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Abstract

Skattning av parametrar till ordinära differentialekvationer

Approximation of parameters to ordinary differential
equations

Niklas Mattsson, Andreas Romin, Tora Lutnaes

The main focus of this project has been to evaluate 
data from patients in order to establish a connection 
between three different hormones, Gonadotropin- 
releasing hormone (GnRH), Luteinizing hormone (LH) 
and Testosteron (TE), in the male body. This was to 
be done by estimating parameters included in a 
model based on three ordinary differential equations. 
Another goal was to create a user-friendly way to 
evaluate the data more conveniently and quickly than 
the way it was done before. The achieved results from 
the project are meant to work as a base for research 
and development of treatment for patients with 
disordered hormonal levels. The model generated 
correct predictions for 15 out of 18 patients between 
the hormones GnRH-LH and for 11 out of 18 patients 
between the hormones LH-TE. The discrepancies 
between the model and the patient data might be 
caused due to large fluctuations between the highest 
and lowest levels of hormones for the corresponding 
patients. For the continued, data should be collected 
from a larger number of patients in order to more 
accurately evaluate the accuracy of the model.
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Hormoner är kroppens signalämnen och transporteras via blodet till de celler
där de ska verka. Hormonernas uppgifter är många och de flesta av dem är
vitala för människans välmående. Testosteron är ett hormon som b̊ade återfinns
hos b̊ade män och kvinnor, men är det dominerande könshormonet hos män.
Rubbningar av halten testosteron i kroppen f̊ar som regel konsekvenser för
hälsan. Obalans i niv̊an av testosteron yttrar sig olika för vid vilken tidpunkt i
livet det inträ↵ar. Hos vuxna män kan brist till exemplel leda till depression,
försämrad fortplantningsförmåga, minskad muskelmassa och benskörhet [2].

Hos män är cancerformen prostatacancer den allra vanligaste [3]. Cancer
är en okontrollerad tillväxt av celler. I prostatan är dessa celler beroende av
testosteron, vilket allts̊a betyder att testosteron bidrar till att cancercellerna
kan växa. Genom hormonterapi kan cancer bekämpas genom att p̊averka
hormonsystemen. Vid behandling av prostatacancer är avsikten därför att
försöka sl̊a ut testosteronet som tumörerna behöver för att växa till sig.

För att b̊ade kunna förebygga och behandla sjukdomar krävs en först̊aelse
för hur dynamiken av hormonsystemet fungerar. I kroppen bildas testosteron
genom en kedja av reaktioner mellan olika enzymer. Själva omvandlingen till
testosteron styrs av ett hormon, kallat luteiniserande hormnon (LH), som
bildas i hypofysen. LH regleras i sin tur av ett frisättningshormon, Gonadotro-
pinfrisättande hormon (GnRH), som aktiveras och utsöndras när halterna av
testosteron är l̊aga. GnRH regleras av testosteronet med vad som kallas negativ
återkoppling, höga niv̊aer av testosteron ger en lägre mängd GnRH. Negativ
återkoppling gör systemet självreglerande och det är intressant att veta hur
utsöndringen av de tre hormonerna samverkar.

Negativ återkoppling används i reglersystem och skattningsalgoritmer in-
om systemanalys och reglerteknik. Modelleringen sker genom matematiska
samband, i detta fall mellan de tre hormonerna. Detta bildar ett system som
beskrivs av tre icke-linjära ordinära di↵erentialekvationer. I ekvationerna ing̊ar
olika parametrar och delfunktioner och det är intressant att försöka ta reda
p̊a för vilka värden p̊a dessa som modellen och patientdata stämmer överens.
Det har utförts mätningar i hormonniv̊aer p̊a flertalet manliga patienter och
det är denna data som innan projektets start har börjat analyseras för modellen.

Målsättningen med detta projekt är att hitta de okända parametrarna
samt att skapa ett användarvänligt sätt för att förenkla utvärderingen av data.
Den utvärderade datan ska i sin tur kunna ligga till grund för forskning och
framtagande av behandlingskurer.

