrijving geven van de directe pHi-waarde.
In het proefdierexperiment is deze eventuele tekortkoming van vergelijking (7.1 .2b) niet
naar voren gekomen, omdat de varkens gedurende de proef beademd werden.

Om deze redenen wordt er voor vergelijking (7.1 .2a) gekozen om de plli-waarde te schatten.
De nieuwe methode voor een schatting van de pHi-'w.arde is dan aLc volgt:

pHi =

7.5 11 + O.O48xPaCO2 - O.O60xP1CO2 pa1ei'Jpemiing).

In het vervoig zal met de pHi-waarde de zuurgraad aangeduid worden die bepaald is volgens de
bovenstaande lineaire vergelijking.
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8

Voorspellend Karakter van de
pHi-Waarde

Inleiding
8.1
De beslissingen over de behandeling van de patienten op de Intensive Care berusten onder
meer op de metingen die routinematig gemonitoord worden. Omdat de meeste variabelen
discontinu gemeten worden, zijn de beslissingen voor de behandeling in de meeste gevallen
vertraagde reacties op de veranderingen van de Iicharnelijke conditie van de patient. Orn zo
vroeg mogelijk in te spelen op de veranderingen van de conditie van de patient, is het zaak
deze vertraging zo klein rnogelijk te maken. Een manier om deze vertraging te verkleinen is het
voorspellen van de waarden van de routinematig gemeten variabelen. Aan de hand van deze
voorspellingen kunnen dan beslissingen genomen worden voordat de eventuele verslechtering
plaats vindt.

Hiermee komen we tot het volgende aspect van dit onderzoek: her onderzoeken van her
is dat de pHi-waarde
'voorloopt' op andere variabelen zoals de centraal veneuze druk (CVD) en het verschil tussen
de centrale en perifere temeratuur (DeltaT). De relatie die de pHi-waarde kan hebben met de
centraal veneuze druk en de temperatuur wordt in de paragrafen 8.2 en 8.3 beschreven. In de
vierde paragraaf wordt er onderzocht of er inderdaad sprake is van de beschreven relatie tussen
de pHi-waarde en de CVD en de DeltaT. De conclusies betreffende het eventuele

voorspellende karakter van de plli-waarde. Het idee van Barns

voorspellende karakter van de pHi-waarde zijn in paragraaf 8.5 kort samengevat weergeven.

8.2

Relatie pHi met CYD en Temperatuur

In geval van een bloedcirculatiestoornis is een reactie van het Iichaam dat de bloedvoorziening

in het maag-darm kanaal verminderd wordt, zodat de vitale organen van voldoende bloed
voorzien blijven. Een ander niet-vitaal orgaan dat in een vroeg stadium van minder bloed
voorzien wordt is de huid. Als de doorbloeding in de huid minder wordt, wordt het verschil

tussen de perifere en de centrale temperatuur groter, waardoor de waarde van de DeltaT groter
wordt. Een daling van de pHi-waarde (slechtere doorbloeding van de maag) kan hierdoor dus
gevolgd wordt door een stijging van de DeltaT. In bet geval van snelle reacties tussen deze
variabelen kan er zelfs al een dergelijke negatief verband zijn tussen veranderingen van de pHiwaarde en veranderingen van de DeltaT op hetzelfde moment. Het zou dus kunnen zijn dat er

sprake is van een negatief verband tussen de veranderingen van de pHi-waarde en de
veranderingen van de DeltaT (op een later tijdstip).

Ook ten opzichte van de centraal veneuze druk bestaat het vermoeden dat de pHi-waarde
voorspellend zou kunnen zijn. De centraal veneuze druk is de druk van het bloed vlak voordat
het bloed in het hart komt, nadat het bloed door de organen is gestroomd. Bij elke hartslag
wordt zuurstofrijk bloed door het Iichaam gepompt. Nadat het bloed door de weefsels is
gestroomd, komt het weer in de buurt van het hart, om vanuit het hart naar de longen gestuwd
te worden. Het is mogelijk dat een verminderde doorbloeding van het maag-darm kanaal
gevolgd gaat worden door een verminderde druk van het bloed viak voordat bet bet hart
binnenstroomt, de centraal veneuze druk. Als er een erg snelle reactie is tussen deze variabelen

kan er zelfs een dergelijk verband bestaan tussen veranderingen van de pHi-waarde en
veranderingen van de CVD op hetzelfde moment.

