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RESUMO 

 

A Depressão Alastrante (DA) é um fenômeno que ocorre no tecido neural no qual, após a 

aplicação de um estímulo, uma onda de supressão da atividade elétrica neuronal espontânea se 

propaga a partir do ponto estimulado em direção às regiões vizinhas. Uma característica que se 

destaca na DA é a propagação de uma onda de variação lenta de voltagem concomitante à 

supressão da atividade elétrica. O fenômeno foi primeiramente descrito em 1944, pelo professor 

Aristides A. P. Leão e desde então tem sido extensamente estudado, no entanto, diversos de seus 

aspectos ainda não foram completamente compreendidos. 

Atualmente a DA tem sido estudada com o auxílio de modelos matemáticos e 

computacionais que procuram reproduzir suas principais características observadas no tecido 

neural e têm sido utilizados para propor e verificar hipóteses a respeito dos mecanismos de sua 

deflagração e propagação. O modelo de Almeida et al.(2004), em particular, foi o primeiro 

capaz de exibir a propagação da onda de potencial extracelular em uma representação 

tridimensional da retina de galinha. Por este motivo, este modelo foi escolhido como base na 

construção de um modelo modificado para uma dimensão o qual foi implementado e estudado 

neste trabalho. 

Uma característica em comum entre os modelos para a DA é a grande quantidade de 

parâmetros biológicos que precisam ser ajustados antes de executar uma simulação. Este ajuste 

não é uma tarefa simples, já que na maioria das vezes a faixa de valores dentro da qual cada 

parâmetro produz resultados biologicamente plausíveis não está determinada. 

Tendo isto em vista, este trabalho apresenta uma metodologia para realizar estudo 

paramétrico destes modelos e como estudo de caso, esta metodologia foi aplicada à versão 

modificada do modelo de Almeida et al. para verificar as suas capacidades e limitações ao 

representar a DA em um tipo diferente de tecido: o córtex cerebral de rato. 

A análise realizada mostrou que o modelo desenvolve um comportamento plausível na 

reprodução de diversas características da DA em córtex de rato. No entanto, a representação da 

forma da onda de potencial extracelular da DA apresentada pelo modelo, não é suficientemente 

precisa em alguns aspectos. Porém, com o estudo realizado foi possível identificar precisamente 

os pontos deficientes do modelo e maneiras de aprimorá-lo foram sugeridas. 

 

Palavras-chave: Depressão Alastrante, Modelagem Computacional, Análise de Parâmetros. 
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ABSTRACT 

 

Spreading Depression (SD) is a phenomenon that occurs in the neural tissue, in which, after 

applying a stimulus, a wave of suppression of the spontaneous neural electrical activity starts 

propagating from the stimulated point to the neighbor regions. A highlighted characteristic of 

SD is the propagation of a slow voltage shift wave across the neural tissue concomitantly to the 

spontaneous neural electrical activity suppression. The phenomenon was first described in 1944 

by the professor Aristides A. P. Leão and since then, it has been extensively studied, several of 

its aspects, however, are still not completely understood. 

Nowadays SD has been studied by the means of mathematical and computational models 

that aim to reproduce its main characteristics observed in the neural tissue. These models have 

been used to propose and verify hypotheses about the mechanisms of triggering and propagation 

of DA. The Almeida’s et al.(2004) model, in particular, was the first able to reproduce the 

propagation of the slow voltage variation wave in a three dimensional representation of chicken 

retina, and for this reason, it was chosen as a base for the construction of a model modified for 

one dimension, which was implemented and studied in this work. 

A common characteristic among SD models is the great amount of biological parameters 

that must to be set in order to execute a simulation. These parameter settings are not easy to be 

done, since the ranges inside which they produce biologically plausible results are usually not 

determined. 

With this in mind, this work presents a methodology to study the parameters of these 

models and, as a case study, this methodology was applied to verify the capabilities and 

limitations of the implemented model when representing SD in a different kind of tissue: the rat 

cerebral cortex.  

The applied analysis has shown that the model displays a plausible behavior when 

reproducing several characteristics of SD in rat cortex. The model’s representation of the slow 

voltage shift in this tissue is, however, not accurate in some aspects. Nevertheless the presented 

study made it possible to identify precisely the deficient points of the model and ways to 

improve it were suggested. 

 

Key words: Spreading Depression, Computational Modeling, Parameter Analysis. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A Depressão Alastrante (DA) é um fenômeno que ocorre no tecido neural e é iniciado 

quando determinados tipos de estímulos são aplicados a este tecido. Logo após o estímulo 

observa-se que uma onda de depressão temporária da atividade elétrica neural espontânea se 

origina no ponto onde foi aplicado o estímulo e se propaga em direção às regiões vizinhas, 

fazendo com que estas regiões experimentem a mesma queda acentuada em sua atividade 

elétrica espontânea. Após a passagem da onda de DA, observa-se um retorno gradual da 

atividade elétrica espontânea até que finalmente ocorra a recuperação completa dos níveis 

registrados antes do estímulo. 

Além da supressão da atividade elétrica espontânea, também se alteram, durante a passagem 

das ondas de DA, características químicas, elétricas e até mesmo ópticas do tecido. Por 

exemplo, variações bruscas nas concentrações iônicas intra e extracelulares, no pH e alterações 

do volume do tecido são observadas. Dentre estas variações destaca-se a variação lenta de 

voltagem que acompanha a onda de DA sendo esta considerada a característica mais marcante 

da sua ocorrência.  

Desde 1944, quando o professor brasileiro Aristides Azevedo Pacheco Leão descobriu o 

fenômeno, diversas hipóteses foram propostas para explicar os mecanismos pelo qual ele se 

inicia e se propaga pelo tecido neural, porém, em diversos aspectos ainda não se chegou a um 

consenso. Nesta dissertação, as principais características da DA, bem como as hipóteses mais 

aceitas para explicá-la serão descritas no Capítulo 2.  

Com o objetivo de dar sustentação a estas hipóteses, modelos matemáticos e 

computacionais têm sido propostos. Uma revisão dos principais modelos que constam na 



 2

literatura científica é apresentada no Capítulo 3. Estes modelos, em geral procuram representar 

de forma simplificada as estruturas neurais que estariam relacionadas com os processos que 

ocorrem durante a DA. O primeiro modelo para DA foi proposto por GRAFSTEIN (1963) e deu 

origem a uma sucessão de modelos cada vez mais complexos e detalhados que buscam 

reproduzir melhor as características da DA. Baseado no modelo de Grafstein surgiu o modelo 

proposto por TUCKWELL e MIURA (1978) e baseado neste, surgiu o modelo proposto por 

ALMEIDA et al., (2004), chamado de “Modelo de Eletrodifusão Extracelular e Terminais 

Sinápticos para a DA” e referenciado nesta dissertação como MEETS-DA. Nesta seqüência de 

evolução, este modelo foi o primeiro capaz de representar a propagação da onda de variação 

lenta de voltagem característica da DA em retina de galinha. 

Estes três modelos foram construídos considerando a hipótese de GRAFSTEIN (1956), a 

qual inicialmente ganhou bastante força entre os pesquisadores da área. Apesar de outras linhas 

de pesquisa terem surgido e se desenvolvido em seguida, ainda se acredita que elementos da 

proposta original de Grafstein exercem um papel fundamental no fenômeno da DA. 

A implementação destes modelos em computador permite que as principais características 

da DA sejam simuladas e observadas, facilitando a idealização e verificação de hipóteses e 

reduzindo a manipulação animal em laboratório. No entanto, à medida que os modelos evoluem 

na representação dos tecidos estudados, mais parâmetros biológicos precisam ser ajustados e 

este ajuste não é uma tarefa simples, já que na maioria das vezes, a faixa de valores dentro da 

qual cada parâmetro produz resultados biologicamente plausíveis ainda não está determinada. 

Além disto, a complexidade crescente dos modelos torna cada vez mais difícil a compreensão 

do papel dos mecanismos incorporados nos modelos para a representação da DA. 

Partindo deste cenário, nesta dissertação foi implementada e estudada uma versão 

modificada para uma dimensão do modelo proposto em ALMEIDA et al., (2004), (MEETSU-

DA, com o U acrescentado para indicar a representação unidimensional), tendo em vista os 

seguintes objetivos: primeiro, identificar os parâmetros mais relevantes do modelo; segundo, 

compreender como as respostas do modelo são afetadas por modificações em seus parâmetros; 

terceiro, estabelecer faixas de validade para estes parâmetros, dentro da qual o modelo produz 

respostas plausíveis; quarto, realizar um ajuste dos parâmetros do modelo para que este possa 

ser aplicado na modelagem da DA em córtex de rato e quinto, estabelecer as capacidades e 

limitações do modelo. 

Para isso, primeiramente foi analisado o modelo de TUCKWELL e MIURA (1978). Este 

modelo é unidimensional e apesar de ser mais simples que o de Almeida et al., já consegue 

reproduzir diversas características da DA. A implementação do modelo de Tuckwell e Miura foi 

descrita detalhadamente no Capítulo 4, sendo esta uma das contribuições da dissertação, visto 
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que nos trabalhos anteriores, nenhuma ênfase foi dada à tarefa de escrita das equações destes 

modelos em uma forma que permita que eles sejam simulados em computador. O Capítulo 4 

exibe ainda um estudo de parâmetros do modelo de Tuckwell e Miura, o qual permitiu melhor 

compreender o seu funcionamento e levantar hipóteses a respeito do efeito que determinados 

mecanismos das estruturas neurais representadas no modelo têm sobre as ondas de DA. 

As etapas desenvolvidas no Capítulo 4 serviram como ponto de partida para a 

implementação do MEETSU-DA, a qual foi descrita detalhadamente no Capítulo 5. O estudo 

paramétrico do MEETSU-DA foi realizado de forma semelhante ao que foi feito com o modelo 

de Tuckwell e Miura, porém, com um nível maior de complexidade, devido a maior quantidade 

de parâmetros deste modelo. Este estudo permitiu a realização do primeiro, segundo e terceiro 

objetivos da dissertação, citados anteriormente. O Capítulo 5 apresenta também uma análise das 

formas de onda da variação lenta de voltagem da DA obtidas experimentalmente, comparando-

as com as produzidas pelo modelo e identificando características que puderam ou não ser 

representadas. 

No Capítulo 6, o MEETSU-DA foi aplicado para reproduzir a DA em córtex de rato 

permitindo assim a conclusão do quarto objetivo da dissertação. Para isso, é apresentada uma 

metodologia para realização do ajuste de parâmetros do modelo, na qual foi sugerido um 

método de comparação entre os resultados produzidos pelo modelo e os resultados obtidos com 

experimentos em laboratório.  

A aplicação desta metodologia concretizou o quinto objetivo da dissertação, revelando que 

diversos aspectos das respostas produzidas pelo modelo puderam ser aproximados do que é 

observado em córtex de rato. Outras características não puderam ser reproduzidas 

satisfatoriamente, porém a metodologia empregada para o ajuste de parâmetros permitiu que os 

pontos do modelo responsáveis por estas limitações pudessem ser precisamente identificados, de 

forma que, maneiras de aprimorar o modelo puderam então ser sugeridas. 

Finalmente, o Capítulo 7 apresenta as conclusões desta dissertação, destacando as suas 

principais contribuições, dificuldades encontradas e sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Depressão Alastrante: Descrição do 

Fenômeno 

A Depressão Alastrante (DA) (LEÃO, 1944a, 1944b, 1947) é um fenômeno transitório e 

reversível que consiste em uma frente de despolarização neuronal que se autopropaga 

lentamente pela massa cinzenta, associada com a supressão da atividade elétrica espontânea do 

tecido neural por um período de minutos. A DA é uma reação experimental que pode ser 

induzida por estimulação local na maioria das regiões de substância cinzenta, ex.: no córtex, no 

hipocampo, no cerebelo de várias espécies e também na retina. Ela se inicia na região 

estimulada e se propaga nas vizinhanças em todas as direções da superfície do córtex com uma 

velocidade de propagação entre 2 e 5 mm/min, de maneira que todo o tecido do córtex cerebral 

é atingido experimentando o mesmo tipo de depressão temporária. De forma simultânea à 

depressão da atividade elétrica no eletrocorticograma (ECoG), observa-se que uma onda de 

voltagem contínua, ou uma variação lenta de voltagem (VLV) negativa, se propaga com 

amplitudes entre 5 e 15 mV, e pode ser precedida e/ou sucedida por uma deflexão positiva (veja 

Figura 2-1). Concomitantemente ao fenômeno é observada uma forte modificação nas 

concentrações iônicas intra e extracelulares nas áreas atingidas pela onda de despolarização. 

Após a passagem da onda de DA ocorre o retorno gradual às condições anteriores de 

normalidade, incluindo o retorno da atividade elétrica espontânea, das concentrações iônicas e 

do potencial extracelular. A recuperação completa do tecido pode levar de 5 a 15 min e em boa 

parte deste período, o tecido não é capaz de sustentar uma nova onda. Por este motivo ele é 

chamado de período refratário. 
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Figura 2-1 – Registro do sinal da atividade elétrica cortical contínua (DC) e alternada (AC) durante 

a Depressão Alastrante em córtex de rato. 

O fenômeno da DA tem grande relevância clínica, pois existem indícios de que ele possa 

estar associado com várias patologias neurais humanas, como, por exemplo, com a isquemia, 

epilepsia, com a origem da enxaqueca com aura, com a amnésia global transitória e com a 

concussão, podendo até mesmo atuar como mecanismo de proteção contra lesões neurais em 

certas ocasiões. No entanto, os mecanismos patológicos da DA ainda são pouco conhecidos e 

estudos mais aprofundados são necessários para demonstrar o exato papel da DA nestas 

desordens clinicas SOMJEN (1998). 

2.1. Primeiro relato 

A Depressão Alastrante (DA) foi primeiramente relatada em 1944 pelo professor brasileiro 

Aristides Azevedo Pacheco Leão (LEÃO, 1944a) enquanto estudava experimentalmente a 

epilepsia na Escola de Medicina de Harvard nos Estados Unidos. Em seus experimentos (veja 

Figura 2-2), eletrodos eram colocados em fila na superfície do córtex de um coelho. O primeiro 

eletrodo (s) tinha por objetivo provocar um estímulo elétrico na região enquanto que os demais 

eletrodos (de 1 a 7) registravam as alterações da atividade elétrica ao longo da superfície do 

córtex. Desta forma, Leão percebeu que 30 segundos após o estímulo (em s), uma acentuada 

queda na atividade elétrica espontânea do córtex era registrada pelo primeiro par de eletrodos 1-

2, propagando-se para as regiões adjacentes e atingindo sucessivamente os demais pares de 

eletrodos (2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7). Cerca de 10 minutos depois, a atividade elétrica retornava ao 

normal. A partir desta observação Leão nomeou o fenômeno como “Depressão Alastrante da 

atividade elétrica cerebral”. 
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Depois de retornar ao Rio de Janeiro, utilizando um galvanômetro de corda e um tubo 

amplificador a vácuo, Leão registrou na superfície cortical a “variação negativa de voltagem” 

associada com a DA, e o deslocamento de voltagem similar que ocorre alguns minutos após 

uma interrupção no fluxo sanguíneo (LEÃO, 1947). Atingindo uma amplitude máxima de -15 

mV esta variação de potencial é considerada surpreendentemente alta quando comparada com 

outras ondas cerebrais, como pode ser observado na Figura 2-1. 

 

Figura 2-2 – Ilustração original do artigo de LEÃO (1944a): “Gradual Spread of Depression”. Os 

traçados mostram eletrocorticogramas da superfície do cérebro de um coelho. Em baixo, cada 

quadro mostra o tempo decorrido desde o estímulo.  O quadro (f) mostra a posição dos eletrodos: s 

– estímulo, 1-7 – eletrodos de captação dispostos como indicado em A. 

Desde então, vários trabalhos foram publicados relatando experimentos e descrevendo as 

características do fenômeno relatado por Leão em diferentes tecidos neurais e hipóteses foram 

levantadas para explicar o mecanismo de deflagração e propagação da onda de DA. No entanto, 

até o momento nenhuma delas foi capaz de explicar simultaneamente todas as características 

que a DA exibe, nas diversas condições experimentais nas quais os tecidos neurais foram 

testados. 

As Sessões seguintes deste Capítulo apresentam as características mais importantes da DA. 

A Sessão 2.2 trata das formas pelas quais a DA pode ser deflagrada, abordando também 

mecanismos que possuem um papel importante durante a fase de deflagração do fenômeno. A 

Sessão 2.3 descreve alterações que ocorrem em certas características dos tecidos neurais durante 
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a passagem da onda de DA. A Sessão 2.4 descreve características da propagação da DA. 

Finalmente, a Sessão 2.5 apresenta as hipóteses mais importantes que surgiram ao longo dos 

anos de pesquisa com o intuito de explicar os mecanismos de propagação da onda de DA. 

2.2. Deflagração da Depressão Alastrante 

Inúmeros tipos de estímulos podem ser utilizados para deflagrar a DA, por exemplo, pulsos 

elétricos de alta freqüência, aplicação direta de corrente DC; estímulos mecânicos como pressão 

em um ponto do córtex e choque com ondas de ultra-som; presença de regiões de pH alcalino e 

de baixa osmolaridade; uma variedade de agentes químicos, entre eles vale a pena destacar os 

íons de potássio, glutamato e também a acetilcolina em algumas regiões; uma hipoxia severa, ou 

de uma maneira mais geral, qualquer falha repentina no fornecimento de energia induz respostas 

do tipo da DA, de forma que ondas espontâneas de DA emanam das bordas de um foco de 

isquemia e se propagam para as demais regiões do cérebro. 

Quando diferentes níveis de um mesmo tipo de estímulo são experimentados na tentativa de 

evocar a DA, se observa que existe um limiar a partir do qual o fenômeno é deflagrado. Daí em 

diante maiores níveis de estímulo não alteram as características da onda que se propaga. Esta 

observação revela uma característica importante do fenômeno: depois de deflagrada, a 

propagação da onda independe do tipo (ex.: se foi químico ou elétrico) e do nível de estímulo 

que foi aplicado (desde que seja acima do limiar de deflagração), caracterizando o fenômeno 

como do tipo tudo ou nada. A partir disto conclui-se que diferentes tipos de estímulos disparam 

uma cadeia de reações que convergem para um ponto comum, o qual é também o primeiro 

passo do processo autogerador da DA (BURES et al., 1974). 

Estudos mostram que o limiar de deflagração da DA pode ser modificado quando o tecido é 

previamente tratado com certos agentes químicos. Este limiar pode ser manipulado a tal ponto 

que bloqueie totalmente a sua deflagração ou, em oposição, cause a geração espontânea de 

ondas sucessivas de DA. Algumas substâncias conhecidas como bloqueadores da deflagração da 

DA são: cátions bivalentes, íon cloreto, ácido tricarboxílico, e tetrodoxina. Existem ainda 

substâncias que são bloqueadores apenas para determinado tipo de estímulo. Como por 

exemplo, a cisteína e o glutatione são antagonistas ao estímulo provocado pelo HgCl2 (BURES 

et al., 1974). 

Em contrapartida a deflagração da DA pode ser facilitada de diversas maneiras, entre elas 

desidratação interna radical por injeção de solução concentrada de sacarose, resfriamento de 

óleo mineral em cobertura da área do córtex exposta, exposição prolongada ao ar, lavagem da 

superfície do córtex com sacarose isotônica. Além disto, de acordo com LEÃO E MARTINS-

FERREIRA (1956), qualquer substância deflagradora da DA com aplicação local, pode ser 
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utilizada em concentrações abaixo do seu limiar para facilitar o início da DA na área tratada 

(BURES et al., 1974). 

Inicialmente, duas hipóteses foram levantadas para explicar a despolarização persistente da 

membrana que leva à DA: 1) a despolarização poderia ser gerada pela operação anormal de um 

ou mais canais fisiológicos de membrana já conhecidos ou 2) a despolarização pode ser gerada 

pelo fluxo de íons por caminhos que normalmente não estão disponíveis. Contra a primeira 

hipótese e em favor da segunda havia o fato de que o bloqueio farmacológico de alguns canais 

conhecidos provoca redução na intensidade do fenômeno, mas não o bloqueia completamente. 

No entanto, MULLER e SOMJEN (1998) descobriram posteriormente que o bloqueio 

simultâneo da maioria dos canais conhecidos realmente impede despolarizações do tipo da DA 

induzidas por hipoxia. Esta observação sugere uma terceira hipótese de que a despolarização é 

gerada pela atuação conjunta de diversos canais conhecidos, o que explicaria as razões para o 

bloqueio de apenas alguns destes canais reduzindo a intensidade do fenômeno sem bloqueá-lo 

completamente. KAGER et al., (2000) construíram um modelo (descrito na Sessão 3.5) para 

estudar o comportamento destes canais e com ele demonstraram a viabilidade desta hipótese. 

2.3. Alterações de Características do Tecido Durante a Passagem da DA 

Uma série de características do tecido nervoso se modifica durante a passagem da onda de 

DA. As modificações mais notáveis nas características químicas, elétricas e ópticas serão 

descritas a seguir. 

2.3.1. Alterações Químicas 

A seqüência de eventos da DA se inicia com uma intensa despolarização de neurônios e 

glias nas regiões atingidas pela onda, originando disparos de potenciais de ação em alta 

freqüência durante 1 a 3 s. Logo em seguida, ocorre um momento de silêncio neuronal que dura 

entre 10 e 15 s. Simultaneamente, há uma falha generalizada da homeostase iônica cerebral, um 

aumento do metabolismo e dilatação de artérias no córtex (LEÃO, 1944b). 

Esta despolarização neuronal está associada com dramáticas alterações na distribuição 

iônica entre os compartimentos intra e extracelulares. Há um aumento gradual na concentração 

de K+ no meio extracelular, entre 10 e 12 mM. Quando esse nível é atingido a concentração de 

K+ aumenta abruptamente chegando a valores entre 30 e 80 mM. O aumento na concentração de 

K+ é acompanhado por uma queda na concentração de Cl- no meio extracelular entre 50 e 100 

mM e um decréscimo na concentração extracelular de Na+ de aproximadamente 100 mM. Além 

disso, a concentração de Ca2+ extracelular medida durante a DA cai entre 90 e 95% do seu valor 
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de repouso (NICHOLSON et al., 1977, HANSEN e ZEUTHEN, 1981). Em seguida, ocorre o 

retorno gradual das concentrações para seus valores iniciais (Figura 2-3). 

 

Figura 2-3 – Alterações iônicas durante a DA em córtex de rato (adaptada de HANSEN e 

ZEUTHEN, 1981). 

2.3.2. Alterações Elétricas 

A propagação lenta de uma onda de potencial negativo no meio extracelular é uma das 

características da DA mais simples de ser registradas. Esta onda geralmente possui amplitudes 

que variam entre 5 e 30 mV e velocidades entre 2 e 5 mm/min. A Figura 2-4 mostra a variação 

de potencial registrada por intermédio de eletrodos situados em ponto fixo do córtex de rato 

durante a passagem de uma onda de DA. 

 

Figura 2-4 - Variação lenta de voltagem durante a DA em córtex de rato.  O tempo em minutos é 

exibido na abscissa (adaptada de HANSEN e ZEUTHEN, 1981). 
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Uma segunda alteração elétrica que foi descrita por LEÃO e MARTINS-FERREIRA (1953) 

é o aumento reversível na impedância elétrica do tecido neural com valores variando de 2070 

para 2940 ohms (medidos com a passagem de uma corrente alternada de KHz entre o eletrodo 

de registro e o de referência) durante a passagem da DA (BURES et al., 1974). 

