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1 INTRODUÇÃO

1.1 A¿pe.cto&

Desde a antigüidade foi evidenciada, em detenrd

nadas regiões geográficas, a existência de uma doença cuja

principal característica consistia no aumento de volume da

porção anterior do pescoço, e que foi posteriormente verl̂

ficado ser devido a um aumento de volume da tlreolde. A sa

bedorla popular receitava, para tais casos, a ingestão de

cinzas de esponjas ou de algas marinhas.

A descoberta do elemento químico iodo, em 1813 e

a constatação de que cinzas de esponjas e algas eram ricas

deste elemento levaram Coindet em 1820, a sugerir a exi£

tência de uma relação entre iodo e bocio.

Em 1830 Prevost postulou que a deficiência de

iodo na alimentação seria a provável responsável pelo bocio

endêmico, hipótese que recebeu reforço quando Chatin publJL

cou, em 1852, uma série de trabalhos sobre a ocorrência na

tural do iodo demonstrando que havia uma deficiência bas.



tante significativa deste halogenio no ar* agua e solo das

regiões aonde era alta a prevalência de bocio.

Em 1896, Baumann constatou que a t i reô ide contî

nha iodo em quantidade muito maior do que a de qualquer ou

tro órgão do corpo humano e Kendall, em 1914, conseguiu

isolar de extratos tireoideanos uma substância iodada, fi_

siologicamente ativa, que chamou de tiroxina.

Jâ anteriormente, em 1895, Magnus-Levy, traba

lhando com extratos tireoideanos, havia verificado que oa

mesmos aumentavam o consumo de oxigênio em animais experl

mentais, tendo sugerido que a glândula secretaria uma sub£

tância, responsável por este fato.

A formula da molécula de tiroxina, proposta por

Kériall estava, entretanto, errada cabendo a Harington, em

1926, determinar a estrutura correta deste hormônio e com

prova-la, através de sua síntese.

NH2

CH2 — CH—COOH

TIROXINA(T4) - 3,5,3',51-TETRAIODOTIRONINA

Foi ainda Kendall quem, em 1928, sugeriu que a
tireôide deveria secretar, ainda, outro hormônio bem mais
ativo que a tiroxina. Esta hipótese foi confirmada pelos
trabalhos de Gross e Pitt-Rivers, que isolaram a triiodoti
ronina em 1952. (Gross e Pitt-Rivers, 1952).

N

CHg-CH-COOH

3,5,3*. TRIIODOTIRONINA ( T 3 )



1.2 k&pzctoò ¿ca¿ da. T¿fie.a¿dz

A glândula tireóide esta localizada na parte an

terior da traquéia e é constituida de dois lobos laterais,

unidos por uma porção de tecido glandular, o Istmo. A ti.

reóide ê muito bem vascularizada, possuindo uma das mai£

res taxas de fluxo sanguíneo por grama de tecido do corpo

humano.

Encontram-se na glândula tireóide dois tipos de

células hormônio secretantes: as células foliculares e as

células parafollculares. As células foliculares são re£

ponsáveis pela síntese e secreçio dos hormônios tireoidea_

nos iodados (T, e T.) enquanto o outro tipo de células, as

parafoliculares, ãintetî t̂n e secretara ura hormônio não io

dado que participa predominantemente do metabolismo do cal

cio, a tireocalcitonina.

Na glândula normal, as células foliculares dis

põem-se lado a lado, em torno de urna luz central, formando

estruturas geralmente esféricas no interior das quais eri

contra-se uma substância proteica, o coloide. Estas estru

turas, os folículos, sao as unidades funcionais da glându

la.

1.3 SZntíòt e ¿eciecao do¿ honmdnlob tinto ¿dza.no &

0 iodo ã um componente essencial dos hormônios

tlreoideanos. Uma vez ingerido na alimentação, na agua ,

etc., sob a forma de iodeto é totalmente absorvido no

trato gastrointestinal, de onde, por via sanguínea, é dis

tribuido pelo organismo e chega ä tireóide. A ingestão ha

bitual difere de uma região geográfica para outra, varian

do habitualmente entre 100 e 500 yg diarios.

O conteúdo total de iodo do corpo humano varia



entre 20 mg e 50 mg. Destes, 8 mg a 15 mg estão concentra

dos na tireõide (Riggs, 1952,* Sawin, 1971}, constituindo-

se em uma reserva suficiente para que a glândula possa se

cretar durante longo período, sem que haja nenhuma ingestão

de iodo exôgeno (Tong, 1971). Do restante do iodo corpo

ral a maior parte encontra-se no tecido muscular.

No plasma^ o iodo não organifiçado encontra-se

sob a forma de iodeto; sua concentração varia em função da

ingesta sendo no entanto, bastante baixa (1 a 2,5 yg/1), o

que irá corresponder a cerca de 50 ug. 0 iodo incorporado

ãs moléculas de T. e T.,hormonalmente ativo, compõe um

"pool" de, aproximadamente, 600 \¡q (Xngbar e Woeber, 1974).

A glândula tireõide capta o iodeto plasmático

por um mecanismo de transporte ativo que tem sido denomina

do bomba de iodeto (Vought e London, 1967). Além deste me

c&nismo de transporte ativo foi também evidenciada ã exis

tância de um "escape" do iodeto intracelular por difusão

passiva. Uma vez dentro da célula, o iodeto ê oxidado en

zimaticamente por ação de uma peroxidase. O iodo oxidado

liga-se a um radical tirosil da molécula de tireoglobulina,

formando a 3-monoiodotirosina (MIT); a incorporação de mais

um átomo de iodo, na posição 5, dã origem à 3-5-diiodotiro

sina (DIT). O acoplamento de dois radicais de DIT, com a

liberação de uma molécula de alanina, Irã formar uma mole

cuia 3,5,3',5'-tetraiodotironina (T^ OU tiroxina) (Harring

ton e Pitt Rivers, 1945). A S/S^-triiodotironina <T3) é

formada a partir do acoplamento de urn radical de MIT e ou

tro de DIT.

Apôs a iodação e, molécula de tireoglobulina ê se

cretada para a luz do folículo, constituindo o principal

componente do coloide.

A síntese

inibida por agentes

dos hormônios

químicos qi

tireoideanos pode ser

interferem em várias eta

past transporte ativo do iodeto, oxidação do iodeto intra



celular e Iodação da tireoglobulina. Anions monovalentes,

como os percloratos (CIO*".) e tiocianatoa (SCN~), interfe

rem com o transporte ativo de iodeto. Compostos da famjC

lia das tionamidas e das aulfonamidas inibem principalmen

te as etapas de iodação e acoplamento dos radicais tirosjE

nicos (Mayer, Kelly e Morton, 1956; Ingbar e Woeber, 1974;

Green, 1969).

Em resposta a estímulos específicos, a célula ti

reoideana reabsorve porções do coloide e a tireoglobulina

ê hidroiisada (provavelmente por proteases), sendo libera,

das as tirosinas e tironinas iodadas (KIT, OIT, T,, T.}. As

moléculas de MIT e DIT sofrem a ação de uma enzima (desalo

genase) que rapidamente as desioda sendo o iodeto resultar*

te reutilizado na iodação da tireoglobulina.

A desalogenase não atua sobre as moléculas de T.

e T, que são secretadas para o sangue, indo distribuir-se

por todo o corpo.

Os mecanismos descritos neste item estão apresen

tados do modo esquemático na figura 1.

F1g.