Kruislingse (Vertraagde) Verbandefi
8.3
Om na te gaan of er een verband bestaat tussen veranderingen van de pHi-waarde en
(vertraagde) veranderingen van een variabele zoals de CVD of de DeltaT, kan er gebruik
gemaakt worden van kruistabellen. Aan de hand van deze kruistabellen kan er getoetst worden
op onaffiankelijkheid ten opzichte van athankelijkheid met behulp van de gebruikelijke chikwadraat toets. Een specifiekere toets waarbij er getoetst wordt op onafhankelijkheid tegenover
positieve of negatieve correlatie is gebaseerd op de produkt-moment correlatie coëfficiënt.
Omdat er in dit deel van bet onderzoek onderscheid gemaakt wordt tussen stijgingen en

dalingen van variabelen en niet zozeer tussen de groottes van & veranderingen zijn er een
aantal extra variabelen gedefinieerd. Zo is de verandering van een variabele het verschil tussen
twee opeenvolgende metingen:

ApHi(t) = plli(t) plli(t
—

—1),

waarbij plli(t) de plli-waarde die gemeten is op tijdstip t. Op soortgelijke wijze zijn ook de
veranderingen van de variabelen CVD en DeltaT gedefinieerd.

Een stijging of daling van de verandering kan weergegeven worden als het 'teken' (sign)
van de verandering: spHi is bet teken (sign) van de verandering van de plli-waarde. Als de
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verandering positief is, neemt het 'teken' van deze verandering de waarde 1 aan. In geva! van
een negatieve verandering is de waarde van het 'teken' -1. Voor de variabele pHi betekent dit
het volgende:

ApHiOdansLpHi =

pHi <OdanszpHi =

1

-1

Op een dergelijke manier zijn ook de variabelen sCVD en sDe1taT gedefinieerd.

Nu dew variabelen gedefinieerd zijn, kunnen er kruistabellen gemaakt worden, waarbij het
teken van de verandering van de plli-waarde uitgezet wordt tegen bijvoorbee!d het teken van
de vertraagde verandering van de CVD. Een voorbeeld hiervan is het volgende:

sApHi(t)
1

sAC VD(t+ 1)

—1

1

fl1,1

fl1,1

-1

n,•1

n1,1

Hierbij is n11 het aantal malen dat er een stijging van de pHi-waarde tegelijkertijd met een
vertraagde stijging van de CVD heeft plaatsgevonden. Zo is n1,1 het aantal malen dat er een
daling van de pHi-waarde samen met een vertraagde stijging van de CVD plaatsgevonden
heeft.

De bovengenoemde correlatie coëfficiënten voor de toetsing op positieve dan we! negatieve

corre!atie kunnen alleen dan gebruikt worden als de waarnemingen, waarop de kruistabel
gebaseerd is, onderling onathankelijk zijn. Aangezien de variabelen die beschouwd zijn sterk
fluctuerend van aard zijn, en omdat de waarnemingen van verschillende patienten atkomstig
zijn, kan er verondersteld worden dat er sprake is van onderlinge onafliankelijkheid.