2.3.3. Alterações Ópticas 

Inúmeros trabalhos mostraram que a DA pode se desenvolver em diferentes tecidos 

neuronais, em particular na retina de vertebrados, tendo sido registrada pela primeira vez em 

retinas de sapo, por GOURAS (1958). A primeira descrição das alterações ópticas, no entanto, 

foi realizada por MARTINS-FERREIRA e OLIVEIRA CASTRO (1966) em retinas de aves. 

 Uma seqüência típica do espalhamento de luz durante a onda de DA em retina é mostrada 

na Figura 2-5. A linha base (Ir) corresponde à intensidade de luz espalhada em uma região não 

afetada pela DA. No curso da seqüência, a intensidade de luz apresenta dois mínimos (pontos a 

e c) e dois máximos (pontos b e d). Em alguns experimentos, a fase a, que tem uma duração de 

uns poucos segundos, não aparece. 

MARTINS-FERREIRA e OLIVEIRA DE CASTRO (1966) e MARTINS-FERREIRA 

(1983) concluíram que as fases b e d do sinal óptico possuem propriedades diferentes, e, 

portanto, mecanismos distintos refletem sobre estas fases durante a onda de DA. A fase b estaria 

mais relacionada com a forte movimentação iônica na frente de onda, enquanto que a fase d 

estaria mais relacionada com o metabolismo do tecido (TEIXEIRA, 2005). 

 

Figura 2-5 - Dinâmica temporal do espalhamento de luz durante a DA em retina de ave. Ir é a 

intensidade do espalhamento de luz na retina em região não invadida pela onda de DA. Morfologia 

padrão da seqüência do espalhamento de luz na retina mantida em solução nutriente (adaptada de 

MARTINS-FERREIRA e OLIVEIRA-CASTRO, 1966). 

2.4. Características da Propagação da Onda 

A Sessão 2.2 tratou das características da DA que podem ser observadas na região onde o 

estímulo foi aplicado. Nesta região, os processos de deflagração e de propagação da onda estão 
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fortemente entrelaçados e por isso, se torna difícil dizer o quanto os agentes deflagradores da 

DA influenciam também no processo de propagação (BURES et al., 1974). Por este motivo a 

observação da propagação da DA em regiões distantes do ponto de deflagração é de primeira 

importância para a compreensão deste fenômeno. Uma abordagem óbvia para este problema é a 

análise dos agentes que afetam a velocidade, intensidade e extensão da onda de DA durante sua 

propagação em regiões distantes do ponto de deflagração. A partir de experimentos desta 

natureza é possível observar o seguinte: 

• Certas substâncias que facilitam a deflagração da DA em concentrações abaixo do 

limiar de deflagração, podem facilitar a propagação da onda aumentando sua 

velocidade e/ou amplitude. Ex.: aplicação de KCl ou solução hipotônica de NaCl 

(30 ou 40 mM) (BURES et al., 1974). 

• Certas substâncias podem reduzir a velocidade de propagação da DA. Ex.: soluções 

hipertônicas (280 mM) de NaCl, NaBr ou NaNO3 (BURES et al., 1974). 

• Certas substâncias podem evitar a penetração da DA em uma dada região do 

cérebro. Ex.: a DA pára ao atingir uma região do córtex do rato tratada com cocaína 

(LEÃO 1944a). Cátions bivalentes Ca2+, Mg2+, são poderosos bloqueadores da 

propagação da DA (BURES et al., 1974). 

Uma outra característica interessante na propagação da DA é o aniquilamento de duas ondas 

que se propagam em sentidos opostos, no mesmo tecido. Este fenômeno é geralmente observado 

em experimentos nos quais ondas de DA são iniciadas em duas regiões distintas e se propagam 

pela superfície do córtex em sentidos opostos até o momento em que colidem e se aniquilam 

mutuamente não havendo mais propagação após a colisão (Figura 2-6). 
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Figura 2-6 – Aniquilamento de ondas exibido pelo modelo de Tuckwell e Miura.  Obtida de 

TUCKWELL e MIURA (1978). 

2.5. Mecanismo de Propagação 

A hipótese de asfixia de Van Harreveld foi a primeira explicação proposta para a DA (VAN 

HARREVELD A e STAMM, 1952). Ela descrevia a DA para isquemia como sendo resultante 

de uma onda de vasoconstrição. No entanto, esta hipótese foi rapidamente descartada ao se 

observar mais detalhadamente a seqüência de constrição e dilatação dos vasos durante a DA. De 

forma geral, as demais hipóteses existentes baseiam-se na liberação maciça de algumas 

substâncias do interior de neurônios para o meio extracelular. Uma vez liberadas, essas 

substâncias podem atingir as células vizinhas, por meio de difusão, causando sua liberação, e 

assim, estabelecendo a primeira etapa do processo de propagação da onda. Os 

neurotransmissores (inibitórios ou excitatórios) estariam também dentre os prováveis 

participantes do processo além do potássio e do glutamato. Uma breve descrição das hipóteses 

mais aceitas atualmente para a DA será dada nas Sessões seguintes. 

2.5.1. Hipótese da Liberação Maciça de K+ 

A segunda sugestão sobre o mecanismo de propagação da DA e ainda a bastante aceita foi 

proposta por GRAFSTEIN (1956). De acordo com Grafstein, a liberação maciça de potássio do 

interior dos neurônios, durante disparos de potenciais de ação, poderia elevar a concentração de 

potássio em uma região restrita do meio extracelular, até certo limiar que seria suficiente para 

provocar a despolarização das membranas neuronais adjacentes. Isto resultaria em um ciclo 

levando ao esgotamento intracelular deste íon e provocando a inativação da excitabilidade 

neuronal. Concomitantemente, o excesso de potássio no meio extracelular se propagaria por 

difusão para regiões mais distantes fazendo com que os neurônios dessas regiões entrassem 

neste mesmo ciclo. 

A proposição de Grafstein ainda sobrevive e existe pouca dúvida de que o potássio é um 

elemento participante da seqüência de eventos que causa a DA. No entanto, alguns detalhes 

desta hipótese foram questionados com os experimentos de TOBIAS e NICHOLSON (1982) 

que verificaram que a DA ocorre também em córtex tratado com tetrodoxina (TTX), droga 

inibidora da ocorrência de potenciais de ação por meio do bloqueio de canais de sódio 

(SUGAYA et al., 1975). Porém, atualmente se sabe que o potássio pode ser liberado das células 

mesmo sem a ocorrência de potenciais de ação. 
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Segundo SOMGEN (2001), outro fato que enfraquece a proposição de Grafstein é que em 

um dado ponto do tecido neural o aumento na concentração de potássio não ocorre antes do 

aumento no potencial extracelular como deveria se o potássio fosse o agente causador da 

propagação da DA. 

2.5.2. Hipótese da Liberação Maciça de Glutamato 

VAN HARREVELD e FIFKOVÁ (1970), propuseram primeiramente que o glutamato seria 

um composto excitatório importante fisiologicamente, baseando-se em três observações: 1) ele 

está presente em extratos do cérebro normal; 2) ele causa contração em músculos de crustáceos 

e 3) ele induz DA quando aplicado na superfície do córtex. Sabe-se também que o glutamato 

causa a absorção d’água e NaCl pelas células. E finalmente, o glutamato é também liberado 

durante a DA. Estes fatos colocam o glutamato em uma condição semelhante à do potássio na 

proposição de Grafstein com a vantagem de que nem a liberação de glutamato nem sua ação 

excitatória são evitadas pela TTX. Adicionalmente, VAN HARREVELD (1959) demonstrou 

que o limiar de concentração para deflagração da onda de DA no córtex do coelho era muito 

menor para o glutamato do que para o KCl quando aplicado topicamente. 

Em contrapartida DO CARMO e LEÃO (1972) constataram que aplicações tópicas de 

glutamato apenas poderiam causar a DA em coelhos e ratos quando acompanhadas de 

estimulação mecânica, ao contrário do que ocorria com aplicações tópicas de KCl. Isso levou 

outros autores (BURES et al., 1974) a acreditarem que o glutamato não é a substância primária 

na DA e que essa função pertence realmente ao K+. Um estudo feito por FIFKOVÁ e VAN 

HARREVELD (1974), tenta explicar os achados de Do Carmo e Leão. A capacidade do 

glutamato em deflagrar a DA era afetada pela idade do animal. De acordo com a revisão de 

SOMJEN (2001) o limiar de deflagração diminui com o aumento da idade. Em córtex de coelho 

ou rato, a capacidade de se sustentar ondas aparece entre a 10ª e a 25ª semanas, dependendo da 

região. Na verdade, a razão seria que o glutamato não é eficiente na penetração das camadas 

superiores do córtex, não atingindo, desta forma, as células nervosas em uma concentração 

suficiente para dar origem à onda de DA (TUCKWELL e HERMANSEN, 1981). 

2.5.3. Hipótese Mista 

Posteriormente, VAN HARREVELD (1978) sugeriu que há dois tipos de DA, uma mediada 

por K+ ocorreria na retina de ave sob circunstâncias especiais, onde a DA mediada por 

glutamato fosse interrompida por íons de Mg2+ e a concentração de K+ na solução de perfusão 

estivesse aumentada. 
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Vários investigadores propuseram que a DA seria causada pela liberação simultânea e 

maciça de transmissores tanto inibitórios quanto excitatórios (SOMJEN, 1973, MORI, et al., 

1976, TUCKWELL e MIURA, 1978, NICHOLSON et al., 1981). Esse mecanismo poderia 

permitir a movimentação iônica através de canais sub-sinápticos ao longo dos gradientes 

eletroquímicos. 

2.5.4. Hipótese das Gap-Junctions 

SOMJEN et al., (1992) propuseram que uma abertura inicial de gap-junctions deflagraria 

ondas de DA. Seguindo essa idéia, LEIBOWITZ (1992) propôs que o mecanismo fundamental 

para a propagação das ondas de DA ocorreria no compartimento glial. As glias do sistema 

nervoso de vertebrados seriam acopladas por gap-junctions. As propagações por longas 

distâncias seriam, então, mediadas por um ou mais mensageiros químicos que atravessariam as 

gap-junctions gliais. Essa hipótese de propagação citoplasmática prediz que um bloqueio 

seletivo e completo de todas as gap-junctions gliais poderia fazer com que o tecido nervoso 

fosse incapaz de suportar a propagação de DA. A DA no escopo do tecido nervoso seria 

impossível de ocorrer na ausência de função glial. 

Entretanto, LARGO et al., (1997a) atribuíram a interdição da propagação da DA por etanol 

e octanal ao fechamento de gap-junctions entre neurônios e não entre glias, pois os 

bloqueadores seletivos de glias, como o fluoracetato ou o fluoricitrato, falharam em suprimir a 

DA ou prevenir a sua propagação (LARGO et al., 1996, 1997a, 1997b). Adicionalmente, 

(THEIS et al., 2003) observaram que o bloqueio seletivo de gap-junctions presentes em células 

da glia, na verdade facilitam a propagação da DA. Isto indica que a atividade glial normalmente 

se contrapõe à sua propagação. Tem sido especulado que, durante o início da DA, a água 

penetra nas células provocando a abertura de gap-junctions neuronais gatilhadas por estiramento 

(SOMJEN, et al., 1992). 

2.6. A Modelagem como Ferramenta de Estudo da DA 

Apesar de todo o esforço empenhado por inúmeros estudiosos do fenômeno, ainda não foi 

possível estabelecer um consenso quanto aos mecanismos de deflagração e propagação da DA 

(GUEDES et al., 2005). Isto pode ser atribuído a diversos fatores, como a alta complexidade do 

fenômeno, já que ele está relacionado com inúmeras funções dos tecidos neurais; a grande 

quantidade de variáveis envolvidas no processo que dificulta, ou até mesmo inviabiliza o 

monitoramento simultâneo para análise posterior e as dificuldades de se propor, realizar e 

reproduzir procedimentos em laboratório que permitam conceber e verificar hipóteses. 
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Neste contexto a modelagem computacional pode ser introduzida como uma ferramenta que 

auxilia na verificação de hipóteses existentes e ao mesmo tempo na concepção de novas 

hipóteses que futuramente poderão ser validadas em laboratório. Com modelos computacionais 

é dada ao pesquisador a possibilidade de realizar experimentos virtuais monitorando, se 

necessário, todas as variáveis envolvidas no processo, tornando simples não somente a 

realização e análise de experimentos que seriam trabalhosos em laboratório como também a 

reprodução exata das condições de experimentos anteriores excetuando-se as variáveis 

selecionadas para estudo pelo pesquisador. 
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Capítulo 3 

Modelos Matemáticos para a Depressão 

Alastrante 

EYKHOF (1974) define modelo como “uma representação dos aspectos essenciais de um 

sistema”. A modelagem (processo de geração de modelos) pode ser utilizada para descrever de 

maneira aproximada o comportamento de um sistema complexo permitindo então, que este seja 

mais bem compreendido. Neste âmbito, um modelo matemático é um modelo abstrato 

construído utilizando a linguagem matemática e um modelo computacional consiste na 

descrição de um modelo em linguagem de computador proporcionando, via simulação, a 

reprodução e observação dos aspectos essenciais do comportamento do sistema em estudo. Em 

geral, modelos matemáticos podem ser convertidos em modelos computacionais e este processo 

é muitas vezes chamado de implementação. 

A. L. Hodgkin foi o primeiro a propor um modelo matemático para descrever a DA. 

Baseando-se apenas em um sistema de reação de difusão seu modelo descreve de uma forma 

bastante simplificada a liberação e a propagação do potássio através do meio extracelular. Daí 

em diante a crescente disponibilidade de recursos computacionais tornou possível o 

desenvolvimento de modelos cada vez mais complexos e detalhados. A maioria destes modelos 

foi desenvolvida com objetivo de ratificar alguma das hipóteses para explicar os mecanismos da 

DA, disponíveis até então. 

A seguir será apresentada uma breve descrição dos principais modelos para a DA descritos 

na literatura. As seções 3.1 até 3.7 são um resumo do Capítulo 3 da tese de doutorado de 
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TEIXEIRA (2005) e a seção 3.8 apresenta um resumo da extensão do MEETS-DA, descrita por 

Teixeira em sua tese. 

3.1. Modelo de Hodgkin-Grafstein 

Este modelo baseia-se na proposição de GRAFSTEIN (1956) de que a liberação de K+, 

durante disparos de potenciais de ação, em um meio extracelular restrito produziria a 

despolarização de membranas neuronais vizinhas por meio da difusão de K+. Essa 

despolarização provocaria liberação de mais K+ do interior dos neurônios, sustentando assim, o 

processo de propagação da onda de DA (GRAFSTEIN, 1963). 

O modelo é constituído por uma única equação de reação de difusão da concentração de K+. 

Esta equação prevê o aumento da concentração de K+ durante a DA, mas não o retorno aos 

valores de repouso. Nesse modelo, a equação de reação de difusão é dada por: 
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Este tipo de reação de difusão é denominado bi-estável (KEENER e SNEYD, 1998). O 

primeiro termo da equação representa a difusão extracelular de potássio governada pela 2a Lei 

de Fick, onde Dk é o coeficiente de difusão para o potássio. O segundo termo da equação é um 

polinômio de 3a ordem que descreve a homeostase para uma concentração de repouso Kr, um 

limiar de disparo a partir de Kd e uma magnitude Km. O termo ([ ] )of K + é dado por: 
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onde T é uma constante de tempo. 

 

Figura 3-1 – Termo de sustentação da homeostase de K+. Kr representa a concentração de repouso 

Kd o limiar de disparo e Km a magnitude da concentração de potássio. 
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Um exemplo de forma de onda ([ ] )of K + é mostrado na Figura 3-1. Neste exemplo a 

função irá manter a homeostase em torno de Kr (4 mM), ou seja, irá liberar potássio caso a 

concentração extracelular de potássio esteja abaixo de Kr e irá absorver potássio caso a 

concentração esteja entre Kr e Kd (4 e 12 mM respectivamente). No entanto, se a concentração 

extracelular de potássio ultrapassar Kd ela irá liberar potássio maciçamente no meio extracelular 

simulando uma situação de despolarização. 

3.2. Modelo de Autômatos Celulares 

O modelo proposto por RESHODKO e BURES (1975) descreve a DA em termos da teoria 

de autômatos celulares. Neste modelo, o tecido cortical é representado por meio de uma matriz 

de células interconectadas. Cada célula se encontra em um dos três estados possíveis: 

quiescente, que descreve a célula em estado de repouso, deprimido, que indica que a célula foi 

atingida por uma onda de DA, ou refratário, onde a célula sofreu a ação da DA e não é capaz de 

sustentar outra onda. Os únicos parâmetros de entrada são as conexões entre células e a duração 

dos estados deprimido e refratário. 

Não há como estabelecer uma relação entre esses parâmetros e os parâmetros relativos aos 

fluxos iônicos, pois o modelo não permite qualquer tipo de interpretação fisiológica e representa 

unicamente o comportamento dinâmico da DA. No entanto, o modelo proporciona uma 

estrutura para descrição de fenômenos em meios excitáveis. 

3.3. Modelo de Tuckwell e Miura 

TUCKWELL e MIURA (1978) propuseram um modelo matemático para o fenômeno 

considerando as concentrações extracelular e intracelular dos íons K+ e Ca2+, Na+ e Cl-. Porém, 

no mesmo artigo é descrito um modelo simplificado, com vistas à simulação, incluindo apenas 

os íons K+ e Ca2+, já que ambos desempenham um papel especial no modelo: o potássio, por ser 

o íon que apresenta o maior efeito sobre o potencial de membrana e o cálcio como sendo o 

mediador da liberação de neurotransmissores e portanto influenciando fortemente a condutância 

da membrana. Finalmente, constantes foram adicionadas para representar o papel dos demais 

íons não incluídos no modelo. O modelo será descrito resumidamente a seguir e mais detalhes 

serão dados no Capítulo 4. 

O modelo segue a linha do modelo de Hodgkin-Grafstein tomando como base a equação 

(3.1) e detalhando o termo f([C]o), ou seja mantendo o termo que representa a difusão e 

detalhando o termo que representa os fluxos de membrana entre os meios intra e extracelulares. 

Este termo é agora quebrado em duas partes: a primeira representando os fluxos passivos 
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(passagem dos íons através da membrana devido ao gradiente de concentração e potencial) 

descrito por 0( )C CG Vm Vρ −  e fluxos ativos (passagem dos íons através da membrana devido ao 

bombeamento) chamado de ˆCφ . A modificação resulta na Equação (3.3). 

 

2[ ] [ ]
ˆ( )

2
C

C C C

C Co oD G Vm VCt x
ρ φ

∂ ∂
 = ⋅ + − + ∂ ∂

 (3.3) 

onde DC, é a constante de difusão do íon C,  pC é um fator de multiplicação da condutância, GC, 

é a condutância da membrana para o íon C, Vm é o potencial de membrana e VC é o potencial 

atual de membrana do íon C. 

Além disto, o modelo representa as concentrações intracelulares que são calculadas de 

acordo com a Equação (3.4), a qual considera apenas os fluxos de membrana, já que o modelo 

não apresenta difusão no meio intracelular: 

 0

[ ]
ˆ( ) ,

1 C C C

C i G Vm V
t

α
ρ φ

α

∂
 = − ⋅ − + ∂ −

 (3.4) 

onde o termo α/(1-α) representa a taxa de troca entre os meios, que não é 1 devido às diferenças 

de volume, de modo que a constante α representa a fração de volume do meio extracelular em 

relação ao meio intracelular. O sinal negativo indica que quando o meio extracelular ganha íons 

o intracelular perde e vice-versa. 

As Equações (3.3) e (3.4) são então aplicadas para cada um dos íons incluídos no modelo 

substituindo C pelo íon em questão, no caso, C = K+ e C = Ca2+. 

A condutância do cálcio (GCa) é dependente do potencial de membrana e o modelo utiliza a 

seguinte expressão para representar este fato:  

 (1 tanh[ ( )])G g p Vm VCa o g g= ⋅ + ⋅ + ,  (3.5) 

onde go, pg e Vg são constantes. 

Já a condutância do potássio (GK) é dependente da abertura e fechamento de canais de íons 

que são modulados indiretamente pela corrente de cálcio que provoca a liberação de 

neurotransmissores na fenda sináptica: 

 [ ( )]G G Vm VK Ca Ca= − ,  (3.6) 

onde VCa é o potencial de membrana do Ca+2. 

Os potenciais específicos de cada íon são computados por meio da Equação de Nernst (3.7), 

enquanto que o potencial de membrana é calculado pela Equação de GHK (3.8): 
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onde as constantes γ e δ foram inseridas para representar a influência das concentrações de Na+ 

e Cl-, as quais, por simplificação, foram consideradas constantes. 

O termo que representa a ação de bombas procurando manter a homeostase do sistema ( ˆCφ ) 

é modelado, através da Equação (3.9), de maneira fenomenológica, ou seja, sem representar as 

estruturas envolvidas no processo. 

 
/ /

*ˆ (1 exp( ([ ] [ ] ))) ,
i o i o

C C C R Cf r C C fφ = ⋅ − − ⋅ − +  (3.9) 

onde ˆCφ é o fluxo de concentração do íon, /[ ]i oC é a concentração do íon C no meio intracelular 

(índice i) no caso do cálcio e extracelular (índice o) no caso do potássio, Cf e Cr são constantes 

positivas, /[ ]Ri oC  é a concentração de repouso extracelular no caso do potássio e intracelular no 

caso do cálcio e Cf ∗  é a constante de bombeamento em regime permanente.  

O modelo consegue descrever a propagação de ondas de potássio e cálcio com amplitudes 

em torno de 20 mM para o potássio e 1 mM para o cálcio e velocidades em torno de 

1,5mm/min, valores considerados abaixo do observado experimentalmente. Além da 

propagação de ondas solitárias o modelo exibe também o fenômeno do aniquilamento de ondas 

ao colidirem exibido na Figura 2-2. 

Posteriormente, TUKWELL e HERMANSEN (1981) publicaram uma extensão do modelo 

envolvendo os íons de Na+, K+, Cl-, e Ca2+, incluindo duas substâncias, uma excitatória e outra 

inibitória, representando o glutamato e o GABA , respectivamente, ou qualquer outro par de 

neurotransmissores deste tipo. 

3.4. Modelo Fisiopatológico 

REGGIA e MONTGOMERY (1994, 1996), REVETT et al. (1998), RUPPIN et al. (1999) e 

RUPPIN e REGGIA (2001), desenvolveram uma série de modelos bidimensionais com o 

objetivo de relacionar a DA com a fisiopatologia de condições clínicas. 

Inicialmente, REGGIA e MONTGOMERY (1994, 1996) observaram que o modelo de 

GRAFSTEIN (1963) não abrangia o mecanismo de recuperação iônica após a passagem da onda 
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de DA. Isto foi corrigido através da inserção de uma variável dependente da concentração 

extracelular de potássio no cálculo do termo f([K+]o) exibido na Equação (3.2), obtendo como 

resultado a Equação (3.10). 

 ,][)]([)][()]([)]([ omoodroo KrKKKKKKAKf +++++ ⋅−−⋅−⋅−⋅=  (3.10) 

onde A<0 é uma taxa constante. A variável r representa a taxa de seqüestro de K+ e é dada por: 

 ( ),)]([ rro CKKB
t

r
−−⋅=

∂

∂ +  (3.11) 

onde 0<B<<|A| e C>0 são constantes. 

