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Resumo

Em nosso trabalho, estudamos modelos determinísticos que tratam
da infecção por HIV Estes modelos abordam a dinâmica das populações de
células suscetíveis à infecção. Todos os modelos apresentados são constituídos
por sistemas de equações diferenciais ordinárias não lineares. Todos eles foram

resolvidos numericamente através de métodos numéricos de passos único e
múltiplo, explícitos e implícitos. Utilizamos os recursos das simulações
numéricas para analisar o problema em situações distintas. Analisamos a
convergência e estabilidade dos métodos numéricos implementados e
escolhemos alguns modelos para executar um estudo relacionado ao efeito de
perturbações nos parâmetros.
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Abstract

In tais work, we study deterministic modems that deal HIV infection.

These modela approach dynamics of celas populations tllat are suscetible to
infection. All modela used are constitued by non-]inear ordinaí-y differentia]
equations systems and vete solved by numerically multistep, explicit and
implicit methods. We used simulations to analyse convergence and stability of
numerica] methods in differcnt situations of the problem.

Finally, we choose some modela to study the effect of the parameters
pert urb ation s .
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Introdução

Desde a década de 1980, quando o vírus da AIDS foi descoberto, muitos
modelos matemáticos foram desenvolvidos. Alguns destes modelos tratam da
epidemiologia da doença, estudando as interações entre as populações de
indivíduos suscetíveis à infecção causada pelo vírus HIV. Outros modelos

abordam a dinâmica das populações de células suscetíveis à infecção, de células
que se tornam infectadas na presença do vírus, da concentração viral e das
populações de vírus que sofrem mutações genéticas decorrentes do uso de
droga-terapia.

Em nosso trabalho, abordamos modelos determinísticos que tratam da
infecção por HIV dentro do contexto da microbiologia.

A modelagem matemática da dinâmica viral é uma ferramenta que tem
fornecido uma melhor compreensão dos processos envolvidos durante o curso
desta infecção.

Unindo forças à modelagem, as simulações numéricas permitem a
comparação entre resultados preditos e observados clinicamente, e execução de

testes com diferentes parâmetros e condições iniciais. Neste caso específico,
fornecem ainda, sugestões em relação a tratamentos com drogas em diferentes
momentos do ciclo de vida deste vírus. Este é o foco deste trabalho, onde

utilizaíBos os recursos das simulações numéricas, analisamos o problema cm
situações distintas : próximo ou não do equilíbrio, com intervenção ou não
de droga-terapia em diferentes etapas do processo.

Inicialmente no Capítulo 1, apresentamos urna descrição do fenómeno
enx'olvido, cujas características nos auxiliarão a entender a construção dos
modelos matemáticos que serão introduzidos no Capítulo 2. O fenómeno



2 Introdução

biológico é complexo e nos modelos existem algumas simplificações na tentativa

de explicar o que acontece no organismo de um indivíduo infectado por HIV

Todos os modelos apresentados no Capítulo 2 são constituídos por
sistemas de equações diferenciais ordinárias não lineares. Cada modelo enfatiza

um aspecü) da- doença: pon +Ketnploí & presença de: células Infectadas
latentemente pelo vírus HIV, a contribuição da infecção no sistema linfático,
uma resposta anta-HIV do organismo do indivíduo infectado. Além disso, todos

eles foram resolvidos numericamente através de métodos numéricos de passos
único e múltiplo, explícitos e implícitos.

Para as implementações numéricas, criamos uma interface gráfica na
linguagem Visual C++, dos métodos de E///er, E/r/ff Jpdmorado, E //er À4od?l#rado,

R.K7tg,e-Katta 3x3, R.tlng,e-Katta 4x4, Rli ge-KHtta-Feblberg., SimPson e ,4.danes-MotlLtott.

Esta interface permite alterações em todos os parâmetros e condições iniciais
para cada modelo abordado, resultando como saída os gráficos correspondentes
à solução numérica do problema. Todas as especificações, bem como a
utilização desta interface, estão disponíveis no Apêndice l deste trabalho.

O Capítulo 3 é destinado às análises de convergência e estabilidade dos
métodos numéricos.

No Capítulo 4, é analisado o efeito de perturbações nos parâmetros ou
condições iniciais, sobre a dinâmica da infecção. Assim, é possível identificar
parâmetros mais sensíveis e quais as conseqüências desta variação sob o ponto
de vista biológico.



Capítulo Apresentação do fenómeno

l,''/KU.Ç PALA\''RÁ LHTINÀ QUE SIGNIFICA VENENO

1. }=1istórico

Em 1886, Hda/f .44aOer (1871-1952), químico holandês, mostrou que a
doença do mosaico do tabaco era transmissível de uma planta doente para uma

planta sadia. Alguns anos depois, em 1892, o russo l)m//f/ .ía'a#ow.f&/ (1864-1 920)
(Fig.1.1), em uma tentativa de isolar o agente

infeccioso desta doença, filtrou a seiva de plantas em
um filtro de porcelana construído para deter
bactérias. Para sua surpresa, ao verificar o filtí-o,
percebeu que não havia nenhuma bactéria presa a
ele, então .íwa#a#,i&/ injetou o fluido filtrado em
plantas sadias e elas adoeceram. A conjectura do
bacteriologista russo era de que o agente fosse umâ
bactéria suficientemente pequena para passar pelo
filtro

Fig. 1.1 : Da//r/ Jiz,a//owr,ê/

Mais tarde, outros cientistas liderados por Arar///? i Be#/r/ r& (1851-1931),

botânico holandês, observaram que o agente infeccioso da doença do mosaico
do tabaco, tinha um comportamento distinto do das bactérias.

Finalmente, em 1900 foi estabelecida uma diferença ente:e bactérias e

vírus, os agentes filtráveis da doença do mosaico do tabaco. Aproximadamente
na mesma época, com a invenção do microscópio eletrânico, foi possível, pela
primeira vez, visualizar este vírus.
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A composição dc um vírus foi determinada inicialmente em 1933 por
.fr,ó/eí/agem, que demonstrou que um bacteriófago (vírus que infecta bactérias)
continha apenas proteína e o ácido nucléico DNA. Alguns anos depois, TT'exde//

.f/a#/g (1904-1971), cientista americano, Prêmio Nobel em Química em 1946,
cristalizolLO .vaus da mosaico da tabaco, mosH-aíldu se eonst?iEu;do do áei:do

nucléico RNA e proteína. Todas as células vivas possuem DNA e RNA para
poderem se reproduzir, já o vírus necessita de uma célula hospedeira, pois
possui somente um ácido nucléico, ou DNA ou RNA, o que o caracteriza como
parasita celular obrigatório.

Os vírus são muito diferentes dos outros microorganismos, como as
bactérias, os protozoários, os fungos e as algas, uma vez que são acelulares.

Sabe-se hoje que os vírus parasitam todos os tipos de organismos \-avos,

inclusive fungos, bactérias e plantas.

Os avanços na tecnologia em biologia molecular, nas décadas de 80 e 90,
permitiram a identificação de a al vírus humanos. Vírus identificados

recentemente são denominados vírus emergentes, que não são necessariamente

novos, mas que o são para a medicina ocidental. Como exemplo de vírus
emergentes, destacamos o lla#/az,/r 1, 0 vírus da febre hemorrágica Eóo/a, que
infectou, em 1995, 31 5 pessoas no Zaire e o vírus da imunodeficiência adquirida
(H/l,''), que será o objeto de nosso trabalho.

2 Caracterização de vírus

A vida pode ser encarada como processos complexos provenientes da
codificação das instruções dos ácidos nucléicos. Estas instruções determinam a

estrutura, a multiplicação e a função de todas as células. As instruções
codificadas nos ácidos nucléicos de células vivas são efetuadas durante todo o

tempo Já as instruções codificadas nos ácidos nucléicos de um vírus,

são efetuadas somente após o vírus entrar numa célula hospedeira.
Portanto, os vírus se comportam como organismos vivos quando estão nas
células que infectam, e fora delas, as partículas virais são metabolicamente
inertes.

As características que realmente diferem os vírus das bactérias estão
relacionadas com sua organização estrutural simples e com seu mecanismo
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demultiplicação. Um vírus contém um único tipo de ácido nucléico
e uma capa protéica; e multiplica-se somente dentro de urna célula
viva.

O sistema de classificação mais antigo dos vírus é baseado na

s.illtaínologia- N(L=nünto, este siatemLnão âeonveniente uma-ve&lue o mesmo
vírus pode causar mais do que uma doença, como no caso do vírus HIV

:.,om a {atmação do Comité lpiterPzaciotlal de Taxononlia rural qCITV), em

1 966, os virologistas começaram a tratar do problema da taxonomia viral. Desde

então os vírus têm sido agrupados cm famílias, baseados no tipo de ácidos
nucléicos, na estratégia de replicação e na morfologia, características que
veremos a seguir.

A fim de compreendermos melhor os modelos matemáticos que iremos
abordar, bem como suas deficiências e características, vamos descrever algumas

p ropriedades dos vírus.

Os vírus podem ser caracterizados de três formas : através dos tipos de
ácidos nucléicos, da morfologia e do modo de replicação

2.1 Ácidos nucléicos

Um vírus só pode conter um ácido nucléico, DNA ou RNA. Estes ácidos

nucléicos podem set de cadeia (ou fita) simples ou dupla. Assim, existem quatro
tipos possíveis de ácidos nucléicos, de acordo com o número de cadeias e

composição

a) DNA de cadeia simples, encontrado em bacteriófagos muito pequenos.

b) DNA de cadeia dupla, encontrado por exemplo, no vírus do herpes
sitnples ;

c) RNA de cadeia simples, encontrado por exemplo, no vírus da gripe,
gênero /z!/Ihe#R:a e no vírus da poliomielite;

d) RNA de cadeia dupla, encontrado por exemplo, no vírus da AIDS

2.2 Morfologia

Uma partícula viral completa, ou z,z'r/oa, serve como veículo na transmissão

de uma célula hospedeira para outra. Cada vírion tem uma capa protéica, o
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faPíz'Z/a (ou fáPí/de) que envolve intimamente o ácido nucléico pata formar o
ntlcleocai)lídio Çou tlncleocápsideÜ. O nt+cLeocapsídio, Qot sux 'lez, paà.e: set nu ou
recoberto por um e uo//ár;o. Os vírus são classificados de acordo com as
diferenças na estrutura destes envoltórios.

a) Vírus poliédricos : Nestes tipos de
vírus, sua forma é determinada pelo
capsídio (icosaedro), e se assemelham a

pequenos crístats

t+)SAç#nPK Pnss

Fig. 1.2 ; vírus da poliomielite

Os exemplos são o vírus da
poliomielite (poço /f//i)(Fig.1.2),
o vírus da conjuntivite
(adexoüá/r.f) e o vírus do

papiloma (HPV) (Fig. 1.3).

Fig. 1.3 vírus do papiloma humano (HPV)

b) Vírus helicoidais : Nestes tipos
de vírus, seu capsídio é um cilindro
oco, em cujo exterior pode ser vista
uma estrutura fina helicoidal. Os

-nsFer\cnq !elc Kef 8xo'a>

kuB b Stç m SPt #

)IÇ4S t4d lpÜ Plrt%

Fig 1.4a : vírus do mosaico do tabaco

exemplos são o vírus do mosaico
do tabaco (Fig. 1.4a e b) e o vírus
ebola.

Fig 1.4b : vírus do mosaico do tabaco
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c) Vírus com envoltório (ou
envelopados) : Estes tipos de vírus
têm morfologia mais complicada, pois
possuem um nucleocapsídio interno
enl alguns casos, ieosaédÉiço, .em
outros helicoidal revestido por um
envoltório frouxo membranoso. Um

exemplo de vírus icosaédrico com

envoltório é o vírus do herpes simples
(Fig. 1.5) e um exemplo de vírus
helicoidal com envoltório é o vírus da

g'ip' (gê«e'o /#dZ#.«g«).

n

Fig. 1.5 : vírus do herpes simples

d) Vírus de estrutura mais
complexa : Estes tipos de vírus
possuem estruturas mais
complicadas e como exemplo

podemos citar os bacteriófagos

(Fig. 1 .6).

O 19$$Acadcmk Preso

Fig. 1.6 : bacteriófago

2.3 Modo de replicação

Temos as seguintes fases na multiplicação viral

a) Adsorção : o vírus âncora na célula hospedeira

b) Penetração : o capsídio penetra na célula hospedeira por endocitose
(processo celular através do qual entram nas células nutrientes e outras

moléculas) ou por fusão (processo no qual o envoltório se funde com a
membrana plasmática e libera o capsídio no citoplasma).

c) Decapsidação : separação do ácido nucléico de sua cobertura protéica
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d) Biossíntese : processo que ocorre no núcleo (vírus de DNA) ou no
citoplasma (vírus RNA) da célula.

e) Maturação e Liberação (pise celular) : montagem do capsídio protéico,
desenvolvimento do envoltório (quando existe) através de um processo

denominadcl bFotamento;os +íxus que =nãu possuetlLenxolt;óriu rompem a

membrana plasmática.

No item 4, iremos mostrar o ciclo completo de replicação do vírus HllV
com detalhes.

3 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida(AIDS)

Entre 1980 e 1983, alguns jovens do sexo masculino foram diagnosticados
com um tipo de pneumonia extremamente raro, em Los Angeles, Estados
Unidos, que frequentemente ocorria em pessoas com imunossuptessão. Por
volta da mesma época, o sarcoma de Kaposi, tipo de câncet que afeta a pele e
os vasos sangÍiíneos, foi diagnosticado com crescente incidência em homens
Jovens. As pessoas afetadas por estas doenças tinham uma característica em
comum : todas eram do sexo masculino, jovens e homossexuais e, além disso,
todas apresentavam uma deficiência do sistema imunológico. Estas observações
eram indícios de que talvez uma nova doença emergente estaria por vir. De fato,

mais tarde esta doença foi denominada de AIDS, -Hfgx/red /,wm//xe De/7f/exg

SJ)ldrome.

O Serviço de Saúde Pzíbiica dos Estados Unidos em 'L9$1, começou a teunlt

esforços para tentar compreender e definir esta nova doença. Para tanto
desenvolveu as seguintes linhas de pesquisa

caracterização epidemiológica da doença

definição da etiologia e patogênese
desenvolvimento do tratamento

Uma evidência epidemiológica ocorrida em 1982 apontava para uma rota
de transmissão sexual, especialmente através do sémen. Neste mesmo ano,

alguns casos desta nova doença foram observados entre pessoas hemofílicas,
pessoas que receberam transfusões sangüíneas, viciados em drogas endovenosas
e crianças nascidas de mães que tinham alto risco da nova doença. anont

)

avam
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ser o sangue também rota de transmissão e, mais ainda, confirmar-am a suspeita
de que um agente infeccioso estava envolvido.

No /#l/;////a Paí/e//f, na Fiança, cientistas e pesquisadores, em 1983,
conseguem isolar e cultivar um rctrovírus, denominado de linfodenopático-

associad(z {jLAIV}Jiaz:f&::.ÍMo/r.rxLil =at [2J- Pouca temp(P depclis- um- grupo de

cientistas americanos, dos -íxi///x/o.r Nar/o a/l de .fa#Ze, identificaram o vírus em
pacientes com a nova doença e chamaram este vírus de vírus linfotrópico da
célula T tipo lll(HTLV-lll) Ga//a e/ a/.[6].

Os isolamentos virais de ambos, franceses e americanos, provaram ser da
mesma linhagem e o Ca,w/// .para Taxa o,m/a de l/z'r//í chamou de vírus da

imunodeficiência adquirida humana (-H;/ma /mm/rxadí:/7r/e#g l,'/r//í - HIV), o
agente etiológico da AIDS.

Várias hipóteses surgiram com o objetivo de esclarecer a origem da AIDS.
Alguns estudos sugerem que o vírus HIV já estava presente nos Estados Unidos

desde 1976-7 Âíe/ópe e/ a/. [17]. Na Europa, estudos similares sugerem que o
vírus HIV foi introduzido na população por volta de 1978-80, e que veio tios
Estados Unidos. iWc?/#Ue e/ #/. [17], sugerem que não há uma evidência conclusiva

de que o vírus HIV sela originário da África. Contudo, apontatn a ocorrência de
casos de doenças consistentes com a AIDS, entre africanos, em meados dos
anos 70, tais como : a soropositividade em crianças de Uganda em 1972-3 e o
isolamento e identificação de retrovírus relacionados com o vírus HIV tanto em
humanos como em primatas não humanos. Sugerem ainda que se o vírus é novo

na Africa na sua forma atual, então provavelmente ele já existia como um vírus
não patogênico em humanos ou vinha de outra população primata. O que se
torna claro é que o HIV africano isolado tem maior diversidade genética do que

aqueles obtidos nos Estados Unidos e na Europa Kax'é/ e/ a/.[9].
Segundo -J#derio# e/ a/. [1], estudos relacionados à sequência molecular do

vírus HIV humano e de vírus correlacionadas em primatas sugerem que o HIV
pode ter aparecido inicialmente há cerca de 150 anos.

4. Vírus HIV

O vírus HIV é um retrovírus, um vírus de RNA cuja cadeia é
dupla. Possui em seu interior a enzima transcriptase reversa, necessária
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na replicação e, em seu envoltório, são encontradas espículas que
servem para a fixação do vírus na célula hospedeira. (Fig. 1.7).

espículas

!nmelõ
viral

protease

tmnscriptase
reversa

Fig. 1.7 : 0 vírus HIV

Após o vírus ter se fixado ao receptor CD4, encontrado nas células T
auxiliares, nos macrófagos e nas células dendríticas, os principais alvos da
infecção por HIV, o RNA viral é liberado e ocorre sua transcrição em DNA
através da enzima transcriptase revetsa. Este DNA torna-se então integrado
ao DNA cromossâmico da célula hospedeira, com o auxílio de outra enzima,
chamada integrase. (Fig. 1.8)

O DNA viral, denominado provírus, pode controlar a produção de
novos vírus que brotam da célula do hospedeiro, caracterizando a infecção
atava. Alternativamente, este DNA integrado pode não produzir novas
partículas virais de HIV, mas pode permanecer escondido no cromossomo

da célula hospedeira como provírus, caracterizando dessa forma a infecção
latente, e o sistetna imunológico não consegue detecta-lo.

Uma razão pela qual os anticorpos anta-HIV desenvolvidos pelos
indivíduos infectados falham em inibir o progresso da infecção é a habilidade do

vírus de permanecer como um provírus ou vírus latente. O vírus HIV pode
mover-se de uma célula infectada para uma outra adjacente não infectada,
através do processo de fusão, ocultando-se desta forma do sistema imune.

Além disso, os vírus de RNA, com a etapa da transcrição reversa,
possuem uma alta taxa de mutação genética, em relação aos vírus de DNA.
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Como resultado disto, o genoma do HIV sofre mudanças muitas vezes por dia
em uma pessoa infectada e portanto, isto dificulta o desenvolvimento de vacinas
c testes diagnósticos.

v Células CD41LJ

Bb Partículas de
HIV provirais

Tran sc rip tas e
Revers a

Integrase

Protease

Fig. 1.8 Esboço do ciclo de vida do vírus }ilV

5 Resposta imunológica do organismo

Quando uma substância estranha, chamada de antígeno, é introduzida no
organismo, o corpo emite uma resposta imunológica na tentativa de eliminar

esta substância o mais rápido possível. Esta resposta é caracterizada de duas
formas

Resposta imune humoral

Resposta imune celular

Inicialmente, o antígeno é encontrado pelos macrófagos, células que
examinam as partículas estranhas e apresentam suas conclusões para os
linfócitos T CD4 positivo, células T CD4+. O termo CD4 denota uma
proteína que existe na superfície da célulaT, e T refere-se ao temo,
órgão responsável pelo amadurecimento desta célula após ter migrado da
medula óssea onde é produzida. Estas células freqüentemente são chamadas

de células T auxiliadoras (T óe/per) e funcionam como o centro de
comando para o sistema imunológico. Se estas células consideram que uma
resposta imunológica deve ser dada, então um sinal inicial é enviado
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Primeiro, as células T auxiliadoras se proliferam a fim de reunir esforços,
os quais podem emitir tanto a resposta celular como a resposta humoral.

Além disso, ocorre a ativação de um segundo tipo de células T, os
linfócitos T CD8 positivo, as células T CD8+, conhecidas como células T
assassinas {l:llMZe/).Uma -rez dado mm alvo para estas cétulasÍelas v
p'ocultam, destruindo as células infectadas com aquela patogênese.

Na resposta imune humoral, ou mediada por anticorpos, as células
T auxiliadoras avisam um terceira grupo de células denominadas de
linfócitos B (células B). Estas são as células sangüíneas que produzem os
anticorpos A principal função dos anticorpos é destruir a patogênese e
portanto, auxiliar na eliminação dos antígenos. (Fig. 1.9).

Uma vez que a resposta imunológica foi bem sucedida, algumas

células mantêm um re2/i/ra de ,me,már;a do antígeno. Estas células são
chamadas de células de memória. Se a mesma patogênese, ou uma
semelhante, é introduzida no organismo novamente, uma resposta mais
agressiva e muito mais rápida é executada, e o antígeno é erradicado de
maneira mais eficiente e mais rápida.