Nu is er gesproken over het toetsen op positieve dan wel negatieve correlatie tussen
veranderingen van de plli-waarde en eventuele vertraagde veranderingen van variabelen a!s de
CVD en de DeltaT. Een positieve corre!atie van stijgingen en dalingen van de pHi-waarde ten

opzichte van vertraagde stijgingen en dalingen van bijvoorbeeld de CVD betekent dat een
daling van de plli-waarde in het a!gemeen gevolgd wordt door een daling van de CVD enkele
uren later. Op eenze!fde manier betekent negatieve correlatie dat een daling van de pHi-waarde
meestal gevolgd wordt door een stijging van de CVD op een later tijdstip.
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Om aan te tonen dat de plli-waarde een voorspellend karakter bezit, is het van belang te
onderzoeken of er sprake is van een positieve dan we! negatieve correlatie van de verandering
van de plli-waarde op tijdstip t en de verandering van een andere variabele, CVD of DeltaT,
op een tijdstip later. Er kan getoetst worden op eventuele positieve of negatieve correlatie aan
de hand van de gebruikelijke toetsgrootheden zoals bijvoorbeeld Pearson's produkt-momentcorrelatie coefficient en Spearman's correlatie coëfficiënt.
Indien er sprake is van een significante positieve/negatieve correlatie is de
overschrijdingskans van de produkt-moment correlatie coëfficiënt R groter dan een
significantieniveau van a.

8.4

Voorspellend ten opzicht van de Temperatuur en de Centraal
Veneuze Druk?

Het idee bestaat dat er een positieve correlatie bestaat tussen veranderingen van de pHi-waarde
en (vertraagde) veranderingen van de centraal veneuze druk. Anders gezegd: dalingen van de
pHi-waarden zullen in het algemeen gevolgd worden door dalingen van de centraal veneuze
druk op een volgend tijdstip.
Zo bestaat er ook het vermoeden dat er een negatieve correlatie bestaat tussen
veranderingen van de pHi-waarde en (vertraagde) veranderingen van de temperatuur: dalingen
van de plli-waarde zullen meestal gevolgd worden door stijgingen van de DeltaT op een later
tijdstip.
In een recent onderzoek (Flikkema e.a. (1995)) zijn deze mogelijke verbanden getoets met
behuip van de chi-kwadraat toetsgrootheid. Hierbij zijn echter de pHi-waarden genomen die
volgens de gemodificeerde Henderson-Hasselbach methode zijn vastgesteld. In dit onderzoek
heeft men de eerste vijf meetdagen van de patienten in beschouwing genomen.
Met de resultaten van dit bovenstaande onderzoek in het achterhoofd, is er opnieuw gezocht
naar verbanden tussen veranderingen van de pHi-waarde en (vertraagde) veranderingen van de
centraal veneuze druk en de temperatuur. In dit geval wordt er echter uitgegaan van de pHiwaarden die bepaald zijn volgens de nieuwe (Iineaire) schattingsmethode. Tevens wordt er hier
ingegaan op het toetsten van eventuele positieve dan we! negatieve correlatie en worden de
eerste tien meetdagen in beschouwing genomen.

Indien de eerste tien instabielere meetdagen in beschouwing genomen worden is de kruistabel
van de veranderingen van de pI-Ii-waarde en de veranderingen van de temperatuu, gemeten op
hetzelfde tijdstip als vo!gt:
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sApHi(t)

sADeltaT(t)
-1
1

-1

1

477
516

491
520

Dc chi-kwadraat waarde, behorende bij deze tabel, neemt de waarde 0.056 aan, met een
overschrijdingskans van 0.8 13. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van een verband tussen
veranderingen van de plli-waarde die gepaard gaan met veranderingen van de DeltaT,
gedurende de eerste tien meetdagen.
Beschouwen we echter alleen die pHi-waarden die lager zijn dan 7.28, dan is de kruistabel
als volgt

sApIli(t)
sADeItaT(t)

—1
—1

1

22
30

ii
11

6

De chi-kwadraat waarde die bij deze tabel hoort, neemt de waarde 2.576 aan met een
overschrijdingskans van 0.109. Als vervolgens de correlatie coëfficiënten bekeken worden, kan
er uitspraak gedaan worden over een positief of een negatief verband. De correlatie coëfficiënt
neemt de waarde -0.193 aan met een bijbehorende overschrijdingskans van 0.1117. Met andere
woorden: in geval van een plli-waarde lager dan 7.28 gaat een daling van de pHi-waarde in het
algemeen gepaard met een stijging van het verschil tussen de perifere en centrale temperatuur.