Em seguida, interessados em estudar a correlação da DA com a lesão provocada em tecidos 

devido a um acidente vascular cerebral, REVETT et al. (1998) e RUPPIN et al. (1999) 

introduziram mais uma modificação no modelo, com o objetivo de representar a perda de íons 

para o meio extracelular devido à morte da célula pela má irrigação sanguínea durante um 

acidente vascular cerebral. Ou seja, representando uma falha na capacidade de manter a 

homeostase do sistema. Isto foi feito por meio de mais uma modificação no cálculo do termo 

f([K+]o), exibido na Equação (3.12) 

 
,][)][()(

)1,0]([)]([)][()]([)]([

infKKrKKISkC

KKKKKKKIcKf

oomKS

omoodroKAo

+⋅−−⋅−⋅+

+⋅−⋅−⋅−⋅⋅=
++

+++++

 (3.12) 

onde CKA<0, CKS>0 e Kinf<0 são constantes, o segundo termo representa um “vazamento 

patológico” do potássio intracelular no meio extracelular danificado, sendo uma função dos 

níveis de potássio intracelular (Sk), da viabilidade do tecido (I), e da concentração de potássio 

extracelular [K+]. O terceiro termo reflete o seqüestro de potássio extracelular e o último termo, 

Kinf, representa uma infusão externa de K+ no córtex simulado. 

Dentre outras coisas, os autores mostraram com este modelo, como a passagem de múltiplas 

ondas de depressão alastrante poderia afetar na expansão da área lesionada (Figura 3-2). 
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Figura 3-2 – Área clara indica tecido viável e área escura indica tecido lesionado. Lesão original no 

topo, área atingida pela lesão após expansão, com e sem passagens de ondas de DA à direita e à 

esquerda respectivamente. Adaptada de RUPPIN e REGGIA (2001). 

3.5. Modelo para Correntes Iônicas Durante a DA 

Para estudar as hipóteses acerca de despolarização persistente da membrana responsável 

pelo disparo da DA (descritas no final da Sessão 2.2), KAGER et al. (2000) criaram um modelo 

incluindo as correntes de sódio dependentes de voltagens transitórias e persistentes e correntes 

controladas por receptores NMDA (N-methyl d-aspartate).  

O modelo é composto por um único neurônio dividido em dendrito e soma e envolvido por 

um meio extracelular. Na membrana que separa os dois meios, dois tipos de correntes foram 

inseridas: 1) correntes passivas de perda para o potássio e para o sódio (Ileak,Na e Ileak,K) e mais 

uma corrente fixa (Ileak,f) para estabilizar o potencial de membrana em 70 mV; 2) correntes de 

ativação da membrana dependentes de voltagem, modeladas de acordo com o formalismo de 

HODGKIN e HUXLEY (1952): corrente transiente de Na+, (INa,T), corrente persistente de Na+, 

(INa,P), corrente de Na+ mediada por NMDA, (INa,NMDA), corrente retificadora de K+ de atraso 

(IK,DR), corrente transiente de K+, (IK,A), corrente de K+ mediada por NMDA. O bloqueio por íons 

de Mg2+
 que é dependente de voltagem foi inserido nas correntes mediadas por NMDA também 

foi modelado. Para restaurar o balanço iônico, foi implementada uma bomba de sódio e potássio 

estimulada pela concentração extracelular de potássio e intracelular de sódio. Adicionalmente, o 

seqüestro de K+ extracelular pelas células gliais também foi incorporado através de um 

mecanismo simplificado de buffers de potássio. A distribuição dos diversos componentes de 

corrente entre os elementos do modelo pode ser observada na Figura 3-3. 
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Figura 3-3 - Diagrama esquemático dos principais constituintes do modelo e da distribuição dos 

elementos de corrente transmembrânica: corrente transiente de Na+ (INa,T), corrente permanente 

de  Na+ (INa,P), corrente retificadora de K
+ (IK,DR), corrente transitória de K

+ (IK,A), corrente mediada 

por receptores NMDA (INMDA), fluxos iônicos ativos e passivos e concentração (adaptado de 

KAGER et al., 2000) 

Durante os testes os autores utilizaram neurônios simplificados constituídos por um único 

compartimento somático com ramificações dendrítcas dispersas anexadas. O neurônio foi 

representado por 201 compartimentos e implementado no ambiente de simulação NEURON 

(HINES e CARNEVALE, 1997). 

O modelo se mostrou favorável à hipótese dual de VAN HARREVELD (1978) que defende 

a ação conjunta do potássio e do glutamato na propagação de ondas de DA. Os autores sugerem 

que apenas um neurônio é capaz de produzir processos fisiopatológicos auto-sustentados 

durante um ataque epiléptico ou a DA. 

A característica tudo ou nada da despolarização de DA simulada é similar a DA 

experimental. A deflagração da DA acontece quando os níveis de [K+]o excedem 8 mM. 

Posteriormente, KAGER et al. (2002) acrescentaram o Cl- e ânions intracelulares 

impermeáveis de forma a preservar a eletroneutralidade das soluções e para que fosse possível 

avaliar o efeito da osmolaridade. Nesse modelo, os autores tentaram identificar as condições 

para a deflagração da onda de DA, apontando como condição crítica, a ativação de uma corrente 

persistente de membrana de entrada nos dendritos apicais. Essa condição ocorria quando a 

Equação (3.13) era satisfeita: 

 )()( ,,,,. LeakKKpumpNaDRKleakNaNMDAPNa IIIIII ++>++  (3.13) 
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Esse modelo, embora mais completo, ainda não incorpora certos tipos de transporte 

presentes em tecidos cerebrais, efeitos de eletrodifusão no meio extracelular. Além disso, o 

modelo considera um único neurônio, enquanto que a DA é um fenômeno que envolve a 

participação de vários neurônios. Isto impede o modelo de reproduzir várias características 

importantes observadas experimentalmente como a propagação da onda de potencial negativo 

no meio extracelular. Mais notável é a ausência de Ca2+, importante na liberação de 

neurotransmissores nos terminais sinápticos. 

3.6. Modelo de DA Envolvendo a Atuação de Gap-junctions e de Forças 
Osmóticas 

O modelo de DA desenvolvido por SHAPIRO (2001) baseia-se em experimentos recentes 

que sugerem que as gap-junctions podem ser necessárias para a propagação da onda de DA 

(MARTINS-FERREIRA e RIBEIRO, 1995, NEDERGAARD et al., 1995, LARGO et al., 

1996). As movimentações iônicas através de um sincício neuronal de células conectadas por 

gap-junctions são descritas por meio de mecanismos de eletrodifusão e a difusão extracelular 

também é modelada. O tecido cortical é descrito como um meio unidimensional contínuo, para a 

redução do esforço computacional, com dois compartimentos, representando os meios 

intracelular e extracelular. O compartimento do meio intracelular representa um sincício de 

neurônios conectados por gap-junctions. Os compartimentos do meio extracelular representam a 

região preenchida com fluido entre as células no neurópilo. O espaço ocupado por células não 

neuronais não é modelado, embora a atividade da glia, que normalmente mantém a homeostase 

extracelular, esteja incluída. 

As concentrações intracelular, [C]i, e extracelular [C]o de cada íon foram descritas por uma 

equação de eletrodifusão aplicada para cada um dos meios (3.14): 
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,  (3.14) 

onde DC é a constante de difusão do íon C, κ é a área de superfície dendrítica média, JC,m é o 

somatório das diversas correntes de membrana relativas a cada íon C e de bombas, sC modela 

uma fonte intercelular de Ca2+,  f é a fração de volume neuronal e JC,glia descreve o seqüestro 

glial do íon C. O potencial de membrana Vm é calculado por meio de uma equação GHK de 

potencial. Uma parte das correntes segue o formalismo estabelecido por HODGKIN e 

HUXLEY (1952). 
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Oito correntes de ativação foram incorpordas de maneira semelhante às do modelo de 

KAGER et al. (2000). 

• três correntes de potássio dependentes de potencial (VGKC): corrente transitória 

(JA) e corrente lenta retificadora (JM,) e corrente lenta (JDR); 

• três correntes de potássio ativadas por Ca2+ (K(Ca)) que passam por canais de 

condutância elevada (JBK), que é tanto dependente de voltagem, quanto de Ca2+, 

canais de condutância intermediária (JIK) e canais de baixa condutância (JA); 

• duas correntes de Na+ dependentes de voltagem (VGNaC), com uma componente 

rápida (JF) e outra persistente (Jp); 

 Oito correntes de ativação foram incorporadas nos moldes da equação GHK de corrente, 

sendo elas: 

• correntes iônicas de Na+, K+ e Ca2+ ativados por NMDA (JNMDA) que inclui termos 

que modelam a dependência de glutamato e o bloqueio dependente de voltagem por 

íons Mg2+; 

• correntes de “leak” ou fuga de Na+, K+ e Ca2+ (Jleak); 

• duas correntes de Ca2+ dependentes de voltagem (VGCC, onde Gates(m,h)=m.h), 

uma ativada em potenciais de membrana elevados (JHVA) e outra em potenciais de 

membrana mais baixos (JLVA); 

A bomba Na,K-ATPase é descrita pelo modelo analítico proposto por LEMIEUX et al. 

(1992) para o músculo cardíaco. O modelo incorpora ainda uma bomba Ca-ATPase, descrita por 

uma equação de Michaelis-Menten (DIPOLO e BEAUGÉ, 1979, DE SCHUTTER e SMOLEN, 

1998), um trocador Na,Ca proposto por DI FRANCESCO e NOBLE (1985), um trocador 

HCO3,Cl, descrito por uma equação Michaelis-Menten, e canais ativados por meio de distensão 

da membrana. 

Os mecanismos de buffering de Ca2+, presentes no retículo endoplasmático, são modelados 

de acordo com os modelos descritos por KEENER e SNEYD (1998) e ATRI et al. (1993).  

O modelo conta ainda com a descrição da regulação da homeostase feita pelas glias e os 

níveis de K+ e Na+ são mantidos com um trocador Na,K e um co-transporte NKCC, descrito por 

uma função de Michaelis-Menten. A homeostase de Cl- é mantida por meio de um trocador 

HCO3,Cl.  

Um diagrama esquemático do modelo é apresentado na Figura 3-4. 
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Figura 3-4 - Diagrama esquemático do modelo de DA proposto por SHAPIRO (2001). 

Como resultado, o modelo apresenta a propriedade de que as características das ondas são 

independentes do estímulo aplicado, sendo deflagradas acima de um determinado limiar. Foi 

possível registrar uma velocidade de onda em torno de 5,9mm/min, dentro dos limites 

observados experimentalmente. Por esse modelo, a difusão extracelular não é necessária para a 

propagação da onda. O autor não inclui no modelo a tortuosidade do meio extracelular por 

observar que esta variável não é fundamental para os resultados. Além disto, apesar de modelar 

a eletrodifusão no meio intracelular este fenômeno não foi considerado no meio extracelular. 

A expansão osmótica é necessária para que haja a DA na simulação. As simulações 

prevêem que a DA só ocorrerá se as células puderem se expandir em resposta a um aumento de 

pressão osmótica e se o potássio puder se movimentar através das gap-junctions. 

3.7. Modelo de Eletrodifusão Extracelular e Terminais Sinápticos para a 
DA (MEETS-DA) 

O modelo proposto por ALMEIDA et al. (2004) é constituído de três compartimentos: o 

espaço extracelular, onde a movimentação iônica é descrita por mecanismos de eletrodifusão, e 

o meio intracelular, dividido em pré e pós-sinápticos, onde são descritas as dinâmicas 

transmembrânicas. Esses meios interagem entre si e constituem a unidade funcional do modelo. 

A distribuição volumétrica dessas unidades representa o tecido neuronal. 

Baseados na hipótese de que a negatividade do potencial extracelular é parcialmente devido 

a um potencial de Nernst ao longo do meio extracelular (MARTINS-FERREIRA et al. 2000), 

ALMEIDA et al. (2004) consideraram que o campo elétrico extracelular poderia influenciar 

significativamente a dinâmica iônica neste meio. Neste caso, os fluxos iônicos extracelulares 
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foram representados por duas componentes: uma produzida pelo gradiente de concentração 

(difusão iônica) e outra devido ao campo elétrico V∇
�

, onde V é o potencial extracelular. 

A partir da 2ª Lei de Fick e da equação de Nernst-Planck, os autores obtiveram a densidade 

de corrente no meio extracelular (Equação (3.15)) e a partir dela, derivaram a equação que 

governa as alterações temporais na concentração iônica espacial do íon C, considerando os 

efeitos da difusão e do campo elétrico (Equação (3.16)). 

 
2 2

2 2
[ ] [ ] ,C C C

C C o o

D z F D
I z F C C V

RTλ λ
= − ∇ + ∇

� � �

  (3.15)

 
[ ] 2[ ] [ ] [ ] ,

2 2 2

C D z FD z FDo C C C C CC C V C Vo o ot RT RTλ λ λ

∂
= ∇ + ∇ ∇ + ∇

∂

� � �

 (3.16) 

Para estabelecer o potencial extracelular V, em função da distribuição das espécies iônicas, 

os autores utilizaram o princípio normalmente aplicado para o cálculo do potencial 

transmembrânico, o qual pode ser estabelecido de acordo com a equação GHK, levando-se em 

consideração o balanço das correntes iônicas. De modo similar, o equilíbrio dinâmico no meio 

extracelular é estabelecido quando o fluxo iônico total é nulo (Equação (3.17)). 
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Com isto, a partir da Equação (3.17) foi possível estabelecer o gradiente de potencial 

isolando-se o termo V∇
�

 e obtendo-se a Equação (3.18). 
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onde C refere-se à espécie iônica e deve ser substituído pelos quatro íons presentes no modelo. 

No artigo de ALMEIDA et al, (2004) consta um sinal negativo no início da Equação (3.18) 

no entanto, refazendo os cálculos observa-se que este sinal não deve estar presente, pois como o 

gradiente é orientado isto pode alterar o sentido de deslocamento dos íons. 

O potencial extracelular V, para cada compartimento, foi calculado integrando-se V∇
�

a 

partir de um ponto de referência na superfície do tecido. 
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Almeida et al. representaram dois tipos de fluxos de membrana, fluxos passivos ( Cφ ), 

devido ao gradiente de concentração e potencial entre os meios intra e extracelulares, e fluxos 

ativos ( P
Cφ ), devido aos mecanismos de bombeamento das células. Além disso, estes fluxos são 

calculados de maneira independente para as membranas pré e pós sinápticas. Isto resulta em 

quatro tipos de fluxos: ,C preφ , ,C posφ , ,
P
C preφ , ,

P
C posφ para cada íon C. 

Os fluxos ativos foram calculados utilizando a modelagem fenomenológica das bombas 

empregada por TUCKWELL e MIURA (1978): 

 ( )( )( ) ∗+−−−= CioioCc
P
C CrCrf φφ ,, ][][exp1 ,  (3.19) 

onde P
Cφ  é o fluxo iônico devido ao bombeamento, fC é o fator de multiplicação da bomba, ∗

Cφ  o 

fator de regime permanente da bomba, rC a constante de tempo e [Cr]o é a concentração extra- o 

ou intracelular i no repouso. 

Os fluxos passivos foram calculados por meio da equação de fluxo de GHK: 
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onde Pc é a permeabilidade do íon C e Vm o potencial transmembrânico. 

Nas membranas pré-sinápticas, a permeabilidade dos íons são consideradas constantes 

excetuando-se a permeabilidade do Ca2+, PCa,pré, a qual é dependente do potencial 

transmembrânico, tendo sido calculada de acordo com a sigmóide semelhante à empregada por 

TUCKWELL e MIURA (1978): 

 (1 tanh( ( _ ))),,P p Pg Vm VCa pre o pre g= −  (3.21) 

onde po, pg  e Vg são constantes. 

No terminal pós-sináptico, as permeabilidades foram moduladas pela liberação de 

neurotransmissores na fenda sináptica, que por sua vez, são liberados em função do influxo de 

Ca2+ no terminal pré-sináptico ( ,Ca preφ ). Dessa forma, a permeabilidade, PC,pos, do íon C no 

terminal pós-sináptico foi obtida por meio de: 

 , , ,P PC pst C pst Ca preφ=  (3.22) 

onde PC,pst, é uma constante de permeabilidade máxima que envolve o parâmetro de área. 
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O fluxo iônico através das membranas sinápticas é dependente do potencial 

transmembrânico correspondente (Vm) como visto na Equação (3.20). Como a membrana é 

considerada como sendo permeável aos íons Na+, K+, Cl- e Ca2+. Uma extensão da equação 

GHK foi deduzida assumindo-se que o somatório dos fluxos sob condições de repouso é zero. A 

equação obtida e implementada no modelo foi: 

 
2( ) 4( )( )

ln ,
2( )

B A A B A C D BRT
Vm

F A C

− + − + + +
=

+
 (3.23) 

onde 

[ ] [ ] [ ] ,

[ ] [ ] [ ] ,
24 [ ] ,
24 [ ] .
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+ + −= + +

+=

+=

  

As alterações nas concentrações intracelulares de cada íon nos compartimentos pré e pós-

sinápticos foram descritas de maneira semelhante a TUCKWELL e MIURA (1978): 
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onde α é a fração de volume entre os meios intra e extracelulares. 

Para o meio extracelular, as alterações nas concentrações iônicas foram descritas pela 

eletrodifusão e pelos fluxos iônicos passivos e pelos mecanismos de balanço iônico resultando 

na Equação (3.26). 

[ ] 2[ ] [ ] [ ] , , , ,2 2 2

C D z F z Fo C C C P PC C V C Vo o o C pre C pos C pre C post RT RT
φ φ φ φ

λ λ λ

∂
= ∇ + ∇ ∇ + ∇ ∇ + + + +

∂

� � � �

 

  (3.26) 

Com esse modelo, Almeida et al. conseguiram reproduzir, pela primeira vez, a propagação 

do potencial extracelular DC, uma das principais características da DA, em velocidades 

observadas experimentalmente em retina de ave. As curvas das dinâmicas iônicas extracelulares 

também foram reproduzidas dentro do observado experimentalmente. Além disso, a estrutura 

tridimensional do modelo permitiu a comparação das ondas de DA simuladas com aspectos do 

sinal intrínseco óptico. 
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No entanto, o modelo não prevê alguns dos mecanismos de recuperação iônica, como a 

atuação de glias, co-transporte e uma descrição dos mecanismos de neurotransmissão e utiliza 

um mecanismo de bombeamento iônico pouco detalhado. Estas deficiências impedem a 

reprodução do período refratário. Também é notória a ausência da modelagem das gap-junctions 

e da osmose. 

3.8. Modelagem da Recuperação dos Gradientes Iônicos Durante DA 

TEIXEIRA (2005) em sua tese de doutorado estendeu o modelo de Almeida et al.(2004), 

implementado mecanismos de restabelecimento iônico, constando da bomba Na,K-ATPase, da 

bomba Ca-ATPase, dos mecanismos de co-transporte KCC e, ainda, dos compartimentos gliais, 

incluídos como a representação do co-transporte NKCC e dos canais retificadores de entrada de 

potássio. Além disso, foi incorporado o modelo de transmissão sináptica, desenvolvido a partir 

de reações químicas representativas dos processos elementares da transmissão sináptica, 

dependentes do influxo de cálcio. 

Na Figura 3-5, tem-se o diagrama esquemático da unidade funcional do modelo de DA 

implementado. 

 

Figura 3-5 – Diagrama esquemático da unidade funcional do modelo de DA para terminais 

sinápticos, que tem como base o MEETS-DA. A letra B, envolta por um círculo, representa a 

bomba Na,K-ATPase ou a bomba Ca-ATPase. Os canais iônicos são representados por um par de 

retângulos adjacentes. Um círculo vazio representa o co-transporte KCC. Dois círculos vazios 
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adjacentes representam o co-transporte NKCC.  O símbolo de retificação dentro de um círculo 

representa o canal retificador de potássio da glia. Figura extraída de TEIXEIRA (2005). 

A seguir será dada uma breve descrição para cada um dos mecanismos implementados por 

Teixeira, exibidos na Figura 3-5. 

3.8.1. Bomba de Sódio e Potássio 

A bomba de Na,K-ATPase foi modelada, considerando-se a hipótese de ARTIGAS e 

GADSBY (2002) de que a bomba possa ser interpretada como canal iônico. Desta forma 

admitiu-se que a enzima Na,K-ATPase constitui um canal através da membrana neuronal, cujo 

fluxo pode ser descrito pela equação de GHK para corrente. 

A movimentação dos íons de Na+ e K+ em sentidos opostos, na razão 3:2, foi interpretada 

como o movimento de uma carga positiva através da membrana. Assim, para modelar a bomba 

Na,K-ATPase como um canal iônico, admitiu-se a movimentação de carga como o movimento 

de um íon fictício, nesse caso denominado A, monovalente e positivo (Figura 3-6). 

 

Figura 3-6 - Representação da corrente gerada pelo deslocamento de cargas através da Na,K-

ATPase. O cátion monovalente fictício representa o saldo de cargas da troca de dois K+ por três 

Na+. 

A corrente transmembrânica IA gerada pelo deslocamento da carga foi calculada a partir da 

equação de GHK de corrente (HILLE, 1992): 
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 (3.27) 

As concentrações do íon A+ foram calculadas modelando-se as reações químicas nos sítios 

de ligação na face intracelular e extracelular da enzima Na,K-ATPase e os solutos Na+, K
+, ATP, 

ADP e fósforo inorgânico, Pi (RODRIGUES, 2003). Os íons Na+ e K+ foram concebidos 
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concorrendo aos mesmos sítios de ligação de enzimas (WEISS, 1996), tanto na face intra- (S1i) 

quanto na face extracelular (S1o). As moléculas de ADP e ATP e fósforo reagem somente em 

um sítio específico na face intracelular (S2). Dessa forma, o modelo da bomba Na,K-ATPase  

implementado por RODRIGUES (2003), e adotado neste trabalho, se baseia nas seguintes 

reações: 

 

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 ( , ) 2

i i i o o o

i i i o o o

K S KS K S KS

Na S NaS Na S NaS

ATP S ATPS ADP Pi S ADP Pi S

+ − + −

+ − + −

+ ∆ + ∆

+ ∆ + ∆

+ ∆ + + ∆

 (3.28) 

Admitindo-se que estas reações equilibram-se a cada instante de tempo, o autor chegou às 

seguintes equações para descrever as concentrações intra e extracelulares do íon fictício A+: 

 3 3[ ] [ 2] ([ 1] ) ([ 1] ) ,A
i i i oA Kd ATPS NaS KS+ = i i i  (3.29) 

 3 3[ ] [( , ) 2] ([ 1] ) ([ 1] ) ,A
o o o iA Kd ADP Pi S NaS KS+ = i i i  (3.30) 

onde 5[ 2 ] ([ 1 ] )A A
i i total totalK Kd S S− −= i i  e 5[ 2 ] ([ 1 ] ) ,A A

o o total totalK Kd S S− −= i i  sendo A
iKd  e 

A
oKd  as constantes de equilíbrio em mM. 

A partir das concentrações do íon fictício A+ (Equações (3.29) e (3.30)) calculou-se o valor 

da corrente (Equação (3.27)) e obteve-se o valor dos fluxos de sódio e de potássio, 

considerando-se a relação de 3:2: 

 , 3,0 /( )A ANa bomba I z Fφ = × i  (3.31) 

 , 2,0 /( )A AK bomba I z Fφ = − × i  (3.32) 

A corrente que atravessa a bomba Na,K-ATPase foi considerada em suas componentes 

como fluxos distintos de sódio e potássio. O efeito eletrogênico da bomba sobre o potencial 

transmembrânico é equivalente ao efeito de um cátion monovalente. Portanto, o cálculo dos 

termos A e B da equação de GHK (Equação (3.23)) deduzida no modelo anterior foi alterado 

para: 

 
[ ] [ ] [ ] [ ]
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Na i K i Cl o A i

Na o K o Cl i A o

A P Na P K P Cl P A
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3.8.2. Bomba de Cálcio 

Uma bomba difusiva de cálcio foi implementada de forma análoga à bomba Na,K-ATPase. 