1. Captação do iodeto plasmático 2. Oxidação
3. Organtfiçação 4. Exocitose 5. Endocitose
6. Oesiodaçao 7. Secreção



1.4 Pfiodução e R&gatação Hoimonat

A taxa de produção de T., em indivíduos normais, é cerca

de 90 mg diários enquanto que, para T,, é estimada em, a

proximadamente, 50 mg por dia (McConnon, Row e Volpê,1971;

Pittman, Chambers e f:ead, 1971} .

Embora a produção de T. seja, aproximadamente o

dobro daquela de T_, a analise de extratos de tecidos ti,

reoideanos revela uma concentração intraglandular de T\ 3

a 10 vezes superior â de T». Esta discrepância pôde aer

explicada quando se constatou que, a nível periférico, o

corre conversão de T. em T_, e que esta conversão é respon

sâvel pela produção de 30 a 50% do T. degradado por dia

(Pitt-Rivers ú col., 1955; Braverman e col., 1970; füoeber

e col., 1970; Pittman e col., 1971).

As porcentagens de iodo, em peso, nas moléculas

de T. e T3 são respectivamente, 65,4% e 58,7%, portanto, a

tireôide secreta, diariamente, cerca de 70 a 90yg de iodo

hormonal.

Em indivíduos normais, a secrecão hormonal deve

satisfazer âs necessidades orgânicas, sem ser excessiva ou

deficiente. Torna-se, portantor compreensível que a tjL

reôJde faça parte de um sistema capaz de se regular segun

do o conceito cibernético de regulação retroativa, ã seme

lhança dos servomecanismos. A formulação biológica deste

conceito foi estabelecida por Cannon que a denominou de

homeostase.

A regulação retroativa é caracterizada essen

cialmente pela alça de retroação (feed-back), através da

qual a resposta do sistema influencia o funcionamento des_

se mesmo sistema,tornando a sua causalidade circular e

nio unidirecional como ocorre nos sistemas de estlmulo-re¿

posta. (Fig. 2).



RECEP-
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Fig. 2 - Esquema Cibernético de Regulação Retroativa

O sistema de regulação hormonal tireoideano é

formado pelo eixo hipotâlamo-hipófise-tireóide , mostrado

na figura 3.

HfPOTALA-
MO

i

u.

TRH
HIPOFISE

TSH
TIREOIDE

F1g. 3 - Esquema Cibernético da. Regulação Hormonal T1reoj_

deana

O hormônio liberador da tireotrofina (TRH) é sin

tetirado em núcleos hipotalamicos e liberado na região da

eminência média. Desta região é levado, pelo sistema por

ta hipotálamo-hipofisårio, até as células adenohipofisarlas,

secretoras do TSH, estimulando-as. O hormônio tireotróf¿

co atua sobre a tireõide estimulando a síntese e a secr£

ção dos seus hormônios;estes, por sua vez, vão atuar de m£

do inibitõrio sobre a adenohipôfise ficando, assim,fechada



Fig. 4 - Mecanismo de Regulação Hipotalamo-Hipofise-T1reoj_
de.
1. Hipotaiamo 2. Neurohipofise 3. Adenohipofise
4. Trato hipotaiamo-hipofisario. 5. Tireoide



a alça de retroação ou o "feedback" negativo. Ainda é dis_

cutível que efeito os hormônios tireoideanos teriam sobre

os núcleos hipotalâmicos responsáveis pela síntese de TRH.

A figura 4 representa um esquema deste mecanismo regulador.

(Dureont J.E. 1971; Ingbar S.H. 1971; Reichlin S., J.S. Mar

tin, M. Mitnick, 1972).

1.5 do¿

Os hormônios tireoideanos, T, e T., secretados
4

na circulação pelas células foliculares, estão, em sua qua

se totalidade, adsorvidos a proteínas carreadoras plasmati_

cas:

a) Globu.Zi.na cctA.tLta.do fia. dz tiioxina. [TBG): carreia a maio

b)

ria do T, e T, existente no plasma;

Pizaíbuminct. caHKuadoKa. dz tínoxina. (TEPA): carreia o T.

plasmático, embora em menor proporção que a TBG. Sua a

finidade pelo T., ê praticamente despresível;

c) A£bum¿na: é outra proteína carreadora de T. e T, plasma

tico, mostrando mais afinidade pelo último.

Dos hormônios tireoideanos circulantes a parce

la fisiológicamente ativa corresponde ao T 3 e T. livres,

isto é, não ligados às proteínas carreadoras. Em plasma de

indivíduos normais o T¿ livre equivale/aproximadamente, a

0,03% do total, com uma concentração absoluta de cerca de

2,0 ng/100 ml. O T» livre ocorre numa proporção de 0,3%

e concentração de 0,36 ng/100 ml (Ingbar e Woeber, 1974).

A meia vida do T. no organismo humano, em cond¿

ções normais, é de aproximadamente sete dias, enquanto que

para o T_ situa-se entre 1,3 e 2,5 dias. Suas taxas de

renovação são 10% e 60% por dia, respectivamente, para o
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T. e T.. (Ingbar e Woeber, 1974)

Quase todos os tecidos periféricos desiodam o

T. e T_. 0 fígado e os rins têm ação preponderante nesta

função. 0 iodo resultante da desiodação hormonal perifêri_

ca ê, em sua maior parte, reciclado para a tireõide. Por

outro lado hã a conjugação desses hormônios com o ácido

glicurõnico no fígado e com o ácido sulfúrico/ sobretudo

no rim. Os glicuroconjugados eliminados na bile são. na

sua maior parte hidrolisados no Intestino, sendo o T. e T_

produzidos, reabsorvidos no intestino delgado; contudo ,

uma fração âo T. e T- que passa ao colo não é aí reabsorvi.

da e sim excretada, como tal, nas fezes. A eliminação do i_

odo pela urina corresponde a cerca de 90% da perda total

diária do organismo, enquanto pelas fezes a perda ê da or

dem de 10%.

1.6 Empwgo de. Ra.d¿o¿ÁÓiopoo

Em 1938, Hertz, Roberts e Evans, publicaram o

primeiro trabalho empregando iodo radioativo no estudo da

fisiología tireoideana.

Hamilton e Soley fizeram a primeira determina

cao de radioiodo ligado às proteínas (PBI), usando plasma

de pacientes que haviam ingerido lodo radioativo ( I) ,

obtido, em ciclotrón, por Lawrence e Seaborg (Deierwaltes,

Wagner, Vought e Massim 1969).

0 radionuclídeo mais empregado é" o I que pos_

sul meia vida de 8,05 dias e decaimento por emissão de 8~

e Y> A radiação y emitida tem uma energia de 0,365 MeV e

corresponde a 90% do decaimento total do radionuclídeo.

Atualmente 2 outros radioisótopos são também empregados:

e o
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1.7 Conce.itua.cao Campa.fitlmznta.1

O estudo cinético revelou-se um coadjuvante mui

to eficiente para um melhor entendimento da fisiología.

0 grande desenvolvimento dos estudos cinéticos,

em biologia, ocorreu após o aperfeiçoamento das técnicas

de produção do radioisótopos artificiais. Estes passaram

a ser usados como traçadores, em virtude dos sistemas bio

lógicos não conseguirem distinguir os isótopos estáveis

dos radioativos, seja "in vivo" ou "in vitro".

A utilização de isótopos radioativos, ou de mole

cuias previamente marcadas,com o emprego de métodos radio

métricos de análise possibilitaram acompanhar a trajetória

destes elementos através dos diversos compartimentos de um

sistema biológico. Isto ê muito difícil e, em certos ca

sos, até mesmo impossível através de métodos químicos ana

Uticos.

Na cinética de traçadores em sistema biológicos,

a vizualizaçio do problema como um todo torna-se mais fácil

quando se compartimentaliza o sistema.