Esta é a idéia que está por trás das vacinas. Uma pequena versão
mais fraca da patogênese é introduzida, incentivando uma resposta
imunológica; se o indivíduo infecta-se de forma agressiva, a resposta é
imediata e poderosa, portanto, a patogênese não tcm chance de se
desenvolvem..

A infecção causada pelo vírus HIV-l tem muitas características

quantitativas. Por exemplo, existe uma média de tempo de aproximadamente lO

anos entre a infecção com o vírus e o princípio da AIDS em adultos (Fig. 1.10)
Pera/Íax ef #/. [21]

A razão para este período de tempo ainda permanece desconhecida,

etnbora isto pareça estar ligado a mudanças no número de células T CD4+. O

período de incubação da doença resultante da infecção primária entre os
pacientes é variável, na faixa de 2 a 6 semanas. A duração dos sintomas da
infecção primária por HIV é também variável, na faixa de 5 a 24 dias e, em

média, 8 dias. Dando continuidade a esta fase, pode se seguir um período longo
ou curto da infecção por HIV assintomático, em que as células e os fluidos
corpóreos abrigam o 'i,crus
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PROLIFERAÇÃO DAS CÉLULAS T CD4+

A 'rTVA rln nn
\

CELULAR

CD8+
LULAS

Fig 1.9 Esboço do funcionamento do sistema imunológico
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.Cél141as CD4+T

2-10 semanas Superiora 10anos

Fig. 1. ÍO A evolução da infecção por l-llV Fere/ro// e/ a/ [21]

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 6tgão da Serviço de Saúde

P/;&#í'a americano responsável por informações epidemiológicas, classifica o
progresso das infecções por HIV baseado na contagem da população de células
T CD4+. Quando a contagem destas células , que é normalmente em torno de

1000 mm s, atinge 200 mm's ou fica abaixo deste valor em um paciente infectado
por HIV, então esta pessoa é diagnosticada como tendo AIDS.

Devido ao papel fundamental das células T CD4+ no equilíbrio do
sistema imunológico, sua perda tem efeitos desastrosos no funcionamento do
sistema imunológico como um todo e permite a imunodeficiência que caracteriza

a AIDS. A razão para a queda da contagem de células T é desconhecida, bem

como os processos que determinam a taxa de decaimento Fere/rax e/ a/. [21].
Existem dois tipos de HIV atualmente : HIV-l e HIV-2. Mundialmente, o

vírus predominante é o HIV-l e geralmente, quando as pessoas referem-se ao
HIV sem especificar o tipo de vírus, estão referindo-se ao HIV-l. Tanto o

HllV-l como o HIV-2 são transmitidos por contato sexual, através do sangue e
de mãe para filho e causam AIDS indistinguivelmente. Contudo, o HIV-2 é
menos transmissível e o período entre a infecção primária e a doença é maior

no caso do HIV-2. O HIV-l é um vírus altamente variável, quc alcança mutação
muito rapidamente. Assim, existem muitas linhagens de HIV-l e essas linhagens
podem ser classificadas de acordo com grupos e subtipos. Existem dois grupos
o grupo M e o grupo O. Dentro do grupo M, existem conhecidos atualmente,

pelo menos dez subtipos distintos geneticamente de HIV-l : são os subtipos A,
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B, C, D, E, F, G, H, l e J. Estes subtipos são desigualmente espalhados pelo
mundo, como mostra a tabela abaixo

Em nosso trabalho estaremos interessados somente no vírus HIV-l.

Após introduzirmos aspectos gerais pata umâ melhor compreensão dos
fenómenos envolvidos durante a infecção por HIV-l, a modelagem matemática
destes fenómenos será apresentada no próximo capítulo.

! nE lmRg

  Abri:ça su-b:Sa-harialla

B Europa, Américas, Japão, Austrália,
Caribe

C A fraca do Sul e Índia
E Países do sudeste da Afia, República

Africana Central, Tailândia
F Brasil e Romênia

G e H Rússia e Africa Central
l Chipre
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Capítulo Modelos da dinâmica do

vít'us HI'V

1. Introdução

Durante a década passada, muitos modelos, tanto os deter.minísticos como

os estocásticos, foram desenvolvidos com o intuito de se compreender
fenómenos associados à infecção por HIV-l, seus impactos no sistema
imunológico e o decaimento da contagem de células T CD4+. Os modelos

estocásticos podem ser usados para descrever uma contagem para estágios
iniciais da doença, quando existem poucos vírus e poucas células infectadas, ou

em situações onde a variabilidade de indivíduos é relevante. Já os modelos

determinísticos analisam as mudanças na média do número de células e são mais

aplicáveis a estágios posteriores do processo de infecção por HIV-l nos quais as
populações dc células são grandes em número.

Neste trabalho abordaremos somente modelos determinísticos, uma vez

que desejamos estudar o comportamento da infecção a longo prazo e a
utilização de droga terapia em diferentes períodos da infecção. Os principais
modelos determinísticos serão detalhados a seguir.

2. Modelos

Em todos os modelos que iremos abordar, três populações estão
presentes : a das células T CD4+ não infectadas, a das células T CD4+

infectadas e a de vírus livres, denominadas respectivamente, por 7', .r e l/.
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O modelo mais simples da infecção por HIV para as dinâmicas das
populações pode ser representado pelo seguinte sistema de equações diferenciais
ordinárias

d

Ú

s-t p'l- -- dvT (2.1)

ÉI/T Õr (2.2)

(2.3)(5.r* -- rk''

As condições iniciais, T(0), T*(0) e V(0), usualmente são tomadas no

ponto dc equilíbrio do sistema de equações diferenciais ou tomadas próximas ao

equilíbrio. O sistema de equações irá apresentar um ponto de equilíbrio em que

V. = 0, denotado por não infectado e outro(s) para o(s) qual(is) V. # O,
denominado in fechado.

Os parâmetros são

s : taxa de suprimento de células T CD4+ a partir de células precursoras

p : taxa de crescimento pata a população de células T CD4+
dv : taxa de morte da população de células T CD4+ não infectadas

õ : taxa de morte da população de células T CD4+ infectadas produtivamente
c : taxa de morte de vírus livres

k : taxa pela qual as células T C

por vírus livres

D4+ in fe ctad a s produtivamentetornam se l

O termo, í, representa a fonte de novas células T CD4+ a partir do Limo

ou da medula óssea. Se uma célula T CD4+ encontra um antígeno ao qual é
específica, ela pode ser estimulada a proliferar. Para este modelo, assume-se que

todas as células T CD4+ são específicas ao HIV. Como simplificação toma-se
uma fiação constante da população dc células T CD4+ que está se proliferando,
denominada .P. O pr(5ximo termo, dr, representa a morte natural destas células

uma vez que possuem tempo finito de vida. C) termo É1;''7' modela a taxa pela
qual um vírus livre infecta uma célula T CD4+. Uma vez que o vírus penetra na
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célula, esta se torna infectada e, então o termo ÉI)''T é subtraído da equação
(2.1)

A replicação viral atava e o brotamento destas células é assumido corno õ.

Portanto, o parâmetro õ representa um termo de perda para a equação (2.2) e
uííí tai;üía'dr Êãnhõ iíãíZ f õqiiãÇãa {2.3), pois novos vírus são produzidos a

uma taxa õ. Em muitos modelos, assume-se que uma célula T CD4+
infectada ativamente produz N partículas virais, e esta idéia foi introduzida em
érre/Jox [1 9]

A equação (2.3) representa a dinâmica da população dc vírus livres
infectantes. O último termo desta equação, rr., representa a perda de
infectividade viral, morte viral e/ou eliminação pelo próprio organismo

De um modo geral, os modelos que apresentaremos adiante utilizam este
modelo simples, o qual identificaremos como básico, com algumas

complementações que oportunamente serão discutidas

Modelo l ..'!Zan S. PereZson, Denise E. Kirscbnet. e Rob de doer 1993

Como vimos anteriormente, quando o HIV infecta uma célula T CD4+,
pode permanecer latente não dando sinal algum de sua presença ou pode ocorrer

o brotamento de novas partículas virais a partir da superfície das células
T CD4+ infectadas. Este modelo subdivide a população de células T CD4+
infectadas em produtivamente e em latentemente, ou seja, além das populações
T e V, o modelo introduz a variável T* que agora representará as células
infectadas latentemente e T** passará a representar as células infectadas
ptodutivamente. Então

.# . r+7*+7")
= J -- d]. l + .prl .z --

J

Ú E-)-*,- (2.4)

ki\,'T-- dTT* -- kzTá (2.5)

(2.6)

(2.'D.k, ]/r -- fk'

'om as condições iniciais T(0), T*(0), T**(0) e V(0)
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Além de í,.P e f, os parâmetros são

dT : taxa de morte da populações de células T CD4+ não infectadas e
in fechadas latentemente

]:aiii:+níveLn]áú:ma dFpopu]ação de- eé]u]as :]: e=])44-

õ : taxa de morte da população de células T CD4+ infectadas produtivameute

k.: taxa pela qual as células T CD4+ tornam-se infectadas por vírus livres
k:: taxa de pela qual as células T CD4+ infectadas latentemente toi.nam-se
ativamente infectadas

N: número de partículas virais produzidas por lise das células infectadasl l t

Os valores das constantes e dos parâmetros usados são dados em Pare/íax

e/ a/.[20] e descritos na Tabela 2.1.

Tabela 2. 1 Condições iniciais, parâmetros e constantes modo lo l

Aqui, a proliferação da população de células T CD4+ é a seguinte função
logística dependente de T, T*, T

CONDIÇÕES INICIAIS PRÓXIMAS AO EQUII.ÉBRIO

T(O) IO3 mm-J

l 0 mm-3

  Omm'

v(o) 10 3 mm 3

PARÂMETROS E CONSTANTES

  10 dia'í x mm'3

P 0.03 dia '
T 1 500 mm-]

dT 0.02 dia :

Õ 0.24 dia':

C 2.4 dia'i

k.  
k, 3.0 x 10'; dia l
N Varia
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,,(,-*H-]
Uma- .vez quG a eéLal:a f-eeEadaí ein se- Furna

latentemente infectada c então o termo ,é,r'r é subtraído das
equações (2.4) e (2.7) e adicionado à equação (2.5). As células
infectadas produtivamente são geradas presumivelmente a partir
das células infectadas latentemente, portanto um termo de
perda é inserido em (2.5), &,T*, e adicionado em (2.6).

Embora as células infectadas produtivamente possam se
dividir uma ou duas vezes get-ando poucas células filhas Leo afd e/
a/.[14], este evento é negligenciado neste mode]o. Outra
aproximação ocorre na representação corneta do número total de
partículas virais infectantes produzidas por uma única célula
infectada durante sua vida, inclusive qualquer uma de suas células

filhas. Esta quantidade é denotado por N. Tanto o parâmetro (f
como o parâmetro N são característicos de uma espécie viral
particular. Deveríamos esperar que linhagens virais com altas taxas
de replicação poderiam possuir elevados valores de N. No entanto, a

taxa de morte õ, pode também depender da replicação viral Fere/íox
e/ .z /. [20]

A equação (2.7) rept-esCUta a dinâmica da população de vírus
livres infectantes. Assume-se que uma célula T CD4+ infectada
produtivamente produz N partículas virais. Por simplicidade, toma-
te a taxa de produção viral igual a N vezes a taxa de morte da
célula

Nas simulações numéricas, estamos considerando três casos

para o parâmetro N(Fig. 2.1) : N = 1400([]), N = 1200(Í!) e
N: 1000(n), porém este parâmetro pode ser alterado na interface
(Apêndice l)
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Para os três valores mostrados na Fig. 2.1, vemos que a doença é
caracterizada por uma fase inicial na qual não existe uma perda discernível de
células T, seguida por uma fase de declínio destas mesmas células.

Pata valores de N maiores, a fase inicial ocorre durante um período de
tempo.ma:i+ culta e- poG+utro ladorÜ queda das células 4L émair substâncizlT

Vemos ainda que, o comportamento da dinâmica das populações de células
infectadas, T* e T**, é essencialmente o mesmo, excito pela escala de valores.

Para a população de vírus, V, independente do valor de N, após um
rápido declínio devido ao brotamento celular e ao ataque sofrido pelas células
T, (Fig. 2.1), a população viral cresce exponencialmente e se estabiliza em torno

de um valor em média da ordem de 102. Comparando a dinâmica das células
infectadas com a dos vírus, vemos que V segue essencialmente o mesmo
comportamento de T* e T

+

H Simulação do 14od

$ár da Simulador

Condições Iniciais

J:!!L] l 'pool

Parâmetros e Constantes

Í] I'lú=
ü.03 1 1 1500

ka ::; 1 1 N
ü.o03 l H lodo
anal
3650

Métodos Numéricas

1000
Wo]

o.001 T xt

\ \.-

'P xt

Ü
0.02
delta

0.240.Ü00024

Tm x t

/ /

V xt

Euler l EulcrAprlmorado

Euler b4odlficado l Bunge-Kutta 3x3

L:tl=!S:51i!!e1lll h«g.-Ruam'hlb''g

Adams-Mauàton

C.l. e Parâmetros Clínicos Limpam Gráficos Rclalórío

Fig. 2.í : Simulação numérica do modelo 1, N:1400(H), N=1200(B) e N=1000 (H)
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O número de vírions livres, N, é um indicador de alterações para a
população viral. Quando N decresce, o aumento da população de vírus ocorre
mais lentamente. Este fato conduz a escolha de um valor cr(taco para N,
denotado por N.,.,, e dado por

Nm.,
(,ê, -- d, X, -- ,é:To)

&,&.To '
(2.8)

em que To = T(0).
Para os parâmetros da Tabela 2.1, encontramos N.,i. = 774.
As Fig. 2.2 e 2.3 representam nossas simulações numéricas em três

casos diferentes, N = 600, N = 1000 e N =774, respectivamente.

B Simulação do Modelo l
$ak da Shlhda

Fig. 2.2 Simulação numérica do modelo l N 600, N < N. [t t

Para N < N..i. (Fig. 2.2), V decresce indicando que a infecção não
causará a doença e o sistema retomará ao estado não infectado.

Condições Iniciais

  'play 'r"Ía} vla]

  0 n D.üül T xl

 
S P Tmax dt

10 Ü.03 15Ü0 0.02
kl k2 N delta

Ü.UODÜ24      
C tflnal

2.4 3650
 

   
Euler Euler Ap rimorado

Euler U.edificado Bunge-Kutta 3x3

Runge-Kutta 4x4 Rungc-Kutta-Echlberg

Sjmpson Adams-Moulton

1.: ..C-j:cParâmctros! ll ll LimparGráficas l l@ Rclalórlü
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B Simulação do Modelo l
SÚ do Simulador

Fig. 2.3 Simulação numérica do modelo 1 -- N 1000, N > N.;it(B) e N 774, N = N.-i- (H)

Na Fig. 2.3, vemos que se N > N..i. (H), o vírus crescerá após um
declínio inicial e o caso em que N = N..:. (H) o vírus atinge um nível
constante e nenhuma peí-da de células T é vista.

Modelo 2 ..'!ian S. Perelson, Deplise E. Kirscbner e Rob de doer 1993

Este modelo é um aprimoramento do modelo 1, pois considera o fato de
que o vírus HIV pode ser capaz de afetar a produção de células T CD4+ no
temo e na medula óssea. Neste caso, as conseqüências deste efeito são
examinadas, assumindo-se que a fonte 1, na equação (2.1) é uma função que
decresce com o aumento da carga viral

Condições Iniciais

  T'tü] 'Í"'lol  
IODO D 0 ü.001 T xt

 
3 P Tmax dt

lü   1500  
kl k2 N delta

ü.aoo024 Ü.003     Q.24
C afinal

2.4 3650

 
V xt

Euler Euler Aprimorada

Euler Modificado Bunge-Kutta 3x3

Rungc-Kutta 4x4 Range-Kutta-Eehlberg

Slmpson Adams-Moulton

Ç.l.eParâmetros ll g LimparGráficos l© Rclalória
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em que é? é a concentração viral necessária para diminuir i para i/2 e tomado
igual a l mm-'. Então

(2.9)

,é.l;q' -- dr T* -- É:T (2.10)

(2.11)

(2.12)É. ],''.r -- rl,''Ü

cc'm as condições iniciais T(0), T*(0), T**(O) e V(0).
Os valores dos parâmetros, constantes e condições iniciais são os mesmos

da Tabela 2.1 .

Candiç6cs Iniciais

rlg] ! [.E@
1000

vlo}

o.001 T xt 'P xt

Parâmctr08 e Constantes

®:$1 1 p
lO 1 1 0.03
kl g 1 1 k2

n.ooooz4 1 H u.Da3
c 1 1 teta

2.4 1 1 1.Ü
Início de Tratamento

0

n
l l

Tmax dt

della

Ü.24
tflnal

3650

1-:ÍR

Ü

'Pnxt V xt

Métodos Numéricos

Euler Eulcr Aprim orado

Euler j4odificado HI Bunge-Kutta 3x3

Runge-guita 4x4 l Runge-Kutta Eehlberg

Simpson ã@ l Adams-Moulton

/ J
/ /

Ç.l. e Parâmetros Limpar gráficos Relatório

Fig. 2.4 : Simulação numérica do modelo 2 N=1400(H), N=1200(B) e N=1000(a)
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Comparando as Fig. 2.1 e 2.4, vê-se que para este modelo, a perda das
células não infectadas, T, é mais gradual. Dependendo do valor de N, o declínio
é retardado por um período de 3 a 5 anos. Esta característica não combina com

o comportamento das células T CD4+, pois em pacientes aidéticos a contagem

deitas çél:ulas de-vG permanecer abaixo de 20(Fmln:L e- -kto não está-

ocorrendo neste modelo.

Este modelo também é usado para introduzir os efeitos da aplicação de
droga-terapia que, neste caso, irá aduar no ciclo de vida do HIV durante o
processo de transcrição viral na célula infectada.

Os efeitos do inibidor de transcriptase reverso, AZT neste caso, são
modelados, usando portanto a função írl,''). Se a transcriptase reverso é inibida,
o vírus HIV pode penetrar na célula, porém não irá infecta-la com sucesso : uma
cópia do genoma do DNA viral não será feita e portanto, a célula não se
replicará. Drogas como o AZT (Zidovudina), DDC (Zalcitabina), DDI
(Didanosina), D4T (Estavudina), são exemplos de inibidores de transcriptase
revers a.

supondo que em um certo tempo r, o tnibtdor é administrado e que
bloqueia totalmente a replicação viral, então para o tempo t > r , N = 0.

Contudo, sabe-se que este inibidor não proporciona o bloqueio total Pare/sox

e/a/. [20] . Portanto, assume-se que para o tempo t> r,existeN'ta]
que N' < N

Na simulação, estamos usando um valor que representa a eficiência da

droga-terapia, denotado por rlTR, variando de 0 a 1, escolhido para
encontrar o valor N', isto é )

N' = (1 - RT.)N

Se HTK é escolhido igual a 0, então recaímos no modelo 2 original, sem
droga-terapia e com i decaindo com o aumento de V
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B Simulação do Modelo 2
$ú do Simúadoi

Fig. 2.5 : Simulação numérica do modelo2, N = 1400-- qTK = 0.25(H), ?lTK = 0.50 (H) e

ttTK = 0.75 (H) e 'r = 1095 dias

A Fig. 2.5, mostra os efeitos de um inibidor de transcriptase reverso. Para

o tempo 't : 3 anos, o valor de N é reduzido de acordo com o parâmetro RrK.
Em nossas simulações escolhemos o caso em que N = 1400 e os seguintes

valores para a eficiência da droga : 'rlrK = 0.25 , 'RTK = 0.5 e rlvK = 0.75.

Os resultados estão tabelados a seguir

N   N' f'..H:-x.
\.r v X E \A X q]. a. \J

Resultado

1400 0.25 1050 N'>N..i. = 774 Queda menos significativa
de T.T*.T" e V

1400 0.5 700 N'<N.,it = 774 Declínio acentuado de T.
T*. T** e V

1400 0.75 350 N'<N..i: = 774 Declínio acentuado de T,
T',T**e V

Candiçêes Iniciais

  T''toi r'lol  
  Ü D D.001

   
S P Tmax dt

10 Ü.03    
kl k2 N delta

D.ÜOÜ024 0.n03 1400 D.24
C teta l-TR afinal

2.4 1.0     3650
Inicio do Tratamento

   
1095

Eulcr Euler Aprimarado

Euler Modificado Range-Kutta 3x3

Runge-Kutta 4x4 Runge-KuRa-Eehlberg

Slmpson Adams-Moulton

Ç.l.eParâmetros 1 1 UmpargráficosÍ;:: $$1 1 Relatório
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Nas simulações é possível variar tanto o parâmetro N como o parâmetro

TIVR' de modo a conseguir resultados tais como : eficiência da droga-terapia e
tempo /dea/ para o início do tratamento.

Modem o.3 4h R +Pe:re l:son í.Patdtk+YL: } h [mn ]999

Este modelo é uma revisão do modelo 1, que considera as seguintes

populações : a das células T CD4+, a das células infectadas produtivamente e a

de vírus, denotadas respectivamente de T, T' e V, e é dado pelo sistema de
equações diferenciais ordinárias

Ó

d

Ú

*,{'-a-',"-'-(2.13)

(2.1q

(2.15)]V25T* -- rl,''

com as condições iniciais T(0), T'(0) e V(O).