Admitindo-se a existência de um cátion fictício bivalente CA, foram obtidas as expressões 

seguintes para as concentrações intra e extracelulares deste cátion: 

2[ ][ ]2[ ] ,
2[ ] [ ] [ ][ ] 1 2[ ] 1,

CaATPCA iCA Kd
i i ADP PiATP CaATP Kd Ca oCa KdADP Pi i iKd CaKd

o
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+   
+ +   +  + +    

 

i i
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i
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 (3.34)
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O fluxo devido à movimentação deste íon foi dado por: 
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 O efeito eletrogênico da bomba sobre o potencial transmembrânico é equivalente ao efeito de 

um cátion bivalente. Portanto, o cálculo dos termos C e D da equação de GHK (Equação (3.23)) 

foi alterado acrescentando-se os termos referentes a esse cátion fictício. Assim: 
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3.8.3. Mecanismos de Co-transporte 

O mecanismo de co-transporte KCC é capaz de transportar, simultaneamente, um íon K+ e 

um íon Cl-, através da membrana neuronal, em função do gradiente de concentração de KCl 

entre os meios intra e extracelulares. Portanto, trata-se de um transporte eletroneutro (PAYNE, 

1997, DEFAZIO et al., 2000). Quando a concentração de KCl é maior no meio extracelular, é 

possível que haja um efluxo de K+ contra seu gradiente de concentração, por meio de um co-

transporte com o Cl-. 

Para que os íons sejam transportados, os dois ligam-se à enzima, ao mesmo tempo e numa 

mesma face, intra ou extracelular. A ligação ocorre em sítios específicos denominados S1 para 
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K+ e S2 para Cl-. Dessa forma, as reações dos íons com as enzimas nos meios intra e 

extracelulares, segundo RODRIGUES (2003), foram descrias por: 

 
1 1 , 1 1

2 2 , 2 2

i i i o o o

i i o o

K S KS K S KS

S Cl S Cl S Cl S Cl

+ − + −
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+ ∆ + ∆

+ ∆ + ∆
 (3.38) 

A seguinte expressão foi utilizada para descrever o fluxo iônico devido ao transporte KCC:
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onde 2([ ] )KClS
KCC totalQ Kd Sω= i i , sendo ω uma constante de proporcionalidade e as 

constantes Kd são constantes de dissociação das reações descritas em (3.38). 

No mecanismo de co-transporte NKCC são transportados, simultaneamente, um íon Na+ e 

um íon K+ juntamente com dois íons Cl- através da membrana glial. Como as concentrações de 

sódio e de cloreto são elevadas no meio extracelular, então o NKCC depende, basicamente, da 

variação de potássio no meio extracelular. Com isso, íons potássio podem ser transportados para 

o meio intracelular, contra o gradiente de concentração, juntamente com dois íons Cl- e um íon 

Na+. Partindo-se das reações entre os íons Na+, K+ e Cl- com os sítios de ligação da enzima, de 

forma análoga ao co-transporte KCC, o fluxo devido ao mecanismo de co-transporte NKCC, 

φNKCC, pode, segundo RODRIGUES (2003) ser descrito por: 

2 2([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] )
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1 2 3( [ ] [ ] ) ( [ ] [ ] ) ( [ ] [ ] )
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  (3.40) 

onde, 4([ ] )NaKClS
NKCC totalQ Kd Sχ= i i  sendo χ uma constante de proporcionalidade e S1, S2 e 

S3, os sítios de ligação de Na+, K+ e Cl-, respectivamente. 

3.8.4. Canais Retificadores de Potássio 

No modelo, o fluxo de K+ através do canal retificador, φrect, foi obtido pela equação de 

corrente de GHK, no lugar de Lei de Ohm originalmente utilizada por NEWMAN (1993): 
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A permeabilidade do canal Prect foi calculada de modo análogo à condutância descrita por 

NEWMAN (1993): 

 ,

1 exp
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 (3.42) 

onde V∆ = Vm-EK, e 
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i sendo V∆ , a força para o fluxo de K+, EK, o 

potencial de Nernst para K+, NSlope, a constante de Nernst, Prect, a permeabilidade de membrana, 

c, fator de escala, R
hV , a voltagem na qual a condutância é metade do máximo e SR, medida da 

taxa na qual a condutância se altera com a voltagem. A magnitude da retificação da célula (taxa 

da corrente de dentro para fora) é descrita pelo parâmetro SR enquanto que R
hV especifica a 

voltagem na qual a retificação ocorre. Os parâmetros c, SR
, 

R
hV são determinados a partir de 

ajustes otimizados. 

 Além da descrição feita por Newman, inclui-se no modelo o efeito eletrogênico da atuação 

dos canais retificadores sobre o potencial da membrana glial. Esse efeito foi modelado 

alternando-se os termos A e B da equação de GHK (Equação (3.23)) de potencial, somando-se a 

permeabilidade de potássio com a permeabilidade do canal retificador. Dessa forma, tem-se: 
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3.8.5. Mecanismo de Transmissão Sináptica 

O mecanismo de liberação de neurotransmissores na fenda sináptica foi implementado a 

partir do modelo que foi elaborado em acordo com os mecanismos básicos da neurotransmissão 

usualmente aceitos pela literatura. O modelo consiste na descrição de reações químicas que 

representam cada passo da neurotransmissão sináptica. 

Uma síntese do modelo de transmissão sináptica é apresentada na Figura 3-7. 

Despolarizações da membrana pré-sináptica provocam a abertura de canais de Ca+2. O fluxo 

iônico através desses canais provoca o aumento da concentração intracelular de Ca+2 (1). O 

aumento da concentração deste íon no terminal pré-sináptico faz com que as vesículas se 

fundam à membrana neuronal, liberando neurotransmissores na fenda sináptica (2). Estes se 

difundem no meio extracelular da fenda até atingirem o terminal pós-sináptico, onde se ligam a 

sítios específicos de canais iônicos (3), provocando alterações no valor de permeabilidade (4). 
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Em seguida, os neurotransmissores se desligam dos sítios de ligação, podendo reagir com 

enzimas de degradação (5). Essas enzimas provocam a inativação dos neurônios que reagem 

com as enzimas de recaptação (6), retornando para o terminal pré-sináptico (7), sendo 

novamente armazenados nas vesículas sinápticas (8), para nova liberação. 

 

 

Figura 3-7 - Diagrama esquemático do mecanismo de transmissão sináptica. (TEIXEIRA, 2005). 

A seguir são exibidas as equações utilizadas para representar os passos da transmissão 

sináptica descritos anteriormente, iniciando-se pela etapa (2). 

Etapa (2) - Liberação dos Neurotransmissores na Fenda Sináptica: 

 
[ ]( )

2+ 2[ ]( ) ([Ca ] ) ,
pre,normal

d T t
o T t

predt
γ= i i  (3.44) 

onde γ é uma constante de ajuste (γ = 600,0) e [To] a concentração de neurotransmissores 

liberados na fenda, [Tpre] a concentração pré-sináptica de neurotransmissores e [Ca2+]pré,normal a 

concentração pré-sináptica de Ca2+ no repouso. 

A difusão dos neurotransmissores da fenda sináptica para outras regiões também foi 

considerada e modelada por: 
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onde DTo é a constante de difusão dos neurotransmissores no meio extracelular. 

Etapa (3) - Ligação dos Neurotransmissores aos Sítios de Ligação: 
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 ,o oT SR T SR
ϕ

ε
→+ ←  (3.46) 

 max
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o o

d T SR t
T t SR T SR t

dt
ϕ ε= i i i  (3.47) 

onde ToSR representa o sítio receptor ocupado por um neurotransmissor, SRMax é o número 

máximo de sítios receptores, ϕ e ε são as constantes de dissociação e formação dos compostos  

Etapa (3) – Alteração no Valor das Permeabilidades na Membrana Pós-sináptica: 

 , , [ ],C pst C pst oP P T SR= i  (3.48) 

onde PC,pst é a permeabilidade iônica do íon C no terminal pós-sináptico e pC,pst é uma constante 

de proporcionalidade. 

Etapa (5) – Atuação das Enzimas de Degradação (E) Provocando a Inativação dos 

Neurotransmissores: 

o oT  + E  T E→  (3.49)

 max

[ ]( )
[ ]( ) ([ ] -[ ]( )o

o o

d T E t
T t E T E t

dt
α= i i  (3.50) 

onde α é a taxa de formação do composto oT E( =0,4)α  e max[ ] [ ] [ ]oE E T E= +  é a 

concentração máxima de enzimas de degradação. 

Etapa (6) – Reação com Enzimas de Recaptação (ER):  

o oT E + ER  T EER→  (3.51) 

 
[ ]( )

[ ]( ),o
o

d T EER t
T E t

dt
υ= i  (3.52) 

onde υ é a taxa de formação do composto ToEER. 

Etapa (7 e 8) – Reabsorção e Armazenamento dos Neurotransmissores: 

 o v preT EER  T T ,→ →  (3.53) 
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+ ∆ = + − ∆ 

 
i i  (3.54) 

onde Tv, representa os neurotransmissores armazenados em vesículas e β, é uma constante de 

tempo. 
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Adicionalmente, para se evitar o esgotamento de neurotransmissores nos terminais pré-

sinápticos, foi implementada uma função que mimetiza a ação do retículo endoplasmático na 

produção de substâncias neuroativas: 

 
[ ]( )

[1 [ ]( )]
T t
pre

T t
pret

µ
∂

= −
∂

i  (3.55) 

onde µ  é uma constante de ajuste. 

3.9. Tendências na modelagem da DA 

Neste Capítulo foram apresentados os principais modelos descritos na literatura para a DA. 

Observa-se que houve uma tendência de se passar da modelagem fenomenológica (a qual busca 

reproduzir o comportamento do sistema sem se preocupar com os reais mecanismos), para a 

modelagem cada vez mais detalhada dos mecanismos envolvidos com o fenômeno da DA. 

Como exemplo tem-se que, enquanto GRAFSTEIN (1956) modelou o processo de regulação da 

homeostase e despolarização neuronal por intermédio de uma única função dependente da 

quantidade de potássio extracelular, TUCKWELL e MIURA (1978) detalharam o processo de 

despolarização e perda de íons de potássio de acordo com as teorias vigentes na época com 

respeito à condutância da membrana (equação de Nernst e Planck) e utilizaram modelagem 

fenomenológica apenas na descrição do mecanismo responsável por manter a homeostase 

neuronal, no caso, as bombas iônicas. Por conseguinte, ALMEIDA et al. (2004) além de 

introduzirem o cálculo do potencial extracelular, atualizaram a modelagem do mecanismo de 

despolarização neuronal de acordo com teorias mais recentes com respeito à permeabilidade da 

membrana (equação de GHK), mas mantiveram a modelagem fenomenológica descrita por 

TUCKWELL e MIURA (1978) na representação da permeabilidade do cálcio na membrana pré-

sináptica e na descrição das bombas iônicas. Em seguida, TEIXEIRA (2005) modelou 

detalhadamente o mecanismo de transmissão sináptica e despolarização da membrana pós-

sináptica, além de vários dos mecanismos responsáveis pela recuperação da homeostase 

neuronal (bombas, glia e mecanismos de transporte). O aprofundamento do conhecimento sobre 

os mecanismos e processos neuronais e também o aumento na capacidade de processamento dos 

computadores, permitindo executar simulações cada vez mais complexas, são fatores que 

colaboraram para o surgimento desta tendência. 

Atualmente, os modelos para DA atingiram um nível de complexidade que lhes permite 

reproduzir mais do que características qualitativas do fenômeno. Sendo assim, torna-se 

interessante investigar também suas capacidades na reprodução de características quantitativas 

da DA, como por exemplo, a amplitude e velocidade das ondas (de potencial extracelular, 
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concentrações iônicas, etc.) exibidas pelo modelo. E indo além disto, torna-se necessário avaliar 

também suas capacidades na reprodução da forma de onda da DA comparando-a com dados 

obtidos experimentalmente para um tipo específico de tecido neural. No entanto, a grande 

quantidade de parâmetros utilizados por estes modelos para especificar o tecido no qual a DA 

está se propagando eleva o nível de complexidade desta tarefa, tornando difícil ou até 

inviabilizando a aplicação de métodos tradicionais de análise de parâmetros de sistemas.  

Com isto em mente, os Capítulos a seguir tratam da implementação computacional e análise 

das capacidades do MEETSU-DA, uma versão modificada para uma dimensão do modelo de 

ALMEIDA et al. (2004). Este modelo foi escolhido como base por necessitar de uma 

quantidade de parâmetros sensivelmente menor que a dos modelos de TEIXEIRA (2005) e 

SHAPIRO (2001), ao mesmo tempo em que ele se mostra capaz de reproduzir as formas de 

onda da DA de maneira semelhante às observadas em laboratório, além de ser o primeiro que 

modela a propagação do potencial extracelular. A reprodução desta grandeza é particularmente 

interessante para termos de comparação com dados experimentais, pois o potencial extracelular 

é um dado de aquisição mais fácil quando comparado com outras grandezas, como 

concentrações iônicas, por exemplo. 

Como passo intermediário da implementação MEETSU-DA, o modelo de TUCKWELL e 

MIURA (1978), foi implementado e analisado. A implementação deste modelo será descrita no 

Capítulo seguinte, bem como sua análise a qual servirá posteriormente para termos de 

comparação com o MEETSU-DA. 
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Capítulo 4 

Implementação e Análise do Modelo de 

Tuckwell e Miura 

MARR, em seu livro “Vision” (1982) distingue três níveis de abstração para a descrição de 

um modelo computacional: a) o nível computacional que especifica os objetivos da computação 

que será realizada e procura explicar porque estes objetivos são apropriados; b) o nível do 

algoritmo que especifica através de algoritmos o procedimento formal para se alcançar os 

objetivos descritos no nível computacional. Em particular um algoritmo é definido como um 

sistema de fórmulas matemáticas que podem ser instanciados como um programa executável; c) 

o nível de implementação que especifica os detalhes de como o algoritmo é implementado, por 

exemplo, um algoritmo pode ser implementado em diferentes linguagens de programação, ou 

para diferentes plataformas de hardware, etc. A divisão de Marr se tornou uma espécie de regra 

na construção de modelos, definindo claramente os limites de cada nível.  

De acordo com esta divisão, este trabalho não realizou modificações no modelo de 

Tuckwell e Miura no nível computacional, mas certamente foram realizadas alterações no nível 

algorítmico e no nível de implementação. A principal modificação se deu na resolução das 

equações diferenciais presentes no modelo. Tuckwell e Miura utilizaram a diferenciação finita 

no espaço e o método de Runge-Kutta para marchar no tempo, no entanto, não descreveram em 

detalhes como este método foi aplicado ao problema, deixando assim várias questões em aberto. 

Para responder estas questões este Capítulo descreve em detalhes como o “Esquema de 

Diferenciação Centrado no Espaço Adiante no Tempo” (FTCS do inglês Forward in Time 

Centered Space Differencing Scheme) (PRESS et al, 1992), foi utilizado para implementar o 

modelo de Tuckwell e Miura. Este método, apesar de semelhante, não é idêntico ao utilizado 
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pelos autores do artigo e sua aplicação na implementação do modelo será descrita na Sessão 4.1, 

constituindo então uma das contribuições deste trabalho.  

A validação desta implementação é descrita na Sessão 4.2 e foi realizada por comparação 

dos resultados obtidos com os resultados descritos no artigo de TUCKWELL e MIURA (1978).  

Por fim, este Capítulo exibe na Sessão 4.3 uma análise dos parâmetros do modelo buscando 

compreender melhor o seu comportamento e estabelecendo correlações de suas respostas com 

observações experimentais colocadas por estudiosos da DA. 

4.1. Implementação do Modelo 

TUCKWELL e MIURA (1978) tinham como objetivo reproduzir as propriedades 

qualitativas da DA, baseando-se na hipótese da liberação maciça de K+ (GRAFSTEIN, 1956; 

descrita na Sessão 2.5.1). Desta maneira, o modelo simplificado descrito detalhadamente no 

artigo inclui apenas os íons de K+ e Ca+2. A implementação deste modelo consiste em criar um 

mecanismo para computar a cada instante de tempo as concentrações intracelulares e 

extracelulares destes íons em cada ponto da superfície do córtex de acordo com o seguinte 

conjunto de equações: 
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onde ˆ
Cφ  representa o fluxo de membrana passivo do íon C e ˆp

Cφ  representa o fluxo de 

membrana ativo (p do inglês pump) do íon C que serão descritos nas Sessões 4.1.4 e 4.1.6 

respectivamente. A constante α representa a fração do volume extracelular em relação ao 

volume intracelular e é um parâmetro do modelo. Seu valor está descrito na Tabela 4-1. 
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Tabela 4-1 Parâmetro inserido para o cálculo da variação da concentração intracelular em relação 

à variação da concentração extracelular devido aos fluxos ativos e passivos. 

Parâmetro Valor Descrição 

α 0,2 (cm²/s), fração do volume extracelular. 

4.1.1. Mecanismo de Difusão no Meio Extracelular 

A difusão é o movimento de partículas, de uma região onde a sua concentração é maior para 

uma região onde sua concentração é menor. Este movimento ocorre sem que seja necessário o 

fornecimento de energia e é representado no modelo pelo primeiro termo das Equações (4.1) e 

(4.3).  

Em situações nas quais as partículas se difundem sem que haja uma fonte ou um sorvedouro 

de partículas modificando a concentração em um dado ponto do espaço, a 1ª Lei de Fick pode 

ser utilizada para descrever as mudanças nas concentrações de acordo com o espaço e tempo. 

No entanto, na situação que está sendo modelada o meio intracelular atua como fonte e 

sorvedouro de íons para o meio extracelular. Sendo assim, é necessária a utilização da 2ª Lei de 

Fick para descrever a variação das concentrações de acordo com o gradiente de concentração. A 

2º lei de Fick é descrita pela seguinte equação. 
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onde DC é o coeficiente de difusão do íon C. 

O termo 
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é o gradiente segundo da concentração em relação a x e a notação 2[ ]x oC∇  é 

comumente utilizada para representá-lo. Sendo assim temos: 

 
2

[ ]
[ ]x o

C o D CCt

∂
= ⋅∇

∂
. (4.6) 

Como visto anteriormente o modelo de Tuckwell e Miura representa os íons de potássio e 

cálcio e, portanto é necessário especificar o coeficiente de difusão destes íons no espaço 

extracelular do córtex. Os valores utilizados para estes coeficientes estão descritos na Tabela 

4-2. 
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Tabela 4-2 – Coeficientes de difusão utilizados na descrição da superfície do córtex.  Valores 

extraídos de TUCKWELL e MIURA (1978). 

Parâmetro Valor Descrição 

DK  2,5.10-5 (cm²/s), coeficiente de difusão do K+ 

DCa 1,25.10-5 (cm²/s), coeficiente de difusão do Ca2+ 

4.1.2. Modelagem da Superfície do Córtex 

A superfície do córtex foi modelada de maneira discreta e unidimensional. Cada unidade 

espacial, chamada de slice, é composta por dois compartimentos, o primeiro representa o meio 

extracelular e o segundo representa o espaço intracelular dos neurônios do córtex situados neste 

slice (Figura 4-1).  

 

Figura 4-1 – Representação de um slice: a unidade espacial do modelo de Tuckwell e Miura. 

A disposição unidimensional destes slices ao longo do eixo x representa a superfície do 

córtex (Figura 4-2). A partir de então para se referenciar um ponto x na superfície do córtex 

deve ser utilizado o índice de slice (j) que contem o ponto x. Esta referência se torna mais 

precisa à medida que o número de slices utilizados no modelo aumenta. Sendo assim, dois 

parâmetros importantes do modelo para se definir a superfície do córtex são o seu comprimento 

e a quantidade de slices utilizados para modelá-lo. A razão entre estes dois valores define o 

passo de discretização do córtex (∆x).  

 

Figura 4-2 – A disposição lado a lado dos slices ao longo do eixo x compondo a representação 

discreta e unidimensional da superfície do córtex utilizada na implementação do modelo de 

Tuckwell e Miura. ∆x representa a largura do infinitesimal do slice. 

Cada slice do córtex guarda as informações de concentração intracelular e extracelular atual 

para cada íon representado no modelo. Estas concentrações podem ser modificadas pelo 

movimento dos íons entre os compartimentos exibidos na (Figura 4-2). Duas formas de 

movimentação são permitidas: a primeira é através da difusão, a qual permite que os íons 
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migrem do compartimento extracelular de um slice para o compartimento extracelular dos slices 

vizinhos (primeiro termo das Equações (4.1) e (4.3)). A segunda é através dos fluxos de 

membrana, os quais permitem a movimentação dos íons entre os compartimentos intracelular e 

extracelular de um mesmo slice (segundo termo das Equações (4.1) e (4.3), e Equações (4.2) e 

(4.4)). Como neste modelo não estão incluídas as gap-junctions, não é modelado o fluxo direto 

de íons entre compartimentos intracelulares. 

4.1.3. Discretização das Equações Diferenciais do Modelo 

Para que as equações descritas no modelo possam ser calculadas por um programa de 

computador de maneira eficiente e interativa, é necessário que estas equações sejam 

discretizadas. Isto significa que o espaço e o tempo deixam de representar grandezas contínuas e 

passam a representar grandezas discretas. Para isso as equações diferenciais são convertidas 

para equações de diferenças que descrevem o valor das variáveis no passo seguinte de 

simulação em função de seus valores no passo atual da simulação. Considera-se ainda que cada 

passo de simulação ocorre em um intervalo de tempo ∆t, após o anterior, o qual pode ser feito 

tão pequeno quanto se queira. Como exemplo, a equação diferencial de difusão (4.6) foi 

convertida para a equação de diferenças (4.7). Observe que esta equação tende à expressão (4.6)

quando t∆  tende a zero. 
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onde [ ] ,
nC o x , indica a concentração do íon C, no passo de simulação n, na posição x do córtex e 

∆t é o parâmetro que indica o intervalo de tempo decorrido entre os passos, previamente fixado. 

Adicionalmente, como visto na Sessão 4.1.2, a superfície do córtex também é representada 

de maneira discreta, portanto em lugar da variável contínua x a equação deve representar o 

índice do slice (j) que contem a posição x do córtex. Sendo assim, a equação de difusão 

adequada para implementação, já com o termo que representa o valor da concentração no 

próximo passo de simulação apropriadamente isolado, é a seguinte: 
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onde n+1, é o próximo passo da simulação e  j, é o índice do slice no qual a concentração 

extracelular do íon C  ( [ ]oC ) está sendo computada. 
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Para computar o gradiente segundo da concentração em cada passo de simulação (n) para 

cada slice do córtex (j) ( 2[ ] ,
nC o j∇ ), foi derivada a Expressão (4.9) a partir da definição 

unidimensional e contínua do operador Laplaciano: 
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onde ∆x, representa a largura dos slices do córtex. 