Resultatet av projektet är att den nuvarande modellen följer den gene-
rella trenden hos de uppmätta TE-mätvärdena i en majoritet av fallen. Det
krävs dock fortfarande en förbättring av den modellen för att den ska kunna
användas till ett framtagande av doseringar till behandlingskurer. Däremot kan
det ses att modellen för förloppet GnRH till LH följer trenden av de uppmätta
LH-värdena i en klar majoritet av fallen och fokus bör allts̊a inte läggas p̊a att
förbättra den delen av hela förloppet.
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Som ett första försök till att förklara detta komplicerade system med en
matematisk modell kan det änd̊a anses vara lyckat, och med den information
som projektet hämtat ut ger det goda förutsättningar för att fortsätta med
detta jobb och förbättra modellen.
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Det har tidigare gjorts en studie p̊a hur produktionen av testosteron (TE) hos
friska män beror p̊a mängden av lutieinisernade hormon (LH) i kroppen [1]. LH
är i sin tur ett svar p̊a hur hormonet gonadotropinfrisättande hormon (GnRH)
sänds ut. Sambandet som r̊ader visas i Figur 1.

Figur 1. Samband mellan de olika hormonerna i kroppen.

GnRH är ett neurohormon som skapas i hjärnan, vilket gör att det därmed inte
kan mätas p̊a ett etiskt och icke-invasivt sätt [5]. GnRH har ett beteende som
kan liknas vid pulser, med en bestämd konstant frekvens med ett tidsintervall p̊a
minst en timme [4]. Detta ger upphov till att LH skapas och matchar pulserna
som uppkommer. LH sätter i sin tur ig̊ang produktionen av TE. Systemet
regleras med negativ återkoppling, en högre niv̊a av TE ger lägre mängd GnRH.

Modelleringen i den tidigare studien som genomförts [1] har baserats p̊a
negativ feedback och har bestämts av tre icke-linjära ordinära di↵erentia-
lekvationer som beskriver sambandet mellan de tre hormonerna. Detta har
resulterat i bra uppskattningar som stämt överens med patientdata av hur
dessa funktioner ser ut, dock fanns det okända parametrar som har behövts
skattas för att f̊a ett resultat som stämmer överens med verkligheten. Dessa
paramtetrar har i den föreliggande studien [1] skattats till tv̊a av de 18
patientdatamängder som finns att tillg̊a och det har erh̊allits resultat som
stämmer överens med den generella trenden för dessa.

Om resultatet visar att modellen och data fr̊an patienter stämmer överens med
varandra kan studien ligga till grund för fortsatt arbete. Detta kan innebära
att det t.ex kan skapas doseringsscheman för läkemedelsbehandlingar till olika
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sjukdomar, vars symptom orsakas av obalans i TE-produktionen. När det f̊as
en först̊aelse för hur de tre hormonerna p̊averkar varandra, kan det konstrueras
bättre behandlingskurer för problem som uppkommer vid en obalanserad
TE-niv̊a.

1.2 Syfte och m̊alsättning

Syftet med detta projekt är att skatta de okända parametrarna i den matema-
tiska modellen, som antagits stämma överens med verkligheten. Modellen skall
efter parameterskattningar uppfylla antagandet om att stämma med verklighe-
ten. Förhoppningen är att parametrarna ska kunna skattas p̊a ett s̊adant sätt att
de simulerade resultaten är väl överensstämmande med de uppmätta resultaten.

Det som ska göras är att förbättra det befintliga MATLAB-programmet
som skapats för detta, genomföra skattningar av parametrarna för resterande
patienters data och sammanställa dessa för att se om det finns n̊agot samband i
vilka värden parametrarna antar. I samband med detta ska det även undersökas
om den matematiska modell och de funktioner som finns stämmer överens
med verkligheten. Detta ska göras b̊ade för förloppet LH till TE och förloppet
GnRH till LH.

Slutligen kommer även ett Graphical User Interface (GUI) till MATLAB-
programmet att skapas vilket medför att det blir lättare att kunna läsa ut de
resultat som programmet ger och de simuleringar som programmet utför. Det
ska med hjälp av GUI:t g̊a att ändra parametrarna för att f̊a en uppdaterad
simulerad lösning direkt p̊a skärmen. Detta utan att behöva g̊a in i programmet
och ändra dem manuellt.

2 Teori

Sambandet mellan de tre olika hormonerna GnRH, LH och TE kan beskrivas
med följande di↵erentialekvationer

Ṙ = f(T )�B1(R),

L̇ = G1(R)�B2(L),

Ṫ = G2(L)�B3(T ),

(1)

där B1, B2, B3 är icke-negativa funktioner som beskriver hur hormonerna
avtar i mängd, och f(T ), G1, G2 är icke-negativa funktioner som beskriver
produktionen av hormonerna. R(t), L(t) och T (t) representerar GnRH, LH
respektive TE. Ṙ, L̇ och Ṫ är deras tillhörande derivator i tiden.