Op deze manier zijn er een aantal verschillende verbanden bekeken: directe en vertraagde
verbanden tussen veranderingen van de pHi en veranderingen van de DeltaT, en directe en
vertraagde verbanden tussen veranderingen van de pHi en veranderingen van de CVD. Ook
zijn deze verbanden bekeken voor bepaalde kritieke waarden van de pHi-waarde. Zo zijn er
bovengrenzen van 7.35 en 7.28 voor de pHi-waarde vastgesteld bij het onderzoeken van
eventuele bovengenoemde verbanden. De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in tabel
8.1.

Het verband tussen veranderingen van de pHi-waarde en veranderingen van de temperatuur op
dezelfde tijdstippen is een significant negatief verband, wanneer alleen de plli-waarden die
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kleiner zijn dan 7.28 in beschouwing genomen zijn. Dit geidt echter alleen als er een
significantieniveau van lets meer dan 11 % aangenomen wordt. Dit betekent dat dalingen van
de plli-waarde in het algemeen gepaard gaat met een sujging van de DeltaT, indien er sprake
is van een pHi-waarde die lager is dan de grens van 7.28.
Er is echter geen significant vertraagd verband aangetoond tussen veranderingen van de
plli-waarde en veranderingen van de DeltaT, ook niet in het geval van bepaalde kritieke
waarden van de zuurgraad van het maagslijmvlies.
In de tabel is tevens te zien dat er, bij een bovengrens van 7.5 en van 7.28 van de pHiwaarde, sprake is van een direct positief verband tussen veranderingen van de pHi-waarde en
veranderingen van de centraal veneuze druk, in geval van een significantieniveau van 5%. Dit
betekent dat een daling van de pHi-wiarde in de meeste gevallen gepaard gaat met een daling
van de centraal veneuze druk, indien de waarde van de pHi lager is dan 7.35.

Tabel 8.1 Correlatie coefficienten en chi-kwadraat waarden voor de eerste 10
meetdagen, met verschillende bovengrenzen van de pHi -iwiarde.
Getoetst verband

grens

spHi(t) en sADeltaT(t)

pHi
alle pHi

pHi7.35
pHi7.28
s\pHi(L) en sDe1taT(t+ 1)

alle pHi

pHi7.35
pHi7.28
spHi(t) en sACVD(t)

alle pHi

pHi7.35
pHi7.28
sApHi(t) en sAC VD(t+ 1)

alIe pHi

pHi7.35
pHi7.28

R

-0.005
0.010
-0.193
0.003
-0.041
0.138
0.001
0.137
0.282
-0.006
0.059
0.086

overschrijdingskans

significante
correlatie?

0.8126
0.8583
0.1117
0.9082
0.4730
0.2617
0.9589
0.0164
0.0187
0.8037
0.3047
0.4864

nec
nec

ja: negatief
nec
nec
nec
nec

ja: positief
ja: positief
nec
nee
nee

Ook in het geval van de centraal veneuze druk is er niet een significant vertraagd verband
aangetoond.

Het is echter zeer goed mogelijk dat er wet degelijk een vertraagd verband bestaat tussen
veranderingen van de pHi-waarde en vertraagde veranderingen van de CVD en de temperatuur.
De reden waarom dit niet waargenomen is, is dat de tijden tussen de opeenvolgende metingen
variëren van minimaal 4 uur tot maximaat 9 uur. Gedurende de per lode van meerdere uren kan

er veel veranderen in het lichaam van de patient. Het is mogelijk dat er wet degelijk
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veranderingen volgen na een verandering van de plli-waarde, maar dat deze veranderingen niet
waargenomen worden omdat er pas enkele uren later een meting verricht wordt. Na een daling
van de pHi-waarde vindt er waarschijnlijk korte njd later, een kwartier of een half uur, een

stijging van de DeltaT en/of een daling van de CVD plaats. Als er pas enkele uren later
opnieuw een meting verricht wordt, kan het zijn dat deze variabelen zich (gedeeltelijk) hersteld
hebben, zodat het effect verzwakt weergegeven wordt of dat het effect helemaal niet meer waar
te nemen is. De veranderingen viak na een verandering van de pHi-waarde zijn in het gebruikte
databestand niet waar te nemen vanwege de meerdere uren verschil tussen de opeenvolgende
metingen.