Além de i,.P, dr, .é, â e r, os parâmetros são

T.,* : nível máximo da população de células T CD4+

N: número dc partículas virais produzidas por liso das células infectadas

Os valores das constantes e dos parâmetros usados foram retirados a
partir de Fere/ío e/ a/. [20] e descritos na Tabe]a 2.2.

CONDIÇÕES INICIAIS PRÓXIMAS DO EQUILÍBRIO

T(0) 103 mm 3

T' (0) 0 mm-s

v(o) 1 0-s mm-3
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Tabela 2.2 Condições iniciais, parâmetros e constantes modelo 3

O termo T* na expressão

,«(--T),
pode ser ignorado devido ao fato de que a proporção de células infectadas

produtivamente é da ordem de 10'' a 10-' do total de células T C,b//# e/ a/. [4].
Portanto, ficamos com apenas

.p'rl í--L I'
\ 'mm/

Na equação (2.13), o termo É1,'7' que simboliza a infecção da célula pelo
vírus. um termo de perda nesta equação. é ignorado na equação (2.15), pois é
pequeno se comparado ao termo rl;'', .fio e/ a/. [8]. Observe que no modelo ],
este termo é incorporado à dinâmica da população viral.

Assumindo que para um período curto de tempo logo após o início da
infecção a população de células T CD4+ permanece constante Fere/íox e/ a/. [21],
as equações dadas por(2.13),(2.14) e(2.1 5), tornam-se

'-
d

!!= - N8r'd fl'"

PARÂMETROS E CONSTANTES  
  10 dia ' x mm '  

P 0.03 dia''  
T 1 500 mm-3  
+ 0-0 21íã'  
Õ 0.24 dia '  
C 2.4 dia't  
k 2.4 x 10's mms x dia '  
N Varia  
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determinando os valores no equilíbrio

=:=;1: ,'«. : , - ~ -ü
:Escolhemos velozes para-.N tais que

N= --:--a N= f: oN= loo
&To ' 2.4x10's x10s

N' > --=--o N > '' ' => N > 100
&To ' ' ' 2.4x10'sx103

r .. 2.4
N < --=-- =s N < :o N < 100

ÉTo ' 2.4x10's x10'

de modo a avaliar o que ocorre nos casos em que o sistema está em equilíbrio,
ou seja, N = 100, ou não está em equilíbrio para os demais valores de N. Para

valores de N g 100 (Fig. 2.6), N : IO (a) c N = 100 (H), vemos que a
população de células T permanece constante para um período de 10 anos de
infecção. Notamos ainda que, as alterações nas populações de células infectadas

T* e de vírus V ocorrem durante o período de um ano. Desta forma, para
observar melhor o comportamento, executamos simulações numéricas para este
período e o resultado é apresentado na Fig. 2.7.

B Simulação do Modelo 3
Sdr da Simulador

Condlçaeslnlcials

T[O[ [g ' Piq . ]g VjO]

]ooo l g o 1 :1 0.0al

Parâmetros e Constantes

o.03 H 1 1500

Uj;: : Êã delta
0.24

Txt
['

TKxt

0.000024
afinal

3650 L
VxtMétodos Numéricas

Euler H EulerAprimorado

Euler Modificado 1 1 Bunge-Kutta 3x3

Runge«utta 4x4 l i Runge-Kutta-Eehlberg

Slmpson $E 1 1 Adams-Moglton

C.li e Parâmetros

Limpar gráficos

Relalário

Fig. 2.6 Simulação numérica do modelo 3 N=100(H), N=10(H) . N=1000(n), tí: 10 anos
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Fig. 2.7 Simulação numérica do modelo 3 N IOO (H), N lO (H) e N=1000 (a), tíi-l l ano

Para N : 100 (H), c :NkTo, e como vemos na Fig. 2.7, as populações não

apresentam alterações em suas dinâmicas. Quando c >NkT. , N = lO (H), o
sistema retorna para um ponto de equilíbrio não infectado, além disso, esta
condição pode ser entendida como uma eliminação maior do que uma produção
viral e isto levaria à erradicação do vírus.

Finalmente, para c < NkT. , N = 1000 (H), os comportamentos das

populações de células infectadas T*, e de vírus V essencialmente são os

mesmos. Para V ocorre uma queda inicial logo nos primeiros dias, seguida de
um aumento e então caindo exponencialmente até encontrar um novo ponto de
estabilidade. Para as células T CD4+, observamos o seguinte comportamento
uma diminuição em sua contagem nos aproximadamente 36 primeiros dias,
seguida de um aumento até chegar a umâ estabilidade

Modelo 4 .,'lZan S. PeteZsott, Patrick W. NeZson 1999

Para modelar a ação de uma única droga-terapia, como um inibidor de
transcriptase reverso, o modelo 3 pode ser transformado em

 
Condlç6es Iniciais

       

 
  0 o.001

     
   

Parâmetros B Constantes

S P Tmax dt

10 0.03   0.02
k N delta C

  0.000Ü24   D.24 2.4  afinal

  365  

   
 
 

Euler Euler Aprimorado C.l. e Parâmetros  
 

Euler Uo dificado Runge-Kutta 3x3
 

l imnnr r:rlfinan  

Range-Kutta 4x4 Runge-Kutta.Eehlberg

 Relatório
Sjmpson Adams-Moutton
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d

z/F

d

d

'*,'(- -t)-",'-':
: (1 - ?,. )Éla' - M''

#. ).é }'r (2.16)

(2.1'D

(2.18)N'ÕI'* -- cl/

em que 'RTK denota a eficácia do inibidor. Quando TITn é tomado igual a l,
significa que o inibidor tem 100% de eficiência e que bloqueia totalmente a
infecção.

As condições iniciais aqui, são tomadas como sendo o ponto de equilíbrio
infectado do sistema de equações diferenciais ordinárias dado pelo modelo 3
De fato)

-; : ' :' ' -'" ,'&1: - ':9 - ",'n - '''i'n - o
!;- = 0 0 ÁK,To - aC
.::- = 0 0 -iVMo'
Ü

-'Eo

e portanto,

rW - To : IÜ-

T' (0) ÉUoTo

}''w
.P--Zr

(2.19)

(2.20)

(2.21)
.Pf

N'É:'rm.

A justificativa para esta escolha está no fato de que se deseja demonstrar.
que, aplicando-se uma perturbação no parâmetro ,é, e isto é feito utilizando-se

uma droga-terapia do tipo inibidor de transcriptase reverso, é possível se
analisar o comportamento da dinâmica da infecção em um paciente que está em
equilíbrio, ou aproximadamente em equilíbrio, antes do tratamento ser iniciado,

e além disso, pode-se ainda observar aspectos de erradicação da população de
vírus a longo prazo.
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Observe que o outro ponto de equilíbrio deste sistema é dado quando
V. = O, denominado equilíbrio não infectado e portanto não serve para esta
análise.

Os parâmetros e as constantes utilizadas neste modelo são dadas pela
:llabela 2:2:

Nas simulações numéricas, estamos tomando N = 200 e variando a

eficiência da droga-terapia através do parâmetro TlvK

B Simulação do bfodelo 4
do Simulada

Condições Iniciais

!PL l [J:l]gi]: E ]].]]viõ]
5.00E+O02 H 4.17E+O]]I H 8.33E+Ü02

Parâmetros c Constantes

$ .:1 ['íúii] ]
o.03 1 1 1500
N 1 1 Bdelta

o.oonoz4H l zoo f l 0.24
l-TR 1 1 tonal

365

Métodos Numéricos

Euler Hê EulerAprimorado

Eulcrh4odlficado H Bunge-Kutta 3x3

Rungc-Kutta 4x4 H Runge-KuRa-Echlberg

Sdr

Slmpson Adams-Mouttong

TKxt

k
c.l.

Earâmetías

Limpar Gráficas

dn Equllhrio11

Relatórioa

L

Vxt

li

k

Fig. 2.8 : Simulação numérica do modelo4, N = 200 - qTR = 0.75(H), TITK = 0.5(H) e

qTK : 0.25 (H)
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Os resultados estão tabulados a seguir

Portanto, concluímos que quanto maior o valor de TITR, maior a chance de
erradicação do vírus.

Modelo 5 .'\.lan S PerelsoK, Patrick W'. Neison 1999

E possível também modelar a ação da monoterapia através de um inibidor

de protease. Os inibidores de protease fazem com que as células infectadas
p'oduzam vírions não infectantes. No entanto, os vírions que já foram
produzidos permanecem infectantes. Logo, na presença deste inibidor devemos

considerar duas subpopulações da população de vírus : uma formada por vírus
infectantes e a outra por vírus não infectantes. Exemplos de inibidores de
protease são : Saquinavir (Invirase), Ritonavir (Norvir), Indinavir (Crixivan),
Nelfinavir(Viracept), Amprenavir(Agenerase).

Para este modelo as populações são as seguintes : a das células T CD4+,
T, a das células infectadas, T* , a dos vírus infectantes V: e a dos vírus não
infectantes, VN: . Portanto o modelo 3 torna-se

;: ««I'-tl-',,
d;-- - ' v, ''' - ''''

1l:- - o - ?,Jwn'* - ' r.

=h M . 7],pFqõr 'cvm.Ú

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

Nequilíbrio RrK (l - tjrK) N Resultado

200 0.25 150 Inicialmente os vírus sofrerão um aumento

seguidc- pac =umaquedx exponencial, finalme nt& se

estabilizando.
200 0.5 100 Recuperação da contagem de células não

infectadas, declínio acentuado T* e V.
200   50 Recuperação da contagem de células não

infectadas, declínio acentuado T* e V.
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em que clip denota a eficácia do inibidor. Quando clip é tomado igual a [,
significa que o inibidor tem 100% de eficiência e que bloqueia totalmente a
replicação viral. Com as condições iniciais

r*(0):To : Õ I'',.(o)

A condição inicial VN.(0) = 0 deve-se ao fato de que antes do tratamento

ter sido iniciado, não é possível a produção de vírus não infectantes. Como
novamente quer se analisar o comportamento da infecção sujeita à monoterapia
de um paciente que está em equilíbrio, ou próximo ao equilíbrio, antes do
tratamento, tomam-se as condições iniciais restantes como o ponto de equilíbrio
dado p'- (2.19), (2.20), (2.21).

Os parâmetros e as constantes utilizadas neste modelo são dadas pela
Tabela 2.2.

Fig.2.9: Simulação numérica do modelo5, N=200- tliP=0.1(H), qiP=0.3(H),
ttip : 0.5 (a) e tíi:..i = 365 dias

 
Condiç6cs Iniciais

  'rlo)     VNltü)

 

5.0ÜE+O1]2 4.17E+OOI 8.33E+ü02 D.ÜOE+OBO

     
S P Tmax dt

  Ü.03   o.a2
k N delta C

0.000024   Ü.24 2.4
1.:PR afinal

  365

 
   

 
 

Euler Euleí Aprimorada
 
 
 

  Euler Modlücada Bunge-Kutta 3x3

  

 
Rungc-Kutta 4x4 Rungc-Kutta-Echlbcrg

Slmpson Ádams-Moulton
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Na Fig. 2.9, vemos que para um indivíduo em equilíbrio, cuja eficiência de

monoterapia está entre 10% (H) e 30% (EI), as populações de células infectadas,
T' e de vírus, V, e VN. , possuem basicamente as mesmas características : uma

queda inicial seguida por um período de crescimento, repetindo este
comportament;Q :at;é ç;hegap-a umr nova estnbil-idade: Pari as células não

infectadas, T, o comportamento é o inverso : um crescimento inicial para os
primeiros dias, seguido por uma queda que pode ser retardada dependendo do
eficiência do inibidor. Quanto maior a eficiência do inibidor, maior será o

tempo para que o crescimento seja iniciado. Efetivamente, a erradicação total da

carga viral acontece com uma eficiência em torno de 50%(a).

Modelo 6 .AZAR S. PereZsom, Patrick \V. NeZson 1999

A ação de uma monoterapia não é suficiente para deter o vírus HIV. Pata
sustentar uma resposta eficiente do organismo a longo prazo, uma combinação
de terapias anta-retrovirais é fundamental. As terapias combinam tanto os
inibidores de píotease como os de transcriptase reverso no intuito de bloquear o
ciclo de vida do vírus em dois momentos distintos.

Com a utilização de uma única droga modelos 4 (Fig. 2.10) e5

(Fig. 2.11) - ocorre uma queda brutal na concentração viral no plasma logo nas
primeiras duas semanas após o tratamento ter sido iniciado. Porém com a
monoterapia continuada, a concentração viral permanece caindo mas, bem mais

lentamente do que anteriormente (Fig. 2.10 e Fig. 2.11). Pera/íox e/ a/. [21],

sugerem que esta segunda fase de decaimento tem uma otigetn biológica, uma
vez que não há evidência de vírus emergentes que são resistentes à droga, entre
a 16: e a 20: semanas de tratamento.
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Utilizando-se uma combinação de terapias, temos as seguintes

populações : a das células não infectadas, T, a das células infectadas, T* , a dos
vít:us infectantes V. e a dos vít:us não infectantes, VN: . Portanto o modelo 3 é
reescrito como

;-««I'-tl-',,
el!- -é7-?.)É6r-a'*

il:li- = (í- q-p)NM'' - cV,

l!'-fl = q.pNÕr* - cVN.

(/ - ?. ,)É %T (2.26)

(2.2'D

(2.28)

(2.29)

em que rlTR e qiP denotam as eficácias dos inibidores de transcriptase reversa e
protease respectivamente

As condições iniciais são tomadas como

-r© : To : }Ü-

T'(0):To - .5

r,W:K,-a--2.-'Ç- pr

I'.,(o)

Na Fig. 2.12, apresentamos uma simulação numérica que mostra que uma

comparação entre o caso em que nãohá tratamento,ouseja, rlv.= 0e

n:. =0 (H), e o caso cm que usamos um inibidor de transcriptase reverso com

eficiência de T0% e um de protease cuja eficiência é de 50%, ou seja, Rr. = 0.5 e

R:t. =0.1 (H) . Vemos que o primeiro caso exibe um decrescimento na carga
viral, seguido por uma fase de aumento, repetindo esta característica até se
estabilizar em um cei-to nível. Já no segundo vemos nitidamente que o vírus será
erradicado, ao passo que a contagem de células T é recuperada.
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Fig. 2.12 Simulação numérica do modelo 6, N 200 - qTn= 0 e Tlíp= 0(H), TITx= 0.5 e qip 0.1 (H)

Simulamos uma situação em que o indivíduo infectado não está em
equilíbrio, e nem próximo a ele e na Fig. 2.13, apresentamos este resultado.

$oií da Simulada

Condiç6cs Iniciais

'rlol B:.yll11

Parâmctms e Constantes

i'] l Tm,*
ü.a3 1 1 1soo
N 1 1 dera

zoo 1 1 ü.24
l-PR 1 1 afinal

365

Métodos Numéric08

VNltOI

0 T xt T' xt

a.ooo024
l+R

\

VNlxtVI xt

Euler

Eulcr Modificado

Runge-aura 4x4

Slmpson

Euler Aprimorado

Rungc-Kutta 3x3

Runge-Kutta-Eehlberg

Adams-Moglton

com tITK = n ip = 0.5

Fig

 
Condições Iniciais

    T'qo} vlto] VNllO] 
  5.00E+002 4.17E+OOI B.33E+002 ü.OÜE+OBÜ

/
   

 

 
  S P Tmax dt

 
10 0.03   Ü.02

k N delta C

0.000024     2.4
l-TR l-PR tfinal

     365

       
Euler Euler Aprlmorado

Euler Modi$cado Eunge-Kutta 3x3

Runge-Kutta 4x4 Rung e-KuUa-Ec hlberg

Slmpson Adams-lüüullon
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Tomamos como condição inicial T(0) = 200 mm', T*(0) = 100 mm-',
V.(0) : 100 lnm ' c VN:(0) ; 0 mm ', com 50ozb dc eficiência para cada inibidor

utilizado. Podemos observar que neste caso, há uma recuperação da contagem

de células T CD4+ com a população de vírus infectantes decaindo para um
llí xl agem ü nl:

Modelo 7 Lawrence M. Hein, Rebecca M. D'.Amatlo e .,'llalz S. Perelsoiz 1998

Duas hipóteses podem ser usadas para explicar a segunda fase de
decaimento da concentração viral no plasma

- a existência de outras células que são suscetíveis à infecção por HIV, por
exemplo, os macrófagos, como vimos no Capítulo 1. Além disso, em uma
cultura de células infectadas, o vírus tende a não aniquilar completamente
os macrófagos, e desta maneira estes são capazes de produzir partículas
virais durante semanas Pare/iox e/ a/.[21];

- o fato de que o conjunto de células T é heterogêneo e poderia possuir
uma sub-população que sob a infecção produziria uma quantidade
pequena de partículas virais com um tempo de vida maior.

O modelo que vamos descrever além das populações de células T não
infectadas, possui uma população de células não infectadas com tempo de vida
longo, que poderia ser considerada a população dos macrófagos. Além disso,
este modelo irá englobar droga-terapia, considerando o efeito de uma resistência

adquirida pelo vírus em relação a ela, manifestando-se através de mutações
crp n é t; r n ct) v J'A v bA v H u P
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Então

;:.*«l,-':E"l.:'-:--=' 1 - d,r - &, (l - ?h )7'K' - É, (l - ,z;:: yz'r,'
iax /

(2.30)

«,..ê, (í - ,z;,: )n'')'á + «,É,(l - z7;.: )n''l' - õ,'C (2.32)

(2.33)d

ã

d

'. - d..M - É"(l ?h )À4K' - É"(1 - 77;:: )M'K'

w.&" (l - 77h )Mrl' + m.É" (l - Z7;,: )Wt4' (2.34)

(2.35)«,,&" (l - 77h )Ml6' + m.É" (1 - ?;,: )mK'

(l - Z7;p )-W,Õ;'C' + (l -- T7b )NM ÕM M. (2.36)

)w,õ, 'C + (1 -- ?7.. )N' MÕM M. (2.3'7)

!W - N,8J:-FN"õrM:-cy' (2.38)

(2.39).F Nw ÕM M. -- c,l,/'

As variáveis são

T : células T CD4+ não infectadas

T': : população de células T CD4+ infectadas pela linhagem de vírus
sensível à droga

T*. : população de células T CD4+ infectadas pela linhagem de vírus
resistente à droga

i\t : população de células não infectadas com tempo dc vida longo
fvl': : população de células infectadas com a linhagem de vírus sensível à
droga e com tempo de vida longo

M'. : população de células infectadas com a linhagem de vírus sensível à
droga e com tempo de vida longo
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V;. : população de vírus infectantes da linhagem de vírus sensível à droga
V' : população de vírus da linhagem de vírus sensível à droga (os vírus
infectantes mais os não infectantes desta linhagem)
V': : população de vírus infectantes da linhagem de vírus resistente à
IL-cega

V' : população de vírus da linhagem de vírus resistente à droga (os vírus
infectantes mais os não infectantes desta linhagem)

Os parâmetros são

õ, : taxa de morte das células infectadas pela linhagem de vírus sensível à droga

õ. : taxa de morte das células infectadas pela linhagem de vírus resistente à
droga

k, : taxa de infectividade da linhagem de vírus sensível à droga

k. : taxa de infectividade da linhagem de vírus resistente à droga
N. : número de partículas virais da linhagem de vírus sensível à droga

N. : número de partículas virais da linhagem de vírus resistente à drog
c, : taxa de morte da dos vírus linhagem sensível à droga
c. : taxa de morte da dos vírus linhagem resistente à droga

m;. : probabilidade da ocorrência de mutação da linhagem de vírus sensível à
droga para a linhagem resistente à droga.

m« : probabilidade da ocorrência de mutação da linhagens de vírus resistente à
droga para a linhagem sensível à droga.

sht : taxa de produção das células dc vida longa não infectadas
dbí : taxa de morte das células de vida longa não infectadas

õ,M : taxa de morte das células de vida longa infectadas pela linhagem de x,crus
sensível à droga

õ.hí : taxa de morte das células de vida longa infectadas pela linhagem de vírus
resistente à droga

k;U : taxa de infectividade da linhagem de vírus sensível à droga

k.u : taxa de infectividade da linhagetn de vírus resistente à droga
N.U : número de partículas virais da linhagem de vírus sensível à droga a partir
das células de vida longa infectadas

N.U : número de partículas virais da linhagem de vírus resistente à droga a
partir das células de vida longa infectadas
tlrn; : eficácia do inibidor de transctiptase

a

linhagem dereverso para a Vírus
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sensível à droga

r)TR' : eficácia do inibidor de transcriptase reversa para a linhagem de vírus
resistente à droga

clip' : eficácia do inibidor de protease pata a linhagem de vírus sensível à droga

clip' : eficácia do inibidor de prQleasl paraümnhgem de.!zítus xesisten.te 3.
droga

Os valores das condições iniciais, constantes e dos parâmetros usados
foram retirados a partir de Pe/x r/ ,z/. [25] e estão descritos nas Tabelas 2.3a e
2.3b

Tabela 2.3a : Condições iniciais modelo 7

As condições iniciais para este modelo são tomadas no equilíbrio, pois
uma vez mais deseja-se estudar o efeito de perturbações nos parâmetros que
modelam as taxas de infecção e naqueles relacionados à produção viral.