D̊a t
k

, k = 0, 1, 2... beskriver tidpunkterna när GnRH utsöndras i blodomloppet
och �

k

storleken av puls k, kan en modell av testosteronregleringen skrivas med
x1 = R(t), x2(t) = L(t), x3(t) = T (t) som
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ẋ(t) =

2

4
�b1 0 0
g1 �b2 0
0 g2 �b3

3

5x(t), t 6= t
k

(2)

x(t+
k

) = x(t�
k

) + �
k

2

4
1
0
0

3

5 , t = t
k

(3)

där b
i

= Bi
x

, i=1,2,3; och g
i

= Gi
x

i=1,2. Tiderna t
k

och storleken p̊a pulserna,
�
k

, ges av:

t
k+1 = t

k

+ ⌧
k

, ⌧
k

= �(x3(t)), �
k

= F (x3(t)). (4)

För att den basala sekretionen och tidsfördröjningen i förloppet LH tillTE ska
tas med i beräkningen måste modellen i (2)-(3) modifieras. D̊a H

L

(t) sätts till
att vara tidsmedelvärdet av LH ges:

H
L

(t) =
1

l

Z
t

t�l

x2(s)ds, (5)

där l är längden p̊a fönstret som medelvärdet för x2 räknas ut p̊a. L̊at även
Z
r

(t) vara utsöndringshastigheten hos TE vilket ges av;

Z
r

(t) = g2�L

(H
L

(t� ⌧)), (6)

där �
L

är en mättnadsfunktion och ⌧ är fördröjningen i förloppet LH till TE.
Den fullständiga modellen kan d̊a skrivas som

ẋ(t) = A0x(t) +A1�L

(H
L

(t� ⌧)) + �, t 6= t
k

(7)

x(t+
k

) = x(t�
k

) + �
k

B, t 6= t
k

(8)

där

A0 =

2

4
�b1 0 0
g1 �b2 0
0 g2 �b3

3

5 , A1 =

2

4
0 0 0
0 0 0
0 g2 0

3

5 , B =

2

4
1
0
0

3

5

och vektorn � beskriver den basala utsöndringen av hormonen.

Funktionerna � och F i (4) samt �
L

i (6) antas vara Hill-funktioner,
med formen

�(y) = k1 + k2
(y/h)p

1 + (y/h)p
, (9)

F (y) = k3 +
k4

1 + (y/h)p
, (10)

�
L

(H
L

) =
(H

L

/h
L

)pL

1 + (H
L

/h
L

)pL
, (11)

där p och p
L

är ordningen p̊a Hill-funktionerna. Med en del matematisk manipu-
lation av modellen i (7)-(8) kan den användas och parametrar kan sedan skattas.

Parametrarna som ska skattas har olika inverkan p̊a de simulerade resul-
taten. För förloppet LH till TE ska följande parametrar skattas:

6



• ⌧ - tidsförskjutningen i förloppet LH till TE

• l - storleken p̊a det stegande fönstret under skattningen

• h - ett matematiskt mått p̊a saturationen av LH i blodet

• p - Hill-funktionens ordning

För förloppet GnRH till LH ska följande parametrar skattas:

• b1 - halveringstiden för GnRH

• b2 - halveringstiden för LH

• l1,max

- begränsning för summan hos impulsernas storlek

• g
min

- begränsar hur små imuplserna kan vara som minst

3 Material

3.1 Patientdata

För projektet har det erh̊allits den patientdata som använts i den tidigare un-
dersökningen [1]. Datan har samlats in genom blodprov p̊a 18 vuxna män i olika
åldrar, i ett spann fr̊an 23 till 72 år. Proverna har tagits var 10:e minut under en
20-timmarsperiod och datan var samlad som en fil i excel-format. I projektet har
datan fr̊an de första 18 timmarna använts d̊a det efter detta skedde en injicering
av LH, vilket leder till att produktionen av TE inte längre var naturlig.