Seguindo esta mesma linha de raciocínio as Equações de (4.1) a (4.4) foram convertidas nas 

equações a seguir respectivamente: 
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A simulação do modelo implementado consiste então em computar as Equações de (4.10) a 

(4.13) para todos os slices da superfície do córtex iterativamente, por um número de vezes 

previamente estipulado. 

A seguir será descrita a maneira como são computados os fluxos de membrana em cada 

slice j, para cada espécie iônica C. O índice j será omitido em bem da clareza das equações, já 

que em cada uma delas, todos os valores envolvidos se referem ao mesmo slice, excetuando-se 

os parâmetros do modelo, os quais são os mesmos para todos os slices. 

4.1.4. Fluxos de Membrana Passivos 

O modelo de Tuckwell e Miura considera que o fluxo passivo de íons pela membrana ( ˆC
pφ ) 

depende de uma certa condutância da membrana (GC) para cada íon C e também do potencial de 

membrana do íon (VC) em relação ao potencial de membrana total (Vm). Este fato foi modelado 

através da equação seguinte: 

 ( )ˆ G Vm VC C C Cρφ = − ,  (4.14) 
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onde Cρ , é uma constante multiplicativa utilizada para ajuste do fluxo de cada íon. 

No caso do cálcio a condutância (GCa) foi considerada como sendo dependente apenas do 

potencial de membrana e o modelo utiliza a Equação (3.5) para a calcular, a qual foi 

reproduzida abaixo para simplificar a leitura. 

 (1 tanh[ ( )])G g p Vm VCa o g g= ⋅ + ⋅ + ,  (4.15) 

onde go, pg e Vg são constantes. 

Já a condutância do potássio (GK) é dependente da abertura e fechamento de canais de íons 

que são modulados indiretamente pela corrente de cálcio para o meio intracelular, que por sua 

vez, provoca a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, os quais modulam a 

condutância do potássio. Esta cadeia de eventos foi representada de maneira bastante 

simplificada pela Expressão (3.6) também reproduzida a seguir. 

 [ ( )]G G Vm VK Ca Ca= − ,  (4.16) 

onde VCa é o potencial de membrana do Ca+2. 

A modelagem descrita dos fluxos de membrana passivos provocou a inclusão dos 

parâmetros exibidos na Tabela 4-3 (constantes) que devem ser estipulados de maneira a se 

adequar ao tecido que está sendo modelado. 

Tabela 4-3 – Parâmetros do modelo de Tuckwell e Miura inseridos na modelagem dos fluxos de 

membrana passivos.  Valores extraídos de TUCKWELL e MIURA (1978). 

Parâmetro Valor Descrição 

g0 0,015 (mho/cm²), utilizado no cálculo da condutância do Ca2+
. 

pg 0,11 (vm-1), utilizado no cálculo da condutância do Ca2+
. 

Vg 45,00 (mV), utilizado no cálculo da condutância do Ca2+
. 

Kρ  -5,0 (mM cm²/L/s/ohm/mV²), multiplicador da condutância do K+
. 

Caρ  0,5 (mM cm²/L/s/ohm/mV²), multiplicador da condutância do Ca2+
. 

4.1.5. Potenciais de Membrana 

Os potenciais de membrana Vm, VK e VCa no modelo de Tuckwell e Miura são computados a 

cada passo de simulação. Os potenciais dos íons (VK e VCa) são computados de acordo com a 

equação de Nernst: 
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O potencial de membrana total (Vm) é computado por intermédio da equação de GHK, a 

qual procura contemplar também atuação dos íons não inseridos no modelo, de maneira que as 

constantes γ e δ foram utilizadas para representar a influência das concentrações de Na+ e Cl-, as 

quais, por simplificação, foram consideradas constantes. 
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A Tabela 4-4 exibe os parâmetros inseridos no modelo devido ao cálculo dos potencias de 

membrana: 

Tabela 4-4 – Parâmetros do modelo de Tuckwell e Miura inseridos no modelo para o cálculo dos 

potenciais de membrana.  Valores extraídos de TUCKWELL e MIURA (1978). 

Parâmetro Valor Descrição 

γ 9,0 (mM/L), utilizado no cálculo de Vm 

δ 40,0 (mM/L), utilizado no cálculo de Vm 

4.1.6. Fluxos de Membrana Ativos 

A representação dos fluxos de membrana ativos, aqueles realizados pela célula com gasto 

de energia, descreve fenomenologicamente o funcionamento de uma bomba que procura manter 

a homeostase do sistema. A equação utilizada toma como referência a concentração intracelular 

ou extracelular de repouso, dependendo do íon, como referência e gera um fluxo de modo a 

aproximar a concentração atual [ ] /C i o do seu valor de repouso [ ] /
RC i o . No caso do potássio a 

concentração utilizada como referência é a extracelular, e no caso do cálcio é a intracelular. 

Sendo assim têm-se as seguintes equações: 

 
*(1 exp( ([ ] [ ] ))) ,´

ˆp Rf r K K fK K o o KKφ + += ⋅ − − ⋅ − +  (4.20) 

 
2 2 *(1 exp( ([ ] [ ] ))) ,ˆp Rf r Ca Ca fCa Ca i i CaCaφ + += ⋅ − − ⋅ − +  (4.21) 
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onde, Cf e Cr  são constantes positivas, que controlam a força e o tempo de reação do 

bombeamento do íon C respectivamente, e *fC  é a constante de bombeamento em regime 

permanente. Este valor deve ser definido previamente para cada íon, de forma a contrapor o 

fluxo deste íon quando suas concentrações intra e extracelulares estão em seus valores de 

repouso e, portanto, não é um parâmetro do modelo. 

Nesta etapa da modelagem foram inseridos no modelo os quatro parâmetros listados na 

Tabela 4-5. 

Tabela 4-5 - Parâmetros do modelo de Tuckwell e Miura inseridos para a modelagem das bombas 

de potássio e cálcio.  Valores extraídos de TUCKWELL e MIURA (1978). 

Parâmetro Valor Descrição 

fK -5,2 (mM cm²/L/s), capacidade de bombeamento do K+ 

rK 10 (L/mM), constante de tempo de reação no bombeamento do K+ 

fCa 0,052 (mM cm²/L/s), capacidade de bombeamento do Ca2+ 

rCa 40,0 (L/mM), constante de tempo de reação no bombeamento do Ca2+ 

4.1.7. Liberação de Neurotransmissores 

Levando em consideração o fato de que a liberação de neurotransmissores na fenda 

sináptica é proporcional ao influxo de cálcio nos neurônios, os autores inseriram no modelo o 

cálculo de uma grandeza que representa esta proporção, buscando dar um indicativo dos 

instantes em que a liberação de neurotransmissores estaria alta ou baixa durante a DA. Para isto 

a relação (4.22) foi utilizada, lembrando que o valor computado por ela não é reutilizado no 

modelo. 

 ( ).
Tn G Vm VCa Cat

∂
∝ ⋅ −

∂
 (4.22) 

4.1.8. Passos de Simulação 

Antes de executar a simulação as concentrações intra e extracelulares de cada íon são 

inicializadas com seus valores de repouso em todos os slices do córtex. Estas concentrações de 

repouso são também parâmetros do modelo e estão descritas na Tabela 4-6. 
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Tabela 4-6 – Concentrações de repouso dos íons.  Valores extraídos de TUCKWELL e MIURA 

(1978). 

Parâmetro Valor Descrição 

[K+]o
r 2,0 (mM), Concentração extracelular de repouso do K+ 

[K+]i
r 140,0 (mM), Concentração intra de repouso do K+ 

[Ca2+]o
r 1,0 (mM), Concentração extracelular de repouso do Ca2+ 

[Ca2+]i
r 0,05 (mM), Concentração intra de repouso do Ca2+ 

Em seguida é realizada uma infusão de potássio resultando em um estímulo que poderá ou 

não deflagrar a DA dependendo de sua magnitude. A infusão de potássio consiste em aumentar 

as concentrações extracelulares desse íon em um conjunto de slices do córtex centrados em um 

ponto chamado de ponto de infusão. Este aumento nas concentrações é dado de acordo com uma 

função previamente escolhida. A função gaussiana é normalmente utilizada por se assemelhar 

com uma infusão real e por evitar que sejam criados pontos de descontinuidade na concentração 

extracelular de potássio ao longo da superfície do córtex (ver Figura 4-3). 

 

Figura 4-3 – Infusão de potássio. A abscissa representa a superfície do córtex e a ordenada a 

concentração de potássio extracelular após uma infusão de forma gaussiana, centrada no ponto 

0.02cm, com pico de 40 mM e desvio padrão de 0.0075 cm. 

4.1.9. Detalhes de Implementação 

Durante a execução da simulação, a ordem na qual os valores do modelo são atualizados é 

bastante relevante, de maneira que uma ordenação não apropriada de atribuições aos valores que 

estão sendo computados pode acarretar em instabilidade, gerando oscilações indesejadas. Por 

exemplo, uma ordenação de atribuições na qual um determinado valor seja lido, modificado e 

lido novamente dentro do mesmo passo de simulação não é apropriada, pois dois valores 
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diferentes da mesma variável estão sendo utilizados no mesmo instante de tempo, causando 

incoerências matemáticas. 

Tabela 4-7 – Na coluna Ordenação 1 observa-se uma seqüência de atribuições  não apropriada, pois 

o valor da variável B é lido na operação 1, modificado na operação 2 e lido novamente na operação 

3. Seqüências de atribuição apropriadas são mostradas nas colunas Ordenação 2 e Ordenação 3. 

Operações Ordenação 1 Ordenação 2 Ordenação 3 

Operação 1: 

Operação 2: 

Operação 3: 

A← B + C 

B ← A + F 

F ← B + D 

B← A + F 

A← B + C 

F ← B + D 

A← B + C 

F ← B + D 

B← A + F 

Como a modificação em qualquer variável do modelo resulta na alteração das 

concentrações, estas devem ser atualizadas de uma vez só ao final de cada passo de simulação 

de uma forma semelhante à exibida na coluna Ordenação 3 da Tabela 4-7. Dessa maneira cada 

novo passo de simulação se inicia com um novo conjunto de concentrações, todos os demais 

valores são computados incluindo os fluxos de membrana, e então estes valores são utilizados 

para modificar o valor das concentrações do slice. 

A difusão entre os slices é computada no início de cada passo de simulação, antes da 

atualização dos valores dos slices. Porém, a modificação dos valores das concentrações devido a 

este fenômeno é realizada apenas ao final do passo de simulação, juntamente com as 

modificações causadas pelos fluxos de membrana. A seguir é apresentada uma listagem 

contendo a seqüência de atualização dos valores do modelo em uma ordem de execução 

apropriada: 

1. Calcula-se a difusão dos íons (
[ ]K o

t

+∂

∂
 e 

2[ ]Ca o
t

+∂

∂
) entre todos os slices do córtex 

2. Atualiza-se cada um dos slices da seguinte maneira: 

a. Atualiza-se os potenciais de membrana (Vm, VK, VCa) utilizando as concentrações 

atuais (remanescentes do passo de simulação anterior). 

b. Atualiza-se a condutância do cálcio (GCa), utilizando-se os valores computados no 

passo 2a. 

c. Atualiza-se os fluxos de membrana ( ˆ
Kφ , ˆ

Caφ , ˆp
Kφ , ˆp

Caφ ) utilizando-se os valores 

computados nos passos 2a e 2b. 

d. Atualiza-se as concentrações iônicas ([K+]o, [K
+]i, [Ca

2+]o, [Ca
2+]i) utilizando-se os 

valores computados nos passos 1 e 2c. 



 51 

A determinação dos passos de discretização espacial (∆x) e temporal (∆t) deve ser realizada 

levando-se em consideração que valores altos causam erros de aproximação e criam 

descontinuidades entre os valores de slices vizinhos, resultando em oscilações de valores 

crescentes. Por outro lado, valores muito pequenos aumentam o tempo computacional e podem 

não aumentar consideravelmente a precisão dos cálculos. O seguinte critério subjetivo foi 

utilizado para o ajuste destes: inicialmente as simulações foram realizadas com passos de 

discretização pequenos, e então estes valores foram aumentados gradativamente até que 

modificações significativas nos resultados exibidos pelo modelo fossem observadas. Dessa 

forma, se teve uma idéia do limite máximo que estes valores podiam assumir e então valores 

inferiores foram adotados deixando uma margem de segurança para garantir uma boa precisão 

dos resultados sem desperdício de tempo computacional. Para este modelo, os passos de 

discretização utilizados nos experimentos relatados a seguir foram ∆x = 0,0015cm e ∆t = 0,02s. 

A implementação do modelo de Tuckwell e Miura foi realizada utilizando a linguagem de 

programação C++. Uma interface gráfica (Figura 4-4) foi desenvolvida pelo autor desta 

dissertação utilizando o ambiente de desenvolvimento integrado C++Builder 5 da Borland®. A 

interface simplifica a entrada de comandos e parâmetros do modelo e provê o monitoramento 

gráfico, em tempo real, de todas as grandezas representadas no modelo durante a propagação da 

onda de DA. 
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Figura 4-4-Interface do sistema desenvolvido, a qual permite realizar infusões de K+
, modificar os 

parâmetros do modelo e monitorar em tempo real o valor de qualquer variável em todos os slices 

da superfície do córtex. 

A utilização desta interface é simples e intuitiva, permitindo o acesso a todos os parâmetros 

do modelo através da grade “Parameters”. Para determinar a superfície linear do córtex que será 

utilizada na simulação, por exemplo, basta ajustar os valores referentes ao tamanho do córtex no 

campo “Size”, o número de slices utilizados que irá compor a superfície no campo “Nº Slices” e 

em seguida acionar no botão “Recreate” para que o comando seja efetuado.  

Para efetuar uma infusão de potássio, basta ajustar os parâmetros da distribuição gaussiana, 

a saber, a posição central da infusão no campo “x (cm)”, o valor do pico da distribuição no 

campo “Peak (mM)” e o desvio padrão da distribuição no campo “St. dev.” e em seguida acionar 

o botão “Infusion” para que a infusão seja efetuada e o gráfico que exibe os valores da 

superfície do córtex seja atualizado.  
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Finalmente, para executar a simulação, o número de passos de simulação a serem 

executados deve ser preenchido no campo “Steps” e o botão “Run” deve ser acionado. A partir 

deste ponto é possível observar nos gráficos a evolução das variáveis selecionadas para exibição 

no decorrer da simulação. Sendo que, no primeiro gráfico são exibidos os valores selecionados 

de cada ponto da superfície do córtex (slice) e no segundo gráfico é exibida a variação no tempo 

dos valores do slice monitorado. A seleção do slice monitorado é realizada posicionando-se o 

ponteiro do mouse sobre uma posição do córtex no primeiro gráfico. Pode-se interromper e 

prosseguir com a simulação a qualquer instante para que o valor das variáveis de qualquer slice 

seja observado. A velocidade e amplitude da onda de potássio extracelular são calculadas e 

exibidas ao se acionar o botão “Calculate”. 

Uma linguagem de scripts foi criada para a execução automatizada de simulações e 

monitoramento de resultados. Estes scripts podem ser carregados acionando-se o botão 

“Parameter Search”. 

4.2. Respostas do Modelo 

Depois de implementado o modelo de Tuckwell e Miura, foram realizados testes com o 

objetivo de verificar se seu funcionamento estava de acordo com o esperado. 

Os primeiros testes verificaram a corretude do mecanismo de difusão, descrito no item 

4.1.1. Para isto, os fluxos de membrana ( ˆ
Kφ , ˆ

Caφ , ˆp
Kφ , ˆp

Caφ ) foram feitos nulos para que o 

processo de difusão pudesse ser analisado individualmente, em seguida foi realizada uma 

infusão no ponto central da superfície modelada.  

A Figura 4-5 demonstra como evolui com o passar do tempo a concentração de potássio e 

seu gradiente segundo ao longo da superfície. Nota-se que a variação de concentração é mais 

rápida nos pontos onde o valor absoluto do gradiente segundo de concentração é maior e mais 

lenta nos pontos onde o valor absoluto do gradiente segundo de concentração é menor, 

exatamente como é esperado que ocorra em experimentos desta natureza. 
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Figura 4-5 – Em cima: difusão da concentração de potássio ao longo da superfície do córtex com o 

passar do tempo. Em baixo: gradiente segundo de concentração em relação ao eixo x em diferentes 

instantes de tempo. 

Verificada a corretude da difusão, os próximos experimentos realizaram uma comparação 

entre os resultados obtidos com o modelo implementado e os resultados exibidos no artigo de 

TUCKWELL e MIURA (1978) (Figura 4-6). Os parâmetros utilizados foram exatamente os 

mesmos descritos pelos autores e listados na Tabela 4-8. No entanto, observou-se que não era 

deflagrada onda de depressão alastrante com estes parâmetros, pois o excesso de K+ no meio 

extracelular era rapidamente removido pela bomba de potássio (Figura 4-7). A partir desta 

observação foi tentada a redução da magnitude do parâmetro que controla a força da bomba de 

potássio de (fK) cujo valor original era -5.2 mM.cm²/L/s. E então a reprodução dos resultados do 

artigo de Tuckwell e Miura foi conseguida quando este parâmetro assumiu o valor de -3.35 

mM.cm²/L/s (Figura 4-8). 
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Figura 4-6 – Ondas solitárias de DA em resposta a um excesso de K+ centrado em x = 0. A 

distribuição inicial é exibida em t = 0, e as ondas de aumento de K+ e decréscimo de Ca2+ resultantes 

são exibidas em t = 16 s e t = 32 s nos gráficos à esquerda. A evolução no tempo do potencial de 

membrana V e potenciais de Nernst de K+ e Ca2+ durante a passagem da onda solitária de DA no 

ponto x = 0.38mm é exibida nos gráficos da direita (TUCKWELL e MIURA, 1978). 

 

Figura 4-7 – Não propagação da onda de DA utilizando os parâmetros descritos no artigo de 

TUCKWELL e MIURA (1978). 

Comparando-se os gráficos apresentados na Figura 4-6 e na Figura 4-8 pode-se notar que os 

resultados obtidos estão realmente de acordo com os resultados exibidos no artigo, já que não há 

diferenças significativas entre eles. Foi possível também verificar o aniquilamento de ondas 

citado pelos autores através da reprodução dos gráficos exibidos na Figura 2-6. Dessa maneira, a 
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implementação do modelo de Tuckwell e Miura foi dada como concluída e iniciou-se então a 

etapa de análise de seus parâmetros descrita na Sessão seguinte. 

 

Figura 4-8 – Reprodução por simulação dos resultados de TUCKWELL e MIURA (1978), obtidos 

modificando-se o  parâmetro fK  de –5.2 para -3.35 mM.cm²/L/s. 

4.3. Análise dos Parâmetros do Modelo de Tuckwell e Miura 

Mesmo apresentando uma modelagem do córtex bastante simplificada o modelo de 

Tuckwell e Miura possui uma quantidade elevada de parâmetros, cuja maioria teve seus valores 

estimados a partir de experimentos com tecidos reais descritos na literatura. No entanto, estes 

valores podem variar de acordo com o tipo de tecido que está sendo modelado e até o momento 

não há um estudo preciso sobre o impacto destes parâmetros no funcionamento do modelo. A 

seguir é apresentada uma lista dos parâmetros vistos anteriormente exibindo os valores 

utilizados no artigo de Tuckwell e Miura. 
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Tabela 4-8 – Parâmetros do modelo simplificado de TUCKWELL e MIURA (1978). Os valores 

exibidos são os dados no artigo. 

Dos parâmetros listados na Tabela 4-8 destacam-se os relativos aos fluxos de membrana 

ativos (fK, rK, fCa e rCa) e passivos (g0, pg, Kρ e Caρ ) os quais são os mais difíceis de se estimar 

experimentalmente. Por uma questão de simplificação, os parâmetros relativos aos fluxos de 

membrana passivos foram relegados a trabalhos futuros e os relativos aos fluxos ativos foram 

selecionados para análise. Um fator que contribuiu para a escolha deste grupo de parâmetros foi 

a diferença encontrada do valor do parâmetro fK em relação ao valor utilizado por Tuckwell e 

Miura. Esta diferença mostrou o quão importante são os valores destes para o modelo, já que 

apresentam impacto na formação ou não das ondas. 

4.3.1. Variação das Características da Onda de DA de Acordo com os Parâmetros 
das Bombas 

Os primeiros experimentos tiveram como objetivo observar como se modificam algumas 

características das ondas exibidas pelo modelo de acordo com a variação destes quatro 

Parâmetro Valor Descrição 

α  0,2 (cm²/s), fração do volume extracelular 

DK  2,5.10-5 (cm²/s), coeficiente de difusão do K+ 

DCa 1,25.10-5 (cm²/s), coeficiente de difusão do Ca+ 

g0 0,015 (mho/cm²), utilizado no cálculo da condutância do Ca2+ 

pg 0,11 (mV-1), utilizado no cálculo da condutância do Ca2+ 

Vg 45,00 (mV), utilizado no cálculo da condutância do Ca2+ 

Kρ  -5,0 (mM cm²/L/s/ohm/mV²), multiplicador da condutância do K+ 

Caρ  0,5 (mM cm²/L/s/ohm/mV²), multiplicador da condutância do Ca2+ 

γ 9,0 (mM/L), utilizado no cálculo de Vm representando outros íons 

δ 40,0 (mM/L), utilizado no cálculo de Vm representando outros íons 

fK -5,2 (mM cm²/L/s), capacidade de bombeamento do K+ 

rK 10 (L/mM), constante de tempo de reação no bombeamento do K+ 

fCa 0,052 (mM cm²/L/s), capacidade de bombeamento do Ca2+ 

rCa 40,0 (L/mM), constante de tempo de reação no bombeamento do Ca2+ 

[K+]o
r 2,0 (mM), concentração extracelular de repouso do K+ 

[K+]i
r 140,0 (mM), concentração intracelular de repouso do K+ 

[Ca2+]o
r 1,0 (mM), concentração extracelular de repouso do Ca2+ 

[Ca2+]i
r 0,05 (mM), concentração intracelular de repouso do Ca2+ 
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parâmetros. Inicialmente duas características das ondas foram observadas: a sua velocidade de 

propagação e a amplitude atingida pela concentração de potássio extracelular. 

A Tabela 4-9 resume os experimentos realizados sendo que cada parâmetro foi variado 

individualmente, com os demais fixados nos valores exibidos na linha “Modificado”. Os 

resultados obtidos estão exibidos na Figura 4-9 e na Figura 4-10. 

Tabela 4-9 – Experimentos realizados para observar como variam a velocidade e amplitude da 

onda de acordo com os parâmetros fK, rK, fCa e rCa
.. 

Descrição fK rK fCa rCa 

Tuckwell e Miura -5,200 10,000 0,052 40,000 

Modificado -3,350 10,000 0,052 40,000 

Valor inicial -5,5 0,01 0,001 0,001 

Valor final -0,001 15,00 0,02 80,00 

 

 

Figura 4-9 - Modificação da velocidade da onda de DA e da amplitude atingida pela concentração 

extracelular de potássio de acordo com a variação dos parâmetros relativos à bomba de potássio. 
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Figura 4-10 - Modificação da velocidade e amplitude da onda de DA de acordo com a variação dos 

parâmetros relativos a bomba de cálcio. 

Posteriormente observou-se que a inclusão de mais uma característica seria fundamental 

para a compreensão do impacto destes parâmetros nas respostas do modelo: o valor da 

concentração de potássio após a passagem da onda de DA. A inclusão desta característica foi 

realizada porque foi observado que para determinados valores paramétricos não havia o retorno 

da concentração do potássio para seu valor de repouso após a passagem da onda, de forma que o 

fenômeno exibido pelo modelo não caracteriza uma onda de DA. 