CONDiÇÕESINiCiAiS
T(0) = 178.8 células x mm-'

v'ltÕ5

T',(O) = 0.004 células x mm-'

M(O) = 49.2 células x mm-'

M'; (0) = 0.49 células x mm '

M'. (0) = 1.7 x IO'' células x mm-'

V:: (O) = 133 500 vírions x ml '

V' (0) = 133 500 vírions x ml''

V'. (0) = 450 vííions x ml-:

V' (0) = 450 vírions x ml : l
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Tabela 2.3b : Parâmetros e constítntes mo dela 7

Os resultados numéricos indicam que se todos os inibidores têm 100% de

eficiência, isto é, bloqueiam totalmente a replicação viral e a infecção, então a
população de células T CD4+ irá se recuperar e as cargas virais de ambas

  PARÂR{ETROS E CONSTANTES

  S 0

  P 0.01 dia''

  T 450 células x mm '

  h 0T00Md'i.i'J

  Õ, 0.69 dia':

Õ. 0.69 dia':

  k, 3.43 x 10'' ml x vírions': x dia
k 3.43 x 10 ' ml x vírions'' x dia
N 480.1 vírions x células '

N. 475.3 vírions x células l

cs 3.07 dia''

c. 3.07 dia''

ms. 3.4 x 10's

m.s 3.4 x 10's

Su 2.0 células x mm-' x dia :

du 0.04 dia''  
Õ,M 0.062 dia '  
Õ.M 0.062 dia''  
k."' 4.67 x 10'P ml x vírions't x dia  
k.u 4.67 x ]O 9 m] x vírions l x dia  
N;~' 534.4 vírions x células  
N.w 529.0 vírions x células  

  Varia  
  Varia  
  Varia  
  Varia  
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linhagens sensível e resistente à droga tenderão para zero.(Fig. 2.14). Porém, o
mesmo comportamento ocorre quando mudamos todos os valores dos

parâmetros TITR', RvK , 'RIP ' RiP de 1.0 para 0.5, de 1.0 para 0.75, de 1.0 para
0.25

SÚ do SüíK.hdoí

Condiç6e8 Iniciais

:[.!!!L T'r'":to]!] p't "H u]o] B M's]!! E 'yli]]j]]]..!iqÕÍ
17B.81 ll 1.13 li 0.0Ü4 il 49.2 H 0.49 H1.7c-Ü3E133500H 450 Ht33S00H 450

ParâmelroscConstantcs l H n' +'Ps+T'rl xt

/

/

r

/

/

/

/
/

Nll + V12} xt NI +V2] xt

Métodos Numéricos

B-K 3x3 H n-K 4x4

Sjmp80n HI A-Moglton

i C.l.eParâmelrusBI ã lgg LimparGráficos l lllgg Relatório

Fig. 2.14 : Simulação numérica do modelo 7 com os dados da Tabela 2.3

EM

n-Kt

Escolhemos então como parâmetros para teste aqueles fornecidos para o
modelo 1, fazendo as seguintes adaptações mostradas na Tabela 2.4

S P Tmax dt deltas
D 0.01 45Ü D.DD1 4 0.69

deitar ks kr Ns Nr
0.6g 3.4c-D8 3.4e-08 480.1 475.3
cs cr msr mrs sm

3.07 3.07 3.4e-5 3.4e-5 2

dm deltasm deltarm ksm krm
Ü.04 Ü.062 B.062 4.67c-9 4.67c 9
Nsm Nmt l.PRs    
534.4 529 l    
}-PRr l.TRs l-TRr afinal  

l l l 365  
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Tabela 2.4 : Parâmetros e constantes mo dela 7

A Fig. 2.15, apresenta os resultados para duas situações diferentes : uma

em que os inibidores têm 100% de eficiência (®) e outra em que os inibidores

têm valores diferentes de eficiência (H). Vemos que para ambas as populações
de células T CD4+ após uma queda inicial voltam a subir, seguida de uma nova

queda e assim por diante até se estabilizar em um certo ponto.

  PARÂMETROS E CONSTANTES

  S 10

  P 0.03 dia-i

r..,* 1 5 00 células x inm'3

dT 0.02 dia-l

Õ. 0.24 dia l

Õ. 0.24 dia-i

k. 2.4 x 10 5 ml x vírions-í x dia l

k, 2.4 x 10-s ml x vírions-i x dia-i

N; 480. 1 vírions x células l
N. 475.3 vírions x células ]

cs 2.4 dia l

c, 2.4 dia-i
msr 3.4 x 10 5

m.s 3.4 x 10 s
sb{ 10 células x ínm 3 x dia-t

dn 0.02 dia-í

  0.24 dia ]

Õ.M 0.24 dia-i

k.bí 2.4 x 10 5 mi x vírions-i x dia l

k;At 2.4 x 10 9 ml x vírions-í x dia-i

N;u 534.4 vírions x células-i

N.hí 529.0 vírions x células ]

rlrR' Varia

HTR' Varia

  Varia  
clip' Varia  
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B Simulação do Modelo /

Sair do $huladot

Condlç6es Inldais

'rs]Q] H 'rr]a] Hã Mlo) gB M*slol llgM*rlo}
1.1g ll 0.1)D4 H 49.2 H 0.4g ll 1.7e-03

Parâmetros e Constantes

8 -l-l -:p--l II'mail l êiiii
lo 1 1 0.03 1500 1 1 0.üz 1 1 0.24

deltrllgkslll:::kí ll Ns::ll Nr
0.24 ll2.4e-05H2.4e-051 1 4BD.1 ll 475.3
cs ll cr l i! msL: 1 1 mrs ll sm
z.4 1 1 z.a 1 1 0 1 1 0 l l lo
dmggl Idcltasml IdcltarmB ksm 1 1 gkrm
ü.ü2 ll D.24 n ü.24 ll2.4e-05H2.4e-ü5
Nsm . l i ãNrm l l l-PRs
534.4 1 1 52s n o.zs
l-PRr 1 1 i.TRs ll l-TRF :l l üinai

0.7s 11 0.25 H 0.75 ll 365
Métodos Numéricas

E 111 ' 'ÉA '". 1l EM

B-K 3x3 g E n-K 4x4 H n-K-E

Sjmpson H A'Mo111ton

Fig. 2.15 : Simulação numérica do modelo 7--
tlTR' :vlTK':Tllp': Rip': l (a) e ?lTK; =?tip' ;

1 1
1 1

ÍT + T's + T'rl x t

178.81 1 33500 H 450 t33500
VrtD}
450

Nil + v12}

parâmetros da Tabela
0.25 e HTK'=ttip;: 0.75 (n)

2.4 e

Modelo 8 De#ãse Kirscb#er e G. F. tyebb -- 1996

Este modelo inclui uma resposta imune do organismo do hospedeií:o,

portanto, dentro da população de células T já está incluída a população de
células T CD8+. Durante a resposta imunológica, estas células não podem se
tornar infectadas, uma vez que sua função é eliminar os vírus, residentes nas
células infectadas. Logo,

á

a

d

'(/) - a, r + .p :ii11Ír - &. rb'

= .é}.. .r'r-- õr' -- .P

«« ;3 - ', '''' --

(2.40)

(2.41)

(2.42)

com as condições iniciais T(0) , T*(0) e V(0)
Os parâmetros representam
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gv : taxa de crescimento de fonte externa viral que não
células T

kv: taxa pela qual as células T CD4+ tornam-se infectadas
por vírus livres
k:f. =]axa {)=d-a 4uaLas cé]u]as C]..)8:L:Lm atam vírus
C: constante média de saturação do processo de proliferação
b: constante média de saturação da fonte externa viral

Os valores das condições iniciais, constantes e dos parâmetros usados são
dados em K/fífóxer e/ #/. [10] e descritos na Tabe]a 2.5.

Tabela 2.5 Condições iniciais, constantes e parâmetros mo delo 8

Para o primeiro termo da equação(2.40),

CONDIÇÕESINICIAIS

T(O) 1 000 mm'3

T'(0) 0 mm-l

v(o) 0.001 mm-3

PARÂMETROS E CONSTANTES

s (t)  
P 0.01 dia''

dT 0.02 dia''

Õ 0.24 dia''

gv Varia

kv 2.4 x 1 0'; mm' dia''

kT 7.4 x 10 4 dia l

C 100 mm'

b 10 mm-s
N 1000
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'0) - 5 + Í-/'F-

é escolhida uma função quc decresce conforme a carga viral aumenta e é
assumido que as populações de células T não infectadas são t:eduzidas pela
metade. O termo

pZq'F'

denota a proliferação das células T em que C é uma constante do processo de
saturação. A idéia usada neste caso é a de que tanto as células T CD4+ como as

células T CD8+ serão estimuladas pela infecção por HIV, no entanto, sabe-se

que estas células em atividade, estimulam outras células T CD4+ e T CD8+, as

quais podem ou não ser específicas ao HIV K/rirá er e/ a/. [10] . O último
termo, Ér7'1>'', simboliza a infecção por HllV que depende dos encontros entre as
populações 7' e l/', representada pot- Ép-

Na equação (2.42), o termo Ér7'1/' , representa uma perda de vírus por
causa da ação das células T CD8+ pertencentes ao sistema imunológico, em que
&a.. é a taxa sob a qual estas mesmas células eliminam vírus. Finalmente, o último

termo simboliza o crescimento da população viral, a partir de outras células
infectadas, tais como : macrófagos e os timócitos. A taxa de crescimento é dada

por gr e a constante média de saturação deste processo é ó. Este termo contém
também a morte natural viral. Durante o curso da infecção, antes da explosão do
número de células T CD4+, a quantidade de vírus é relativamente pequena.
Logo, este termo é linearmente aproximado para grt'' e pode facilmente

englobar a eliminação de vírus, digamos ft,''. Conforme a doença progride, a
quantidade de vírus aumenta e de acordo com K/fiFJb ef e/ a/, [10], isto não pode
ser modelado por um termo linear.

Durante o curso da infecção, o paciente passa de um estado inicial para
um estado infectado estável, comumente referido como período de latência e a

partir deste, devido a mecanismos da própria infecção, atinge a AIDS. No
modelo, o termo que produz este efeito é .gr.

A Fig. 2.16 mostra as simulações numéricas com os seguintes valores
g« = 5 (H), g. = 20 (n).



49

Durante o curso da infecção, para gv : 5 (H), observamos que população
de células T sofrem uma queda logo nos primeiros dias da infecção
estabilizando-se em seguida. As células infectadas e os vírus possuem dinâmicas

semelhantes, apresentando modificações pouco relevantes no início e mais tarde
sofrendo ereseimentoeacentuados:

l

{

\

T'xt
Parâmctroslc Constantes

ni. do Trai V xt

Métodos N cos

Eulcr Aprimorada

Euler Modificado Bunge-Kutta 3x3

Runge-Kutta 4x4 Runge-Kuaa-Eehlberg

g.i. e Parâmetros Limpar gráficos

s xt

Fig. 2.16 Simulação numérica para o modelo 8 gv 5(B), gv = 20(B), -ri«.l = 600 dias

=     ã l l i B E 
Saü da Simulador

  Condiç6cslnlciais  
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ü Simulação do 14odelo 8
Saü do Siírtulador

In:n:ninCondi

T xt

V xt
D

Euler Mo dificado

Runge-Kutta 4x4

i i H H IHI E BB'$"B

ç.l. e Parâmetros Limpar gráfico s Relatório

Fig. 2.17 Simulação numérica para o modelo 8 : gv 20

Para gv = 20, vemos o completo curso da infecção por HIV culminando
em AIDS (Fig. 2.17) . A população de vírus cresce sem limites, as células T
CD4+ caem para um valor mínimo da ordem de 10''

Modelo 9 -- 1)ex/íe K/rif,ó#er e G. F. IKeó& -- 1996

A fim de introduzir o efeito da monoterapia através de um inibidor de
transcriptase reverso, no modelo 8, o parâmetro ,ép é multiplicado por uma
função Rlr/), que age apenas no período de tratamento. Quando o tratamento está
em andamento, o modelo dado abaixo é capaz de imitar o efeito deste inibidor,
pois a infectividade viral é reduzida.

z/F . 7y
=i- = 1(/) - drT + .P Z:;-Í - z(íg&i,n)''
z/T' ,.. ., .* T'r

= z(t)kv'lV-- M'' -- Pdz '' ' ' C +l,''

4t. : XPJ-!-- - ,e,l.E/ .,.XeZ
dz ' C+t''' ' ó+l,''

(2.43)

(2.44)

(2.45)
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em que

, fora do período de tratamento
durante o período de tratamento e 0 < PÍ/.l < l

com as condições iniciais T(O), T*(0) e V(0).
As condições iniciais, os parâmetros e as constantes são os mesmos do

modelo anterior, dados na Tabela 2.5.

Os resultados do artigo, K/rióxer e/ a/. [10], apresentam-se diferentes dos

resultados que obtivemos. No artigo em questão, o período de tratamento é

subdividido em duas partes : na primeira P(t) = 0.5, e na segunda, P(t) = 0. No
entanto, durante o período de tratamento, P(t) é definida como sendo maior que
zero. Logo, nas simulações de monoterapia estamos usando o mesmo código
fonte que o do modelo 8 e considerando que P(t) = 0.5:, para diferentes inícios
de tratamento. Um deles começando em 100 dias e o outro em 200 dias, ambos
com um período de tratamento de 250 dias

z(/)
P(/ )

Fig. 2.18 : Simulação pata o modelo 9 : tratamentos periódicos iniciados em 100 dias(B) e em
200 dias (H)

l Na interface P(t) é denotado por l-TR e pode ser tomado como qualquer valor entre 0 e l

 
l Condições Iniciais l l

[®a [jã1] [3@n !
[:!@E] [:1] [j@t] l T *. ] Pii

1; ParâmctroscConstantcs l llt l /l /'l

ul:l:!ü!: ;;:\ l l\: l»
Hf:ãl::l [i: ~ J': ;ÇT !W
;:l:,,:x::T a-==«n r :.r ' :':J'l l l l l l

;': ;MétodosNuméricos in l /:l /ll

b.:.;;rlL-] :"':'~««W li; d l
L=-«"''i":"IL:«,'-«-r':«.J l l :í /l l
E9eBB$$gW
L:!jmp"" l ",«:".T-T" l! -1l'- E
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A Fig. 2.18 mostra estes resultados. Em nossas simulações não obtivemos
os mesmos resultados que o artigo. No entanto, escolhemos um valor para P(t)
igual a 0.5. Por outro lado, as ordens de grandeza dos valores máximos de V nos

dois casos são coerentes com a simulação do artigo em questão.

Modelo lO Denise KirscbBef e G. F. XVebb -- 1.991

O objetivo deste modelo é analisar estratégias no tratamento de um
paciente infectado por HIV através de uma monoterapia, utilizando um inibidor

de tíanscriptase reverso com a presença de uma subpopulação, cuja linhagem de
vírus é resistente a esta droga.

Para tanto, a população de células T CD4+ infectadas é dividida em duas
subpopulações : uma infectada com a linhagem de HIV sensível à droga,
decotada por T;, e a outra infectada com a linhagem de HIV resistente à droga,
denominada de T'. A população total de células T CD4+ infectadas é portanto
p"F* -- rFI s .L p"FS r

Analogamente, inclui-se a população de vírus, subdividida em duas : a
subpopulação de vírus cuja linhagem é sensível à droga, V,, e aquela cuja
linhagem é resistente à droga, V.. Portanto, V = V; + V.. O modelo é então

dado por

)

)

á

d
í/r'
Ó

d

d

sÇt)-F P(t)T - dJ' - P,kJV, (2.46)

k:jlV,- d,.T' - P:l(t)I" (2.47)

kJ- V.- d,J'' - p'i (t)T' (2.48)

q' P'.(t)T: -+ (l- q)' p'.(t)T' K+p,x.(0

K.+g',(r9

(2.49)

(2.50)q' p'.(t)T' -v (l- q). P'.(t)T;

com as condições iniciais T(0), T;(0), T'(O), V'(0) e V'(0)
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Os parâmetros são definidos como

s(t): fonte de nox'as células T CD4+ a partir de fontes externas
p(t) : taxa de proliferação da população de células T CD4+
plmáxima pcoLifecaçãa =da populaçâa =de =eélulas=D4:b
dr : taxa de tnorte da população de células T CD4+ não infectadas

dr' : taxa de morte da população(T') de células T CD4+ infectadas

dr' : taxa de morte da população(T') de células T CD4+ infectadas

k,: taxa pela qual as células T CD4+ tornam-se infectadas por vírus V:

k.: taxa pela qual as células T CD4+ tornam-se infectadas por vírus V
kr(t) : taxa de eliminação viral dependente do tempo
kT : coeficiente de eliminação viral

C : constante média de saturação da proliferação da população de células T
CD4+ não infectadas

pi;(t) : taxa de eliminação da população de células T CD4+ infectadas por
vírus V

pi' : taxa máxima de eliminação (sensível)

pi'(t) : taxa de eliminação da população de células T CD4+ infectadas vírus V.
pi' : taxa máxima de eliminação(resistente)
Ci : constante média de saturação

g,(t) : taxa de entrada de vírus do sistema linfático, sensíveis à droga
g,: taxa máxima de entrada a partir do sistema linfático
g.(t) : taxa de entrada de vírus do sistema linfático, resistentes à droga
g,: taxa máxima de entrada a partir do sistema linfático
b : constante média de saturação de fonte viral linfática

p.; (t) : taxa de produção de vírus sensíveis a partir da produção de células
T CD4+ no plasma

p.' (t) : taxa de produção de vírus resistentes a partir da produção de células
I' CD4+ no plasma

(l - q) : probabilidade de que uma mutação significante ocorra

P: : porcentagem de eficiência do tratamento (multiplicando k.)
P: : percentagem de eficiência do tratamento(multiplicando g;(t))
N: número de partículas virais produzidas por células infectadas no plasma
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Os valores das constantes e dos parâmetros usados são dados em K/rirá/zer
e/ .z/.[11] e descritos na Tabela 2.6.

Tabela 2.6 : Parâmetros e constantes modelo 1 0

Por hipótese, a linhagem de vírus sensível é inicialmente transmitida e

também dominante. A linhagem de vírus resistente pode ser transmitida, porém

este evento é raro, segundo K firó#er e/ a/.[11].
Considera-se o fato de que em cada replicação viral, uma mutação

genética significante ocorrerá c sua probabilidade é de rZ-gJ e além disso, que a

proporção que permanece fiel à linhagem original é dada porá

P#RÂMETROgBCONSTANTES

s(t)   k. 2.5 x 10 4 mm 3 dia-i

P (t)   k,(t) kT(t)

P 0.05 dia kv 0.01 mm-s dia-i

dT 0.01 dia C 1 88 mm-s

dv' 0.5 dia-t pi' (t)  
dT' 0.5 dia l pi: 0.5 dia l

k, 2. 5 x .L 0-4 mm-3 dia- l pi' (t)

c.+L''
Ci 1 88 mm. 3 pi' 0.5 dia-t

g,(t)
ó +l:,''

P«' (t) N x P:' (t)

g; 330 dia l P-' (t) N x P:' (t)

g,(t)   (l - q) o.001

g (0.9995)(330) dia ' Pt 0.9
b 8 mm3 P2 0.99

N 10  
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À4rLea e/ óz/. [15]. Por mutação genética significante entende-se que uma
linhagem de vírus que era resistente torna-se sensível à droga, ou vice-versa.

A produção de vírus pode ocorrer tanto no sistema linfático externo

como na corrente sangüínea. Como existem fortes evidências de que a
eont4buição de vírus nupíimeiro Caso é amai-o-t-'b@l/Züdev/-arflqi este- modelo

considera a produção de vírus no sistema linfático externo (SL). As funções, .g,(/9

e g,r/), simbolizam a t2xa de crescimento destes processos para as linhagens

resistente e sensível à droga, respectivamente. Assume-se ainda que existe um2

competição entre as linhagens de vírus sensível e resistente à droga, cuja
vantagem é da linhagem sensível e portanto, .g,(4 é tomada sutilmente menor do
q ue.g,I'/).

Na ausência de tratamento por monoterapia, assume-se que a linhagem de

vírus sensível à droga é dominante e na presença de um inibidor, a linhagem

resistente é seletiva. O tempo de administração da droga é finito devido ao
desenvolvimento de resistência à droga e a efeitos colaterais gerados por esta

administração. Frequentemente toma-se este tempo menor do que dois anos
.4{fLaod e/ #/. [16]. Esta característica é modelada tratando-se um indivíduo
infectado por um período de 52 semanas durante o curso da infecção. O
inibidor usado neste modelo é um inibidor de transcriptase reverso. Como
vimos, múltiplos vírions podem infectar uma célula e este tipo de inibidor pode
inibir um vírus, porém outros podem ser capazes de romper esta barreira.
Então, para imitar o efeito deste inibidor ataca-se a infectividade viral e desta
maneira, também se afeta a quantidade de vírions infectantes a partir do sistema
linfático (SL).

Para tnodelar este fato, os termos g, e É. são multiplicados por funções
constantes que agem somente duí:ante o período de tratamento. Estas funções
são dadas por

{1, fora do período de tratamento
, durante o período de tratamento e 0 < P, < l

em que P,, denota a eficácia no tratamento.
Se P, = 0, então a eficiência do tratamento é de 100%
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Se P, = 1, não existe tratamento. P, simboliza também a eficiência do
tratamento, porém aplicada ao sistema linfático externo e com /o, escolhido
maior do que P,, uma vez que neste modelo assume-se que a eficiência da droga

terapia no sistema linfático externo é maior e de acordo com LzlÁex///ade

#LaZ,[.-L2 ]-bule a pena =ressaltar.que os parâmeu.ÉO =h l> :]Zrd4ferem de paciente

para paciente e que objetivo deste modelo não é modelar os processos
farmacocinéticos, mas somente como o tratamento da infectividade viral

utilizando um certo inibidor, no caso, da transcriptase reversa, afeta a dinâmica
das populações consideradas.