Om het voorspellende karakter van de plli-waarde nauwkeurier te bestuderen kan er een
onderzoek gestart worden, waarbij er bijvoorbeeld elk half uur een meting verricht wordt,
waarbij de waarden van de pHi, de DeltaT en de CVD genoteerd worden op hetzelfde tijdstip.
Op deze manier kunnen er vertraagde verbanden per half uur bestudeerd worden.
Een andere mogelijkheid is het regelmatig meten (elk uur) van de pHi-waarde en na de pHimeting per vijf minuten de waarden te noteren van de DeltaT en de CVD. Op deze manier kan
en het verloop van de pHi-waarde en de eventuele vertraagde reacties van de temperatuur en de
CVD op een verandering in de pHi-waarde waargenomen worden.

Conclusies Voorspellende Karakter van de pHi-Waarde
8.5
De analyses hebben het vermoeden van een verband tussen de pHi-waarde en de centraal
veneuze druk en temperatuur bevestigd. Een goed voorspellend karakter is echter niet
waargenomen. Wel zijn er een tweetal directe verbanden waargenomen:

indien er sprake is van een plli-waarde onder de 7.28 gaoi een daling van de
pHi-waarde in het algemeen gepaard met een stzjging van het verschil tussen
de per jfere en centrale tenzperaruur
en

in het geval van een pHi-waarde onder de 7.35 gaas een daling van de pHiwaarde in het algemeen gepaard met een daling van de centraal veneuze
druk.

Aangezien een betrouwbare pHi-meting a! snel een half uur bedraagt. is bet onverstandig per kwartier een
meting te vemchten.
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Er zijn echter geen significante vertraagde verbanden tussen veranderingen van de plli-waarde
en veranderingen van de temperatuur en centraal veneuze druk aangetoond. Om deze eventuele
vertraagde verbanden nader te kunnen onderzoeken zijn additionele gegevens nodig, waarbij er
bijvoorbeeld elk half uur een meting verricht is.
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Conclusies

Een aspect van het onderzoek is het bestuderen van de gevonden relatie van de plli-waarde met
de arteriële en intramucosale koolzuurspanning om te komen tot een schattingsmethode voor de

het onderzoeken van het eventuele
voorspellende karakter van de pHi-waarde op andere variabelen zoals de temperatuur en de

bepaling van de pHi-waarde. Een ander aspect

is

centraal veneuze druk.

Na toepassing van verschillende analyses zijn de volgende vergelijkingen naar voren gekomen,
die een schatting van de pHi-waarde zouden kunnen geven:

pHi =

7.5 11

pHi =

7.607 + O.O23XPaCO2 - O.O55xPCO2

+

(1)

O.O48XPaCO2 - O.O60xP1CO2 (patent per.ding)

en
(2)

Vergelijking (1) is bepaald aan de hand van gewone regressie analyse zonder enige correctie
voor de storingen. De tweede vergelijking is bepaald aan de hand van regressie analyse voor
panel data, waarbij slechts de eerste vijftien meetdagen in beschouwing genomen zijn.

Om te

onderzoeken

of deze vergelijkingen beter voldoen

dan

de

gebruikelijke

gemodificeerde Henderson-Hasselbach methode is er een proefdierexperiment gestart. De
resultaten van dit experiment zijn, dat de beide methodes, vergeEjking (1) en (2), een goede
beschrijving geven van de direct gemeten pFli-waarde via micro-eectroden. Er is echter geen
onderscheid waargenomen tussen de beide methodes.

Als uiteindelijke vergelijking voor de schatting van de pHi-waarde is er gekozen voor
vergelijking (1), omdat vergelijking (2) waarschijnlijk gebaseerd is op te veel waarnemingen
waarbij de patiënten niet op eigen kracht geademd hebben. Door de beademing is de waarde
van de variabele PaCO2 constant gehouden, waardoor de coëfficiënt te laag uitgevallen kan zijn.