0 conceito de compartimento torna-se mais com

preensivel quando formulado, em termos matemáticos, como

sendo o conjunto finito de todos os elementos que têm a

propriedade P. Esquemáticamente,representamos os comparti

mentos por retângulos, interligados por setas que indicam

o sentido da transferencia de materia entre os compartimen

tos.

No caso particular de cinética de la. ordem, a

quantidade de materia transportada, em um certo intervalo

de tempo, de um compartimento (i) para outro (j) é direta

mente proporcional ã quantidade de materia (q.) existente

no compartimento (i) em cada momento, ou seja:

dt (1)
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A introdução de uma constante de proporcionalidade (A) trans_

forma a eq. (1) na igualdade:

(2)

onde o subscrito (ji) da constante de proporcionalidade in

dica o sentido (para onde vai, de onde velo) da transferen

cia de materia. 0 sinal negativo indica, no caso, que e¿

tá ocorrendo perda de materia (Berman e Col., 1968).

Se o compartimento (i) cede e recebe materia de

varios compartimentos que compõem um sistema biológico, po

demos dizer:

dt T *í4qi (3)

em que os (q.) de (i=l ate i=n), são variáveis de estado

do sistema. A eq. (3) mostra que a taxa de variação de

uma variável depende do valor das outras variáveis de esta

do.

Os sistemas biológicos que podem ser equaciona

dos matematicamente do modo indicado na eq. (3) são "siste

mas lineares" e são descritos por um sistema de equações

diferenciais lineares.

I.I 0 co nc tit o di Comp<vt.t¿mzn£o a o Me.ta.bo ¿¿¿mo do lodo

A analise compartimental tem sido utilizada jâ a

algum tempo, para o estudo do metabolismo do iodo. Embira

modelos com números bastante grande de compartimentos tej

nhaxn sido elaborados e testados (Berman M. e col., 1968 ;

DeCostre, P.L. e col. 1969; De^Sroot L.J. e col. 1971), e¿

te tipo de modelo, extremamente \complexo, tem uma série

de desvantagens de ordem prática ,\ além de basear-se em par
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te em parámetros teóricos que n£o podem ser determinados

direta ou indiretamente.

0 modelo mínimo (tricorapartimental) proposto por

Riggs e Stanbury (Riggs D.S. 1952; Stanbury J.B. e col. /

1954) tem sido usado era grande número de trabalhos, porém

não pode mais ser considerado como satisfatório desde o mo

mentó em que se verificou a importancia da triiodotironina,

bem como a existencia de um escape de iodeto pela tireóide.

(Ermans AM. e Qoosens F., 1962; Ermans AM» e col. 1963 ;

De Groot L.J. 1966).

Objetivamos, neste trabalho, desenvolver um mode

lo tetracompartimental do metabolismo do iodo, que incorpo

re tanto o refluxo ("escape") de iodeto tireoideano, quan

to leve em consideração a secreção e produção periférica

da triiodotironina e, portanto, possa ser usado como um

modelo mínimo ajustado ao estado atual dos nossos conheci

mentos. Além disto propuzemo-nos a desenvolver um análogo

elétrico desse modelo, que permita simular a cinética tî

reoideana em condições diversas.



2 MODELO TETRACOMPARTIMENTAL OA CINÉTICA DO IODO

2.1 Conctltuação Ge.iat

O modelo esquematizado na figura 5 é uma repre

sentaçlo áo metabolismo do iodo» conforme os conceitos em±

tidos até este momento.

Considerando o sistema em equilibrio, as quanU

dades de iodo que nele entram e saem serão equivalentes.A£

sim,, a soma das excreções fecal e urinaria, é igual à inges:

ta durante o mesmo intervalo de tempo.

2.1.1 Compa.Ktime.ntoi»

representadosNa figura 5 os compartimentos sao

por retângulos convenientemente numerados.

Todos os compartimentos foram definidos como con

juntos finitos, ou seja, cada compartimento possui um tana

nho que corresponde ao numero de elementos que o compõem.

A determinação deste tamanho pode ser efetuada de forma in
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'03

Fig. 5 Modelo Tetracompartimental da Cinética do Iodo
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direta» pela utilização de técnicas experimentais (DeGro-

ot, 1966; Woeber et ai., 1970; McConnon et al., 1971).

Compaxtimznto }: ê o conjunto de todos os átomos de iodo

do organismo que estão sob a forma de io

deto, com exceçsão dos que se encontram

no interior do folículo tireoideano.

Compa.Jitime.nto 2: ê o coajunto de todos os átomos de iodo,

quer sob a forma de iodeto, quer organifi

cado, que se encontram no interior do fo

lículo tireoideano.

Compa.Jitimo.nto 3: é o conjunto de todos os átomos de iodo

ligados a molécula de T_, excluidas as

que ainda se encontram no folículo tireoi^

deano.

Compa.fitimtn.to 4: é o conjunto de átomos de iodo ligados a

moléculas de T., excluidas as que ainda

se encontram no interior do folículo ti

reoideano.

A quantidade de material presente em cada compar

timento é representada por N., (i=l,....,4)j enquanto que

n. ê a quantidade de material radioativo (traçador) presen

te nos respectivos compartimentos para cada instante (t).

Para sistemas em equilibrio, as quantidades N. sao constan

tes.

2.1.2

As setas ligando os compartimentos da figura 5

tem o seguinte significado:

a) A seta dirigida de I~ para o compartimento 1*

simboliza a ingesta habitual de iodo pelos alimentos, água,

etc.



17

b) A seta dirigida do compartimento 1 para o com

partimento 2, simboliza a captação de iodeto pela tireóide,

através do mecanismo ativo da bomba de iodeto, enquanto

que a seta em sentido contrario representa o retorno do io

deto para o plasma por um processo passivo de difusão.

c) A seta dirigida do compartimento 4 para o 3 ,

significa a conversão periférica da tiroxina em triiodoti,

ronina.

d) As setas dirigidas dos compatimentos 3 e 4 pa

ra o compartimento 1, representam o retorno do iodo organi^

ficado à sua forma de iodeto, como decorrência da me t abo lî

zação dos hormônios.

e) As setas dirigidas dos compartimentos 3 e 4 pa

ra fezes, e a dirigida do compartimento 1 para urina, re_

presentam respectivamente as excreções fecal e urinaria de

iodo.

f) As setas dirigidas do compartimento 2 para os

compartimentos 3 e 4 representam as secreções de hormônios

T, e T. respectivamente.

As constantes de transferencia possuem um subs_

crito de dois algarismos, o primeiro corresponde ao compar

timento aceptor e o segundo ao compartimento liberador do

material em transferencia

2.2 Solução Matemática.

2.2.1 Equaçõe.& Fundam entalo

A taxa de variação do traçador em cada comparti^

mentó é determinada por equações diferenciais de primeira

ordem,do tipo da eq. 2; portanto, o modelo da figura 5 se-

rá representado pelo sistema de equações diferenciais:



dn.

onde:

xll
X22

X33

dn2

dt

dr.-

~dt

"dt

- x o i
a X 1 2

* X 13

S - Xllnl +

" X21 "l "

= X32 n2 "

- X42 n2 *

+ X21

+ x32 + x42

+ X03

X12

x 2 2

X33

X44

n2 +

n2

n3 + X

n4

A13 n3 + Xi4 "4

"

(4)

X44 * X34 f X14 +X04

As equações 4 formam um sistema de equações diferenciais

ordinárias simultâneas com coeficientes constantes. ResojL

vendo o sistema, empregando Transformada de Laplace, com as

seguintes condições de contorno:

para t=0, n, = n,», n_ = n, = n. = 0

obtemos as equações representativas das taxas de variação

do traçador para cada um dos compartimentos.

n. -O! t

n.?
1Q

B,e"O2t +2
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n 1 Q 1 2 3

D4 e
-a* t

A dedução completa destas equações, dos coeficien

tes A., B., C ±, D bem como dos a^, encontra-se no anexo 1.1.