Em nosso código fonte a fim de manter a relação existente entre os
valores de P. e P,, tomamos no período de tratamento

Pz = 1.IPi,

pois para os dados da Tabela 2.6

Pz/ Pt :: l.l

E fora do período de tratamento P. = P: =1.

Inicialmente, executamos simulações considerando a presença do vírus
r:llV sem utilizarmos qualquer droga-terapia, em dois momentos diferentes
durante o período de latência da doença e já para a progressão a AIDS. Os dois
casos são representados utilizando-se P. = 1, P, : l e T(0) = 1000 mm'',
T'(0):0 mm';, T'(0)=0 mm'', V,(0):10 mm'' e V.(0)=0 mm';. No primeiro,
g, =165, g. = 164 (Fig. 2.19), que são as entradas virais pí-ovenientes das
linhagens de vírus do sistema linfático e no segundo, g, =330,g. = 329.835
(Fig. 2.20). No artigo em questão, não estão explícitos os valores utilizados em
g, e g. , enceta no segundo caso, que são exatamente estes. No entanto, a
simulação quc executamos apresenta comportamento semelhante.
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Condições Iniciais

T:t ] Tr]o] ]::$!q]
o ll o ll l ü

Parâmetrore Constantes
dts llg dtr ll ks$ 1l kr

o.üauzs tl o.oo02s
Pls
0.5

]000 0 x t Ts +Tr x t

r'H
ml
ml l

l m
nl

n
nn

dt

0.01

kT

ü.01

ci
188

Pljl+R!
]

Inibi:do Tr

0

gs

Vs x t

/

Vr x t

Térm. do Trai.

0

Métodos Numéricos

Euler Aprimorado

IL:H2:!U!"' +!.:j
Runge-Kutta-Eehlberg

Adams-Mogltun

/

/

/

Euler

Euleíbloditlcado

Runge-Kutta 4x4

$impson

Fig. 2.19 Simulação numérica do modelo IO Pt P2 = 1, gs= 165 e g, 164

B Simulação do Modelo ltl
Saü do Simulador

Condlç6es Iniciais

Ts[ü[ [ Tr]o] ] vlP]

D ll o ll l o

Parâmetros e Constantes

dtsÊ #li dtr ll g ksg li kr

0.00025 }1 0.00025

Pis l '::iii
0.5 E! o.s

gt.JI gr 1 ;. o : l .:q
8.999

Vrt0}

Ü

n
i

l

T x t Ts + Tr x t

ãi

PI [l.:ln)
l
Inic. da Tn

0

gr

329.835

tfinal

2100
Térm. da Trai.

D

Métodos Numéricos

Euler l IÊÊ EulerAprimoradu

Eulcrblodificado l IÊ Bungc-Kutta 3x3

Range-Kutta 4x4 1 1 Runge-Kutta-Echlberg

Simpson 1 11 Adams-Mu111ton

Vs x t Vr x t

Fig. 2.20 Simulação numérica do modelo 330 e g. = 329.835
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ü Simulação do Modela lO

Condiç6eslniciais

0 4 0 1 +o
Parâmctras e Constantes

dt ggll Ê dts gl l :;dtr l ks
ü.ül il ü.5 il ü.5 ll o.üooz5

kT l P,l C .l pis
o.OI tl o,05 11 1 0ü it o.s
Ç!:.] g? l jr ll b
18ü li 330 ll 3z9.035 1Í 8

n o-ínl l ;iü l iiiiiii
ü.9 !i l a il 24so
Iniê. do Trai

0

+s + Tr )GI

L

Térm. do Trat.

365

Métodos Numéricos

EulcrAprimorada

Eungc-Kutta 3x3

Rungc-Kutta-Echlbcrg

Adams-Mal1lton

Limpar Gráfica s

Vs x t Vr x t

Eulcr

Eulcr Mo dificad a

Rungc-Kutta 4x4

Simpsun

C.i. c Parâmetros Relatório

Fig. 2.21 ; Simulação numérica do modelo 10 -- g,=330 e g. : 329.835. Pt = P2 = 1, fora do

tratamento, e PI = 0.9 e P2 = 0.99, durante o tratamento

Para as simulações numéricas que verificam os resultados da aplicação da
monoterapia no modelo 10, executamos inicialmente um teste com os
parâmetros, Pi = 0.9 c P2 = 0.99, fornecidos no artigo, obtendo a Fig. 2.21
Fora do período de tratamento, os valores de Pt e P: são iguais a 1, e durante o
tratamento, que vai de 0 a 365 dias, P: e P2 assumem os valores descritos
anteriormente. A Fig. 2.22, mostra resultados escolhendo-se diferentes períodos
de tratamento.
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Ü Simulação do llodelo lO
gaü do Stmukdor

Fig. 2.22 : Resultados de simulações do modelo 10 para diferentes períodos de tratamento. Sem
tratamento(H), de 0 a 365 dias(H), de 365 a 730 dias(B), de 730 a 1095 dias(H),

de 1095 a 1460 dias(H)

Com o tratamento iniciado mais tarde, de acordo com as simulações

(Fig. 2.22 ), tanto os vírus da linhagem sensível à droga como os da resistente à
dt:oga, demoram mais tempo para começar a crescer. A população de células

T CD4+, após um declínio inicial, aumenta chegando a recuperar sua contagem
de células, ocorrendo uma nova queda a seguir. No entanto, esta segunda fase
de declínio é mais demorada conforme o tratamento é iniciado mais

tardiamente. Estes períodos de tratamento podem vaí-iar bastante, pois nâ
interface estes campos estão em aberto.

Modelo ll D/e/?r .fróexRI/e -- 1994

Este modelo descreve as dinâmicas das populações de células T CD4+ na
presença do vírus HIV no início da infecção em um indivíduo, incluindo uma
resposta imunológica.

Condiç6eslniciais

rlo] Tst0]   veta)  
50Q a Ü 10 B T x t

 
Parâmetros e Constantes

dt dts dtr ks kr

ü.al Ü.5 Ü.5 Ü.00025 D.ü0025
kT P C pis plr

0.01 D.05   0.5 Ü.5
ci gs gr b q

  33Ü 329.835 B  
PI [HR] N afinal

0.9   3650

   
Inic. do Trai. Térm.: do Trai.

   
Métodos Numéricos

Eulcr EulerAprimoradü

Eulcr Modificada Rungc-Kutta 3x3

Rungc-Kutta 4x4 Rungc-Kutta-Eehlbcrg

Simpson Adams-MoHlton

Ç.l.eParâmetros 1 1: LimparGráficos 1 1 Relatório
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Além das populações das células T CD4+ não infectadas, T, das células T
CD4+ infectadas, T* e dos vírus, V, este modelo considera a atividade anta-HIV

do sistema imune, expressa por Z. E finalmente K, que simboliza a taxa pela

qual as células T CD4+ são infectadas no decorrer do tempo.
.Assim,

= s -- d.T -- KvT
dt ' '"T

!;- (á+á.Z)T*

= @7'* -- (r + á,Z)l/'d

!: - ";:'?- -'- #'( 0z - xz'

!; - aL''(X'«- - X')

com ]l'r) =

(2.50)

(2.51)

(2.52)

(2.53)

(2.5Q

com as condições iniciais T(O), T'(0), V(0), Z(0) e K(0)
Os parâmetros estão descritos abaixo

õi : taxa pela qual as células T são removidas do organismo pelo sistema imune

+ : taxa constante de produção de vírus
c : taxa de morte de cada partícula viral

õ2 : taxa pela qual cada partícula viral é removida/neutralizada

a : taxa de atividade imunológica devido à presença viral

l3 : taxa de atividade autónoma da resposta imunológica

o : taxa do aumento da reprodução por partícula viral
K«,* : taxa máxima de infecção
a : constante
b : constante

'Y : constante para a equação de Z
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Os valores dos parâmetros bem como as constantes utilizadas no modelo
estão sumarizadas na Tabela 2.7 e dados em .fróexR:/e]23].

Tabela 2.7 Condições iniciais, parâmetros e constantes modelo l l

A equação para Z surge da idéia de que a infecção primária por HIV
estimulará a produção de anticorpos específicos e células citotóxicas a uma taxa

/8'1'r) até que o próprio sistema imune forneça um limite da concentração viral e

das células infectadas. Se não existem células T CD4+ suficientes, a atividade do

sistema imunológico torna-se reduzida e este fato é incorporado pela função
/F). A equação (2.54) modela o crescimento da população de vírus FllV,
incluindo eventuais mutações genéticas e processos de seleção. A Fig. 2.23
mostra os resultados obtidos de simulações para modelo 11, em três casos : para
'í:.,. = 3650 dias (lã), tri.,: = 360 dias (n), t.:... = 52 dias (!!i}). Vemos

inicialmente uma queda na contagem de células T CD4+ e em contrapartida Z,
que representa a ação do sistema imunológico aumenta. A infectividade viral

modelada por K, aumenta sem limites enquanto a população de vírus V também

aumenta, porém chega a se estabilizar(B).

2 N'/&o/a/oí e/ a/. [18]

CONDiÇÕESINiCiAiS

  10u

T*(O) 102

v(o) 103

z (o) 0

K(O) 1.3 5 x 10-t4

PARÂMETROSE CONSTANTES
S 4.0 x 1103 dia-i 2 a. 10 6 dia-t

dT 0.004 dia-i B 0.5 dia- l

Õ 0.3 dia (D 0.16 x IO-is dia l

Õ: 0.3 dia K.,: 27 x 10-i4 dia-l

+ 103 dia-i a 0.04

C l dia-l b 0.2

Õ, l dia-i y 0.5
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H Simulação do Modelo l l

Sair do Simt.dador

Fig. 2.23 : Simulação numérica do modelo ll -- tn..i = 3650 dias (n), tri..i = 360

dias (H), tíi..t = 52 dias (H)

3. Comentários finais

Neste capítulo, todos os modelos foram implementados c resolvidos
numericamente de acordo com condições iniciais, constantes e parâmetros dados
pelas referências bibliográficas. Muitas referências não fornecem todos os
valores dos parâmetros do problema e, neste caso, optamos por defina-los para
completar a simulação. No caso do modelo 7, os resultados não são iguais aos
mostrados na referência. Para outros modelos, como por exemplo, os modelos 2
e 3, tanto as condições iniciais como os parâmetros e constantes foram
retiradas do artigo de Fere/xo e/a/. [20].

Tentamos abordar diversos modelos que incorporam as características

básicas da dinâmica da infecção por HIV : a presença das células T CD4+
infectadas latentemente, resposta imune do organismo incluindo a população de

Condições Iniciais

  r']o]     K[O}
1.11E+ll 1.0E+OZ 0 t.OE+03 111.3SK-l

   
Parâmetros e Constantes

S dt delta dcltal

4.0E+08 4.0E-03 3.0E-OI 3.ÜE-OI

  C deltas  
1.0E+03 1.0E+OÜ 1.0E+llO l.ÜE-06

a beta b gama
].OE+ü3 5.0E-nl 2.0E41 5.0E-OI
ofega Krnax afinal

   
D.1 6E-1 5 27.0E-1 4  

Métodos Numéricos

Euler Euler Aprimorod D

Euler Modifica d o Bunge Kutta 3x3

Runge-Kutta 4x4 Rungc Kutta-Echlberg

$impsan Adams-Maulton

Ê.l.ePar$metros 1 11 ê LimparGráficosg 1 11 Relatório
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células T CD8+, a atividadc anta-HIV do sistema imunológico, os efeitos da
droga-terapia, a inclusão de linhagens de vírus pt:ovenientes de mutação
genetíca

Para cada um destes modelos é possível realízaí- uma série de simulações
pais ns p-aramettos. constantes e =ondi:iões ini:eiais. estãulvres parÉFaerem

modificadas pelo usuário. É possível observar o comportamento do modelo para

cada conjunto novo de dados, comparar os diferentes desempenhos dos métodos
numéricos para resolução dos sistemas de equações diferenciais dados em cada
modelo.
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Capítulo Implementação numérica

í. Introdução

Sistemas de equações diferenciais ordinárias, cujas equações são não
lineares, não possuem soluções analíticas triviais de serem determinadas.

Estudos locais, em torno de posições de equilíbrio permitem, uma análise
quantitativa da variação de parâmetros e condições iniciais. Os modelos
apresentados no Capítulo 2, têm esta característica. No caso específico do HIV,
o próprio modelo matemático ainda não está completamente definido.

Soluções numéricas, por outro lado, permitem várias simulações e

comparações com resultados observacionais. A abordagem numérica peí-mate,

ainda, a alteração do conjunto dc parâmetros, constantes, mesmo aqueles que
são mal definidos, variações nas condições iniciais, utilização de droga-terapia
em diferentes momentos do ciclo de vida do HIV, teste de eficácia de uma única

droga, ou uma combinação delas, a não necessidade de analisar uma classe de

indivíduos em particular que está em equilíbrio ou próximo ao equilíbrio.
Para que as conclusões obtidas por experimentou numéricos possam ser

utilizadas na resolução do problema original ou mesmo na análise da
importância de um termo ou equação, é preciso analisar a convergência e
estabilidade dos resultados numéricos.

Neste capítulo, faremos uma análise do erro de discretização local dos
métodos estudados.

2 Estimativa inicial para o passo de integração

Para cada modelo, a solução numérica pode ser obtida através dos
seguintes métodos:
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' de passo único : Eziler, Eliler .4prinzorado, Elller Medi.ficado, Rzttl&e

Ktilta 3x3, Rzlnge-K#tta 4x4 e RuHge-Kutla-Feblberg

' dc passo múltiplo : -ddaapi-À4o/í//o,v @red;/af -- forre/ar9 e .f/p#Píax.

.[í] traduzia-dn uma i-otaçãcu vetori.a], que =pot.exemp]o- para o modelo -].
é

d

íK'
Ú

'-z,r+.pdl- ' " ', l-.e.}'r=./;(/,r,r*,r',}o (/,J:,J:,./,,J.)
\ '- 7 1

,é.I''"r--dr7'' ,é,T' j,QII'J' l;'') = /2 (/,J. ,Jz ,J, ,J. )
(3.1)

= ,é:TJs Ú
õr" .f3Çt,T,T* ,T'' ,V")= .f:(.l,..y:,Jz,J.,J.)

J: - ZK- : /VM'" - ,é. la' - rb'' r,T* , r" , l,') = /4 (/, ..7i,Jz ,./, ,J.)

com as condições iniciais J'.(O):T(0)=n:, .7:(0)=T*(0)= rl:, .7,(0)=T'*(0)= n, e

.7.(0)=V(0)= n..
Então:

y=[.,7. .72 Js .y4]r, f ./; ]' n :Íz. 1, H; n.I'

e (3.1), torna-se

y'= f(/,y), y(o)= n

Independentemente do método e das condições iniciais precisamos

garantir que a solução numérica não ultrapasse os valores dos desvios
observacionais de cada uma das variáveis. O erro de discretização local será
utilizado para executar este controle, garantindo que a ordem do erro de
discretização local seja menor ou igual ao desvio padrão observado.

Para cada método numérico implementado, a ordem do erro de
discretização local é dada pela Tabela 3.1.
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T abela 3. 1 Ordem do erro de discíetização local dos métodos numéricos

Na Tabela 3.1, y'Í/.,yrr.Jy é o termo correspondente ao truncamento da
série de 7'ap/ar, denominado de função principal do erro de truncamcnto. Os
termos yP e yc correspondem aos valores de y para o método -Hdamí-À/o////o#

preditor e corretor respectivamente.

Todos os modelos apresentados anteriormente são não lineares, logo a

expressão para y' é uma combinação não linear das variáveis e suas derivadas.
Pelo fato da ordem do erro de discretização local do método de E///er ser menor

ou igual à ordem de qualquer outro dos métodos implementados, o valor ho,
que é determinado para o método de E///er, será utilizado como primeira
aproximação em qualquer um dos outros métodos.

A precisão foi estabelecida pelos valores dos desvios padrões de cada
variável, encontrados nas tabelas das observações clínicas.

Como nosso objetivo é executar uma análise do comportamento da
solução numérica para diferentes conjuntos de dados, ou seja, de parâmetros e
condições iniciais, o cálculo do passo inicial, h., pelo método de E///ef, foi
automatizado, segundo o processo dado pela Fig. 3.1

Método Erro local Ordem do erro local
Eiliier

;À'y''' (r. ) + 0(#' )2

O (h')

B. ttLer -APrim o fado V'(r., y(/. »A' + 0(/z' ) O(h')
aalnMadifimdo V'(IÇ+GCD)Àl-HO(/t9  
À.ilKge-Kutla 3x3 y/(r. , y(f. »À' + 0(/zs) O (h')

R.:lnec-Kutta 4x4
K(/. , y(r. »/zs + 0(/z' )

O(h;)

KH lixe-KHtta-Feb !berg, y'(f. , y(/. »/z' + 0(/z' ) O(h')

limPson

- ibÃ'y'«'(í« ) + o(À' )
O (h')

Adams-Mollltotl @reditor- corretor)
~ -;;(y:*- - y:.) + 0(A')

O(h;)
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Fig. 3.1 Processo para o cálculo do passo inicial, llo

Para todos os modelos utilizamos a mesma estratégia para a determinação

do passo e mostraremos em detalhe para o modelo 1, o algoritmo que encontra
o passo para o método de E///ef. Casos que mereçam destaque também serão
apresentados em detalhe, caso contrário, mostraremos apenas os resultados
numéricos obtidos.

2.1 Análise para o modelo l

No método de E/r/er, o erro de truncamento ou de discretização local é
definido por

El=. ym(/-)+ OP') ,/ - 1,2,3,4

Vamos supor que para cada variável, os desvios padrões, c., 8z, 8s e e*,
são os dados obter't'acionais dados em -fTo e/ a/. [8].

Então

IE'' llK. :.
2

Ó

{- ,':'«.]l:. o <
'Ó;. ,/ :1,...,4

  Entrada das condições iniciais, parâmetros e constantes

   
  l Escolha do método numérico  
   
  Leitura dos dados dc entrada  
   
  Cálculo do passo de integração, h.  
   
  Execução do método escolhido  
   
  Impressão na tela dos gráficos da solução numérica  
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,b c'fJQ'

em que € = ínínÍ8t, 82, 83, E4}

Para que fosse possível a automatização do cálculo do passo h.,
introduzimos algumas hipóteses sobre os valores máximo e mínimo para as
variáveis envolvidas, baseadas cm referências bibliográficas estudadas, pois
preç;immo+detacmlnapos maior-anteFpzrnqr derivadas dc-2L©fdc=í

Segundo .fr»e#RI/f f/ #/. [23] , quando a contagem de cé]u]as T CD4+
alcança um valor máximo ('rM,....) em um indivíduo recém-infectado, a
quantidade de carga viral é mínima (P.,.,..), uma vez que seu sistema
imunológico está tentando combater o antígeno, e o contrário desta afirmação
também é válido. Assim sendo, estudaremos estes dois casos separadamente.

Tomaremos como base para nossa análise, T.ó*l.. = 1500 mm'3, l,'. ,fa. = 0 mm'3,

'rn,..., = 0 mm; e 1,'' ,,,;., = 1500 mm-'. Cabe aqui uma justificativa para a
escolha destes valores : em um indivíduo saudável a contagem de células

TCD4+ está na faixa de 1000 a 1500mm' de sangue e segundo
Fere/ía e/ #/. [21], durante o curso da infecção, a concentração viral nunca toma
valores altos comparados ao da contagem de células I' CD4+. Como as
populações de células infectadas produtivamente e latentemente fazem parte da
população de células T CD4+, iremos adotar o critério de o que vale para T vale
para T* e T

Desta forma, calculamos as derivadas de segunda ordem para o Caso l,
Tmáximo e Vmínimo } e paí:a o ('aso 2) Tmínima e Vmáximo' A. seguíí-) calculamos os
passos de integração

i =1,-.,4 e l= 1,2

Então, escolhemos

&,, : «ü$T"} ,i=1,...,4 e j =1,2

e portanto,

&, - «,h@,. } ,i : 1,...,4
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No caso do modelo 1, o valor de h. é igual a 0.009118, para N = 1000.
Em nossos cálculos todas as aproximações foram realizadas a favor da

segurança; logo, o valor de h. obtido é muito inferior ao que poderia ser usado
de fato na integração.

NaJ.:abala 3-2. identificamos para- cada método numérico a passo
denotado poí hó.i...., o qual simboliza o maior passo de integração que ainda
garante a convergência do método numérico. Comparando-se os métodos de
mesma ordem, método de R//x2e-Kx//a 4x4 e o método preditoí-corretor, e
método de Rxxgf-Kx//a -3x.3 e o método de .f//mPaa#, os métodos de passo único
apresentam valores maiores para hó.i.., do que os de passo múltiplo.