Dit fenomeen is niet geregistreerd door het dieproefexperiment omdat hier ook sprake was van
continue beademing van de dieren.

De keuze voor de nieuwe schattingsmethode voor de bepaling van de pHi-waarde is
vergelijking (1):

pHi =

7.5 11

+

O.O48xPaCO2 - O.060XP1C02 itentpendJng)•

(1)

Na bestudering van het eventuele voorspellende karakter van de pHi-waarde kan gezegd
worden dat er in sommige gevallen een dergelijke relatie waargenomen is.
Er is een negatief verband aangetoond van veranderingen van de pHi-waarde en

veranderingen van de temperatuur, op dezelfde tijdstippen, indien de waarde van de pHiwaarde lager is dan 7.28. Met andere woorden:
indien er sprake is van een pHi-waarde onder de 7.28 gaat een daling van de
pHi-waarde in het algemeen gepaard met een stijging van het verschil tussen
de perfere en centrale temperatuur.

In het geval van een plli-waarde die onder de 7.35 Iigt is en een significant positief verband
waargenomen tussen veranderingen van de plli-waarde en veranderingen van de CVD, op
hetzelfde tijdstip. Ofwel:

in het geval van een pHi-waarde onder de 7.35 gaat een daling van de pHiwaarde in het algemeen gepaard met een daling van de cenraal veneuze
druk.

Er is niet een voorspellend verband van veranderingen van de plli-waarde en veranderingen
van de centraal veneuze druk en het verschil tussen de perifere en centrale temperatuur
waargenomen. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de centraal veneuze druk en de
temperatuur eerder reageren dan de 4 tot 9 uur die in dit onderzoek beschouwd zijn. Het is
mogelijk dat er een relatie bestaat tussen veranderingen van de plli-waarde en veranderingen
van de centraal veneuze druk en de temperatuur korte tijd (half uur) na de verandering van de
pHi-waarde. Deze relatie is niet waargenomen in verband met de tijden van 4 tot 9 uur tussen
de opeenvolgende metingen.
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Voor een nauwkeuriger onderzoek naar het voorspellende karakter van de plli-waarde kan er
een onderzoek gestart worden waarbij er bijvoorbeeld elk half uur een meting verricht wordt,
waarbij de pHi-waarde, DeltaT en de CVD waargenomen worden op hetzelfde tijdstip.
Een andere mogelijkheid voor een aanvullend onderzoek is het regelmatig meten van de

plli-waarde, bijvoorbeeld elk uur of elk half uur. Na deze plli-metingen worden per vijf
minuten de waarden van de DeltaT en de CVD gemeten. Hierdoor kan het verloop van de pHiwaarde per uur of per half uur waargenomen worden en tevens zijn de eventuele reacties van
de DeltaT en de CVD korte tijd na een verandering van de pHi-waarde waar te nemen.
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Appendix A Correctiefactoren Tonometer
De toe te passen correctiefactoren bij de verschillende equilibratietijden staan vermeld in tabel

A.!.
Tabel A. 1 Equilibratietzjden met correctie-factoren
by een temperatuur van 370 c
Equilibratietijd in minuten

Correctie Factor

10

1.62
1.36
1.24
1.17
1.13
1.12

20
30
45
60

90

Let wel: voor een equilibratietijd van langer dan 90 minuten dient er nog steeds
vermenigvuldigd te worden met een factor van 1.12.
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Appendix B

Outliers Regressie Analyse

De outliers vermeld in hoofdstuk 5 zijn vermeld in tabel B. 1. Per waarneming zijn tevens de

waarden van de pHi, PaCO2 en de P1C02

weergegeven.