2.2.2 da& de

A partir das curvas experimentais é, teoricamen

te possível obter os valores dos coeficientes e expoentes

das equações teóricas, por técnicas matemáticas (decompose

ção de curvas).

Com os coeficientes A. , B. , C , D, e
X X X X

os a, obti
X *~*dos por essas técnicas e, ainda, com o auxílio das expres_

soes algébricas empregadas para a obtenção das equações

das curvas representativas de cada compartimento, as cons_

tantes de transferencias (X .^) poderão ser devidamente e

quacionadas, (anexo 1).

Alguns dos parâmetros cinéticos poderão também

ser determinados experimentalmente facilitando assim a ob

tenção dos restantes. Para dar apenas um exemplo, o com

partimento 4 poderá ser estudado pela introdução de tiroxi.

na marcada com outro isótopo do iodo.

lOl
l03

l12
l21
l32

k - k
K4 K13
k9 " k13
k n " ki:
k5A6

k]

k,

14

42

14

22

33

k8A6

14

kl "
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"1 ~

O significado dos (k^) ê dado a seguir:

(a3"al)Al * «T a2 ) A2
al " a2 ~ °3 + a4

a2 " a3 + °4 ala2 " a2a3

- °2 - a3

a2 -

alk2

- *2>kl

a2a4

(ara2)

" a2 * a3 - a4
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- A 2 D2 D 2

A,D,

c

10

¿.D.

" k6 k10 ( ar k l l )

l9 k4k2 + k 3 " k5k7 " ° i « 2 ( a 3 + a 4 } " a 3 a 4
— k , , ) - k o k

8 12

ala2a3a4 * k 4 kla2 4k3

k 14 = tk4k3 ~ ( k8k12 + k 6 k 1 0 k l l ) k 1 3



3. ANALOGIA ELÉTRICA

No campo da tecnologia, principalmente na Enge_

nharia de Sistemas, a modelagem de sistemas físicos analô

gicos tem sido de grande utilidade. A natureza destes mo

delos pode ser: hidrodinámica , térmica , elétrica , mecâ

nica.. Dentre as inúmeras vantagens oferecidas pelos mo

delos analógicos, devemos lembrar: a possibilidade de: ana

lisar sistemas cujo estudo direto ê difícil ou mesmo im

possível, o controle total das variáveis de entrada, a mo

dificação da escala de tempo e a possibilidade de simular

situações variadas.

0 modelo analógico elétrico foi escolhido, neste

trabalho para simular o metabolismo do iodo como proposto

na Fig. 5.

Modelos elétricos jã têm sido empregados há aj.

gura tempo no estudo do metabolismo do iodo (Brownell, 1951;

Brownell et ai., 1953? Foss e Herbert, 1952; Rollinson e

Rotblat, 1955). Os fundamentos teóricos e práticos e«n que

estes modelos se baseiam serão mais facilmente compreendi
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dos com os exemplos que se seguem:

3.1 Modelo Unicompa/itlmzntal com uma. Salda.

Consideremos a salda de material de um compartí

mentó biológico etn equilibrio, no qual a quantidade de ma_

terial que sai é igual à que entra; portanto, existe um

"pool" (N.) constante. Se no tempo t=0 introdu2imo3 no

compartimento uma quantidade (nQ) de substancia traçadora,

e admitimos que ela se distribui homogênea e instantánea

mente, então em qualquer instante t^O existirá no compartí

mentó uma quantidade residual (n, ) da dose inicial. Seja

(KA±) o fluxo total de material (traçador + estável)

do do compartimento (i) para outro compartimento (j)

seja, a quantidade de material,por unidade de tempo,

deixa o compartimento. A fração desta quantidade que

responde a material marcado será definido por n,/N.;

tanto, a taxa de salda do traçador do compartimento (i) é

-(n^yN^K .^. A razão Kji/^í define a constante de fluxo

sain

ou

que

CO£

por

X-. cuja dimensão i t"^ (Skinner e col., 1959).

Como n. i uma função do fluxo

riavel dependente do tempo,

tem como expressão:

e, portanto, uma va

a transferencia de matéria

para t = 0 , n ¿ = nQ

,n¿

nr

dn,

n. • - *ji ^ d t

(1-1)
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inicialmente com uma

ga QQ e no instante

Analisaremos agora um circuito elétrico composto

de um capacitor (C) em série com ura resistor (R).

O capacitor é carregado

car

t=0

a chave (S) é fechada ,

ocasionando uma redistri

buição de cargas nas pla-

cas do capacitor, ou se

ja, o estabelecimento de

uma corrente (i) através

do resistor (R). A corren

te gerada pela descarga do capacitor é dada pela expressão:

enquanto que a d.d.p. (V) entre os extremos do resistor se

rá:

V • iR = Q/C

Substituindo-se o valor de (i) como função da carga, tere

mos:

dt dt RC

A solução da equação diferencial acima, com as condições

de contorno em que para t=0 Q=QQ> será:

rui
dQ
Q

,t

1 ( dt
RC

i.t
QL - Qoe RC

(2.1)



Comparando-se as expresspes (1.1) e (2.1) observamos uma
Lperfeita analogia entre todos os parâmetros.

Q e n. (quantidade de traçador em qualquer tempo t)

Qo e nQ (quantidade de traçador no tempo t = 0)

C. e n. (tamanho do compartimento)

R

I
RC

e K..(fluxo entre compartimentos)
'ji

e X..(constante de transferencia)

Se analisarmos o circuito RC em função da varia_

ção de ddp (V), que pode ser medida diretamente e será por

tanto o elemento utilizado na prática, teremos as equações

que definem

a) a corrente (i) gerada pela descarga do

tor {C) í

b) a ddp (V) entre os extremos do resistor (R):

V = iR

Subst±tuindo-se a expressão de (i) como função «a variação

de (V) teremos:

-* g - v

dt RC

A solução desta equação diferencial, quando t=0# V * V Q » S £

rã:
ft

dtV

V « VQe RC
.t

(3.1)
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Comparando-se as expressões (1.1) e (3.1) constatamos a
perfeita analogia entre os parâmetros:

V e ni/N± (atividade especifica)

C e N. (tamanho do compartimento)

l/R e K.. (fluxo de material entre compartimentos

1/RC e A., (constante de fluxo)

3.2 Modelo §lcompa.ti£imzn£al com uma SaZda.

Para este modelo a teoria apresentada no exemplo
anterior era insuficiente, sendo necessário o emprego de
amplificadores operacionais segundo técnica originalmente
desenvolvida neste trabalho.

Consideremos a salda de material de um compart^
mentó (i) para outro compartimento (j), este último perden
do material para o meio externo. A substancia traçadora é
introduzida no compartimento (i) ao tempo t=0 e se distr.L
bui homogênea e instantaneamente.

As equações de fluxo serio:

" ~xjini

dn

(l.XI)

(2.II)
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O análogo elétrico deste sistema está esquematizado abaixo:

Este circuito ê formado pelos seguintes componentes:

a) C^ e C.j são capacitores, simulando os compartimentos

(i) e (j), cujas capacitancias são análogas aos tama

nhos dos respectivos compartimentos.

b) R^ e R^ são resistores, cujas condutãncias simulam, res

pectivamente, os fluxos te., e >c. . .

c) os componentes (A) são amplificadores operacionais de

alta impedância de entrada e baixa impedância de salda;

têm ganho muito próximo de um e invertera a polaridade

do sinal de entrada.

d) o componente (B) ê um amplificador operacional sornador

que adiciona as ddp de entrada e inverte sua polarida



de de saída.