O maior valor de h..i.. é obtido pelo método de R//age-Kx//a-Pejo/óerg

T apela 3.2 Con)paração entre o método numérico e hót: modelo l

Na Tabela 3.3, apresentamos os resultados dos tempos de processamento

pata cada método numérico implementado em relação a variações aplicadas no
passo de integração inicial, h..

Pat-a cada método, os números apresentados representam os tempos de
execução em milisegundos, para o conjunto de dados fornecidos na Tabela 2.1 e

com o valor de N = 1000. Em negrito, destacamos o tempo de processamento
para o passo h.time

Métodos hó.i..

E. leme r 0.8

2tlLer Aprimorado 0.8

luler Movi.Ficado 0.8

Kzln&e-K#tta 3x3 1.0

à-nn&e- Kz+tta 4x4 1 .1

R.z! n! e -KHtt a -F eblb e r 2 1.2

;impson 0.6

A da?lzs-MoilLton (preditür -- corretor)

.seplz cotLtroLe de passo)

0.065
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X
co\

g
P
ê

X
'+

j
?

R

Tabela 3.3 Tempo de execução(em milisegundos) x passo de integração modelo l
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Identificamos através dos resultados da Tabela 3.3, que os valores pata o
tempo de execução de cada método para h..i.. e h. são basicamente

insignificantes, mostrando desta forma que para o valor de h., todos os métodos
numéricos são capazes de encontrar a solução numérica do modelo proposto

2.2 Análise para os modelos de 2 a 7 e para o modelo ll

Em todos estes modelos, utilizatnos a mesma estratégia para encontrar o
passo inicial de integração, h..

Nas Tabelas de 3.4 a 3.8, identificamos os valores máximos dos passos de
integração quc poderiam ser utilizados, de forma a garantir a convergência do
método numérico. Podemos observar quc o valor, h., obtido através da análise
do erro de discretização local do método de E///ff, está abaixo do valor
que realmente poderia ser tomado, de modo que ainda garantiria a convergência.

As tabelas detalhadas a partir das quais retiramos parte destas informações estão
disponíveis no Apêndice 2.

Para o método de R//age-Kx//a-Feó/#erZ, o valor de h..i.. em cada modelo,
pode ser maior do que aquele que apresentamos nas Tabelas de 3.4 a 3.7, pois
existem algumas restrições do código fonte, da própria abordagem de
programação, com relação ao armazenamento de dados.

T apela 3.4 Comparação entre o método numérico e h. modelo 2

3 Último valor de ho, testado tal que as variáveis não excedem a capacidade de armazenamento

Métodos 'i=..

  0.8

3. ater APriino t ado 0.8

E7tler Modificado 0.8

klfpzge-Klitta 3x3 l .o

k-71tt&e-K?alta 4x4 1.1

n nge - Kz.lua-Feb !bepg 0.329573

;imãs o )i 0.301184

Adapns-M. oilLtoli Qreditor corretor)

Is.»: .o«E.ol. de pa..o)
0.065
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cabe la 3.5 Comparação entre o método numérico e hóti modelos 3 e 4

Tabela 3.6 Comparação entre o método numérico e hó. modelos 5 e 6

T abala 3.7 Comparação entre o método nut)térico e h modelo 7

Métodos hóti..

  0.7

enter .Apriiliorado 0.7

Ez,tler M.odi.ficado 0.7

RalagrK:x ü 3x3 0 9

Kztnge-KHtEa 4x4 0.9

k 2tng,e- Kt{ tta-Feblber& 0.587181s

)lmiPson 0.4

A dalns-bAollLtotl (preditor corretor)

ls'«: c."t.oLe de passo)

0.04

Métodos hóti..

  0.7

B. KLer Abri?lzorado 0.7

3. ltler Modificado 0.7

lln&e-KzltEa 3x3 0.9

\tltlg.e- K14Lta 4x4 1.0

R- zt nXe- Kz{ tta-Feb !beta 0.6995483

; imãs o )i 0.5

Adarlis-Molllton Qreditor corretor)

.sem controle de Passo)

0.05

Métodos  
E. reler 0.5

B. llLer Abri»io Fado 0.5

Eztler Movi.ficado 0.5

R-ztn&e-Kz+tta 3x3 0.5

kntt&e- KHLta 4x4 0.9

K rt lixe -Kz{ tta-Feb !berg C).075225s

) t?nPson 0.1

A dappzs-MonItoR @reditor - - corretor)

.sePll controle de passo)  
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Para os modelos 7 e 11, os métodos de ..4damí-.A4o;///a/z e R/rx2e-K //a
f7eó/óerZ não produziram resultados consistentes para o tÍI.,i = 3650
respectivamente.

dias,

Tabela 3.8 Comparação entre o método numérico e hó. modelo l l

2.3 Análise para os modelos 8, 9 e lO

Para estes modelos, usamos a mesma estratégia para encontrar o passo de
integração. A diferença, neste caso, é que vamos considerar outros majorantes

para as derivadas de 2' de ordem para T, T' e V, que serão os seguintes

'llmúximo ' 1000 mm'3 e Vmínimo lO liam'3, Tmínima ' 0 mm'3 e Vmáximo 500 mm'3

A justificativa para esta escolha é que K/fíróxer e/ aZ. [11] apresentam uma
referência explícita para o uso destes valores.

O h. determinado para todos os métodos, exceto ,4da,wí-Mo////ox, gerou

resultados consistentes. Quando inicialmente implementamos o método de
preditor-corretor de 4' ordem, o passo h., encontrado através desta análise,

produziu resultados numéricos inconsistentes. Isto provavelmente se deve ao
fato de que o modelo apresenta termos em que uma mesma variável está
presente tanto no denominador como no numerador.

Uma maneira de contornarmos este problema foi implementando o mesmo

método, só que desta vez usando o controle do passo de integração, como em
Lamóef/ [13]. Na Fig. 3.2, apresentamos este a]goritmo.

Optamos pelo método de Rzr#ge-Kx//a de 4' ordem para efetuar as
aproximações necessárias, por ser simples para se implementar do ponto de

Métodos hóti..

  1.0

3. tlLer Abri??lo fado 1.0

B. nLer Modificado 1.0

\zltige-Kiltta 3x3 1.3

Kzin&e-Kvltta 4x4 1.3

ku n! e -Ku Lta-F eblb e rç  
;inzPs o n 0.9

A daozs-Moulton (preditor corretor)

.senti colltroLe de passo)

0.0362323
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vista computacional e de tal forma que preservamos a ordem de convergência
com o método de -dda,wí-.Â4o////ax preditor-corretor.

Algodtmo

Enfiada dos dados
Leitura dos dados

Calcula o passo h.
i {-- o;

Calcula as três primeiras aproximaçõ es utilizando o método de R/z#ge

conclua +- l

i +..- 3

Equanto (continua = 1)

{

{

.,4dappi À4a/z#a// corri passo adaptativo

KKfta 4x4

i {..- i + l

Cdc«h yl'
Calcula

Calcula

/: (y; )

''-' - il:-a; - yf)
-;! ,b-,;}

Se (Erro < p«cisão) então

{

y: +-- yF

ti {-- ti.t + ho

Se((t:Kt.) - (t:2t.» Cata. co«ti«« cO
}

Senão

{

Se (Eno > precisão) então

{

«.-#
Calcula as três aproxímaçõ es com o método de Rx/ZKe - mzaa

}

Senão

S. l IE"' ": 'e=:e-l . G -0 ; 'l '':'. ho +- 2ho

}

Fig. 3.2 Algoritmo do método de .4damí-À'fo////a// com passo adaptativo
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Nas Tabelas 3.9, 3.10 e 3.11, identi6ícamos para cada método numérico o
passo h..i.., para os modelos 8, 9 e 10, respectivamente. Todos os métodos,
exceto os adaptativos, obtiveram o mesmo valor para h..i... Já para os
adaptativos, apresentamos somente os valores de h..i.., para os quais o
programa executa as !;ot;inaF matemáticas sem apresentar problemas de
afmazen acento nas variáveis .

h. mo

h ótimo)

Tape la 3.9 Comparação entre o método numérico e hóti modelo 8

Tabela 3.íO : Comparação entre mé todo numérico modelo 9

Métodos hóti..

E, ?íler 0.6

iizller -Abri/no fado 0.6

E7{ler Movi.ficado 0.6

K?ltt&e- Kzltta 3x3 0.6

R-zlnge-Kzítta 4x4 0.6

Kz{ nXe -K zt [ta -Fcb [be tX 0.263.[243

S imãs o ll 0.6

Adaltzs-Molllton @reditor -- corretor)

.com controle de passo anal)tatiuo)

0.2631243

Métodos hóti..

E ?iLe r 0.4

B. wler .Aprilno Fado 0.4

B.ltLer Modificado 0.4

X.1{7ile-Kíttta 3x3 0.5

Kllnge-K7{tta 4x4 0.5

Kzl Ze-Kntta-Fehlber& 0.2614383

) t»ipso tl 0.2614383

A dattis-Moulton (preditor -- corretor)

.cole colttrole de l)asse anal)tatiuo)

0.2614383
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T abela 3. 11 Comparação entre o método numérico e hóti modelo l O

3. Com entários finais

Em geral, pata as soluções numéricas estamos interessados em avaliar a
qualidade de uma aproximação. Obtemos uma estimativa do erro cometido pela
aproximação, quando reduzimos o passo ó. A solução gerada pelo método irá
convergir para a solução do problema de valor inicial, quando fizermos ó tender

a zero. Neste caso, dizemos que o método converge pata a solução exala.
A propriedade da convergência apenas indica o que ocorre quando ó tende

a zero. Porém, isto não garante que a solução será aceitável quando » é tomado
um valor fixo, não nulo e pequeno.

Os erros podem ser de dois tipos
' erros de truncamento, local e global;
' erros de arredondamento.

Os erros de truncamento são prol'enientes do fato de estarmos
aproximando um problema contínuo com informações sobre um conjunto
infinito por um problema discreto com informação sobre um conjunto finito. O

erro de arredondamento por sua vez, deve-se ao fato de que os computadores
trabalham com a aritmética de ponto flutuante e portanto, com uma precisão
finita.

Neste capítulo, para avaliar a qualidade da aproximação, usamos uma
estimativa para erro de truncamento local, dado para o método de E///er. Neste

Métodos hó.i..

  0.2

ãnLer 4pri?piorado 0.2

3. ztLer Modificado 0.2

8 ag Kailta 3x3  
\tinge-Kzttta 4x4 0.3

k í{ nge -Kzllla-Feblberg 0.145608s

;imãs o tl 0.2

Adarpis-Molllton @reditor -- corretor)

.coplz controle de passo adaptatiuo)

0.1456083
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caso, utilizamos argumentos externos sobre o fenómeno biológico para
determinar os ma)orantes para as derivadas de 2' ordem.

O erro de truncamento local, nos dá a idéia da magnitude do erro
cometido pela aproximação quando partimos da solução exata, como no caso da

cond:lç=ãainieial Cona;udo, çonforme4s iterações dos =método+ pcosseguemíos
erros vão se acumulando.

Já, o erro de truncamento global, envolve todos os erros de truncamento

feitos em cada aplicação do método numérico. Em particular, se a estimativa
para o erro local é da ordem de óp'', então a estimativa para o erro global será
da ordem de #', l,amóef/ [13] . Na Tabela 3.12, apresentamos uma comparação

entre as ordens dos erros de truncamento local e global para os métodos
numéricos estudados

Tabela 3. 12 Comparação dos erros de truncamento local e global dos métodos numéricos

As análises que executamos em relação aos erros de truncamento levam
em conta o fato de quc a precisão nos cálculos matemáticos é infinita. Isto não

ocorre quando implementamos um método numérico computacionalmente. O
erro de arredondamento está diretamente relacionado ao número de operações

Método Ordem do erro local Ordem do erro

global
B. tule r 0 (h2) o (h)

Eiwler .Aprimorado O (h') o(h')
B. tller Mo di.ficado O (h') O(h')
Kzln&e-Kutta 3x3 O (h') O (h')
X.finge- K#tta 4x4 O (h;) o (h')

X.u tip e -K# tta -F eblb er2 O (h') O (h;)

iimPsott O (h') O (h')

Adams-Moilltoti @reditor- corretor) O (h;) O (h')



78 Capítulo 3 -- Implementação numérica

matemáticas realizadas com os dados. Desta forma, quando diminuímos o passo
inicial de integração, », estamos realizando uma aproximação mais precisa do
ponto de vista do erro de truncamento. No entanto, as aproximações estão mais
vulneráveis aos erros de arredondamento.

.»este iallhuJa- alneseatamos pata cada modela. nm passo ót:imoí=

denotado por h..i.., que forneceu um melhor desempenho, considerando tanto o
erro de truncamento como o erro de arredondamento



79

Capítulo Estudo de variações dos
.9

parâmetros

1. Introdução

Neste capítulo, escolhemos alguns modelos para executar um estudo
relacionado ao efeito de perturbações nos parâmetros. Este estudo nos permitirá

analisar quais parâmetros são mais sensíveis às perturbações e correlacionam este
fato com o significado biológico.

Os modelos escolhidos foram os seguintes : o modelo 1, por apresentar
uma simplicidade em relação aos demais, podendo ser considerado para esta
análise como um modelo básico e o modelo 10, porque apresenta interações do
HIV com o sistema linfático, além de englobar populações de vírus de linhagens
sensível e resistente à aplicação de drogas.

Como abordamos no Capítulo 3, o passo de integração é escolhido de
acordo com o con)unto de parâmetros dados inicialmente. Logo, utilizando
nossa interface, é possível, em um mesmo gráfico, exibirmos os resultados dos
testes de variação de parâmetros.

2 Variação nos parâmetros

Para todos os parâmetros que iremos estudar usamos as seguintes

condições para as variações : de =t.10%, :L20% e .t50%.
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2.1 Modelo l

C) modelo l é dado pelo sistema dc equações diferenciais ordinárias
abaixo

{ : . - ",, * «-l- - 'H"l - '.«,

T :'.- - ','* - *:''
,é:T' &"

= N(yr" -- ,é.l,''r -- fl/'d

em que

s : taxa de suprimento de células T CD4+ a partir de células precursoras
p : taxa de crescimento para a população de células T CD4+

dr : taxa de morte das populações de células T CD4+ não infectadas e
infectadas latentemente

õ : taxa de morte da população de células T CD4+ infectadas produtivamente

k:: taxa qual as células T CD4+ tornam-se infectadas por vírus livres
k:: taxa de pela qual as células T CD4+ infectadas latentemente tornam-se
ativamente infectadas

N: número de pai:tículas virais produzidas por lise das células infectadas
c : taxa de morte de vírus livres

T.,. : nível máximo da população de células T CD4+

Os dados para cada parâmetro sob variação, para este caso, estão

descritos na Tabela 4.1. O valor 0% denota o correspondente ao valor original
de cada parâmetro para o modelo l.

Os testes foram feitos supondo que um parâmetro varia, enquanto os
outros permanecem inalterados em relação aos dados originais do artigo
de Fere/ío e/ a/,[20]. As condições iniciais foram tomadas iguais a
T(O):1000 mm'', T*(0);0 mm ', T'*(0)-0 mm'', V(0)=10 mm''. Isto significa
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que estamos estudando um indivíduo infectado que não está em equilíbrio, nem
próximo a ele, e que não está em tratamento.

Parâmetros

Tabela 4. 1 Variação nos parâmetros modelo l

Os resultados que obtivemos destes testes estão descritos a seguir

e variação no parâmetro (5

Nenhuma variação aplicada

ao parâmetro õ proporcionou uma
modificação significativa nas
dinâmicas originais, como
podemos observar na Fig. 4.1
Inicialmente, a população de
células não infectadas, T,

permanece constante, seguida por
uma queda até atingir uma
estabilidade. As populações de
células infectadas T* e T", e de

vírus, V, permanecem constantes

no início, seguidas de um aumento

e alcançando, então, uma nova
estabilidade.

Fig. 4.1 : Variação no parâmetro õ mo delo l

  -50% -20% -10% o% 10% 20% 50.%
S 5 8 9 10 1 1 12 15

P 0.015 0.024 0.027 0.03 0.033 0.036 0.045
T
X max 750 1200 1350 1500 1650 1800 2250

dT 0.01 0.016 0.018 0.02 0.022 0.024 0.03

Õ 0.12 0.192 0.216 0.24 0.264 0.288 0.36

C 1.2 1.92 2.16 2.4 2.64 2.88 3.6

ki 1.20E-05 1.92E-05 2. 1 6E-0 5 2.40E-05 2.64E-05 2.88E 05 3.60E-05

k, 1 . 50E-03 2.40E-03 2.70E 03 3.00E-03 3.30E-03 3 . 60E 03 4.50E-03

N 500 800 900 1000 1100 1200 1500

 
'P xt

'pn Xt V xt

BSo%%a H-20S H-to% H o! H+io%%o H,-209 H-'-So%
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As curvas correspondentes à solução numérica original (H) podem ser
comparadas com as curvas da solução para as quais a variação mais significativa
foi a de -50% (H). Apesar disto as dinâmicas originais são preservadas.

e vmiação noslxarâme+ov :l'e7

Tanto o parâmetro i como
o parâmetro .P possuem um
comportamento similar às
variações aplicadas em seus
valores originais (Fig. 4.2 e Fig.

4.3). Os parâmetros mostram-se

ligeiramente perturbados quando
aplicam-se a eles a variação de
--50%) (B) em seus valores

originais (H), apresentando

comportamentos sutilmente

distintos dos esperados : uma

queda inicial da população de
células não infectadas, T, seguida
por uma fase de estabilidade. Os

H-se%%a H-20%zo Hi09 B on H+l09 H+209 Htsoa%ó

Fig. 4.2 : Variação no parâmetro i modelo l

comportamentos de ambas as
células in fechadas T* e T** são

semelhantes : um aumento

gradativo em seu número, que deve
ser seguido por uma estabilidade.

Para a população de vírus, V, um
aumento bem gradativo ocorre

Para as demais variações as
dinâmicas originais são
preservadas.

Fig. 4.3 : Variação no parâmetro .p modelo l

T xt 'r xt

Tn x t V xt

 

B-So%UaH-20% H-ioe H o! B*i09 H+20% H-.Son%b
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e variação no parâmetro T..,,

Para uma variação de --50% (H) em seu valor original (H), vê-se que as
dinâmicas das populações mudam totalmente. As populações de células
{n fectndasÍ 1llLe 41:!Íalyós um aumen-tu inicia:lT dtminuenr tenlkndlr raeroÍ ao
passo que a população de vírus,
V, permanece sem alterações

discerníveis em torno de V(O) =
10. A população de células T não

infectadas tem uma queda logo no
início, estabilizando-se em
seguida.

Para as demais variações, as
dinâmicas preservam a solução
numérica original. Observamos
ainda que, quanto menor o valor
de T.,*, mais rapidamente o vírus
será erradicado, e as células T
CD4+ alcançarão um novo valor
de estabilidade. Isto poderia ser
considerado uma explicação para

o fato de que, apesar- de o indivíduo estar infectado por um longo período de
tempo, sua contagem de células T e de carga viral permanecem constantes.

Fig 4.4 Variação no parâmetro T.- mo delo l

Rso% B-20% Bio% H o% Halo% H+20% B+so%

e variação no parâmetro dr

Para as variações de +20% (H) e +10% (H) cm seu valor original (H),
observa-se um comportamento diferente do esperado. A população de células
não infectadas, T, cai inicialmente, atingindo uma estabilidade. Já as populações
de células infectadas, T* e T*', após um aumento inicial, começam a decair. mais

lentamente para a variação de +20%(H), se comparada à variação de+50%(H).
chegando a uma contagem, em média, da ordem de 10 '. Os vírus permanecem

em torno do valor inicial de V(0) = 10. Então, este comportamento sugere que
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um tratamento poderia ser realizadousando uma variação no tempo sobre este

parâmetro.

Observamos ainda quc
quanto maior o valor da variação
apliemda a- este- parâmetros-mais
rapidamente ambas carga viral e

população de células infectadas

serão eliminadas, e a população
de células T CD4+ atingirá uma
nova estabilidade. Isto é previsto,
pois o tempo médio de vida das
células não infectadas, l/dv,
diminui conforme dr aumenta.

Fig. 4.5 : Variação no parâmetro dr m odeio l

e variação nos parâmetros É,, &, e N

Estes parâmetros apresentam comportamentos similares quando sujeitos

às variações de =t.10%, ]:20% e =t.50%, como mostram as Fig. 4.6, Fig. 4.7 e
Fig. 4.8.

Fig. 4.6 -- Variação no parâmetro kí modelo l Fig. 4.7 Variação no parâmetro k2 -- modelo l

T xt 'r'' xt

 
Tm x t V xt

   

R-S09 B-209 Blo%za H 09 R-tooWoH+209 Raso%Uo
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Para a variação de --50%

(H) em relação ao valor original
de cada parâmetro, observa-se que

a população de células não
i:n feetadas, T, permanece-

constante, enquanto as
populações de células infectadas,
T' e T'*, decaem, tendendo a zero,

e a população de vírus, V, decai
permanecendo próxima à
condição inicial V(0) = 10. Para a

variação de --20% (H), a

população de células T também

permanece constante. No entanto,

as populações de células Fig.4.8:VariaçãonoparâmetroN--modelos
infectadas apresentam um
aumento em suas contagens iniciais, o mesmo acontecendo para a população de
vírus, embora, neste caso, mais tardiamente. As demais variações não
proporcionam mudanças nas dinâmicas originais.