Te"ens zijn de residuen, de

gestudentiseerde residuen en de overschrijdingskans van de gestudentiseerde residuen vermeld.
(Studentized residual = [residu] / [standaardfout van het residu])
Tabel B.1 Outliers OLS vermeld in paragraaf 6.2.
Waarne-

pHi

P1C02

PCO2

Residu

Studentized
residual

kans> It I

6.82
7.02

5

6.1

22.134
18.207
26.299
8.925
5.831
4.641
5.950
18.445
17.969

0.318704
0.2794
0.453388
0.270369
-0.26893
-0.34138
-0.25787
0.257763
0.256894

5.461269
4.824172
7.853186
4.546552
-4.51998
-5.74487
-4.4318
4.472216
4.46232

0.0003
0.0073

ming
16

1426
1831

3062
3260
3263
4411
4520
4521

6.81
7.5
7.1

7.12
7.15
6.9
6.92

6.9
5

4.3
4.9
5.3
4.4
4.4

0.OOCO

0.0283
0.0321
0.0000
0.0484
0.0401
0.0420
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Appendix C

Ontbrekende Metingen Panel Data

De regressie analyse voor panel data is uitgevoerd in §6.3. In tabel C.! zijn het aantal
meetdagen per patient weergegeven. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de bepaling van de
patienten die betrokken worden bij de analyses. Voor bijvoorbeeld de analyse waarbij de eerste
tien meetdagen beschouwd wordt, wordt een patient met 7 meetdagen niet meegenomen in de
analyse.
Tabel C. 1 Aantal meetdagen per patient.
Patient

# meetdagen

Patient

# meetdagen

Patient

# meetdagen

1

15

50

4

31

31

5

61

33
7
37
33
37
28
10
35
52
6
28

54
55
56
57
58
59
60

104

3

29
30

61

13
21
6
18
12
15
9

9

51

10

7

11

8

12
13
14
15
16
18
19

9
9
6
22

32
33
34
35
36
37
38
39

8
18

40
42

26

43
44
45
46
47
48
50

20

18

21

27

22
29
32
59
9
30
20

28

7

22
23
24
25
26

21

38
164

26
5

20
5
8

20

51

13

52
53

47
7

62
63
64
65
66
67
68
69
70

15

7
18
10

17
14

25
30
56

71

60

72
73
74
75

10
8

6
22

Bij de analyse op basis van de eerste vijf meetdagen zijn alle patienten betrokken geweest.
Het aantal ontbrekende metingen per patient voor deze eerste vijf meetdagen is weergegeven in
tabel C.2. Deze aantallen zijn gebaseerd op slechts de derde meting van de eerste dag, slechts
de eerste meting van de Iaatste dag en alle metingen ertussen
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Tabel C.2 Ontbrekende metingen per patient, voor de eerste viff
meetdagen.
# ontbrekende

# ontbrekende

Totaal # ontbrekende

meting 2

meting 3

metingen

1

1

3
3

4

5

1

1

9
23

1

1

1

1

27
35
36

1

1

Patiëntennummer
1

3
4

2
1

1

51
56
65

Totaal

4

5

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

16

20

Bij de analyse op basis van de eerste tien meetdagen zijn alle patiënten met meer dan 10
meetagen betrokken geweest, uitzonderingen hierop zijn de patientn met de nunvners 1,3,4 en
5. Deze patiënten hadden een te groot aantal ontbrekende metingen die opgevuld dienden te
worden. In tabel C.3 zijn de aantallen ontbrekende metingen vermeld, nadat de ontbrekende
metingen die vermeld zijn in tabel C.4 reeds opgevuld zijn. In tabel C.4 staan de ontbrekende
metingen per patient weergegeven waarbij de eerste vijftien dagen in beschouwing genomen
zijn.
Bij de regressie voor panel data op basis van de eerste vijftien dagen zijn alle patiënten die
15 dagen of langer op de Intensive Care gelegen hebben betrokken, met uitzondering van de
patienten met de nummers 1,3,4 en 5. Deze patienten misten te veel metingen om opgevuld te
worden.
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Tabel C. 3 Ontbrekende metingen per patient, voor de eerste tien
meetdagen, (na opvulling win de eerste vijftien dagen).
Patiënten
nummer

meting 1

# ontbrekende
meting 2

# ontbrekende
meting 3
5

5

1

4

9

14

8

8

1

7
2

8

1

1

# ontbrekende

1

3
4
5

35
51
61

Totaal

5

1

totaal #

2

1

1

33

39

Tabel C.4 Onibrekende metingen per patient, voor de eerste vifflien
dagen.
patiënten
nummer