Dessa forma, três situações possíveis foram identificadas e estão destacadas na Tabela 4-10, 

sendo que a primeira delas já havia sido identificada anteriormente quando foi utilizado o valor 

do artigo de Tuckwell e Miura para o parâmetro fK, a segunda é a situação característica da DA, 

descrita anteriormente na Figura 4-6 e a terceira é a situação na qual não ocorre o retorno do 

potássio ao seu valor de repouso após a passagem da onda de DA. 
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Tabela 4-10 – Três situações identificadas durante a análise de parâmetros. 

Situação 
Concentração de potássio (mM) em relação à posição 

no córtex (cm) em diferentes instantes de tempo. 

(1)  

Amplitude decrescente 

 

(2)  

Amplitude constante com 

retorno das concentrações de 

repouso após a passagem da 

onda de DA 

 

(3) 

 Amplitude constante sem 

retorno das concentrações de 

repouso após a passagem da 

onda 
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Figura 4-11 – Valor da concentração extracelular de potássio após a passagem da onda de DA em 

função de cada um dos parâmetros analisados. 

Através da Figura 4-11 observa-se em quais valores paramétricos não ocorre o retorno da 

concentração extracelular de potássio. Esta figura evidencia que o retorno não ocorre quando os 

parâmetros da bomba de potássio estão ajustados para valores pequenos em módulo, ou seja, 

quando a capacidade desta bomba não é suficiente para realizar o retorno do K+. No caso da 

bomba de cálcio, observa-se que ocorre o oposto, pois quando se aumenta a capacidade desta 

bomba, a seguinte seqüência de eventos leva ao não retorno do potássio: o aumento do 

bombeamento do cálcio aumenta a quantidade de cálcio extracelular e reduz a intracelular 

(Equação (4.21)), aumentando o potencial de membrana do cálcio (Equação (4.18)), o que, por 

sua vez aumenta a permeabilidade da membrana ao potássio (Equação (4.16)) provocando um 

elevado efluxo deste íon (Equação (4.14)). Dessa maneira o bombeamento se torna insuficiente 

para reduzir a sua concentração extracelular até o valor de repouso. 

Esta situação se assemelha às ondas de despolarização celular induzidas por hipoxia, 

também chamadas de SD-like hipoxyc depolarization ou HSD (SOMJEN et al. 1993). Neste 

tipo de evento, ondas semelhantes as da DA se originam em um ponto do tecido neural, devido 

à hipoxia e se propagam para as regiões vizinhas. Porém, após a passagem da onda não há o 

retorno das concentrações extracelulares ocorrendo então a perda da viabilidade do tecido 

atingido.  
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Sabe-se que em tecidos reais o transporte ativo das células fica prejudicado pela falta de 

energia durante a hipoxia. Portanto, o fato do modelo de Tuckwell e Miura exibir também este 

fenômeno quando é reduzida capacidade do transporte ativo de potássio ressalta a plausibilidade 

do modelo. 

4.3.2. Determinação da Faixa de Valores Paramétricos 

Para manter o comportamento do modelo na situação característica da DA deve-se 

determinar uma faixa de valores para seus parâmetros de maneira que dentro desta faixa o 

modelo exiba respostas plausíveis. Para isto, pode-se fazer uma restrição de parâmetros 

utilizando como fator restritivo a observação de determinadas características exibidas nas 

respostas do modelo, e neste caso, serão utilizadas características da onda deflagrada. 

A partir da Figura 4-11, pode se extrair uma faixa de valores dos parâmetros das bombas, 

dentro da qual as respostas do modelo se encaixam na situação característica da DA, ou seja, 

situação (2) da Tabela 4-10.  

Adicionalmente, sabe-se que as ondas de DA possuem velocidades variando entre 2-5 

mm/min. Então é possível também aplicar uma restrição paramétrica de maneira a manter a 

velocidade nesta faixa de valores. Já no caso da amplitude da [K+]o, sabe-se que ela varia entre 

30-60mM. No entanto, com as variações paramétricas realizadas não foi possível gerar 

amplitudes dentro desta faixa de valores, pois o [K+]o observado se encontra na faixa de 16-

30mM. Este problema não será abordado neste trabalho. Entretanto, para garantir que a onda 

realmente foi deflagrada será utilizada como faixa de restrição para amplitude da [K+]o a faixa 

de valores exibida pelo modelo (16-30mM). E no caso da velocidade será utilizada uma faixa 

que contém o intervalo observado experimentalmente (1,5-6 mm/min). Para trabalhos futuros, 

dois fatores podem ser destacados como os que mais provavelmente estão ligados com as baixas 

amplitudes observadas: 1) um ajuste inadequado dos parâmetros relativo aos fluxos passivos, ou 

2) limitações do modelo, mais provavelmente devidas às simplificações realizadas na 

modelagem dos fluxos passivos. 

Finalmente, levando-se em consideração as restrições impostas pelas três características 

citadas, foram determinadas as faixas de validade para os parâmetros investigados em torno do 

ponto (conjunto paramétrico) determinado por Tuckwell e Miura. A Figura 4-12 e a Figura 4-13 

indicam como variam a velocidade e a amplitude dentro das faixas de validade estabelecidas, 

sabendo-se também que dentro desta faixa a forma de onda gerada se encaixa na situação (2) da 

Tabela 4-10. 
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Figura 4-12 – Variação da velocidade e amplitude da onda de DA dentro das faixas de validade 

estabelecidas para os parâmetros da bomba de potássio. 

 

Figura 4-13 - Variação da velocidade e amplitude da onda de DA dentro das faixas de validade 

estabelecidas para os parâmetros da bomba de cálcio. 
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4.3.3. Análise Conjunta dos Parâmetros das Bombas de Cálcio e Potássio 

As Sessões anteriores mostraram que a velocidade e a amplitude das ondas de DA exibidas 

pelo modelo de Tuckwell e Miura estão intimamente ligadas com as capacidades das bombas de 

cálcio e potássio. No entanto os parâmetros que regulam estas capacidades devem ser estudados 

simultaneamente para que seja possível entender a interdependência entre eles. Sendo assim, 

para simplificar a visualização dos resultados sem deixar de representar a capacidade de cada 

bomba, foram selecionados para análise conjunta apenas os parâmetros fK e fCa e os demais 

parâmetros foram mantidos em seus valores originais (listados na Tabela 4-8). 

Na análise realizada foram testadas todas as combinações possíveis de 30 valores 

igualmente espaçados dentro dos intervalos [-7,00, 0,001]kf ∈  e [0,001, 0,16]Caf ∈ , observando 

como variam a velocidade, amplitude e o retorno do potássio em cada ponto do espaço formado 

por estes dois parâmetros. Dessa maneira, três superfícies foram construídas: Amplitude x (fK x 

fCa), Retorno da [K+]o x (fK x fCa) e Velocidade x (fK x fCa). As superfícies obtidas podem ser 

observadas na Figura 4-14, Figura 4-15 e Figura 4-16. 

 

Figura 4-14 - No eixo vertical é exibido o valor da amplitude da [K+]o (mM) da onda de DA para 

cada par de valores dos parâmetros fK e fCa (plano horizontal). Quanto mais claro o ponto da 

superfície, maior o valor. 



 65 

 

Figura 4-15 - No eixo vertical é exibido o valor da [K+]o (mM) após a passagem da onda de DA para 

cada par de valores dos parâmetros  fK e fCa (plano horizontal). Quanto mais claro o ponto da 

superfície, maior o valor. 

 

Figura 4-16 - No eixo vertical é exibido o valor da velocidade da onda de DA (mm/min) para cada 

par de valores dos parâmetros fK e fCa. Quanto mais claro o ponto da superfície, maior o valor. 
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Figura 4-17 – a), b) e c): superfícies da Figura 4-14, Figura 4-15 e Figura 4-16 respectivamente, 

vistas de cima após a remoção dos pontos que estavam fora das faixas de validade estipuladas. d): 

região de validade dos parâmetros fK e fCa obtida através da composição das regiões a), b) e c)  

resultando na região mais escura, na qual as três restrições são atendidas simultaneamente.  

Restringindo estas superfícies dentro dos valores de características considerados válidos, no 

caso, 1.5<Velocidade<6 mm/min, Amplitude[K]o>16 mM  e Retorno [K]o < 2.1mM, obtém-se a 

região de validade para cada uma destas características. E da composição destas regiões obtém-

se a região de validade para os parâmetros fK e fCa (Figura 4-17). Os pontos das superfícies 

foram obtidos a partir de uma grade de 30x30 amostras e os demais pontos foram gerados por 

interpolação.  Por este motivo, serrilhados são exibidos nas bordas de corte das superfícies. 

4.4. Aplicabilidade do Modelo de Tuckwell e Miura 

Concluímos que o modelo de Tuckwell e Miura é capaz de reproduzir diversas 

características qualitativas do fenômeno da depressão alastrante como a propagação das ondas 

de DA pelo tecido neural, o retorno das concentrações de repouso após a passagem da onda e o 

aniquilamento de ondas. Entretanto, características como o potencial extracelular, e o período 

refratário da DA não são exibidas por este modelo. 
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Do ponto de vista quantitativo, apesar de os autores relatarem em seu artigo que obtiveram 

apenas ondas de DA com velocidades inferiores às normalmente encontradas em experimentos 

reais, esta dissertação mostrou que, com determinados ajustes dos parâmetros das bombas, o 

modelo exibe ondas de DA com velocidades de até 2,5mm/min já entrando na faixa condizente 

com experimentos reais. No entanto, não há ajuste destes parâmetros que leve o modelo a exibir 

a amplitudes dentro da faixa observada em experimentos reais. Esta deficiência pode ser 

resultante da ausência da modelagem da redução do volume de água no meio extracelular 

durante a passagem da onda de DA (JING, J et al., 1994). 

Provavelmente, com um detalhamento maior das características dos tecidos neurais, como 

por exemplo, a introdução de outros íons e canais iônicos, será possível adicionar as 

características qualitativas e quantitativas que ainda não podem ser reproduzidas com o modelo 

em questão. As grandes variações do pH que também são observadas durante a passagem das 

ondas de DA (MUTCH, W.A.; HANSEN, A.J., 1984), ainda não foram modeladas até o 

momento. 

O fato mais interessante observado na análise de parâmetros é a variação da velocidade e da 

amplitude em relação aos parâmetros fK e fCa. De maneira que ao se reduzir o valor de fK  e 

aumentar o de fCa observa-se um aumento da amplitude e da velocidade da onda de DA (Figura 

4-12 e Figura 4-13). Uma possível explicação para isto é que, ao se reduzir a capacidade de 

bombeamento do potássio ou se elevar a condutância deste íon, a sua quantidade no meio 

extracelular se eleva por um maior período de tempo. Este fato seria o causador do aumento na 

amplitude da onda observada. O aumento da velocidade da onda se caracterizaria então por uma 

difusão mais acentuada deste íon (já que a difusão é proporcional às diferenças de 

concentração), causando mais rapidamente a despolarização de células vizinhas e assim 

elevando a velocidade da onda de DA. 

Existem trabalhos que suportam indiretamente esta hipótese, por exemplo, em MARTINS-

FERREIRA (1954) é descrito o aumento da amplitude da variação lenta de voltagem da DA 

quando provocada hipoglicemia no animal. O aumento da velocidade de propagação da onda de 

DA em quando provocada a hipoglicemia também é relatado por XIMENES-DA-SILVA E 

GUEDES (1991) e por COSTA-CRUZ E GUEDES (2001). Estes relatos reforçam a 

plausibilidade do comportamento exibido pelo modelo uma vez que é sabido que a hipoglicemia 

resulta em redução da energia disponível para os mecanismos de transporte ativo das células. 
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Capítulo 5 

Implementação e Análise do MEETSU-DA 

ALMEIDA et al, (2004) construíram o “Modelo de Eletrodifusão Extracelular e Terminais 

Sinápticos para a DA” (MEETS-DA) para estudar a DA em retina de galinha como uma 

extensão do modelo de Tuckwell e Miura. As principais modificações foram a inclusão dos íons 

Na+ e Cl-, a modelagem da eletrodifusão no meio extracelular, o detalhamento dos fluxos 

passivos de acordo com a equação de GHK e a diferenciação dos terminais pré e pós-sinápticos. 

Um dos objetivos do trabalho de Almeida et al. foi modelar o espalhamento da luz nas 

diferentes camadas da retina, por este motivo o tecido da retina foi representado de maneira 

tridimensional. Entretanto, este aspecto tridimensional não é relevante para a análise realizada 

nesta dissertação e, portanto será apresentada uma versão unidimensional do modelo de 

Almeida et al. o “Modelo de Eletrodifusão Extracelular e Terminais Sinápticos Unidimensional 

para a DA” (MEETSU-DA). A representação unidimensional é suficiente para a análise 

realizada, pois, as medidas eletrofisiológicas da velocidade de propagação e forma de onda são 

obtidas sobre uma linha na superfície cortical, e em raras vezes são recolhidas amostras em três 

dimensões. A modelagem unidimensional tem como vantagem a redução do tempo 

computacional necessário para realizar as simulações, permitindo que sejam realizadas mais 

simulações em um mesmo tempo, ou que sejam realizadas simulações mais precisas através da 

redução da granularidade espacial e temporal. Ao implementar MEETSU-DA, o qual é baseado 

nas equações de fluxo de Fick e da eletrodifusão, considerou-se o princípio da independência 

dos fluxos, o qual é assumido em suas formulações. 

A eletrodifusão extracelular considera não somente o gradiente de concentração iônica, mas 

também o gradiente de potencial estabelecido pelas distribuições dos íons ao longo do tecido 

neural. A modelagem deste fenômeno realizada por Almeida et al. permite que o modelo exiba 
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uma das características mais importantes da DA que é o deslocamento da onda de potencial 

negativo no espaço extracelular. 

A implementação do MEETSU-DA segue os moldes da implementação do modelo de 

Tuckwell e Miura descrito no Capítulo anterior, de maneira que a descrição da implementação 

apresentada na Sessão 5.1 será focada nas diferenças da implementação do MEETSU-DA em 

relação à do modelo de Tuckwell e Miura. Ainda nesta Sessão, a discretização das equações do 

modelo para que este possa ser simulado em computador é apresentada detalhadamente, sendo 

uma das contribuições deste trabalho. 

A Sessão 5.2 apresenta testes com o modelo recém implementado que foram realizados para 

validar sua implementação com ênfase nas novidades introduzidas com este modelo, como por 

exemplo, a eletrodifusão. Uma análise dos principais parâmetros do modelo é realizada na 

Sessão 5.3, buscando compreender melhor o seu comportamento. Além disto, esta Sessão define 

faixas de validade para os parâmetros mais importantes dentro das quais o modelo apresenta 

resultados plausíveis. Por fim, a Sessão 5.4 apresenta um estudo das formas da onda de variação 

lenta de voltagem produzidas pelo modelo, comparando-as com formas observadas 

experimentalmente com o objetivo de identificar semelhanças e diferenças. 

5.1. Implementação do MEETSU-DA 

A implementação do modelo consiste em construir um mecanismo para computar as 

Equações (5.1), (5.2) e (5.3) para cada ponto do tecido neural em cada instante de tempo. Estas 

equações descrevem como variam no tempo a concentração dos íons em cada um dos 

compartimentos do modelo de acordo com os fluxos de membrana e, no caso da concentração 

extracelular também do termo que representa a eletrodifusão.  
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onde, [C]o, [C]pre e [C]pst, são as concentrações extracelulares, intracelulares pré-sinápticas e 

intracelulares pós-sinápticas do íon C respectivamente. O termo EDC representa a eletrodifusão 

calculada para o íon C. Os termos ,C preφ , ,C pstφ , são os fluxos de membrana passivos através 

das membranas pré e pós-sinápticas respectivamente, calculados para o íon C. A constante α 
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representa a fração do volume extracelular em relação ao volume intracelular e é um parâmetro 

do modelo. Finalmente, os termos ,
p
C preφ  e ,

p
C pstφ são os fluxos de membrana ativos (p do 

inglês pump) através das membranas pré e pós-sinápticas respectivamente, também calculados 

para o íon C. Estas equações são calculadas substituindo-se C por cada um dos íons presentes na 

modelagem (K+, Ca+2, Na+ e Cl-). 

Novamente aqui aparece o parâmetro que representa a fração do volume extracelular (α), no 

entanto, dessa vez ele está multiplicado por dois devido a divisão do meio intracelular em pré e 

pós-sináptico. O valor de α está listado na Tabela 5-1. 

Tabela 5-1 Parâmetro inserido para o cálculo da variação da concentração intracelular em relação 

à variação da concentração extracelular devido aos fluxos ativos e passivos. 

Parâmetro Valor Descrição 

α 0.2 (cm²/s), fração do volume extracelular. 

A seguir será apresentada a maneira como foi modelada a superfície do córtex nesta 

dissertação, bem como a maneira pela qual foram computados cada um dos termos das 

Equações (5.1), (5.2) e (5.3). 

5.1.1. Modelagem da Superfície do Córtex 

No MEETSU-DA, os slices são compostos por três compartimentos, o espaço extracelular, 

o espaço intracelular pré-sináptico e o espaço intracelular pós-sináptico. (Figura 5-1). A 

diferença desta representação em relação à de Tuckwell e Miura é que os meios pré e pós-

sinápticos podem assumir concentrações, potenciais de membrana e permeabilidades diferentes.  

 

Figura 5-1 – Representação de um slice: a unidade espacial do MEETSU-DA. 

Esta representação permite modelar de maneira mais fiel o processo de despolarização 

neuronal através da transmissão sináptica, o qual consiste na seguinte seqüência de eventos: 

uma despolarização da membrana pré-sináptica provoca um influxo de íons de cálcio que causa 

a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica os quais provocam a abertura dos canais 

iônicos da membrana pós-sináptica o que por fim, resulta na despolarização da membrana pós-

sináptica. 
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A disposição unidimensional destes slices ao longo do eixo x constitui a modelagem da 

superfície do córtex utilizada neste trabalho (Figura 5-2). Novamente aqui, para se referenciar 

um ponto x na superfície do córtex deve ser utilizado o índice de slice (j) que contém o ponto x. 

O comprimento do córtex em centímetros e a quantidade de slices utilizados para representá-lo 

são dois parâmetros do modelo e a razão entre estes dois valores define a taxa de granularidade 

da discretização do córtex (∆x).  

 

Figura 5-2 – A disposição lado a lado dos slices ao longo do eixo x compondo a representação 

discreta e unidimensional da superfície do córtex utilizada na implementação do modelo de 

Tuckwell e Miura. ∆x representa a largura do infinitesimal de cada slice. 

As concentrações intracelulares pré e pós-sinápticas e a concentração extracelular de cada 

slice para cada íon do modelo, podem ser modificadas pelo movimento dos íons entre os 

compartimentos exibidos na (Figura 5-2). Duas formas de movimentação são permitidas: a 

primeira é através da eletrodifusão, a qual permite que os íons migrem do compartimento 

extracelular de um slice para o compartimento extracelular dos slices vizinhos (primeiro termo 

da Equação (5.1)). A segunda é através dos fluxos de membrana, os quais permitem a 

movimentação dos íons entre os compartimentos intracelular e extracelular de um mesmo slice 

(demais termos da Equação (5.1), e os termos entre colchetes nas Equações (5.2) e (5.3)). Como 

neste modelo não estão incluídas as gap-junctions, não é permitido o fluxo direto de íons entre 

os compartimentos intracelulares. 

5.1.2. Mecanismo de Eletrodifusão no Meio Extracelular 

No modelo de Tuckwell e Miura os íons se difundiam pelo meio extracelular de acordo com 

o gradiente segundo de concentração, no entanto, diferenças na distribuição iônica ao longo da 

superfície do córtex criam também um gradiente de potencial já que os íons são eletricamente 

carregados. Este gradiente de potencial aplica sobre os íons uma força que produz correntes 

iônicas no sentido de equilibrar o potencial elétrico na superfície do córtex. 

Desta forma, Almeida et al. assumiram que os fluxos iônicos extracelulares seriam 

compostos por uma corrente produzida pelo gradiente segundo de concentração (2ª Lei de Fick) 
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e pelo gradiente elétrico V∇
�

. Assumindo, o meio como sendo homogêneo e isotrópico a 

densidade de corrente resultante ( CI
�

) em respeito a um íon C foi definida pela Equação (5.4). 

 
2 2

[ ] [ ] ,
2 2

D z F DC C CI z F C C VC C o oRTλ λ
= − ∇ + ∇

� � �

  (5.4) 

onde zC e DC, são a valência e o coeficiente de difusão do íon C. λ é a tortuosidade do meio. F, R 

e T, são respectivamente a constante de Faraday, a constante universal dos gases e a temperatura 

em Kelvin. 

Como a variação temporal da concentração devido a este fenômeno pode ser descrita em 

função da densidade de corrente através de 
[ ] 1C o ICt z FC

∂
= − ∇

∂

� �

� , a Expressão (5.5) foi 

deduzida. 
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onde EDC é a contribuição da eletrodifusão para a modificação das concentrações extracelulares 

do íon C, levada em consideração no modelo através do primeiro termo da Equação (5.1). 

A determinação do gradiente de potencial ( V∇
�

) foi descrita por Almeida et al. assumindo a 

hipótese de que a soma das correntes iônicas em cada ponto do meio extracelular é nula: 

( 0I I I IK Ca Na Cl+ + + =
� � � �

), onde IC
�

 é a densidade de corrente resultante em respeito a um íon 

C é dada pela Equação (5.4). Então, isolando-se o termo ( V∇
�

) chegou-se a Expressão (5.6) para 

calcular o gradiente de potencial em cada ponto do meio extracelular. 
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Os cálculos dos gradientes de concentração ( [ ]C o∇
�

) e do gradiente segundo de potencial 

( 2V∇
�

) ambos num dado ponto do meio extracelular serão descritos na Sessão seguinte. 

A partir da definição do gradiente de potencial pode-se calcular então o potencial (V ) em 

qualquer ponto x do meio extracelular integrando-se V∇
�

 a partir de um ponto de referência (r). 
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Para reduzir a propagação de erros numéricos, o gradiente segundo de potencial ( 2V∇
�

) foi 

definido em ALMEIDA et al, (2004) diretamente a partir de [ ]C o∇
�

e 2 [ ]C o∇
�

, para uma 

modelagem tridimensional do tecido neural. Nesta dissertação foi realizada uma modificação 

para o caso unidimensional anulando-se os gradientes nas demais direções, de maneira que o 

gradiente segundo de potencial foi descrito como: 

 2 ( . . ),
2

RT
V V Axx B Ax Bx

FB
∇ = ∇ ∇ = +
� � �

�  (5.8) 

onde 2 [ ]C C o
C

B z D C=∑ , 2[ ]C C o
C

Axx z D C= ∇∑
�

, [ ]C C o
C

Ax z D C= ∇∑
�

 e 2 [ ]C C o
C

B z D C= ∇∑
�

. 

No artigo de ALMEIDA et al, (2004) consta um sinal negativo no início das equações (5.6) 

e (5.8) no entanto, refazendo os cálculos observa-se que estes sinais não devem estar presentes e 

por isso foram removidos. 

Finalmente, a Tabela 5-2 apresenta os parâmetros que foram inseridos no modelo para a 

modelagem da eletrodifusão. Destaca-se dentre estes parâmetros a tortuosidade do meio (λ) a 

qual a representa a resistência que o meio extracelular impele sobre o movimento dos íons. 