3.2 MATLAB med Simulink

För projektet har det krävts användning av MATLAB(MathWorks, version
R2013b). MATLAB är ett kraftfullt program för matematiska beräkningar. I
MATLAB har excelfilen laddats in som matriser med patientdata, vilket sedan
använts till att skatta parametrarna som listas i kapitel 2. MATLAB har ocks̊a
används för att skapa det grafiska användargränssnittet.

Simulink är ett verktyg inom MATLAB framtaget för simulering, model-
lering, och analysering av dynamiska system. Simulink använder sig av ett
grafiskt gränssnitt, där modellering sker genom uppbyggnad av olika block
som sammanlänkas. I nuvarade fall har just detta använts för modellering av
beteendet hos TE.

3.3 Grundläggande kod till MATLAB

Innan projektets uppstart erhölls den MATLAB-kod som användes i tidiga-
re studie [1]. Denna kod behandlar grundtestningen av en patients data för
förloppet GnRH till LH, samt förloppet LH till TE. Det var utifr̊an denna kod
projektet utvecklades vidare.
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4 Metod

4.1 Skattning av parametrar för förloppet LH till TE

Under början av projektet fanns en grundläggande MATLAB-kod som kunde
användas för att skatta enskilda patienters parametrar p̊a ett tidskrävande och
manuellt sätt. Det första som gjordes var att excel-filen med patienternas data
som användes, förfinades för att enbart inneh̊alla den, för programmet, rele-
vanta datan. Efter detta skapades ett program i MATLAB som kunde läsa in
samtliga patienters data fr̊an exceldokumentet. Datan kunde d̊a användas av
MATLAB för att skatta en patients parametrar p̊a ett mer automatiserat sätt.
Vidare genomfördes parameterskattningen genom att det först skedde en mins-
ta kvadratanpassning, varp̊a en handp̊aläggning av parametrarna individuellt
för varje patient användes. Handp̊aläggning nyttjades för att f̊a en simulerad
TE-kurva som överensstämde med den reella TE-kurvan s̊a väl som möjligt.
Parametervärdena som presenteras i Tabell 1 är de värdena p̊a parametrarna
som gett ett s̊a bra resultat som möjligt efter en handp̊aläggning.

4.2 Skattning av parametrar för förloppet GnRH till LH

P̊a samma sätt som beskrivs i 4.1 fanns det en MATLAB-kod som kunde
användas för att skatta enskilda patienters parametrar. Programmet anpassa-
des p̊a samma sätt som beskrivs i 4.1. Handp̊aläggningen behövdes dock bara
genomföras en g̊ang för samtliga patienter.

4.3 Skapande av GUI - Graphical User Interface

För att utöka användbarheten av programmet skapades ett MATLAB-GUI
med hjälp av ett inbyggt delprogram vid namnet GUIDE. Genom att använda
sig av ett GUI kan all användbar information f̊as i ett fönster. I det skapa-
de GUI:t är parameterskattningarna väsentligt förenklade genom användning
av reglage, dropdown meny, radioknappar, textrutor och grafer. Figur 2 visar
användargränssnittet för GUI:t.
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Figur 2. Användargränssnittet för GUI:t.

Med hjälp av GUI:t kan användaren skatta parametrarna och se den resulte-
rande grafen i realtid, detta eliminerar en skattningsprocess där användaren
behöver köra ett MATLAB-program flera g̊anger. Användaren kan även ändra
mellan olika patienters data och ändra vilken sorts simulering som ska ske,
detta utan att behöva omprogrammera i MATLAB-koden. GUI:t använder
sig av en minstakvadratanpassning vid varje ny patient eller d̊a det växlas
mellan de tv̊a olika typerna av skattning, därefter kan en handp̊aläggning göras
manuellt genom reglagen.
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5 Resultat

5.1 Förloppet GnRH till LH

När det gäller förloppet GnRH till LH har parametrarna b1, b2, l1,max

och g
min

skattats. Värdena p̊a parametrarna blev samma för alla 18 patienter. Följande
resultat erhölls:

• b1 = 0.69

• b2 = 0.014

• l1,max

= 15

• g
min

= 0.3

Modellen som beskriver förloppet GnRH till LH är välanpassad i 15 av de 18
olika fallen, med välanpassad menas att den generella trenden för de uppmätta
värdena följs av de simulerade värdena. I Figur 3 och 4 presenteras tv̊a patien-
ters grafer som är väl reprensenterade av modellen. I den övre delen av graferna
kan de simulerade GnRH-pulserna ses och i den undre delen kan de simulerade
samt de uppmätta LH-värdena ses. I Figur 5 presenteras en graf där patienten
är sämre representerad av modellen, de simulerade värdena avviker p̊a ett ic-
ke tillfredsställande sätt fr̊an de uppmätta värdena. Även här kan sambandet
mellan GnRH och LH ses.