Logo, quanto menores os valores destes parâmetros em relação aos seus
valores originais, mais rapidamente a população de vírus será erradicada, ao
passo que a população de células T CD4+ será mantida sem alterações

Então, este comportamento sugere que um tratamento poderia seí-

realizado introduzindo uma variação no tempo sobre estes parâmetros, de tal
forma que díminuissem seus valores

e variação no parâmetro r

Conforme as variações aplicadas neste parâmetro diminuem, as dinâmicas
das populações vão se tornando similares às originais. No caso em que a
variação é de --50% (H), essas dinâmicas são ligeiramente distintas do original

para a população de células T não infectadas, após um declínio inicial, ocorre
um aumento, seguido de um período de estabilidade. Para as populações de
células infectadas e de vírus, ocorre um comportamento inverso.

T xt 'r xt

  
'Í''+ x t V xt

   

H-So? RZ09 Ei09 H ou R--io%za B-20% H'-SOB
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Para a variação de +50% (H)

em seu valor original, observa-se
uma mudança da dinâmica das
populações. A população de células
nâcP unfeet-idas, T, permanece

constante, enquanto que as
populações de células infectadas,
T* e T'*, decrescem,

exponencialmente, atingindo zero.
A população de vírus, V,
permanece constante na condição
inicial V(0) =10.

Portanto, quanto maior a
variação aplicada a este parâmetro,
mais rapidamente as populações de
células infectadas decrescerão até

atingir o valor zero, enquanto as populações de células T e de vírus irão
permanecer constantes. Este fato também é esperado, pois o tempo médio de
vida da população de vírus, l/c, diminui com o aumento de c.

Além disso, um tratamento poderia ser realizado usando uma variação no
tempo sobre este parâmetro, de tal forma que aumentasse seu valor

50ç B20% B-lo%Uo H vazo H+io% H+Zog B+Soo%o

Fig. 4.9 : Variação no parâmetro f -- modelo l

2.1. 1 Conclusões

De acordo com o estudo feito anteriormente sobre as variações dos
parâmetros do modelo 1, concluímos que os parâmetros que sugerem mudanças
no tempo são : 7'...., dr, É,, É?, N e r. Para o parâmetro T..., uma mudança não
faz sentido, do ponto dc vista biológico, uma vez que simboliza o valor máximo

que a população de células T não infectadas pode atingir e isto não poderia, a
.Pr/af/, ser modificado no decorrer do tempo.

A utilização de droga-terapia pode estar vinculada às modificações no
tempo dos demais parâmetros (por exemplo, para imitar o efeito de um inibidor
de transcriptase reversa, Pef"e/io# e/ a/.[20], aplicam ao parâmetro N algumas

variações). Em outros modelos que vimos no Capítulo 2, por exemplo, os
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modelos 4 e 8, a aplicação de droga-terapia foi utilizada em parâmetros que
modelam as taxas de infectividade.

2.2 Modelo lO

O modelo 10 é dado pelo seguinte conjunto de equações diferenciais
ordinárias

d

d

Ü

d

d

' . - l-ünl -'" lzl=)' - ",' - n.',''{ - &.'c

,é.'rL'-a...r'.l Jo;q
LG + }'"

*'--*«'-(e:
.. W- l#:;l''' -'" G - d . N ' l/sl'' - ',''K -- BIÉbl

..xl ».'K l«...a-õ.m.l#:;l'' -«,«K--l#::l

Os significados de cada parâmetro estão representados a seguir

máxima proliferação da população de células T CD4+
taxa de morte da população de células T CD4+ não infectadas
taxa de morte da população T' de células T CD4+ infectadas
taxa de morte da população Tr de células T CD4+ infectadas

taxa pela qual as células T CD4+ tornam-se infectadas por vírus V;

taxa pela qual as células T CD4+ tornam-se infectadas por vírus V
kT : coeficiente de eliminação viral

C : constante média de saturação da proliferação da população de células
não infectadas

taxa máxima de eliminação(sensível)
taxa máxima de eliminação(resistente)
constante média de saturação

g.: taxa máxima de entrada a partir do sistema linfático
g.: taxa máxima de entrada a partir do sistema linfático

T CD4+
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b : constante média de saturação de fonte viral linfática

(l - q) : probabilidade de que uma mutação significante ocorra
Pi : porcentagem de eficiência do tratamento

PZ : porcentagem de eficiência do tratamento

N: número de partículas virais produzidas por células infectadas no plasma

Neste caso, os dados para cada parâmetro sob variação estão sumarizados
na Tabela 4.2

Parâmetros

Tabela 4.2 Variação nos parâmetros modelo 1 0

Os testes foram feitos supondo que um parâmetro varia enquanto os
outros permanecem inalterados quanto aos dados originais do artigo

de K/fira ef e/ a/.[11].Como condições iniciais tomamos T(0)=1000 mm-',
T'(0):0 mm'', T'(0):0 mm ', V,(0)=10 mm': e V,(0)=0 mm''. Isto significa
que estamos estudando um indivíduo infectado, que não está em equilíbrio, nem
próximo a cle.

Os resultados que obtivemos destes testes estão descritos a seguir.

  .50% .20%   o% 10% 20% 50%
dv 0.005 0.008 0.009 0.01 o.Oll 0.012 0.015

d.r. 0.25 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.75

dv. 0.25 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.75

k. 1 .25E 04 2.00E-04 2.25E-04 2.50E-04 2.75E-04 3.00E-04 3.75E-04

k, 1.25E-04 2.00E-04 2.25E-04 2.50E-04 2.75E-04 3.00E-04 3.75E-04

kT 0.005 0.008 0.009 0.01 o.Oll 0.012 0.015

P 0.025 0.04 0.045 0.05 0.055 0.06 0.075
C 94 150.4 169.2 188 206.8 225.6 282

Pi, 0.25 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.75

Pi, 0.25 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.75

c: 94 150.4 169.2 188 206.8 225.6 282

g; 165 264 297 330 363 396 495

g. 164.9175 263.8680 296.8515 329.8350 362.8185 395.8020 494.7525

b 4 6.4 7.2 8 8.8 9.6 12

q 0.4995 0.7992 0.8991 0.999 1.0989 1.1988 1.4985
N 5 8 9 10 1 1 12 15

P. 0.5 0.8 0.9 1.0  Pz 0.55 0.88 0.99 1.0
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e variação nos parâmetros dr', É, e .P;'

Fig. 4.10 Variação no parâmetro dr' mo dela 1 0 Fig.4.11 : Viciação no parâmetro &. modelo 1 0

Observamos que os parâmetros que permanecem sem alterações são
aqueles relacionados às variáveis
V. e T', que representam a

linhagem de vírus resistente à
droga e as células que se tornam
infectadas por esta linhagem de
vírus, respectivamente

Este comportamento é

esperado uma vez que, Pt=Pz=1, e

quc estes parâmetros atuam nas
variáveis que representam

resistência à droga terapia e,
portanto, não se alteram no
decorrer do temoo

Fig. 4.12:Variação no parâmetro Pi' modelo 1 0

   
Vs x t

 
Hs09 Bz09 H í09 H ow H*ío% R*z09 B*sow

   
   

Bsow Bzos B l09 a 09 B*i09 H*zo-za H*s09

T x t

 

 

Vr x t

ES09 R-20oya H-lo! H oç R*loa%a B*Zog B*50a%o
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e variação nos parâmetros dr e C

Estes parâmetros apresentam comportamentos semelhantes com relação a

todas as variações aplicadas. Para variações de +10% (H), +20% (H) e
H0o},&(H)í nbsen'aar Tur a
declínio de T, T; e T' é mais rápido
e as variáveis V. e V, aumentam

mais lentamente comparando-se

com os decréscimos de 20% (H) e

10% (H) nos parâmetros originais.
No entanto, este aumento mais
gradativo alcança valores da ordem

de 10s, para V;, e nos casos em que
o valor do parâmetro diminui em
10o%o (H) e 20o%o (H), o «alo.

máximo de V; é da ordem de 10'

Para um decréscimo de

50% (H), a população de células T

H.50'%o H-20ozo H.Í09 Bo.%a a+t09 H+20'za H+SO.za

T x t

Fig.4.13 : Variação no parâmetro dr -- modelo lO

se recupera da infecção e os vírus,
de ambas as linhagens, após um
decréscimo inicial movem-se para

uma estabilidade. Logo, com esta
variação nestes parâmetros,
mudam as dinâmicas, promovendo
resultados que são esperados

quando aplicamos a droga-terapia.

Ambas as variações, de
-20% (H) e -10% (H), promovem
comportamento semelhante : um

declínio inicial das células T com

aumento de V; e V. , movendo-se

Ts + Tr x t

Vs x t Vr x t

Fig.4.14 : Variação no parâmetro C modelo 1 0
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para uma estabilidade, tanto para T como para V. e V r

e variação nos parâmetros dr' e &

lestes dais patâmetras

apresentamcaracterísticas
semelhantes com relação às
variações a eles aplicadas. Para as
variações que dccrementam os
valores originais dos parâmetros

(H), (H) e (H), as dinâmicas de T,

T', T' , V; e V., são praticamente

as mesmas, excito pela escala de
valores. A população de células T

não infectadas decai pata zero. As
populações de células T infectadas,
após um declínio inicial, migram
para uma estabilidade. As
populações de vírus, após um

Fig.4.15 :Variação no parâmetro dz'' modelo 1 0

período sem alterações, apresentam

um período de aumento acentuado.
Já para variações que

incrementam os valores dos

pa'âmet'os originais(H),(H) e(H),
observamos que há uma
significativa mudança no
comportamento esperado da
solução numérica. Após uma queda
rápida da variável T, esta move-se
para uma estabilidade. Para as
populações de vírus ocorre um
aumento inicial rápido até o
encontro de uma estabilidade.

Fig.4.16: Variação ílo parâmetro ó m odeio 1 0

T X t TÍ ]:Ti:RI

  
Vs x t Vr x t

 
H.So%zo B.20g H.toq Hog H+toaUo H+Zoo%o H+So%

 
Ts + Tr x t

 

Vr x t

 
H.Soo%a H.209 a.io% H09 H+toe B+20%Uo H+S09
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e variação no parâmetro ÉJ

Observa-se queda das
populações de células T, T' e T'

paranariaçães qur incrementam o

valor original do parâmetro (H),
(H) e (H), e, confo'me o valor da
variação aumenta, esta queda é
mais rápida. As populações de
vírus V; e V, aumentam mais
lentamente, se comparadas com

as variações que decrementam os
parâmetros originais.

Para variações que

decrementam o valor original,

Fig. 4.17 : Va.cação no pa-âmet.. ,ê,-- modelo IO(H),(H) e(H), as dinâmicas das
populações são modificadas. A

população de células T decai até um nível cuja ordem é de 10' , ao passo que
V =(V; + V.) atinge um valor máximo da ordem de 10'

e variação no parâmetro Ér

Para variações que
decrementam o valor original de &r
(H), (H) e (H), as dinâmicas das

populações são semelhantes. A
população de células T não
infectadas decai rapidamente, indo
para zero. Comportamento
parecido ocorre para as populações

de células infectadas, ao passo que
V; e V., aumentam sem limites.

])ara variações que
Fig 4.18 :Variação no parâmetro &r modelo 1 0

T x t

  
Vs x t

 
B-Soa%o B-20nzo R-io? a og H-'-toada H--209 H*S09

T x t Ts +Tr x t

   
Vs x t Vr x t

 
B509 B-209 H-t09 H o! R--i09 H--20q B's09
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incrementam o valor original do parâmetro (B), (a) e (H), as dinâmicas das
populações são alteradas.

e

}) ,

variação no parâmetro P

PatETa rta çõ erq urd e cre m e nt a-m

as dinâmicas das populações são
« al«:-n 'iÜn a F du.p a '-tm etT(r (H)Í(HTx
semelhantes. A população de células T

infectadas decai rapidamente
estabilizando-se em um certo

valor; a população de células T não
infectadas também decai

inicialmente indo para zero e, em
contrapartida, as populações dc
vírus V. e V., aumentam sem
limites.

As dinâmicas das populações

são modificadas para variações
que incrementam o valor original
do parâmetro(H), (H) e (H).

(

Fig. 4.19 : Variação no parâmetro .P modelo 1 0

e variação no parâmetro .p,'

Para variações que
decrementam o valor original do
pa'âmetro (H), (H) e (a), as

dinâmicas das populações são
alteradas.

Já, para variações que
incrementam o valor original deste
pa'âmetro (H), (H) e (a), a$
dinâmicas mantêm-se semelhantes

uma queda inicial da população de
Fig. 4.20 : Variação no parâmetro .P. modelo 1 0

T x t Ts + Tr x t

   
Vs x t Vr x t

R-Soo%a H-20%za R-io%Ua H Oo%a B--l09 H--201 B-'.S09

T x t Ts + Tr x t

   
Vs x t Vr x t

 
B-Sonha B-20% R-Íooza H o% H*io% B+20% R-SOS
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células T não infectadas chegando a zero. A população de células infectadas,

após um rápido aumento, segue para uma queda até alcançar uma estabilidade. E
a população de vírus, após um período sem mudanças discerníveis, aumenta sem
limites.

8 variação no parâmetro C,

Para os valores das variações de

(H), as dinâmicas das populações

50o%o (H), -20o%o(n), -longo (B) e +10oyo

obedecem praticamente o mesmo
comportamento. As populações de
vírus, V, e V., após um período
sem alterações distinguíveis,
aumentam sem limites; a população
de células T não infectadas tem

uma queda inicial que chega a zero
e a população de células
infectadas, após um rápido
aumento, cai até estabilizar-se.

As dinâmicas das populações

são alteradas para vaí:cações de
+20o%o (H) e +50o%o (H) em 'elação
ao valor original deste parâmetro.

Fig. 4.21 : Variação no parâmetro Cj modelo 1 0

e variação nos parâmetros g, e .g,

Como vimos no Capítulo 2, o parâmetro g. é tomado sutilmente menor do
que o parâmetro g.. Logo, em nosso estudo, estamos considerando o cruzamento

das variações entre g, e g. que é mostrado na Tabela 4.3.

T x l

 
Vs x t Vr x t

B-S09 BZ09 H-l09 H 09 B+t09 B--20%Ua R'-509
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Tabela 4.3 : g, x gr

Para variações que aumentam

os valores originais(H),(H) e(n),
observa-se que o declínio de T, T;
e T' é mais rápido e as variáveis V
e V, aumentam mais lentamente,

comparando-se com os decréscimos

de 20% (H) e 10%(H) nos

parâmetros originais. Contudo, este
aumento mais gradativo alcança

valores da ordem de 10s, para V,, e

nos casos em que o valor dos
parâmetros diminui em 20% (H) e

10%(H), o valor máximo de V; é da
ordem de l O'.

Todas variações que
diminuem os valores originais dos parâmetros, promovem comportamento

semelhante : um declínio inicial das células T com aumento de V. e V
movendo-se para uma estabilidade, tanto para T, como para V: e V

S

r

r

Ts + Tr x t

Vs x t Vr x t

R-509 B-20% Etoe H o%ua H+Ío% H+20% H'-So!

Fig.4.22 :Variação nos parâmetros g, xg, -- modelo lO

  g: g.
-50% 165 164.9175

-20% 264 263.8680

.10% 297 296.8515

o% 330 329B 150

+10% 363 362.8185

+20% 396 395.8020

+50% 495 494.7525
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e variação no parâmetro g

Este parâmetro simboliza a
probabilidade de que uma mutação
genética úgnil=icanteaãaocorra='Logo;
seu valor numérico deve ser

maximalmente igual a 1. Portanto, para

variações que incrementam seu valor
original(H),(n) e(H), tornando-se

maiores do que 1, ocorre uma
instabilidade muito grande na
solução numérica.

Para as variações que diminuem

Fig.4.23:Va-iaçãonopa'âmet.og-modelo10 eu valor original (H), (H) e (H),
vemos que a população de células T

não infectadas, após um declínio inicial, chega a uma estabilidade; as populações
de células T infectadas comportam-se de maneira semelhante às populações de
vírus : um aumento inicial.mais gradativo para as populações de vírus. seguido
por um período de estabilidade

As dinâmicas das populações de vírus são alteradas para variações de
-50%(H), -20% (H) e -10% (H), em relação ao valor original deste parâmetro.
Quanto menor o valor de q, mais rapidamente as populações de vírus alcançam

uma estabilidade, ou seja, a probabilidade de que uma mutação genética
significante não ocorra é maior.

e variação no parâmetro N

Para as variações que aumentam o valor original deste parâmetro (H), (H)
e (H), as dinâmicas mantêm-se semelhantes : uma queda inicial da população de
células T não infectadas chegando a zero, um rápido aumento, seguido de uma
queda até o alcance de uma estabilidade para a população de células infectadas

e, após um período sem grandes mudanças, aumentam sem limites as populações
de vírus.

T x t

 

 
Vr x t

Rs09 Bzoç Rios H os H*t09 H*209 B*so%
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Para variações que diminuem
o valor original do parâmetro (H),
(H) e (n), as dinâmicas das

populações são alteradas.
Quanto nlenore miar de Ní

mais rapidamente as populações de
vírus alcançam uma estabilidade,
enquanto, apesar de um declínio
inicial, a população de células não

infectadas T, permanece, tambétn,
sem grandes modificações.

Fig. 4.24 : Variação no parâmetro N modelo 1 0

e variação nos parâmetros P, e P,

As alterações relativas a Pi estão associadas também a Pz, pois para este

modelo , Pz é tomado sutilmente maior do que P].

Fig. 4.25 Variação nos parâmetros Pt e P2
tnodelo IO

Fig. 4.26 Variação nos parâmetros Pt e P2
tnodelo IO

T x t

 
Vs x t Vr x t

R-Sog H-20S rios H Oa%a R-to%%a H--209 H+So%

   
    

Bs09 B20% B íow H oç B*iow H*z09 H*s09

   
Vs x t

 
Bsow B209 B-io% a ow H*ios H'20s H*s09
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Nas Fig. 4.25, 4.26 e 4.27,
apresentamos os resultados das
simulações em três períodos de
tratamento diferentes : de 0 a

a5(Fdias,de40(Fa] U50 dias.re de
1750 a 2100 dias,

respectivamente. Podemos
observar que as dinâmicas são
modificadas no período de
tratamento(lembrando que para
este modelo o tratamento é

periódico, e não contínuo).

Quanto menor o valor de P:,
mais tempo as populações de
vírus irão demorar para aumentar.

Fig. 4.27:Variação nos parâmetro Pí e Pz--modelo lO

De qualquer forma, isto irá ocorrer

2.2. 1 Conclusões

Excito os parâmetros dT', k. e pi', todos os outros apresentaram

sensibilidade em relação às variações aplicadas em seus valores originais. Ora,
por variações que incrementam seus valores originais (dr;, b, kT, p e Ci), ora por
variações que decrementam seus valores originais (P., P:, N, q, g, x g., pi;, k,, dv
. c)

No entanto, nenhuma destas variações implicou que as populações de

vírus fossem erradicadas. No máximo, as populações de vírus alcançaram uma
nova estabilidade, o mesmo ocorrendo para as populações de células infectadas
e não infectadas .

A aplicação de tratamento, em que P: e P: sofrem variações,

proporcionou uma alteração no período em que a droga-terapia é aplicada.

Tratamentos começados mais cedo (Fig. 4.26), chegam a promover uma
recuperação na contagem de células T CD4+. Contudo, as populações de vírus

   

    
H-50oZo B-20a%ü B-iog H os B-'-ioo%a B+20o%a H-'-SOV
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aumentarão sem limites após um certo tempo Isto poderia indicar que o
tratamento de um indivíduo deve ser contínuo ?
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Conclusões e sugestões para a
continuidade do trabalho

Neste trabalho, apresentamos uma série de modelos matemáticos que têm
como objetivo representar características das dinâmicas entre as populações de
vírus, células infectadas e células não infectadas. Como mostrado no Capítulo l,
a infecção por HIV é um processo biológico complexo e ainda existem questões
relacionadas a ela que não estão completamente resolvidas, como por exemplo, a
eliminação viral, as células de memória que guardam informações sobre o
antígeno (e, portanto, devem ser englobadas de alguma maneja aos modelos), a
própria atividade anta-HllV do organismo e o fato de que o vírus HIV é capaz de
atacar outras células do organismo

Em todas as implementações utilizamos dados observacionais a fim de
obtermos as precisões para o passo de integração. Contudo, estes dados são
referentes a uma classe de indivíduos que se encontram no equilíbrio, ou
próximo a ele. Logo, nem todo conjunto de dados fornecido irá gerar uma
solução numérica convergente e estável. Assim, é necessário um estudo que
envolva as outras classes de indivíduos infectados, pois desta maneira
poderemos melhorar as precisões.

Mesmo analisando uma classe específica, foi possível identificar
parâmetros que induzem alterações nos comportamentos das soluções ao longo
do tempo.

Como continuidade do trabalho, uma proposta seria a introdução de
funções que representariam estes parâmetros ao longo do tempo. Observamos

que isto só é possível para parâmetros que podem ser obtidos e acompanhados
ao longo da evolução da doença para um grupo dc indivíduos da mesma classe

g
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Ajustes de curvas poderiam ser definidos para classes específicas de
indivíduos e testados, imediatamente, com adaptações na estrutura da interface

que gerimos .