As equações de circuito para cada compartimento são:

- Compartimento 1.

•" • 1i * V Ri

a descarga do capacitor C, dará:

dt

Igualando as duas expressões de (i,) teremos:

-C1 dt dt Rlcl
v (3.II)

em termos de carga elétrica a eq. 3.II terá a forma:

"dt" C1 R1
(4.II)

equação que é analoga a equação 1.II

- Compartimento 2.

O amplificador somador estabelece, entre os pontos (a) e
(b)i urna ddp igual ã soma de quedas de potencial no resis
tor R^ e da ddp no capacitor C_:

( V1 + V2 )

.*. i « i (como definido no compartimento 1)



A. corrente de carga (i-) do capacitor C~

pressão seguinte:

dV2
X2 C2 dt

enquanto que para i. teremos:

dada pela ex

A lei dos nos aplicada ao ponto (c) dará

.'. Vl C, dV2 f
 V2

Rl d t R2

ordenando esta expressão teremos:

V V

Rl R2dt

em termos de carga elétrica teremos:

dt R1C1

ll - (5.II)

expressão que é análoga a equação 2.II

3.3 Modelo B¿compa.it-¿me.nta¿ com duda 6alda¿

Consideremos um sistema de dois compartimentos

com as seguintes condições de troca:
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A3 equações de fluxo são:

dnd

dn.,
•* A. .n. •* X

Oj

O análogo elétrico é assim esquematizado:

U.XXI)

(2. HI)



Sendo o circuito definido pelas seguintes equações:

- Compartimento 1

va + V2

.*. i

A descarga do capacitor C. dá para .1, a expressão:

dt

A lei dos nos aplicada ao ponto (a):

31

.*. -Cr~dT R- R,

ordenando, e expressando em termos de carga elétrica:

2l
dt R,C, * Qi " . Q.

*2**2

expressão que é análoga a equação (1.III)

- Compartimento 2

Vl + V2 * V2

.*. i



Acorrente de carga (i_) do capacitor C-

d V 2

enquanto que:

02

A. lei dos nós aplicada ao ponto (c) define:

' = 5

32

* ~H
dv2 v2 v22

2 dt

ordenando e expressando em termos de carga elétrica:

R1C1
y2 R

(4.III)

T2 02C2

expressão que é análoga a equação (2.III).
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4. CONVERSÃO DE PARAMETROS BIOLÓGICOS EM ELÉTRICOS

Nos itens precedentes, demonstramos a analogia

qualitativa entre parâmetros biológicos e elétricos. A mon

tagem de ura simulador analógico requer uma comparação quan_

titativa entre estes dados, o que torna necessário a deter

mi nação de fatores de conversão. Os fenômenos elétricos e

biológicos ocorrem era diferentes escalas de tempo, ou se

ja, existe um tempo elétrico (t) proporcional a um tempo

biológico (t.) .

Do exposto os seguintes fatores de conversão po

dem ser definidos:

C = P . Nj

I/R » e. K.
P =

0 =

n -

A relação entre estes fatores ê demonstrada se

por exemplo, substituirmos os equivalentes elétricos em uma

equação biológica e a compararmos com a equação elétrica
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análogai como segue. Analisaremos um compartimento com

uma salda, em termos de sua atividade específica (a,). A

equação biológica serás

da.

"dF
O i

cuja solução, quando para t = 0 a, = aQ, será:

A equação elétrica análoga será:

dV,

dt

para t - 0, V^ - V

R0iCi

sabemos que:

ai ° Vi e a0 ° V0

então:

V a o s vi/vo

Logarittnando esta expressão teremos

k oi fc _ i t

* b " R0iCi



sub3tituindo-se os equivalentes vira:

1 9 t _ •>

C±/P ROiCi

Reduzindo termos semelhantes teremos:

A aplicação prática da técnica de conversão para

métrica ficara mais claramente estabelecida com o capitulo

que se segue.



5 MODELO ELETROANALÕGICO (PROTOTIPO)

De um modo geral só encontramos na literatura re

ferências a soluções eletroanalogicas capazes de simular

sistemas biológicos nos quais as trocas intercompartimenta

is são unidirecionais ou então, sistemas em que as taxas

de troca entre compartimentos são iguais (A.. -*-;<)• N° en

tanto, não encontramos tratamento adequado à simulação de

sistemas biológicos como o proposto neste trabalho; que se

ja do nosso conhecimento, técnica similar a que desenvolve

moa nunca foi descrita.

Para testar a validade da teoria proposta no ca

pítulo 3, construimos um protótipo destinado a simular o

sistema bicompartimental descrito a seguir.
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5.1 S¿ate.ma puopa&to

O
Xo2-O,OO527/d

Para a construção do prototipo, postulamos um

sistema em equilíbrio formado por dois compartimentos, cu

jos tamanhos, constantes, são respectivamente N, = 23,4ug

e N- = 7424,Ojjg. Este sistema possui uir.a entrada no com

partimento 1, cujo fluxo ê de 95,28yg/ä e duas saídas para

o meio externo. A perda de material do compartimento 1 pa

ra o meio externo í^ol^ ® ^ e 56,16ug/G,correspondendo a una

constante de transferência UQ-.) de 2,40d~^; para o compar

tlmento 2 o fluxo (K 2 1) é de 46,27yg/ü (\21 = l^Sd"
1}. Pa

~ 39,12yg/ä (

= 0,000963d"1).
-,ra o compartimento 2 temos: <Q2

0,00527d"1) e <u = 7,15yg/i (X12

Para o estudo cinético, admitimos que ao tempo

t = 0 foi introduzido no compartimento 1, uma dose nQ de

traçador.

O sistema de equações que define a variação da

radioatividade em função do tempo será, conto já referido

no capítulo 3 (eq. 1.III e eq. 2.III).
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0,Q00963n2 -

0,0O0963n2 - 0,00527n2
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cuja solução para as condições Iniciais (para t = 0,

n
a s equações representativas da variação das

frações de traçador para cada compartimento:

nl „ 0r9999e-
4'380436 + 0,0001e-0'00579t (5.1)

no
n2
"rTT ,45261e-°'005797fc (5.

5.2 Vlmzn.hlQna.iwn t o tle.tnJ.co

A unidade de tetnpo dos fenômenos elétricos ê o

segundo, no entanto por conveniencia de ordem prática, uti^

lixaremos o milisegundo (xas). Estabelecendo como unidade

de tempo biológico o dia, teremos:

1 ms a 1 d ms = n . d

. *. n = 1 ms /Ö

Embora a escolha da capacitancia seja arbitrária,

ê aconselhável por razões de caráter técnico o emprego de

capacitancias pequenas. Estabelecemos portanto a seguinte

relação:

0,001uF a lug 0f001uF= p . pg

.*. p 0,001p F/Ug



A partir da relação -~g— • 1 (vide cap. 4 ) , ob

temos para :

9 a p/n a 0,001|i F.d/ns.ug

Determinados os fatores n, P, 6, podemos dimensio

nar os componentes elétricos para o prototipo do modelo a .

nalógico.