Figur 3. GnRH-LH graferna för patient 13. Den övre delen visar GnRH-
impulserna medan den undre visar de simulerade och uppmätta LH värdena
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Figur 4. GnRH-LH graferna för patient 14. Den övre delen visar GnRH-
impulserna medan den undre visar de simulerade och uppmätta LH värdena.

Figur 5. GnRH-LH graferna för patient 4. Den övre delen visar GnRH-
impulserna medan den undre visar de simulerade och uppmätta LH värdena. De
simulerade värdena följer inte den generella trenden hos de uppmätta värdena.
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5.2 Förloppet LH till TE

F

¨

or de 18 olika patienterna har parametrarna h, p, l och ⌧ skattats med olika re-

sultat. I 11 av de 18 fallen f

¨

oljer den simulerade kurvan i stort sett samma trend

som den uppm

¨

atta kurvan. I de resterande 7 fallen

¨

ar det en st

¨

orre avvikelse

mellan de simulerade och de uppm

¨

atta v

¨

ardena, dvs. modellen

¨

ar ej anpassad

f

¨

or dessa 7 fall. I tabell 1 presenteras en sammanfattning av de skattade para-

metrarna f

¨

or de 18 olika patienterna, samt om den generella trenden f

¨

oljs f

¨

or en

viss patient.

Tabell 1. Tabellen visar de skattade parametrarna samt om den generella tren-

den f

¨

oljs f

¨

or alla patienter.

Patient h p l tau F

¨

oljs trenden?

1 3.00 4 20 1 Ja

2 2.00 4 8 1 Ja

3 4.00 4 10 1 Ja

4 4.70 5 6 1 Nej

5 1.70 4 2 1 Nej

6 2.00 4 17 1 Ja

7 2.30 3 9 1 Ja

8 2.30 5 16 1 Ja

9 3.50 3 15 1 Ja

10 3.32 4 4 1 Ja

11 3.00 4 20 1 Nej

12 1.00 4 2 1 Nej

13 6.00 4 8 1 Nej

14 1.00 4 8 1 Nej

15 6.00 4 9 1 Ja

16 4.40 5 6 1 Ja

17 4.00 1 3 1 Nej

18 2.70 3 8 1 Ja

Genom att dela upp parametrarna p̊a olika intervall kan histogram f

¨

or h, l

samt p skapas, utan intervallen beh

¨

ovs det en st

¨

orre m

¨

angd data f

¨

or att skapa

histogram. Resultaten presenteras i Figur 6-8.
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Figur 6. Histogram för parametern h till förloppet LH till TE där en antydan
till normalfördelning finns. Parametern är uppdelad p̊a intervall av storleken 1.

Figur 7. Histogram för parametern l till förloppet LH till TE. Parametern är
uppdelad p̊a intervall av storleken 4.

13



Figur 8. Histogram för parametern p till förloppet LH till TE, där det finns en
stor koncentration av värdet 4.

Exempel p̊a hur resultatet kan se ut när de simulerade värdena följer den gene-
rella trenden hos de uppmätta värdena presenteras i Figur 9 samt Figur 10. En
anpassning av modellen där den generella trenden inte följs lika väl presenteras i
Figur 11, här syns det att metodens minstakvadratanpassning inte ger n̊agon bra
anpassning till de uppmätta värdena. I Figur 12 presenteras förloppet GnRH-
LH-TE i sin helhet. Ett samband kan ses mellan samtliga tre hormonvärden.
Sambandet i detta fall är en ökande trend hos hormonerna.

Figur 9. LH-TE graf för patient 18 med de simulerade värdena och de uppmätta
värdena. De simulerade värdena följer trenden i de uppmätta värdena.
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Figur 10. LH-TE graf för patient 8 med de simulerade värdena och de uppmätta
värdena. De simulerade värdena följer trenden i de uppmätta värdena.