Lacunas nâ modelagem do fenómeno evolutivo, ou ações de droga-terapia,

Mmbém podenFaeFpçeenchidas eoín =expeÉimentos numét:icosrmesme que não
exista uma base de dados consistentes.
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Apêndicel

Todos os métodos estudados neste trabalho foram implementados

utilizando a mesma linguagem de programação (À4'/rios(ZÁ/ .Z)ez,e/apor .f/xd/a l//.fxa/
C++) e, portanto, usando recursos do sistema operacional 7W/r/"o.rz?Á/ llzz#daw.r 98.

Neste apêndice mosttaremos como utilizar a interface gerada, usando o
modelo 2 como exemplo. Para os demais modelos, a interface apresenta
basicamente as mesmas características, com algumas adaptações que
posteriormente destacaremos.

Os algotitmos referentes aos métodos numéricos que implementamos

neste trabalho foram retirados das referências bibliográficas : Gera/2 [7]
Lambe/"/ [13] e Pfeíi [21].

)
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1. Utilização da interface para os modelos de la 3, 5, e de 6 a ll

Tela inicial

Fig. AI. 1 : Tela inicial

Sak do Shulador

ü Simulação do l#odclo 2

Botão que controla a entrada
dos dados das condições
iniciais de parâmetros dados
na referência bibliográfica

Botão que controla a chamada
de uma janela que apresenta

resultantes dadadosos
simulação

Botão que controla a
limpeza dos gráficos
na tela

Condições Iniciais
T   T'ÍB} T    

       

Botões que controlam
a scleção do método
numérico desejado

S   Tmax dt

       
kl k2 N delta

       
C teta l-TR afinal

       
Início do Tratamento

 
Euler Euler &primorado

Euler M.odlflcado Bunge-Kutta 3x3

Rungc-aura 4x4 Runge-Kutta'Echlberg

Slmpson Adams Moulton

Ç.l.eParâmetros l lg Llmpargrãficos g l Ig :Relatório
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- Botão C.l. e Parâmetros

Uma vez que o usuário selecione este botão, as condições iniciais e os
paí:âmetros da referênciae=bi-bliográfiea aparecem na tel:a (F-ig«-2)

B Simulação do Modelo 2
Sair do Shuladoí

Fig. AI.2 Botão C.l. e Parâmetros selecionado

Os parâmetros que variam em cada modelo são deixados em bí.anco, de
modo que o usuário possa digita-los.

Na interface, temos

início do tratamento : número de dias em que se opta pot iniciar o
tratamento

tn..t : número de dias em que se opta por avaliar os resultados

l-TR : eficácia do inibidor de transcriptase reverso, expressa em decimais
(por exemplo : 75% = 0.75)

Condlç6es Inldais

    I'to] vlo}
1000 D n  

   
$ P Tmax dt

    15Ü0  
kl k2 N delta

D.00Ü024 D.0Ü3   Ü.24
C   l-TR  

2.4 1.0    
Inicia do l ratamcnto

   
 

Euler Euler Aprimorado

Euler Modificada Range-Kutta 3x3

Runge Kutta 4x4 Runge-Kutta-Eehlberg

Sjmpson Adams-Moulton

L.:...ç:!.e ParametroB ...]ã 1: g LimparGráficos 1 11% g Relatório
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i-i'K : eil.cacía cio inibi.doí- de protease, expressa em dectmaís (Dor

exemplo : 75% = 0.75)

Se, por ventura, o usuário deseja digitar outros valores para as condições
iniciais e parâmetros, ele pode executar isto a qualquer momento, bastando
preeenehePO campa =quGdes(4a modificar.

Valores negativos digitados para qualquer campo não serão aceitou, e a
interface exibe uma mensagem de aviso, como dada na Fig. AI.3.

B Simulação do Hodelà: 2
$ú dó ÇirMõda

Candiç6es Inldais

Tlo]. ] ] T-]0]
o 1 1 0

Parâmetros e Constantes

ill:] I'amar
ü.O1 1 1 15üo

o.001 T xt Pxt

dt

D.02
kl

Trata

20

Métodos N

Euler H Euler Aprlmorado

Euler b4udificadn HI Bungc-Kutta 3x3

Rungc-Kutta 4x4 H Rungc-Kutta-Eehlberg

Sjmpson H Adams-Moglton

C.l. e Parâmetros

CmEIÇÕes biciais e parâmetros devam $er positivos e Q <úi-TR <ú l.Â V xt

Limpar gráficos Relatório

Fig. AI. 3 : Mensagem de aviso
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Após a entrada dos dados, escolhe-se um método numérico dentre os
disponíveis e, então, os gráficos correspondentes à solução surgirão na tela
(Fig. A1. 4).

H Simulação do Modela 2
Sdr do Shulador

Fig. AI. 4 Escolha do método numérico

CondlçEes InIcIaIs

  'rlo) T']O]  
  Ü 0   T xt

 
S P Tmax dt

10 Ü.D3 15ÜÜ  
kl k2 N delta

O.DOüü24 n.003 200 D.24
C teta l+R afinal

2.4 ].0 Ü.5  
Inicio do l ratamcnto Tn+xt

 
20

Euler Euler Apíimorado

Euler Modificad o Bunge-Kutta 3x3

Runge-Kutt8 4x4 Runge-Kutta-Eehlberg

Sjmpson Adams-Mogltün$g l

C.t.eParâmetr08g! HI Limpargráflcos l HI ; Relatório
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- Botão

Se o usuário desejar informações sobre os resultados das simulações
numéricas, basta selecionar este botão.

O resultado desta ação é dado pela Fig. AI. 5

-' [ondções Irüçid$

;;WI [vW

)aâmetí

ID

Q$ - ;. - : --:-;

mm-3

F'aq'"''i
D.WI mm-3

Método EscohidÚ: i l Adams.Moulton

},li .;a
Tempo fhd l IQO llf das]

Valor Mál&no de T ll l l.a)E+003%êf l$mm.3 em

Valor Mínimo de T Êll lg l:tX)E+003t ;ll l Imm.3 an

Valor Máxho de T- EI lâ 9.90E.008 ll lãmm.3 em

Valor hd írüm de T-11 1: ::0.a)E+0(X) all ãl mm.3 an

VabrMáxhodeT* !f1 9.48E.006 ll l mm-3em

Valor Mínimo dá:íí'':i 1 0.aJE+0a)

Vabr Malho deV 1l lg l.eBE4D3 $BI l Êmm-3 em

valor MírümodeV :gl 1.95E-0Q7 1i f'ilã:i;i

nasaladosS

P

r'a"'Tí

dera

0.DI M22

cldsl

mm-3

0. 00W24

FMF r'TBT
r=?;'; 1 '.w

Fmi''! ['':Ti
F=m' l 'n
Fis=" 1 an l ;

diats)

dfats]

daEs}

dias)

0.24

12.15

1.97

Fig. AI.5 Resultado da seleção do botão Relatório

H Botão Limpar Gráficos

Este botão deve scr utilizado quando se deseja limpar os gráficos da tela

dias

mm3xda.l

da.l

dia-l

dia.l
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Finalmente, para sair da interface, basta clicar na opção Sair do Simuladclr,

no canto superior esquerdo da janela, ou apenas pressionar as teclas
ALTas (Fig. A1. 6).

Candiç6cs Iniciais

.!!gLJ ] 'wto]
1000

vto)
o.001

Parâmetros e Constantes

$:;:] 1 p l [M=
lo 1 1 0.03 ll 1500
kl ;l 1 1 : kZ : 1 1 '::N

o.ooooza 1 1 0.003 1 1 zoo
d l l l teta , l l IPTn
z.a l l l.o 1 1 0.5

Início do Tratamento
20

dt

0.02
delta

1(1:) 00njafecharaapRcaç8ü?

X

Métodos Numéricos

Euler 1 1 Eulcr8primorado

Eulerb4odificado 1 1 Bunge-Kutla 3x3

Rungc-Kutta 4x4 H Rungc-Kutla-Echlbcrg

Sjmpson H Adam3 Moulton

Ç.l. e Parâmetros HI LimparGráficos Relatório

Fig. AI. 6 : Saída da interface
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2. Utilização da interface para os modelos 4 e 6

- Tela inicial

Fig=A'1. 7 i TclT ttriÚal

Sai da $huladot

Condições Inldals

T(O) g H 'r]O] g H Vital

l
n H

l

HH

HU

VNljB}

Parâmetros e Constantc8

S

k

l+R

p 1 1 Tmax dt

CNi l iã delta

l-PR 1 1 afinal

Métodos Numéricos Botões que controlam
a seleção do método
numérico desejadoEuler Euler Aprímorada

Euler Modificado Bunge-Kutta 3x3

Range-guita 4x4 Runge-Kutta-Echlberg

Slmpson Adams-UoUlton

C.l. dn Equilíbrio Parâmetros Limpar Gráficos Relatório

Botão que controla a
entrada das condições
iniciais dadas na referência
bibliográ fica .

Botão que controla a
limpeza dos gráficos
na tela.

Botão que controla a entrada
dos parâmetros dados na
referência bibliográfica.

Botão que controla a chamada
de uma janela que apresenta
os dados resultantes da
simulação.
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- Botão

Se o usuário deseja iniciar a simulação numérica com as condições iniciais

dadas no equilíbrio, deve então selecionar primeiramente o

(Fig. AI. 8). Isto porque nestes modelos as condições iniciais dadas no
equilíbrio, dependem dos valores dos parâmetros que serão digitados.

Caso contrário, o usuário pode digitar as condições iniciais
independentemente dos valores dos parâmetros.

botão parâmetros

Ü Simulação do Modelo 6
Sair doShuladoí

Fig. AI. 8 Botão parâmetros selecionado

Condições Iniciais

Tt0] Plo]   VNllü}
       

   
S P Íman dt

  Ü.U3    
k N delta C

D.ÜODQ24   Ü.24 2.4
l+R l-PR tfinal

     

   
Eulcr Euler Ap rimorada

Euler Modificado Bunge-Kutla 3x3

Runge-KuUa 4x4 Runge-Kutta-Eehlberg

Slmpson Adams-Maglton

c.l.do EquilíbrloÊ$ 1[. metros i] @LlmparGráficos ãÊ j%Relatório
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- Botão C.l. dü E quilíbíiü

Uma vez que o usuário selecione este botão, as condições iniciais serão
calculadas ncrxquilíbriorsegundcr a referênciaübl-iagráficr dcr modelo

(Fig. AI. 9) e após o preenchimento dos campos em branco.

B Simulação do Modela 6
Sair do Shulado{

Fig. AI. 9 Botão C.l. do Equilíbrio selecionado

Condiçacs Iniciais

  T''(O)   VNitO]
1.1jlIE+ü02 4.5DE+Oül 4.50E+OD3 ü.OOE+OQO

   
S P Tmax dt

  0.03    
k N   C

Ü.0Ü0024 ]000 0.24 Z.4
ITR l-PR afinal

D.5 Ü.5 36

   
Euler Euler Aprimara da

Eulcr Modificado Rungc-Kutta 3x3

Runge'Kutta 4x4 Runge-Kutta-Eehlberg

Sjmpson Adams-Moultan

C.l.doEquilíbrio H Parâmetros B LimparGráficos HI Retalório
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Valores negativos digitados para qualquer campo não serão aceitas. Além
disso, digitando-se valores para os quais as condições iniciais do equilíbrio são
negativas, a interface exibe uma mensagem de aviso, como dada na Fig. AI.lO.

Condlç6eslnicials

Elgl .yl11. H !Nllol
4.1 7E+OOI B-4.1 7E+O02 B II.DDE+OtIO

Parâmetros e Constantes

p 1 1 Tmax
U.03 1 H 150B

N g 1 1 delta

100
l-PR
0.5

Método

T[O]

1.00E+003

P111111;n =lxiH= =lãilt=
llalli

H A

-:e:Bn n

S

10

k
0.000024

l-TR

0.5

dt

Ü.02
C

Condbõw [idd8 B paâmetros devem $er pos]üa$, Q<n ]-RT < ] e ü <« ]P< ]A
Euler

Eulerblodificado H Bunge-Kutta 3x3

Rungc-Kutta 4x4 H Flunge-Kutta-Eehlberg

Slmpson aÊê Adams-Mogllon

C.l. do Equilíbrio Parâmetros Hlg Limpar Gráficos Relatório

Fig. AI. 10 : Mensagem de aviso
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Após a entrada dos dados, escolhe-se um método numérico dentre os
disponíveis e, então, os gráficos correspondentes à solução surgirão na tela
(Fig. AI. l l).

B Simulação do Modelo 6
Saú do Simulador

Condiç6eslniciaís

[!P[ E[ T']01 H Vi]O]

1.00E+002 114.SOE+OOI il4.SOK+O03

Parâmetros e Constantes

}:] l !pw
o.03 1 ! 1500
N l;g 1 1 gdelta

ü.oooozaH i lodo 1 1 0.24
l-TR i- l l l.: l-PR 1 1 tlinal

0.5 i 1 36
Métodos Numéricos

VNllD}
0.80E+000

VNlxt

Euler H EulerAprimorado

Euler b4odificado ã HI Bunge-Kutta 3x3

SÍmpson Adams Mouro

C.l. do Equilíbrio Earâmetr08 @ BI LlmparGráficas Relatório

Fig. AI.ll Escolha do método numérico
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Depois de a solução numérica ser exibida na tela, o usuário deve aguardar
alguns instantes, enquanto o programa limpa os campos que guardam as
informações das condições iniciais.

Botão ReFalório

Se o usuário desejar informações sobre os resultados das simulações
numéricas, basta selecionar este botão.

- Botão Limpar Gráficos

Este botão deve ser utilizado quando se deseja limpar os gráficos da tela

Finalmente, para sair da interface, basta clicar na opção Sair do Simulador,

no canto superior esquerdo da janela, ou apenas pressionar as teclas
ALTas
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Apêndice 2

Neste apêndice apresentamos os resultados referentes ao tempo de
processamento de cada método numérico sujeito a diferentes variações aplicadas
ao passo de integração inicial, h.. Para cada modelo, ho foi obtido através da
análise efetuada no Capítulo 3. Identificamos, em negrito, os tempos de
processamento para os valores de h..:.., já discutidos também no Capítulo 3.

Os dados referentes às condições iniciais e demais parâmetros são
exibidos também, em forma tabular, para cada modelo.

Todos os testes foram executados utilizando-se um computador de 32 bits
de memória virtual, cujo processador é Intel®) CeleronTM com 64 MB de
memória RAM.
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Tabela A2. 1 Dados para a simulação numérica do modelo 2

CONDiÇÕESiNiCIAiS

T(O) 1000 mm '

r'(o) C) mm''

T' ' (O) 0 mml

v(o) 0.001 mm-s

PARÂMETROS E CONSTANTES

S 10 dia'' x mm ' k. 2.4 x 10's mm3 x dia't

P 0.03 dia'' k: 3.0 x 10 ; dia '

T 1 500 mm-s N 1000

dr 0.02 dia '   0

Õ 0.24 dia'' tn.,i 10 anos

C 2.4 dia : Início do
tratamento

0 ano
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Tabela A2.2 : Tempo de execução(em milisegundos) x passo de integração -- modelo 2

4 As variáveis excedem a capacidade de armazenamento



118 Apêndice2

Tabela A2 .3 Dados para a simulação numérica do modelo 3

CONDiÇÕESiNiCiAiS
r(o) 1 000 mm.-3

'r*(o) ã=.-,
v(o) 0.001 mm 3

PARÂMETROS E CONSTANTXS
S 10 dia-i x mm-3

P 0.03 dia l

T.,* 1 5 00 mm-s

dv 0.02 dia l

8 0.24 dia-i

C 2.4 dia l
kt 2.4 x 10-s mms x dia-i
N 1000

[fin al .[ 0 anos
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k
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N
H
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Tabela A2.4 Tempo de execução(em milisegundos) x passo de integração modelo 3
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Tab ela A2. 5 Dados para a simulação numérica do modelo 4

GONDIÇÕBgINICIAIS

'r(o) 1.0 x 10z m.m 3

T*(O) l 2.59 x 10o mm 3

v(o) 1 4.5 x 10S mm-s

PARÂMETROS E CONSTANTES

  10 dia-t x mm-s

P 0.03 dia l
T.,* 1 500 mm-3

dT 0.02 dia-3

Õ 0.24 dia-i

C 2.4 dia-i
ki 2.4 x 10-s mms x dia ]
N 1000

TjrK 0.75

trinai 10 anos l



121

D
â

h
B

&k

g
.E

'6

a
i.

Nn

Tabela A2.6 Tempo de execução(em milisegundos) x passo de integração modelo 4
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Tabela A2. 7 Dados para a simulação numérica do modelo 5

CONDrÇÕEgiNiCiAIS
T(O) 1.0 x IO2 mín-s

T*(O) 1 3.33 x 10o mm 3

v:(o) l 3 33 x jOZ mm3

VNI(0) b à.-,
PARÂR{ETROSE CONSTANTES

  10 dia-t x mm. 3

P 0.03 dia-l

T.,: 1 5 00 mm.-s

dT 0.02 dia l

Õ 0.24 dia l

C 2.4 dia-i
k 2.4 x 10-s mm3 x dia-i
N  

   
[fin al  
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Tabela A2.8 Tempo de execução(em milisegundos) x passo de integração modelo 5



124 Apêndice 2

Tab ela A2. 9 Dados para a simulação do modelo 6

CONDiÇÕns4NieiAis

r(o) 1.0 x 10z mnl 3

T*(O) 3.33 x 10o mm-s

v:(o) 3.33 x 10z mm-3

VN: (0) 0mm3
PARÂMETROS E CONSTANTKS

S 10 dia l x mm 3

P 0.03 dia l

r.,* 1 500 mm-3

dT 0.02 dia-i

Õ 0.24 dia-i

C 2.4 dia l
k 2.4 x 10 5 mms x dia-l
N 1000

  0.75

  0.75

t fin al 10 anos
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Tabela A2 . 10 Tempo de execução(em milisegundos) x passo de integração modelo 6
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$.

Rn

Tabela A2. 12 Tempo de execução(em milisegundos) x passo de integração modelo 7
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Tabela A2. 13: Condições iniciais, constantes e parâmetros modelo 8

COND lí'õEC lml í'l A l ç

r(o) ] 000 mm '

r(o) 0 m:aí'

v (o) 0.001 mm-]

PARÂMETROS E CONSTANTES

s (t)  
P 0.01 dia''

dT 0.02 dia''

Õ 0.24 dia''

gv 5

kv 2.4 x 10 5 mms dia'i

kT 7.4 x 10 ' dia''

C 100 mm'

b 10 mm-]

N 1000

afinal 10 anos
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Tabela A2 14 Tempo de execução(em milisegundos) x passo de integração modelo 8
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Tabela A2. 15: Condições iniciais, constantes e parâmetros modelo 9

CONDIÇÕESINICIAIS

r(o) 1 000 mm-'

r'(o) 0 mm3

v (o) 10 m.m.'3

PARÂMETROS E CONSTANTES

s (t)  
P 0.01 dia '

dT 0.02 dia '

Õ 0.24 dia'i

gv 20

kv 2.4 x 10's mms dia't

kT 7.4 x IO'' dia :

C 100 mm'

b 10 mm.s

N 1000

Início do tratamento 100 dias

I'ét.mimo do tratamento 350 dias

  0.5

tn.,i 10 anos
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Tabela A2 16 Tempo de execução(em milisegundos) x passo de integração mo delo 9
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Tab ela A2. 17 Condições iniciais, parâmetros e constantes modelo 1 0

CONDIÇÕESINICIAIS

T(0) - :i000 mm '

T'(0) = O mm''

r'(0) = 0 mm '
V'(0) = 10 mm''

V'(0) = O mm '

PARÂMETROS E CONSTANTES

dl C).01 dia l Ci 1 8 8 mm-s

dT; 0.5 dia l g: 330 dia-l

dT' 0.5 dia-i g (0.9995)(330) dia-i

k, 2.5 x 10-4 mm 3 dia-i b 8mm3

k. 2.5 x 10 4 ínm-s dia l C 1 8 8 mm-3

kv 0.01 mm 3 dia-i (l - q) o.001

P 0.05 dia l Pi 1.0

C 188 mm 3 Pz 1.0

pi' 0.5 dia-i N 10

pi' 0.5 dia l tíinai 2450 dias

Início do
tratamento

0 dia I'érmino do

tratamento

0 dia



133

$

R

3
P
ê

R
\'R
Q.

H
g
Q
X

Tab ela A2. 18 Tempo de execução(em milisegundos) x passo de integração modelo 1 0
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Tab ela A2 19 Condições iniciais, parâmetros e constantes modelo l l

fn í) ra TI T r- í5 n c T hí T rT A T C

r(o) l OiJ

T*(O) 10z

  103

z (o) 0

K(O) 1.35 x 10-t4

PAKÂMETKosn CONSTANTES
S 4.0 x 10s dia l (1 10 6 dia l

dT 0.004 dia-i B 0.5 dia-i

Õ 0.3 dia l CD 0.16 x 10-is dia l

Õ: 0.3 dia-i K.,: 27 x 10-i+ dia-i

@ IO3 dia l a 0.04

C l dia-i b 0.2

Õ: l dia-í y 0.5

tíin al 10 anos  
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Tabela A2. 20 Tempo de execução(em milisegundos) x passo de integração modelo l l
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