# ontbrekende
meting 2

N ontbrekende
meting 3

totaal N ontbrekende
metingen

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2
2

1

2

3

1

4

5

2

2
3
2
5

4
4
2
6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2

2
2

37

39

9
15
18

22
23
24
26
27
29
32
34
36
39

1

1

40
43
52
57
66
70
75

Totaal

74
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Appendix D Figuren Resultaten Dierproef op Vaste Tijdstippen
In onderstaande figuren zijn de resultaten van het proefdierexperiment weergegeven, waarbij er
gekeken is naar de vaste tijdstippen T0,.. . ,T.
Figuur D. I

Het verloop van de pHi-wiarden voor tzjdstip T0.
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Figuur D.2

Het verloop van de pHi-waarden voor njdstip T,.
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Het verloop van de pHi4w2arden voor tijdstip

Figuur D.3
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Figuur D.4 Het verloop van de plli-woarden voor tijdstip T,.
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Het verloop van de pHi-iwiarden voor tijdstip

Figuur D. 5
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Appendix E Eenvoudige Grootheden van

de

Diverse PHi-Waarden

In de tabellen E. 1 tot en met E.5 zijn enkele eenvoudige grootheden vermeld van de pHiwaarden die volgens verschillende manieren bepaald zijn.

Tabel E. 1 Eenvoudige grootheden van de verschillende pHi-waarden, op
njdstip T0.

T,
pHi-dir
pHi-OLS
pHi-panel
pHi-oud

t
7.27
7.25
7.24
7.26

a
0.165
0.144
0.135
0.104

minimale

maximale

waarde

waarde

6.92

7.39

6.94
6.95
7.05

7.41
7.37
7.38

correlatie
met pHi-dir
0.76
0.79
0.68

Tabel E.2 Eenvoudige grootheden van de verschillende plli-waarden, op
tijdstip T,.
T1
pi

pHi-dir
pHi-OLS
pHi-panel
pHi-oud

7.18
7.19
7.19
7.19

a
0.138
0.110
0.107
0.077

minimale
waarde

maximale

6.91

7.30
7.28
7.29

6.96
6.97
6.05

waarde

7.31

correlatie
met pHi-dir
0.98
0.95
0.84

Tabel E.3 Eenvoudige grootheden van de verschillende plli-waarden, op
tijdstip T2.
T,

pHi-dir
pHi-OLS
pHi-panel
plli-oud
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i
7.15
7.20
7.20
7.19

a
0.120
0.086
0.084
0.067

minimale

maximale

waarde

waarde

correlatie
met pHi-dir

6.92

7.28
7.26
7.26
7.24

0.87
0.82
0.78

7.01

7.02
7.07

Tabel E.4 Eenvoudige grootheden van de verschillende pHi-waarden, op
tijdstip T3.
T3

t

a

minimale

waarde
pHi-dir
pHi-OLS
pHi-panel
pHi-oud

maximale
waarde

correlatie
met pHI-dir

7.20
7.25

0.134
0.076

6.91
7.10

7.30
7.31

0.93

7.25
7.24

0.077
0.075

7.08
7.11

7.31
7.31

0.96
0.86

Tabel E. 5 Eenvoudige grootheden van de verschillende plli-wuarden, op
rijdszip

1'4.

T4

ji
pHi-dir
pHi-OLS
pHi-panel
pHi-oud

7.24
7.27
7.27
7.28

a
0.145
0.081
0.085
0.069

minimale

maximale

waarde

waarde

correlatie
met pHi-dir

6.93
7.09
7.09
7.14

7.35
7.32
7.33
7.36

0.95
0.92
0.90
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