Figur 11. LH-TE graf för patient 12 med de simulerade värdena och de uppmätta
värdena. De simulerade värdena följer inte trenden i de uppmätta värdena.
Minstakvadratanpassningen i metoden fungerar inte bra för detta fallet.
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Figur 12. LGraf för det fullständiga förloppet för patient 8. Ovanifr̊an sett är
det GnRH till LH till TE.
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6 Diskussion

I resultaten ses det att den nuvarande modellen för förloppet LH till TE följer
den generella trenden av mätvärdena hos TE i en majoritet av fallen. I de fall
där modellen inte gav ett bra resultat ses det att modellen inte stämmer överens
med verkligheten. Det är sv̊art att säga varför vissa patienters simulerade
TE-kurvor följer den generella trenden hos de uppmätta TE-värdena och andra
inte. Generellt sett ses det att d̊a de uppmätta LH-värdena ser ut som i Figur
5 snarare än i Figur 4, dvs. att LH-värdena svänger väldigt kraftigt snarare än
att tydigt följa en generell trend, aldrig ger ett bra resultat i förloppet LH till
TE. Det kan dock ocks̊a ses att även om patient 14 har LH-mätvärden som
inte svänger kraftigt blir simuleringen av TE-värdena d̊aliga.

Huruvida vi som har gjort projektet tolkat en patiets simulerade TE-kurva som
bra eller d̊alig p̊a ett korrekt sätt är s̊aklart väldigt diskuterbart. Vi har valt att
tolka de simulerade TE-kurvor som följe den generella trenden av de uppmätta
TE-värdena som bra. Det är anledningen till att vi har valt att tolka 9 som bra
trots att den är sämre än 10. Mängden simulerade TE-kurvor som är s̊a bra
som i 10 är dock f̊a till antalet. Med andra ord kan v̊ar definition gällande om
resultatet är d̊aligt eller bra ses som väldigt relativt till resultatmängden i helhet.

Gällande förloppet GnRH till LH fungerar den matematiska modellen p̊a
ett bättre sätt. I en klar majoritet av fallen fungerar modellen bra och de
simulerade GnRH-impulsernas antal, dvs 4-10 pulser, under den uppmätta
tidsperioden anses ocks̊a vara biologiskt troligt[1].

Gällande värdena som parametrarna antar kan det ses att h antar n̊agot
som kan liknas en logaritmisk normalfördelning, p har en stor majoritet p̊a
värdet fyra, l är sv̊ar att definiera och varierar mycket och tau antar ett
konstant värde p̊a l. Parametervärdena kan jämföras och utvärderas p̊a olika
sätt. Det vi anser är mest intressant är att utvärdera samtliga patienters
parameterskattning och undersöka deras samband. Därefter göra samma sak
fast enbart för de patienterna som har f̊att ett bra resultat och jämföra de tv̊a
fallen. Om man gör detta ser man att h är logaritmiskt normalfördelad i b̊ada
fallen, p fortsätter att i hög frekvens anta värdet fyra, även om den närmar sig
n̊agot som kan liknas en logaritmisk normalfördelning. Parametern l f̊ar störst
skillnad i utseende, den g̊ar fr̊an odefinierbar fördelning till en linjärfördelning
om enbart parametrarna för fallen som gav ett bra resultat utvärderas. Det
kan s̊aklart diskuteras om vi har valt rätt parametervärden samt om det finns
en tillräckligt stor datamängd för att kunna uppvisa n̊agra säkra fördelningar
för parametrarna.
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7 Slutsatser

Den matematiska modellen för förloppet GnRH till LH stämmer bra överens
med verkligenheten i en klar majoritet av fallen och anses vara en bra modell
för det förloppet.

Den matematiska modellen för förloppet LH till TE krävs det vidare ut-
veckling med. Den fungerar riktigt bra i f̊a fall, den har sv̊art att f̊a med höga
toppar eller l̊aga dalar och i vissa fall resulterar den matematiska modellen i
ett simulerad TE-kurva som är ett rakt streck. En vidare analys av de fallen
som f̊ar ett riktigt bra resultat kan resultera i en bättre modell för detta förlopp.

Om värdena som parametrarna antar för samtliga patienter utvärderas
antar h n̊agot som kan liknas med en normalfördelning. p och l är sv̊ara att
yttra sig om och ⌧ är konstant ett. Värdena som parametrarna antar för de
patienter som har f̊att bra resultat när deras parametrar har skattats tenderar
alla att kunna liknas vid en normalfördelning utom ⌧ som fortsätter att ha ett
kontstant värde p̊a 1.
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