Os capacitores que simularão os tamanhos dos com

partimentos, terão seus valores determinados pela expressão:

Sendo

p

N2 • ?.424,0yg

Teremos:

C» » 0,001nFA¡g x 23,4ug = 0,0234uF

C2 « 0,001yF/1ig x 7.424,0yg = 7,424yF

A determinação das resistencias, cujas con
dutâncias simularão os diversos fluxos do sistema, será
feita pela expressão:

Sendo
6 • Q,0QlyF . d/tns.ug

Teremos:
R01 " (iyO.001 x 56,16) kíl

RQ2 « (1/0,001 x 39,12) ka

17,81kft

25,56 kíl
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R21 " (l/>*001 . 46,27)kn » 21,61kfl

R., » (1/0,001 . 7,15)kfl =« 139,86kfl

Com os componentes elétricos covenientemente d.i
mensionados, construímos o modelo eletroanalõgico esquema

tizado abaixo

5väc

5.3 Cons fiação do ?xotôtl.po

A construção do protótipo pode ser dividida em 3
partes principais, quais sejam:

1. üiidade de simulação
2. Inidade de processamento de s inal
3. fonte de alimentação

5.3./ Unida.de, de ¿¿mutação

Esta unidade é composta de uma bancada de capaci
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tores e de resistores, cujos valores de capacitancia e re

sistência são ajustados para simularem, respectivamente, te»

manhosde compartimentos e fluxos entre os mesmos.

Os capacitores são do tipo cerâmico, suportando

tensões acima do 5 V, e foram dispostos era série e/t>u era pa_

raleIo de maneira a se atingir os valores desejados.

Os resistores são de dois tipos: cerâmicos {com

valores fixos e o mais próximo do desejado), a carvão (va

riãveis e de valores baixos, para o ajuste fino).

5.3,2 Un4.da.dz de. Ptioczòàamtnto efe Sinal

Esta unidade foi construída com amplificadores o

peracionais integrados (MC 1741, Motorola Semiconductors)t

cora impedâncias de <s W Q para entrada e *75íl de saída .

Cada amplificador ê ajustado de modo a que se tenha na saí̂

da OVlc sempre que a entrada esteja na terra, isto é feito

ajustando-se o potenciómetro entre os pinos 1 e 5. O esque

ma a seguir ilustrara com mais detalhes, esta unidade .

(fig. 6).

•'5Vdc +15Vdc +15Vdc

Fig. 6 Unidade de processamento
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5.3.3 Fonte, de at4.m&ntaq.3.o

Para alimentar a unidade de processamento, com

posta de circuitos integrados, construimos uma fonte de

alimentação de +15, -15V3c, (fig.7). A tensão AC forneci

da a fonte é inicialmente abaixada, por um transformador

de 110 e /ou 220 Vas, para 16 mais 16 Vac, com a bobina do

secundário aterrada no centro e uma corrente de carga mãx_i

ma de 500mA.

A retificação de AC para DC i obtida por uma pon

te de quatro diodos retif icadores (1N4001), sendo a diminui^

ção de "ripple" feita por dois capacitores eletrolíticos

de 1 QOQyF cada.

Para manter constantes os valores de salda da

fonte e minimizar o ruído eletrônico usamos um regulador

de voltagem positivo {circuito integrado, MC 1469) e outro

negativo (circuito integrado, MC 1463). A proteção do re

guiador positivo foi feita por um triodo (2N706).

A fonte de alimentação inclui,ainda/uma saida su

plementar de +5\dc, utilizada para carregar o capacitor

(Cj) do modelo. Para a obtenção desta saída de tensão su

plementar, foram utilizados dois transistores de potência

(circuito integrado, 2N 3055 e MJ 3101}, que foram monta

dos em uma chapa de alumínio enegrecida e convenientemente

dobrada, para favorecer a dissipação térmica. Como elemen

to de voltagera de referencia para esta saída suplementar,

foi empregado ura diodo zener MZ 4625.

Os resistores empregados nesta fonte foram de

dois tipos: fixos (de carbono, 5%, 1/2W) e variáveis (de

carvão, 1/2N).



+ 5Vdc

l5Vdc

Fig. 7 - Fonte de alimentação
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5.4 RtAu.tta.doA

O desenvolvimento das equações 5.1 e 5.II nos

fornece as curvas representativas da fração de traçador

(radioatividade total,em percentagem da dose introduzida

no sistema) para cada compartimento. Estas curvas estão

representadas nas figuras 7 e 8.

(00

COUPARÍ.-J

COMPART.- 2

DIAS

F1g. 7 - Curvas da variação do traçador, em percentagem da

dose Inicial, durante 5 dias.
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A análise comparativa destas curvas, indica que

o ponto de equilibrio (momento em que a quantidade de tra

çador ê igual em ambos os compartimentos) está situado em

torno de 31%, sendo atingido aproximadamente após 0,25 dias.

üm máximo de cerca de 4 5% da dose administrada ê acumulada

pelo compartimento 2 em 1,5 dias. A fig. 8 mostra a varia

ção do traçador, em uma escala de tempo mais condensada.

o
c

80

60

•H 40

20

0

F1g. 8

COIPART.-I
MB PM.-2

10 20 30 0! A3

Curvas da variação do traçador, em percentages da
dose Inicial, durante 50 dias

O teste do protótipo eletroanalõgico, como esque

matizado no item 5.2, foi feito com o auxilio de um osçi

loscópio (R5031-Tektronix) com armazenamento. Como mostra
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do no esquema, uma chave comutadora de 6 polos foi utiliza

da para carregar inicialmente, o capacitor C, até uma ten

sao V » 5Vdc, mantendo-o completamente desligado do res_

tante do circuito. A outra posição da chave liga o capaçi

tor ao circuito, ao mesmo tempo que dispara externamente o

osciloscõpio com um nivel de 5Vdc. Esta operação de ligar

-desligar a chave de comutação, introduziu bastante "ru_i

do" bem como não ocorre uma perfeita slmu1tañeidade entre

o disparo do osciloscõpio e o inicio do processamento

do sinal (descarga do capacitor C, através do circuito ope_

racionai).

As curvas obtidas, foram copiadas diretamente do

tela do osciloscõpio. Os gráficos das figuras 9 e 10 re

presentara estas curvas, retocadas porém sem que fossem a¿

teradas suas características fundamentais. A figura 9 re

presenta as curvas obtidas dos capacitores C. e C, para

uma escala de tempo equivalente a 50 dias (1 ms s 1 dia).

mV

15

-CAPACITOR ID,!

CAPACITOU

ms

Fig. 9 - Curvas relativas aos capacitores C. e C- na

la de 5mV/divisão e 5ms/div1sá*o.
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Para uma melhor análise, colhemos também curvas

com uma escala de tempo ampliada, equivalente a 5 dias.

15

5

0

i 1—r ,

I"
• 1 "I I " 1 1 ... . J .. 1 .. . .

O « r « t » ¡ I U " ti-1j _

-

CAFACIIGR (C2]

1

—.irT^n x~-zf* i, ,i. ...
0 ms

Fig, 10 - Curvas relativas aos capöcitores C, e C ? na esca_
Ia de 5mV/div1sio e SOous/divisão.

5.5

Ê evidente que estas curvas {eletroanalôgicas^co

•ma expressas, não se prestara a uma analise imediata (compa_

rativa cor, as curvas obtidas a partir do modelo matemático)

visto que o modelo cletroanalõgico simula a atividade espe

clfica, enquanto que o matemático representa a fração de

traçador. Existem dois meios para tornar possível a compa

ração entre estes dois tipos de curvas: expressar as cur

vas do modelo matemático em termos de atividade especifi -

ca ou procurar uma maneira de obter as curvas do modelo

eletroanalogico traduzidas para fração do traçador. No ca

so da cinética do iodo apenas a última opção 5 adequada.Em

nosso caso os valores experimentais que podem ser obtidos
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para todos os compartimentos, são expressos em fração da

dose de radioiodo inicialmente administrada. Por este moti

vo, torna-se necessário transformar os resultados colhidos

do análogo elétrico, para equivalentes de fração (ou per

centagem) do traçador.