Tabela 5-2 – Parâmetros do MEETS-DA introduzidos para a modelagem da eletrodifusão 

extracelular.  Valores extraídos de ALMEIDA et al, (2004). 

Parâmetro Valor Descrição 

DK  1,96.10-5 (cm²/s), coeficiente de difusão do K+. 

DCa 0,79.10-5 (cm²/s), coeficiente de difusão do Ca+2. 

DNa 1,33.10-5 (cm²/s), coeficiente de difusão do Na+. 

DCl 2,03.10-5 (cm²/s), coeficiente de difusão do Cl+. 

λ 1,6 Tortuosidade do meio extracelular. 

zK  +1 (cm²/s), valência do K+. 

zCa +2 (cm²/s), valência do Ca+2. 

zNa +1 (cm²/s), valência do Na+. 

zCl -1 (cm²/s), valência do Cl+. 

F 96,487 (C/mMol), constante de Faraday 

R 8,314 (mV.C/(K.mMol)), constante universal dos gases 

T 310 (K), temperatura absoluta 
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5.1.3. Discretização das Equações Diferenciais do Modelo 

A discretização das equações do MEETSU-DA foi realizada de maneira similar às do 

modelo de Tuckwell e Miura, ou seja, as equações discretas convergem para as equações 

diferenciais quando x∆ e t∆  tendem a zero.  

Observe que as equações listadas nas Sessões anteriores são todas dependentes dos termos 

[ ]C o , [ ]C o∇
�

e 2 [ ]C o∇
�

. Portanto, a partir da discretização destes termos é possível computar 

todas as equações do modelo já que os fluxos passivos e ativos são computados para cada slice 

em cada passo de simulação. 

O gradiente de concentração em um slice j do córtex no passo de simulação n foi 

computado pela Equação (5.9), a qual se aproxima do diferencial da [ ]C o em relação à x quando 

x∆ tende a zero: 
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O gradiente segundo de concentração ( 2[ ] n
o jC∇

�

) foi computado exatamente da mesma 

forma que em Tuckwell e Miura, ou seja, através da Equação (4.9). E então, a partir dos termos 

[ ] n
o jC∇

�

 e 2 [ ] n
o jC∇

�

, e das Equações (5.6) e (5.8), as versões discretas do gradiente de potencial e 

do gradiente segundo de potencial, ou seja, n
jV∇

�

 e 2 n
jV∇

�

 foram computadas. E finalmente a 

versão discreta da contribuição da eletrodifusão ( ,C j
nED ) para a modificação da concentração 

extracelular de cada íon foi computada de acordo com a Equação (5.5). 

Para computar o potencial extracelular em um slice j do córtex ( jV ), em uma superfície 

unidimensional e discreta, a Expressão (5.10) foi utilizada, a qual se aproxima da integral de 

V∇
�

 quando o número de slices tende a infinito fazendo também com que x∆  tenda a zero. 
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j

n n
j i

i r

V V x
=

= ∇ ∆∑
�
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onde r é um slice do córtex tomado como ponto de referência. 

Finalmente, as versões discretas das Equações (5.1), (5.2) e (5.3) do modelo com os termos 

que representam o valor das concentrações no próximo passo de simulação apropriadamente 

isolados são: 
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A simulação do modelo consiste então em computar as Equações (5.11), (5.12) e (5.13) 

substituindo C por cada um dos íons incluídos no modelo (K+, Ca+2, Na+ e Cl-), em todos os 

slices da superfície do córtex iterativamente, por um número de vezes previamente estipulado. 

5.1.4. Fluxos de Membrana Passivos 

No MEETS-DA os fluxos passivos pré e pós-sinápticos são calculados por meio da equação 

de fluxo de GHK: 
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onde Pc é a permeabilidade da membrana ao íon C e Vm o potencial transmembrânico. 

Nas membranas pré-sinápticas, a permeabilidade dos íons são consideradas constantes 

excetuando-se a permeabilidade do Ca2+, PCa,pré, a qual é dependente do potencial 

transmembrânico, tendo sido calculada de acordo com a sigmóide semelhante à empregada por 

TUCKWELL e MIURA (1978): 

 (1 tanh( ( _ ))),, 0 gP p p Vm VCa pre pre g= −  (5.15) 

onde po, pg  e Vg são constantes. 

No terminal pós-sináptico, as permeabilidades foram moduladas pela liberação de 

neurotransmissores na fenda sináptica, que por sua vez, são liberados em função do influxo de 

Ca2+ no terminal pré-sináptico ( ,Ca preφ ). Desta forma, a permeabilidade do íon C no terminal 

pós-sináptico é descrita como: 

 , , ,P pC pst C pst Ca preφ=  (5.16) 

onde pC,pst, é uma constante de permeabilidade máxima que envolve o parâmetro de área. 
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Tabela 5-3 – Parâmetros do MEETS-DA inseridos na modelagem dos fluxos de membrana 

passivos.  Valores de ALMEIDA et al. (2004). 

Parâmetro Valor Descrição 

PK,pre 5,49.10-2 (cm/s), permeabilidade pré-sináptica ao K+
. 

PNa,pre 3,35.10-2 (cm/s), permeabilidade pré-sináptica ao Na+
. 

PCl,pre 5,49.10-2 (cm/s), permeabilidade pré-sináptica ao Cl+. 

p0 0,015 (cm/s), fator da permeabilidade pré-sináptica ao Ca+
. 

pg 0,11 (vm-1), ajusta a variação da permeabilidade pré-sináptica do Ca2+
. 

Vg 45,00 (mV), ajusta a variação da permeabilidade pré-sináptica do Ca2+
. 

pK,pst 44,45 (cm/s), fator da permeabilidade pós-sináptica ao K+
. 

pCa,pst 4,7.10-3 (cm/s), fator da permeabilidade pós -sináptica ao Ca+
. 

pNa,pst 6,25.10-1 (cm/s), fator da permeabilidade pós -sináptica ao Na+
. 

pCl,pre 9,63 (cm/s), fator da permeabilidade pós -sináptica ao Cl+. 

5.1.5. Potencial de Membrana 

Como visto nas Equações (5.14) e (5.15) o fluxo iônico através das membranas sinápticas é 

dependente do potencial transmembrânico Vm. Como a membrana é considerada permeável aos 

íons Na+, K+, Cl- e Ca2+, uma extensão da equação GHK foi deduzida assumindo-se que o 

somatório dos fluxos sob condições de repouso é zero. A equação obtida e implementada no 

modelo foi: 
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5.1.6. Fluxos de Membrana Ativos 

Os fluxos ativos estão presentes nas membranas pré e pós-sinápticas e foram calculados 

utilizando a modelagem fenomenológica das bombas empregada por TUCKWELL e MIURA 

(1978): 

 ( )( )1 exp [ ] [ ], ,
P f r C CC c C o i r o i Cφ φ  ∗= − − − + 

 
,  (5.18) 
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onde P
Cφ  é o fluxo iônico devido ao bombeamento, fC é o fator de multiplicação da bomba, ∗

Cφ  o 

fator de regime permanente da bomba, rC a constante de tempo e [Cr]i,o é a concentração de 

repouso extracelular (o) ou intracelular (i) dependendo do íon que está sendo bombeado. No 

caso do íon ser o potássio, as concentrações de referência utilizadas pela bomba são as 

concentrações extracelulares [K+]o e [K
+
r]o. Para os demais íons as concentrações de referência 

são as intracelulares [C] o e [Cr] o. 

Tabela 5-4 - Parâmetros do MEETS-DA inseridos para a modelagem das bombas iônicas.  Valores 

de ALMEIDA et al, (2004). * O valor do valor de fCa,pre, não foi especificado no artigo e por isso foi 

utilizado um valor próximo ao de fCa,pst. 

Parâmetro Valor Descrição 

fK,pre -0,75 (mM/s), capacidade de bombeamento do K+
 no terminal pré-sináptico. 

fCa,pré
* 0,003 (mM/s), capacidade de bombeamento do Ca2+ no terminal pré-sináptico. 

fNa,pre 3 (mM/s), capacidade de bombeamento do Na+ no terminal pré-sináptico. 

fCl,pre 2,6 (mM/s), capacidade de bombeamento do Cl- no terminal pré-sináptico. 

fK,pst -0,5 (mM/s), capacidade de bombeamento do K+
 no terminal pós-sináptico. 

fCa,pst 0,0026 (mM/s), capacidade de bombeamento do Ca2+ no terminal pós-sináptico. 

fNa,pst 1,5 (mM/s), capacidade de bombeamento do Na+ no terminal pós-sináptico. 

fCl,pst 3,9 (mM/s), capacidade de bombeamento do Cl- no terminal pós-sináptico. 

rK 10 (mM-1), constante de tempo no bombeamento do K+ (ambos terminais). 

rCa 40 (mM-1),constante de tempo no bombeamento do Ca2+ (ambos terminais). 

rNa 10 (mM-1), constante de tempo no bombeamento do Na+ (ambos terminais). 

rCl 10 (mM-1), constante de tempo no bombeamento do Cl- (ambos terminais). 

[K+]o
r 4 (mM), concentração extracelular de repouso do K+ 

[K+]i
r 140,0 (mM), concentração intracelular de repouso do K+ 

[Ca2+]o
r 1,0 (mM), concentração extracelular de repouso do Ca2+ 

[Ca2+]i
r 0,05 (mM), concentração intracelular de repouso do Ca2+ 

[Na+]o
r 142 (mM), concentração extracelular de repouso do Na+ 

[Na+]i
r 18,14 (mM), concentração intracelular de repouso do Na+ 

[Cl-]o
r 103 (mM), concentração extracelular de repouso do Cl- 

[Cl-]i
r 16,21 (mM), concentração intracelular de repouso do Cl- 

5.1.7. Detalhes da Implementação 

Da mesma forma que na implementação do modelo de Tuckwell e Miura, na 

implementação do MEETSU-DA também foram tomados cuidados para se evitar, nos 

resultados, oscilações devidas a uma seqüência inapropriada de atualização de valores. A seguir 
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é apresentada uma listagem contendo a seqüência de atualização dos valores do modelo em uma 

ordem de execução apropriada: 

1. Calcula-se a contribuição da eletrodifusão ( ,C j
nED ) para a modificação das concentrações 

extracelulares para cada íon em todos os slices do córtex. 

2. Atualiza-se cada um dos slices da seguinte maneira: 

a. Atualiza-se os potenciais das membranas pré e pós-sinápticas (Vmpre e Vmpst) 

utilizando as concentrações atuais (remanescentes do passo de simulação anterior). 

b. Atualiza-se a permeabilidade pré-sináptica do cálcio ( ,PCa pre ) utilizando o potencial 

de membrana pré-sináptico calculado no passo 2a. 

c. Atualiza-se os fluxos de membrana pré-sinápticos ( ,
ˆ
C preφ ), utilizando-se os valores 

computados no passo 2a e 2b. 

d. Atualiza-se as permeabilidades pós-sinápticas utilizando-se os valores computados no 

passo 2a e o fluxo de membrana pré-sináptico do cálcio ( ,
ˆ
Ca preφ ) calculado no passo 

2c. 

e. Atualiza-se os fluxos de membrana passivos ( ˆ
Cφ ) utilizando-se os valores 

computados nos passos 2a e 2d e os fluxos de membrana ativos ( ˆp
Caφ ) utilizando 

concentrações atuais. 

f. Atualiza-se as concentrações iônicas intra e extracelulares ([C]o, [C]i,) utilizando-se os 

valores computados nos passos 1 e 2c e 2e. 

A determinação dos passos de discretização espacial (∆x) e temporal (∆t) seguiu o mesmo 

critério descrito na implementação do modelo de Tuckwell e Miura. Para este modelo, os passos 

de discretização utilizados nos experimentos relatados a seguir foram ∆x = 0,005324cm e ∆t = 

0,008s. 

A interface do sistema foi modificada para se adequar à exibição das informações dos 

demais íons e para permitir a ativação/desativação das funcionalidades do modelo bem como a 

entrada dos novos parâmetros. A sua utilização, no entanto, é basicamente a mesma descrita 

para interface construída para o modelo de Tuckwell e Miura. 
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Figura 5-3-Interface do sistema ampliada para o MEETSU-DA, a qual permite realizar infusões de 

K+, modificar os parâmetros do modelo e monitorar em tempo real o valor de qualquer variável em 

todos os slices da superfície do córtex. 

5.2. Respostas do Modelo 

Os primeiros testes realizados com o MEETSU-DA tiveram como objetivo verificar a 

corretude do mecanismo de eletrodifusão. No entanto, devido à ausência de dados experimentais 

para a comparação com os resultados exibidos pelo modelo, não foi possível uma validação 

completa da implementação. Sendo assim, optou-se por uma análise funcional das respostas do 

modelo como forma de verificar se o comportamento exibido pela implementação da 

eletrodifusão estava de acordo com o esperado. 

Para isso, os fluxos de membrana passivos e ativos foram desativados (i.e. mantidos em 

zero) de maneira que o mecanismo de eletrodifusão pudesse ser avaliado individualmente. Em 

seguida, foi realizada uma infusão de potássio com distribuição gaussiana em torno do ponto 
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0.534cm da superfície modelada do córtex. Em uma situação como essa, espera-se que a infusão 

de potássio modifique o potencial extracelular na região de infusão.  

O modelo de fato exibiu tal modificação do potencial extracelular como mostra a Figura 

5-4. É esperada então uma movimentação de íons em resposta ao gradiente de potencial gerado, 

porém, diferentemente da difusão de Fick implementada no modelo de Tuckwell e Miura, com a 

eletrodifusão o movimento de íons não se restringe aos íons de potássio (os quais possuem 

também um gradiente de concentração), mas a todos os íons já, que todos devem se mover em 

resposta ao gradiente de potencial criado de acordo com o seu tipo de carga. O sentido de 

movimento esperado para cada íon está indicado através de setas na Figura 5-4. 

 

Figura 5-4 – Modificação no potencial extracelular (mV no eixo vertical) causada por uma infusão 

de potássio na superfície do córtex (cm no eixo horizontal) mostrada na parte superior da Figura 

5-5. Como os íons de potássio são carregados positivamente é produzida uma elevação no potencial 

extracelular na região da infusão. As setas indicam o sentido do movimento que é esperado para os 

íons de acordo com o sinal de sua carga em resposta ao gradiente de potencial criado. 
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Figura 5-5 – Acima têm-se as concentrações extracelulares do sódio, cloro e potássio (em mM no 

eixo vertical) logo após a infusão de potássio no ponto 0.534cm da superfície do córtex modelada 

(eixo horizontal). Abaixo mostra-se a distribuição das concentrações dos íons 1 s após a infusão de 

potássio. 

A partir da Figura 5-5 observa-se que o modelo expressa o comportamento esperado já que 

os íons de sódio, que são positivamente carregados, movimentaram-se para fora da região de 

potencial extracelular elevado acumulando-se em torno desta. O oposto ocorreu com os íons de 

cloro, os quais, já que são negativamente carregados, acumularam-se na região de potencial 

elevado. Como a implementação da eletrodifusão exibiu resultados de acordo com o que se 

esperava, a sua modelagem foi considerada correta. 

Em seguida, para verificar a exibição de ondas de DA pelo modelo, os fluxos de membrana 

passivos e ativos foram habilitados. Os parâmetros do modelo foram mantidos nos valores 

descritos no artigo de ALMEIDA et al, (2004) (da Tabela 5-1 a Tabela 5-4). E então, foi 

realizada uma infusão de potássio com distribuição gaussiana com pico de 40 mM no ponto 0 

cm da superfície do córtex. Com isto, observou-se que foi deflagrada uma onda de depressão 

alastrante com velocidade de aproximadamente 7 mm/min, com a concentração extracelular de 

potássio atingindo aproximadamente 60 mM (veja a Figura 5-6 para mais detalhes). 

Concomitantemente observou-se a propagação de um potencial extracelular positivo atingindo 
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12,5mV (Figura 5-7). Esta velocidade é superior à que é comumente relatada para o fenômeno 

da DA, e bastante superior à descrita em ALMEIDA et al (2004) (3,7±0,2 mm/min). 

 

Figura 5-6 – Propagação das modificações das concentrações extracelulares dos íons de sódio, cloro 

e potássio (mM) pela superfície do córtex 50 s após a infusão. 

 

Figura 5-7 – Propagação de uma onda de potencial extracelular positiva de aproximadamente 12,5 

mV concomitantemente às modificações das concentrações extracelulares exibidas na Figura 5-6. 

Invertendo-se o sinal das Equações (5.6) e (5.8) foram obtidas ondas com formas bastante 

semelhantes a estas, porém com velocidades em torno de 3.9mm/min, valor bem próximo dos 

resultados exibidos em ALMEIDA et al (2004). No entanto, com esta inversão de sinais os 

testes com a eletrodifusão descritos anteriormente exibem resultados opostos ao que se espera, 

havendo um acúmulo de íons positivos na região de potencial elevado e um acúmulo de íons 

negativos em torno desta. Portanto, isto é suficiente para invalidar inserção do sinal negativo 

naquelas equações. 

Um fato que pode intrigar alguns leitores é a onda de potencial extracelular se apresentar 

positiva e não negativa como esta é comumente descrita em artigos sobre a DA. A explicação 

para isso é que durante a DA é observado um excesso de cátions no meio extracelular em 
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relação à quantidade que existe durante o repouso. Por exemplo, observando-se os picos de 

concentração nos gráficos mostrados na Figura 5-8, estima-se o total de cargas extracelulares 

durante a DA em desconsiderando-se a [Ca+2]o: ([K
+]o + [Na+]o - [Cl

-]o = 60 mM + 112 mM - 52 

mM) (valores aproximados, pois nem todos os picos ocorrem ao mesmo tempo); e durante o 

repouso: (4 mM + 142 mM - 103 mM), ou seja um total de 120 mM de cargas positivas durante 

a DA contra 43 mM durante o repouso. Sendo assim, referir-se à propagação de um potencial 

extracelular positivo melhor representa o que de fato ocorre. O motivo do potencial ser 

normalmente descrito como negativo se deve à maneira como ele é obtido em laboratório: o 

valor do eletrodo de referência menos o potencial extracelular no local observado, porém, esta 

inversão não será adotada nesta dissertação. 

 

Figura 5-8 - Variação das concentrações dos íons de sódio, cloro e potássio e o potencial 

extracelular no tempo (eixo horizontal em hh:mm:ss) durante a passagem de uma onda de DA 

simulada utilizando o modelo implementado. 

Uma observação importante é que as formas de onda no tempo obtidas com o modelo 

implementado (veja Figura 5-8) se assemelham bastante às relatadas em ALMEIDA et al (2004) 

(Figura 5-9). Inclusive a forma da onda de potencial extracelular se for desconsiderado o fato de 

sua inversão no eixo vertical. 
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Figura 5-9 – Resultados apresentados em ALMEIDA et al (2004). Os gráficos exibem como variam 

no tempo as concentrações dos íons de sódio, cloro e potássio e o potencial extracelular durante a 

passagem de uma onda de DA simulada utilizando o modelo descrito naquele trabalho. 

5.2.1. Contribuição da Eletrodifusão 

Para verificar qual a contribuição da eletrodifusão para a propagação das ondas de DA 

produzidas pelo modelo foram realizados testes utilizando-se a eletrodifusão tal como descrita 

na Sessão 5.1.2 e utilizando-se apenas a difusão de Fick da maneira como foi descrita para o 

modelo de Tuckwell e Miura na Sessão 4.1.1. 

 

Figura 5-10 – A linha mais escura representa a curva potencial extracelular obtida com a 

eletrodifusão e a linha mais clara representa a curva obtida com a difusão de Fick. 

A Figura 5-10 indica que a única modificação ao se utilizar a difusão de Fick em lugar da 

eletrodifusão foi a redução da velocidade da onda de 7 mm/min para 5,6mm/min. Todas as 

outras formas de onda também permaneceram inalteradas, apenas deslocando-se no tempo.  

A partir disto pode-se concluir que as modificações nas formas de onda do íon de potássio 

em relação ao que foi exibido pelo modelo de Tuckwell e Miura se devem principalmente às 

modificações inseridas por Almeida et al. na maneira como os fluxos de membrana passivos são 
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computados, podendo ter colaborado para isso também a inserção dos demais íons no modelo. 

No entanto, é importante notar que as equações introduzidas por Almeida et al. para a 

modelagem da eletrodifusão são de grande relevância, pois permitiram que fosse computado o 

potencial extracelular. 

5.2.2. Tipos de Infusão 

Observando-se as equações utilizadas para modelar a DA pode-se notar que o sistema 

composto por elas é um sistema não linear. Sistemas não lineares costumam ser fortemente 

dependentes do estado inicial, de maneira que uma pequena modificação nas condições iniciais 

pode provocar grandes alterações no comportamento desenvolvido pelo sistema. Nos modelos 

para DA, as condições iniciais são dadas pela distribuição inicial das concentrações iônicas ao 

longo da superfície do córtex. De maneira que ao se realizar diferentes tipos de infusão de 

potássio, a distribuição deste íon ao longo do córtex é modificada, e, portanto as condições 

iniciais do sistema também são modificadas. 

Por outro lado, sabe-se que a DA é um fenômeno pouco dependente do tipo de estímulo que 

a gerou, de maneira que diferentes níveis de concentração acima do limiar de deflagração, e até 

mesmo a mudança do tipo do estímulo não modificam sensivelmente as características da onda 

deflagrada. Dessa forma, para verificar qual destes comportamentos o modelo apresentará, 

foram realizados dois tipos de infusão de potássio com distribuições diferentes ao longo do 

córtex. A primeira foi do tipo Gaussiana e a segunda do tipo Exponencial como mostra a Figura 

5-11. 
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Figura 5-11 – O gráfico exibe os dois tipos de infusão testados. O escuro é uma infusão do tipo 

gaussiana e o segundo do tipo exponencial. 



 86 

Vo(mV) X tempo (hh:mm:ss)

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

00:01:01 00:01:33 00:02:05 00:02:37 00:03:09 00:03:41 00:04:13 00:04:45 00:05:17

Gaussiana

Exponencial

 

Figura 5-12 – Variação dos potenciais extracelulares em relação ao tempo observados no ponto x = 

0.62 (cm) para os dois tipos de infusão testados.  Não se observa uma variação significativa já que 

as curvas estão praticamente sobrepostas. 

Em seguida foi observado como varia o potencial extracelular no ponto 0,62cm do córtex 

durante a passagem da onda deflagrada. A partir da Figura 5-12 pode-se notar que a curva de 

variação do potencial extracelular no tempo não apresentou modificações significativas de 

maneira que as curvas obtidas para os dois tipos de infusão estão quase completamente 

sobrepostas. Portanto, conclui-se que apesar de ser um sistema não linear, o modelo não 

apresenta uma forte dependência do tipo de infusão realizada, o que é considerado um 

comportamento plausível para um modelo de DA. 

5.3. Análise dos Parâmetros do MEETSU-DA 

Apesar de ser reduzido a uma dimensão o MEETSU-DA possui uma grande quantidade de 

parâmetros que dificulta sua análise global, inviabilizando por exemplo, uma busca em grade 

com todos os parâmetros do modelo que poderia mapear o seu comportamento de forma 

definitiva para qualquer variação paramétrica dentro de uma faixa pré-determinada. Sendo 

assim, a primeira medida a se tomar antes de realizar uma análise paramétrica é descartar alguns 

dos parâmetros para reduzir o espaço de possibilidades. Alguns dos parâmetros como a valência 

dos íons e as constantes físicas já são descartados de imediato, pois sabe-se que não é plausível 

uma modificação de seus valores. 