Como ê de nosso conhecimento (cap. 3):

V. corresponde a n./N. .*. n. corresponde a V^/N^

no caso de i=0 teremos Vn = n
o/

Ni

portanto:

VQ corresponde a no/N.

V, corresponde a n^/N.

V_ corresponde a n /N»

se dividirmos membro a membro as identidades de V. e V- pes

la de V teremos:
o

N, n

N,

n

n

n

b

1 _

o

V.

IT

Como podemos observar das expressões acima, as

respostas ora colhidas diretamente nos capacitores C, e C 2

deverão ser multiplicadas por fatores adequados, que neste

caso são:
1 1para o capacitor C,

para o capacitor C_

o
0,20

T&&- * »'5 • H

Para testar a validade deste raciocinio, a tabe

la seguinte foi montada com dados fornecidos pelos modelos



matemático e cletroanalóglco.
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Tempo
(dias)

1,5

2,0

2,5

3,0

Mod.Mat.(%)
nl / no
_ - ' n2 / no

0,150

44,80

0,025

44,73

0,011

44,61

0,010

44,48

Mod.Elet.(V)

V2

0,0085

0,007

0,0017

0,007

0,0008

0,007

=0,0004

0,007

Mod.Elet.
Ajustado(%)
Z1 V1

Z2 V2

0,17

44,45

0,03

44,45

0,01

44,45

0,008

44,45

A tabela acima nos mostra que a comparação entre

as curvas matemáticas e a simulação eietroanalógica, como

realizada no prototipo, não é totalmente precisa. A fim de

contornar este problema sugerimos a introdução de mais um

componente eletrônico (Fig. 11), que além de realizar a nor

malização, torne possível um ajuste de ganho, de forma que

a resposta do eletroanalogico seja bem próxima dos resulta

dos obtidos do modelo matemático.

Fig. 11 - Amplificador multiplicativo e de ajuste de ganho.



6 PROPOSIÇÃO DE UM MODELO ELETROANALÖGICO TETRACOMPARTIMEN

TAL

A validade dos principios teóricos propostos no

cap. 3, foi demonstrada (qualitativamente) cora a montagem

do protótipo bicompartirocntal e a análise dos resultados

dele obtido.

Baseado nestes princípios, propomos para a simu-

lação eletroanalógica de um sistema tetracompartimental ,

como o apresentado na fig. 5, o circuito esquematizado na

fig. 12, A demonstração de sua validade teórica será feJL

to mediante a análise de malhas a seguir.



SI

C i = :

Fig. 12 - Esquema do eletroanalÓg-fco tetracompartimentai



52

As equações de circuito para cada compartimento serão:

- Compartimento 1 (Compartimento Iodeto Extratireoideano)

VR12

Vl + V2 - V2

VR21

V4 + Vl Vl + *4Rl4

.'. i4" V R14

V3 + Vl - Vl

5 3 13

temos ainda que:

i - -C <?Vi e t „ Vl
0 1 dt 3 Rol

Aplicando-se a Ia. lei de Kirchhoff ao nõ (a), teremos:

Substituindo-se os valores encontrados para as correntes
(i), teremos:
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—r* i 4,
ci "IT" -J

K
12 "-14

V

equação que ê análoga á equação (4.1)

- Compartimento 2 (Compartimento tireõide)

.'. i

Para (ig) temos a seguinte expressão:

i « C ^JL.
8 2 dt

As correntes d 2) e (i,) jâ foram definidas no compartimen

to 1.

A primeira Lei de Kirchhoff aplicada ao nó (b), dará:

substituindo-se os valores das correntes (i.) anteriormen

te definidas, teremos:

x m 2 2 2
R21 " R12 R42 R32 2 d t
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Ordenando convenientemente e expressando voltagens em ter

mos de carga teremos:

dQ,

"dF • * • R42C2
)Q

equação esta, que c analoga å equação (4.II)/ sendo o tear

mo entre parêntese análogo a (X2_).

- Compartimento 3 (Compartimento trliodotironinaj

V4 ' Í13R34

V3 " 112R03 - VR03

para (ii0) teremos a expressão:

ís correntes {i¡-) e (i_) , já foram definidas anteriormente.

0 somatório das correntes no no (d) nos dará:

substituindo-se os valores das correntes previamente de£í

nidos, teremos:

32 34
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Ordenando e expressando voltagens em termos de carga, tere
mos:

¿Q,
dt' 32C2 R 03 C 3

Q +

A equação acima é analoga ̂  equação Í4.III)

- Compartimento 4 (Compartimento tiroxina)

•"• hi'V^

dt

As correntes (i.), (ifi) e (i^_) já foram anteriormente de
finidas.

O somatório das correntes no nô (c) dará:

substituindo-se os valores já definidos para as correntes
teremos:

%42

V dV V V

Ordenando convenientemente e expressando voltagens em ter
mos de carga teremos:

dQ4
n

/ 1
* [ R 0 4C 4dt = R 4 2C 2

 Q2

Rata equação é análoga à equação (4.IV)

1 \.
R 3 4C 4 )

 Q4
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Como jã foi evidenciado, circuitos como o da fig.

12 são imperfeitos do ponto de vista técnico, principalmen

te quando o número de componentes eletrônicos (amplificado

res operacionais) aumenta, visto que estes componentes fun

cionam como isolantes de estágios ou como unidades somado

ras. Em ambos os casos necessitam de alta impedância de

entrada, o que nem sempre é facilmente conseguido sem que

se altere o ganho nas respostas. Além disto, as baixas im

pedãncias de saída e as retroalimentações ("feedback11 pos_i

tivos) podem ocasionar oscilações no circuito que falsea

riam as respostas.



SUMARIO

üm modelo tetracompartimental para a cinética do

iodo foi proposto de modo a que se enquadre nos princi

pios da fisiología da glândula tíreoide. Uma solução mate

mãtica foi desenvolvida de maneira a que o investigador

possa analisar uma variedade de situações relacionadas a

fluxos cinéticos, empregando apenas procedimentos algébri

cos. üm estudo teórico sobre as técnicas de modelagem ele

troanalõgica foi desenvolvido e testado com a montagem de

um prototipo para a simulação de um sistema bicompartimen-

tal. Finalmente propomos os fundamentos teóricos para a

construção de um modelo eletroanalógico para a simulação de

um sistema tetracorapartimental.



APÉNDICE

SOLUÇÃO MATEMÁTICA DO MODELO TETRACOMPARTIMENTAL PROPOSTO
PARA CINÉTICA DO IODO

O modelo tetracompartimental

proposto e esquematizado ao

lado é definido pelo sistema

de equações diferenciais que

se segue:



dn]

"dT"
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dn,

"dF " X 21 " X22 n2

"dt "2 " X33 "3 + A34

dt
,~ n.» - XWj, nA42 2 44 4

onde:

01

X33 " X 13

X44 * X34 14

As condições de contorno são:

para t = 0; n^ «* n1Q, n2 « n3 n. - 0

(1)

(2)

(3)

(4)

Aplicando-se transformada de Laplace teremos:

10

~X21X1

-X32X2

"X42X2

que

o determinante principal deste sistema será:



8
>X,,

S * X 22

*42

"X 34

0 s ••• X44

.'. á •

+X22X44+X33X44"X12X21)S

+X22X33X44+X1IX33X44 "X12X21X33 "X12X21X44 "X2lX14X

"A2iX13X32)s+XllX22X33X44"X21X13X34X42"X21X14X33X42

"X21X13X44X32

A solução do determinante e um polinomio do quarto grau em
è, cujas raizes denominamos arbitrariamente de-cx., a 2 f O 3 '
e Ä • •

De acordo com as propriedades dos coeficientes de uma equa_
ção algébrica, podem ser definidas as seguintes igualda
des:

+X22A44+X33X44"X12X21
(6)



(7)

ASSLVM

¿j - s 4

que fatorado será:

á » (s + o^) (s + a2) (s + a3) (s + ct̂ )

A solução de cada incógnita (x.), ê obtida pela razão en

tre o determinante desta incógnita (A ,) e o determinante

principal^
0 determinante de (x, í ê:

'<x,>

n

0

0

xo
0

"X32 S+A33

"X42 °

-X

0
•™A

14

34

44

*i.ft{s+X,_) (8+X,,) (s+X..)
22 33' '44'

Assim teremosf
(S + A33 ) A44 }

A (s + a^) {s + a2) fã +

Desenvolvendo-se em frações parciais teremos:



( s T a2) (s • a^) (s

Al A2 A3 A4
s + a, s + a s + a 3 + or

f-^ + a2) (.Ol + a3) (-̂  4- a4)
(9)

(10)

(-a3
(11)

{""a4 °2 ) (" a4 + a
(12)

Equações que podem ser expressas sob a forma geral:

. (-ttl * ^ T ' l * A33 ) (" ql + A44 }

onde A, tem os seguintes valores:x

l4 + a3 )

(13)

(13.X)

(13.2)

(13.3)

(13.4)



Com os numeradores (A,} definidos, determinamos a transforma
xda inversa de Cx.,):

nl 0 2 -°«t
• Le4

""» 4

Esta equação representa a variação do traçador em

do tempo, no compartimento 1.

A partir dos deteritiinantes de x2# x, e x.i

função

o o

"X13

33 '34

s+A44

3 + Xll "X12 n10

S+X 22

"X14

-X34

sn10 X21X34X42+X21X32(S+X44)

(x4)

S + Xll "X12 ~X13 n10

'X21 S+X22 °

O -X 3 2 3+A33 O

• n 1 0
X21 X42 ( 3 + X33 )
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e aplicando-se o mesmo tratamento jã exposto teremos para

o compartimento 2s

nl(

onde:

L.._ + _ ! i _ + __X- + _!4
3 + a. s + a2 s + a, s + a.

(14)

e A. ê definido pelas equações (13)

Ä equação da curva correspondente ao compartimento 2 será

portantoÍ

"10 A < J

Para o compartimento 3 teremos:

D» C, C- C.

n10 a Ü s + ex

(15)

sendo à. igualmente definido pelas equações (13).

A equação da curva correspondente ao compartimento 3 será:

n.
n

+ C,e" a a t + C,e"a|t

10

Para o compartimento 4 teremos:
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D D4
n 1 0 s s

onde:

(16)

e a equação da curva correspondente ao compartimento 4:

n
10



DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES DS TRANSFERENCIAS

As constantes de transferência X, . poderão ser

determinadas pelo emprego de expressões algébricas, obtidas

no decorrer da solução matemática do modelo.

Subtraindo membro a membro a equação (11) da equal

çio (10) obtemos:

X22X44 X33X44 ~ (X22 33 (a

2
" a3 ~

(17)

da mesma forma, subtraindo a equação (12) da equação (9):

X22X33 + X22X44 + X33A44 " { A22 + X33 {a

ia2 " ° "* a l ) A l + (ct2 " a 4 ) Í0t3 l " °4

°la4 (18)



X22 + X33 + X44

" ( a2"a4M a3~a4 ) A4
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Pela diferença entre as equações (17) e (18) obtemos :

2 - a3 + °4 - a2a3 (19)

A partir da equação (9) determinamos:

A /i söt ̂  rt *^ rt lr *^ f i i ^ \ \

e a partir da equação (10):

(20)

(20.a)

A diferença entre as equações (20) e (20.a} dará:
3 3

X22X33 + X22X44 + X33A44 " "" "

a >
a2 *

(21)

Agora a equação (20) pode ser expressa da seguinte forma:

alkl " °lk2 + X22X33X44

*"• X22X33X44
al " aíkl " k <22)



68

Substituindo-se a equação (19) na equação (5):

" al + a2 + a3 + a4 "" kl " k4 (23)

Substituindo-se as equações (19) (21) e (23) na equação

(6):

klk4 + k2 " (ala2 * ala3 + °la4 + a2a3 + °2a4

(24)

A equação (14) define os seguintes valores:

(25)

A21(-a2
(26)

B. (27)

B,
X33)("a4 (28)

Subtraindo membro a membro a equação (27) da equação (26)
obtemos:

(29)



Procedendo de forma análoga para as equações (28) e (25):

Subtraindo a equação (30) da equação (29) oblemos para A, . :

*» - '°l-a2"a4-^B^'°l-°3ya4-a3)B3 .

(ot, ~* cu ) ( o , "• o t , )B , ~ (<x« — a . ) ( a , ~ o , ) B ,2 1 3 1 1 2 4_J 4_4,

°1 * °2 * a3 + °4 6

A substituição do valor de \2x
 n a equação (29) nos fornece:

A33 + X44 " " a 2 ) C a 4 " ( a 4 " a 3 ) B 3

(31)

e na equação (24) nos da:

12

S u b s t i t u i n d o o v a l o r de X-_ + A . 4 = ( k 7 ) na equação (19) t e
reinos:

X22 * k l - k 7

Como:

X U " X01 + A21 k4 " k6
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Da equação (15) obtemos os seguintes valores:

X21X34X42 + X21X32í~al + X44 )

(32}

X21X34X42 * X21X32{~a2 * (33)

Subtraindo membro a membro as equações (32) e (33) obte

remos:

X21X32(a2 * °1> = álCl *

.*. X32
A1 C1_" Å2 C2

A 2 1{a 2 - O]L)

e substituindo o valor de

¿1 C1 - A2 C2
X32 * k 6(a 2 - ax) " k10

Da equação (16) obtemos os seguintes valores:

(34)

* X21X42*"a2 * X33*

h r2 - (35)

e subtraindo-se membro a membro a equação (35) da equa

ção (34) temos:

X21 X42 ( O2 "

1 1• • 9\ AO
A1 D1 " & 2 D

m fc8



. X
42

agora, substituindo o valor de A-* »

(34) s

k8*33 * k8 al " A1 D1

na equação

•'• X33 " A1 D1 A8 * al " k9

Substituindo o valor de A3 =(kg) na equação (31):

k7 " k9

Substituindo-se os valores de X,,,

ção (32), obteremos o valor de A,.

n a

k6k10(al "
'12

Substituindo os valores de todos os X.^ já estabelecidos nas

equações (7) e (8):

ala2a3 + ala2a4 + ala3a4 + a2 a3 a4 ** k4k2 + k3~k5k7 ~

" k6k10X13 " k8X14

°la2a3a4 " k4k3 " k8k12X13 ~ k6k10kllX13 " k8k9X14 ( 3 6 )

dividindo membro a membro estas equações teremos

k9 [k4k2 + k3 " k5 k7 " al a2 ( a3 + c t4 )~ a3 a4 <al
k6k9k10 " kõkl0kll " k8k12

" k3k4
k6k9k10 ~ k6k10kll " k8k12 1 3
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Substituindo-se o valor de X._ na equação (36) obtemoa:

k.k_ - (kok, .> + k-k-.k.

k8 k9
* Jt,

e substituindo o va3.or de

k14

na equação (3):

A03 * k9 ~ ki3

Os valores de X.., \.*e & \.á substituidas na equação (4)14' "34'
fornecera o valor de AQ.:

" k12 " k14
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