Descartados estes parâmetros, três grupos de parâmetros podem ser identificados no 

MEETSU-DA: 1) parâmetros relativos à eletrodifusão extracelular (Tabela 5-2); 2) parâmetros 

relativos aos fluxos de membrana passivos (Tabela 5-3) e 3) parâmetros relativos aos fluxos de 

membrana ativos (Tabela 5-4). Fora destes três grupos há ainda o parâmetro relativo à fração do 
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meio extracelular (α) o qual não será descartado nesta análise. O primeiro grupo de parâmetros 

foi deixado para uma análise posterior e então, o foco foi direcionado para os parâmetros 

relativos aos fluxos de membrana, ou seja, os parâmetros do segundo e terceiro grupo.  

Dentre os parâmetros que regulam os fluxos de membrana ativos a análise de parâmetros do 

modelo de Tuckwell e Miura mostrou que os parâmetros do tipo rC realizam uma função 

semelhante à dos parâmetros do tipo fC., no entanto, o fluxo gerado é diretamente proporcional 

ao valor do parâmetro fC e por este motivo os parâmetros do tipo fC foram escolhidos como 

sendo o que melhor representam os fluxos ativos em relação aos parâmetros rC (veja Equação 

(5.18)). 

Através de uma observação semelhante, dentre os parâmetros relativos ao fluxo de 

membrana pré-sináptico do cálcio, o parâmetro p0 foi escolhido como sendo o que melhor 

representa este fluxo em relação aos parâmetros pg e Vg (veja Equação (5.15)). Por fim, os 

parâmetros selecionados para análise podem ser vistos na Tabela 5-5. 

Espera-se que dentre os parâmetros selecionados alguns tenham um maior impacto nas 

respostas produzidas pelo modelo, e outros possam não influenciar de maneira significativa os 

resultados. Sendo assim, a primeira análise foi realizada com o objetivo de se ter uma idéia 

inicial da importância de cada um destes parâmetros. Para isto, cada parâmetro foi variado 

individualmente, com os demais mantidos nos valores indicados na Tabela 5-5 e observações a 

respeito de seu impacto nas respostas do modelo foram anotadas. Esta variação se deu de forma 

a determinar limites de variação, ou seja valores máximos e mínimos para cada um dos 

parâmetros segundo o seguinte critério: o valor de um parâmetro é dado como máximo/mínimo 

quando seu incremento/decremento não provoca modificações significativas nos resultados 

exibidos pelo modelo ou quando seu incremento/decremento provoca a ocorrência de erros 

numéricos na simulação devido à extrapolação da representação em ponto flutuante. 
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Tabela 5-5 – Parâmetros selecionados para análise dos fluxos de membrana. 

Parâmetro Valor Descrição 

PK,pre 5,49.10-2 (cm/s), permeabilidade pré-sináptica ao K+
. 

PNa,pre 3,35.10-2 (cm/s), permeabilidade pré-sináptica ao Na+
. 

PCl,pre 5,49.10-2 (cm/s), permeabilidade pré-sináptica ao Cl+. 

P0 0.015 (cm/s), fator da permeabilidade pré-sináptica ao Ca+
. 

pK,pst 44,45 (cm/s), fator da permeabilidade pós-sináptica ao K+
. 

pCa,pst 4,7.10-3 (cm/s), fator da permeabilidade pós-sináptica ao Ca+
. 

pNa,pst 6.25.10-1 (cm/s), fator da permeabilidade pós-sináptica ao Na+
. 

pCl,pre 9,63 (cm/s), fator da permeabilidade pós-sináptica ao Cl+. 

fK,pre -0.75 (mM/s), capacidade de bombeamento pré-sináptico do K+. 

fCa,pre 0.003 (mM/s), capacidade de bombeamento pré-sináptico do Ca2+. 

fNa,pre 3 (mM/s), capacidade de bombeamento pré-sináptico do Na+. 

fCl,pre 2.6 (mM/s), capacidade de bombeamento pré-sináptico do Cl-. 

fK,pst -0.5 (mM/s), capacidade de bombeamento pós-sináptico do K+. 

fCa,pst 0.0026 (mM/s), capacidade de bombeamento pós-sináptico do Ca2+. 

fNa,pst 1.5 (mM/s), capacidade de bombeamento pós-sináptico do Na+. 

fCl,pst 3.9 (mM/s), capacidade de bombeamento pós-sináptico do Cl-. 

A grandeza observada como indicativo de variabilidade do comportamento do modelo foi o 

potencial extracelular. Esta grandeza foi escolhida, pois ela resume o comportamento das 

concentrações extracelulares de todos os íons já que ela é calculada a partir destes valores. As 

características observadas da onda de potencial extracelular foram a sua velocidade, amplitude e 

o retorno do seu valor de repouso após a passagem da onda. As Tabelas listadas nas Sessões 

seguintes resumem os resultados obtidos. 
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5.3.1. Análise dos Parâmetros Relativos aos Fluxos Pré-sinapticos 

Tabela 5-6 - Análise dos fluxos pré-sinápticos passivos. Os termos baixo, alto, mínimo e máximo se 

referem aos valores absolutos dos parâmetros. 

Parâmetro Original Mínimo Máximo Observação 

PK,pre 0,0549 0,03 0,2 

Valores baixos aumentam a velocidade, reduzem 
amplitude e a largura da onda e levam a geração de 
ondas repetidas. Valores altos aumentam a largura 
e a amplitude da onda e reduzem sua velocidade. 
Valores maiores levam ao não retorno das 
concentrações de repouso. 

PNa,pre 0,00335 0,0075 0,07 

Valores baixos reduzem consideravelmente a 
velocidade da onda reduzindo também a amplitude 
da fase de potencial invertido. Valores altos 
provocam o oposto e levam a geração de ondas 
repetidas. 

PCl,pre 0,0549 0,01 0,5 

Valores baixos aumentam a largura (fase 
intermediária) e a amplitude da onda e reduzem 
sua velocidade. Valores altos aumentam a 
velocidade, reduzem amplitude e a largura da onda 
e levam a geração de ondas repetidas. 

p0 0,039 0,0075 0,07 

Valores baixos aumentam a largura (fase 
intermediária) e a amplitude da onda e reduzem 
sua velocidade. Valores altos aumentam a 
velocidade, reduzem amplitude e a largura da onda. 
Valores entre 0.055 e 0.3 levam a geração de ondas 
repetidas. 

Tabela 5-7 - Análise dos fluxos pré-sinápticos ativos. Os termos baixo, alto, mínimo e máximo se 

referem aos valores absolutos dos parâmetros. 

Parâmetro Original Mínimo Máximo Observação 

fK,pre -0,75 -0,1 -10 
Valores baixos aumentam a velocidade da onda. 
Valores altos reduzem a velocidade e a largura da 
onda (fase intermediária). 

fCa,pre 0,03 0,01 0,05 Modifica de maneira considerável apenas a largura 
da onda (fase intermediária). 

fNa,pre 3 0,001 30 Não provoca variações consideráveis 

fCl,pre 2,6 0,001 50 
Valores baixos reduzem moderadamente a 
velocidade da onda. Valores altos aumentam 
moderadamente a velocidade da onda. 

Com respeito aos fluxos pré-sinápticos pode se dizer que os parâmetros relativos aos fluxos 

ativos (fK,pre, fCa,pre, fNa,pre, fCl,pre) apresentam pequeno impacto nos resultados exibidos pelo 

modelo e portanto podem ser excluídos de uma análise mais detalhada. Já, os parâmetros 
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relativos aos fluxos passivos (PK,pre, p0, PNa,pre, PCl,pre) apresentam alto impacto nos resultados 

exibidos pelo modelo e devem ser analisados de maneira detalhada. 

5.3.2. Análise dos Parâmetros Relativos aos Fluxos Pós-sinápticos 

Tabela 5-8 - Análise dos fluxos pós-sinápticos passivos. 1– Os termos baixo, alto, mínimo e máximo 

se referem aos valores absolutos dos parâmetros. 

Parâmetro Original Mínimo Máximo Observação 

pK,pst 44,45 0,2 80 
Modifica velocidade, amplitude (mínima) e retorno 
do potencial de repouso. Valores altos1 provocam a 
geração de repetidas de ondas. 

pCa,pst 0,0047 0,0001 100 Valores cerca de 100.000 vezes maiores provocam 
pequena redução no tempo de retorno da onda. 

pNa,pst 0,625 0,2 1,2 

Valores baixos implicam em ausência de fase 
negativa e não retorno do potencial extracelular. 
Valores altos levam a um retorno rápido após a 
fase negativa. 

pCl,pst 9,63 0,1 18 
Modifica a velocidade, amplitude. Valores baixos 
modificam e curvatura da fase intermediária da 
onda. 

Tabela 5-9 - Análise dos fluxos pós-sinápticos ativos. 1– Os termos baixo, alto, mínimo e máximo se 

referem aos valores absolutos dos parâmetros. 

Parâmetro Original Mínimo Máximo Observação 

fK,pst -0,5 -0,1 -15 
Modifica velocidade e amplitude. Valores baixos1 
provocam geração de repetidas ondas. Valores 
altos reduzem a largura da onda. 

fCa,pst 0,026 0,01 10 Nenhuma modificação significativa. Porém, 
valores altos levam à instabilidade do modelo. 

fNa,pst 1,5 0,5 3 

Modifica a velocidade e o tempo de retorno após a 
fase de potencial invertido. Valores muito baixos 
provocam o não retorno ao potencial de repouso. 
Valores altos levam à ausência da fase de potencial 
invertido. 

fCl,pst 3,9 2 32 

Modifica a velocidade, amplitude, a fase 
intermediária e a fase de potencial negativo. 
Valores extremos (altos ou baixos) levam a 
geração de repetidas de ondas. 

Com respeito aos fluxos pós-sinápticos, pode se dizer que os parâmetros relativos ao fluxo 

passivo e ativo do cálcio (pCa,pst e fCa,pst) apresentam pequeno impacto nos resultados exibidos 

pelo modelo e portanto podem ser excluídos de uma análise detalhada. Os parâmetros (pK,pst, 

fK,pst) apresentam impacto moderado nos resultados exibidos pelo modelo e poderão ser melhor 
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analisados em fases posteriores. Já os demais parâmetros (pNa,pst, pCl,pst, fNa,pst, fCl,pst) apresentam 

alto impacto nos resultados exibidos pelo modelo, modificando características importantes da 

onda como curvatura da fase intermediária e amplitude e duração da fase negativa. Por este 

motivo estes parâmetros devem ser analisados de maneira detalhada. 

É importante lembrar que as considerações feitas sobre a importância dos parâmetros 

analisados são validas apenas em torno do conjunto de valores definido em ALMEIDA et al 

(2004) (listados na Tabela 5-5), pois em outra faixa de valores estas considerações podem não 

ser verificadas devido à interações e dependências entre parâmetros. 

5.3.3. Faixa de Validade Para os Parâmetros mais Importantes 

Os parâmetros considerados como sendo os que possuem maior impacto foram estudados de 

forma mais detalhada. O comportamento descrito da Tabela 5-6 até a Tabela 5-9 para estes 

parâmetros pode ser observado nas Figura 5-13 e Figura 5-14 as quais mostram como a curva de 

potencial extracelular em função do tempo se modifica de acordo com estes parâmetros. 

 

Figura 5-13 – Modificação da curva de potencial extracelular em função do tempo de acordo com a 

mudança dos parâmetros PK,pre, p0, PNa,pre e PCl,pre. Quanto mais escura a curva maior é o valor 

absoluto do parâmetro utilizado. A repetição de algumas curvas se deve à geração espontânea de 

sucessivas ondas em resposta àquele valor paramétrico. 
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Figura 5-14 - Modificação da curva de potencial extracelular em função do tempo de acordo com a 

mudança dos parâmetros pNa,pst, pCl,pst, fNa,pst e fCl,pst. Quanto mais escura a curva maior é o valor 

absoluto do parâmetro utilizado. A repetição de algumas curvas se deve à geração espontânea de 

sucessivas ondas em resposta àquele valor paramétrico. 

Em seguida, foi estabelecida para cada um destes parâmetros uma faixa de validade na qual 

o modelo apresenta ondas de DA com velocidades e amplitudes do potencial extracelular dentro 

do observado experimentalmente, isto é, velocidade no intervalo [2 mm/min, 5 mm/min] e 

amplitude do potencial extracelular no intervalo [7 mV, 13 mV].  Os resultados obtidos estão 

exibidos na Tabela 5-10 e na Tabela 5-11. 
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Tabela 5-10 – Variação da velocidade e amplitude da onda de potencial extracelular dentro da faixa 

de validade para os parâmetros pré-sinápticos mais importantes do modelo. 

Param Velocidade (2-5mm/min) Amplitude (7-13mV) 

PK,pré 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

 

7

8

9

10

11

12

13

0.0325 0.0375 0.0425 0.0475 0.0525 0.0575

 

P0 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0.007 0.012 0.017 0.022

 

7

8

9

10

11

12

13

0.0075 0.0275 0.0475 0.0675

 

PNa,pré Acima da faixa 

7

8

9

10

11

12

13

0.0032 0.0037 0.0042 0.0047 0.0052 0.0057 0.0062

 

PCl,pré Acima da faixa 

7

8

9

10

11

12

13

0.05 0.15 0.25 0.35
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Tabela 5-11 – Variação da velocidade e amplitude da onda de potencial extracelular dentro da faixa 

de validade para os parâmetros pós-sinápticos mais importantes do MEETSU-DA. 

Param Velocidade (2-5mm/min) Amplitude (7-13mV) 

pNa,pst Acima da faixa 

7

8

9

10

11

12

13

0.3 0.5 0.7 0.9 1.1

 

pCl,pst 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0.1 1.1 2.1 3.1 4.1

 

7

8

9

10

11

12

13

1.5 3.5 5.5 7.5 9.5

 

fNa,pst Acima da faixa 

7

8

9

10

11

12

13

0.5 1 1.5 2 2.5 3

 

fCl,pst Acima da faixa 

7

8

9

10

11

12

13

2 7 12 17 22 27 32

 

Esta análise revela que a variação dos valores da maioria destes 8 parâmetros (excetuando-

se pNa,pst e fNa,pst) produz forte impacto na velocidade e/ou amplitude da onda de DA deflagrada 

pelo modelo. Com os parâmetros originais de Almeida et al. a velocidade da onda já se 

apresentava acima da faixa desejada. Por este motivo as velocidades exibidas pelo modelo em 

torno deste conjunto de valores também tenderam a ficar acima da faixa desejada. No entanto, 

diversas combinações de ajustes paramétricos podem fazer com que o modelo produza ondas de 

DA com velocidades e amplitudes dentro da faixa observada experimentalmente. 
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5.4. Estudo da Forma da Onda da Variação Lenta de Voltagem 

A variação lenta de voltagem foi uma das primeiras características da DA observadas 

experimentalmente e descrita primeiramente em LEÃO (1947). Esta é uma medida de aquisição 

experimental relativamente simples (em comparação com outras como as curvas de 

concentração iônica). Sua obtenção consiste na colocação de um eletrodo na superfície do 

córtex o qual mede como varia o potencial naquele ponto em relação à um ponto de referência, 

normalmente situado na base do crânio, durante a passagem da onda de DA. 

A Figura 5-15 ilustra o experimento que é realizado em laboratório para determinar a 

velocidade de propagação da onda de DA. Sabendo-se a distância entre os eletrodos E1 e E2 e o 

tempo decorrido entre os picos observados nos registros DC é simples determinar a velocidade 

média que a onda de DA desenvolveu durante sua propagação entre os eletrodos. 

 

Figura 5-15 – Experimento realizado para determinar a velocidade de propagação da onda de DA 

em córtex de rato. Ao lado esquerdo é exibido o ponto onde é realizada uma infusão de KCl à 2% e 

o posicionamento dos eletrodos de captação (E1 e E2). Ao lado direito é exibido o registro AC 

(corrente alternada) e DC (corrente contínua) dos eletrodos de captação desde o momento da 

infusão até o retorno da atividade elétrica normal. 

Esta variação lenta de voltagem registrada pelos eletrodos se deve às modificações nas 

concentrações iônicas extracelulares ao longo da superfície do córtex que ocorrem durante a 

passagem da onda de DA, de maneira que ele sintetiza toda esta informação em uma só medida, 

a qual por este motivo é de grande utilidade para o estudo da DA. 

Em experimentos com a DA em tecidos reais a variação do potencial extracelular ao longo 

do tempo se apresenta de diferentes formas, variando de tecido para tecido ou até mesmo de um 

experimento para outro. No entanto, algumas características são freqüentemente relatadas da 
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mesma maneira por diferentes pesquisadores sendo então consideradas um comportamento 

padrão. A Figura 5-16 mostra as quatro fases da variação do potencial extracelular durante a 

passagem de uma onda de DA. Em alguns experimentos a fase ‘c’ apresenta ainda uma espécie 

de platô no qual o potencial permanece aproximadamente constante durante um tempo antes de 

retornar e entrar na fase ‘d’. Em retina de galinha a fase ‘a’ muitas vezes não é relatada. 

 

Figura 5-16 – Variação do potencial extracelular durante a passagem da onda de DA registrada em 

córtex de rato. As diferentes fases comumente observadas estão indicadas pelas letras: a) aumento 

inicial do potencial extracelular; b) queda abrupta do potencial extracelular; c) recuperação rápida 

do potencial com passagem pelo potencial original e ocorrência de novo potencial positivo; d) 

recuperação lenta do potencial original. 

Utilizando os parâmetros originais de ALMEIDA et al. (2004) a curva por ele produzida, 

apesar de invertida no eixo vertical, exibe claramente as fases ‘b’, ‘c’ e ‘d’ (veja Figura 5-17), 

porém a fase ‘c’apresenta uma concavidade invertida e é notória a ausência da fase ‘a’. Dessa 

forma, a curva produzida pelo modelo difere consideravelmente da curva observada em córtex 

de rato, em especial nas fases ‘c’ e ‘d’. 
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Figura 5-17 – Curva de potencial extracelular exibida pelo MEETSU-DA. É notória a ausência da 

fase ‘a’.  

Contudo, a Sessão 5.3 mostrou que modificações nos parâmetros relativos aos fluxos de 

membrana produzem modificações na forma da onda do potencial extracelular obtido. E estas 

modificações devem ser estudadas mais a fundo, a fim de se reproduzir a curva de potencial em 

córtex de rato. 

Durante o estudo dos parâmetros do modelo foi observado que modificações dos parâmetros 

relativos aos fluxos passivos têm maior influência na fase ‘b’ da curva de potencial fazendo com 

que sua amplitude aumente ou diminua. Já os parâmetros relativos aos fluxos ativos têm uma 

maior influência nas fases ‘c’ e ‘d’ fazendo com que a curva nesta fase se modifique de diversas 

maneiras. Esta é uma observação que foi notada durante o estudo paramétrico do modelo, porém 

ela é um tanto óbvia, pois os fluxos passivos é que são atuantes durante a fase de despolarização 

da membrana e em seguida as bombas é que fazem com que as concentrações retornem 

provocando o retorno do potencial extracelular. O modelo parece, no entanto, não ter um ajuste 

paramétrico que atue sobre as fases ‘a’ e ‘b’ a princípio está satisfatoriamente representada.  

Os gráficos exibidos na Figura 5-18 tornam mais compreensível a maneira como as bombas 

atuam sobre fases ‘c’ e ‘d’. Observe que em cada um a ordem de retorno das concentrações 

iônicas foi trocada, modificando-se a capacidade de bombeamento dos íons através dos 

parâmetros fc,pre e fc,pst. 
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Figura 5-18 – Quatro diferentes ordens de retorno das concentrações iônicas. Na parte superior de 

cada um dos gráficos são exibidas as curvas das concentrações iônicas em relação ao tempo e na 

parte inferior está mostrada a curva de potencial obtida. Linhas tracejadas indicam a correlação 

entre o momento em que cada concentração retorna ao seu valor de repouso e a modificação na 

inclinação da curva de potencial. 

A partir destes gráficos nota-se que a ordem na qual a concentração de cada íon retorna para 

o seu valor de repouso, modifica a seqüência de inclinações que a curva de potencial sofre até 

que se estabilize em um valor final. 
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Além disto, observa-se que o momento no qual cada uma das concentrações atinge o seu 

valor de repouso coincide com o momento de uma mudança mais brusca na inclinação na curva 

de potencial. Isto se deve ao fato de que ao cessar a variação de uma das concentrações iônicas o 

efeito desta variação sobre a curva de potencial extracelular deixa de existir, restando a atuação 

das demais variações de concentração até que a última delas retorna ao seu valor de repouso e 

então a variação do potencial extracelular passa a ser nula. 

Um outro detalhe interessante é que o retorno do sódio sempre provoca uma inclinação 

“negativa” (no sentido de fazer o potencial aumentar mais lentamente ou reduzir mais 

rapidamente) na curva de potencial, já o retorno do cloreto e do potássio provoca uma 

inclinação “positiva” (no sentido de fazer o potencial aumentar mais rapidamente ou reduzir 

mais lentamente) na curva de potencial.  

Isto se deve à natureza da influência do íon sobre a variação do potencial extracelular. Por 

exemplo, se um íon positivo estava aumentando a concentração extracelular (i.e. o retorno do 

sódio) então ele estava provocando um aumento de potencial que ao cessar resulta em uma 

inclinação “negativa” na curva de potencial. Por outro lado, se um íon positivo estava reduzindo 

a concentração extracelular (i.e. o retorno do potássio), então ele estava provocando uma 

redução no potencial, que ao cessar provoca uma inclinação positiva na curva de potencial. 

Análise semelhante pode ser feita para o cloreto concluindo que no momento em que sua 

concentração retorna ao valor de repouso ele também provoca uma inclinação positiva na curva 

de potencial.  

O cálcio possui uma importância ímpar na modulação das permeabilidades da membrana, 

modificando as variações de concentrações extracelulares dos demais íons e influenciando 

assim nas dinâmicas iônicas extracelulares apresentadas pelo modelo. No entanto, como este íon 

possui uma baixa concentração no meio extracelular (cerca de dez vezes menor que a dos 

demais íons) e um baixo coeficiente de difusão extracelular ele não influencia diretamente de 

maneira significativa as variações do potencial extracelular em um dado ponto do córtex. Por 

este motivo as variações nas concentrações extracelulares do cálcio não foram consideradas na 

análise apresentada na Figura 5-18. 

5.5. Aplicabilidade do MEETSU-DA 

O modelo implementado reproduz a propagação do potencial extracelular, uma das 

principais características da DA, em velocidades e amplitudes dentro da faixa observada 

experimentalmente. As curvas das dinâmicas iônicas extracelulares também foram reproduzidas 

dentro do observado experimentalmente para retina de galinha. Experimentos com a 

eletrodifusão mostraram que sua inclusão no modelo provoca um aumento na velocidade da 
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onda, porém não modifica sensivelmente as formas das curvas iônicas e nem tampouco a curva 

de potencial exibida pelo modelo, de forma que a grande contribuição de sua inclusão foi 

permitir a modelagem da curva de potencial extracelular. 

Outros fatores mostraram ter uma maior influência sobre velocidade da onda que são as 

permeabilidades da membrana e a capacidade de bombeamento dos íons. 

Quanto à forma da curva de potencial extracelular, o modelo apresentou uma representação 

satisfatória da curva de potencial extracelular da DA observada em retina de galinha. No 

entanto, as formas de onda geradas pelo modelo diferem sensivelmente das formas de onda 

observadas em córtex de rato, de maneira que é necessário procurar um melhor ajuste 

paramétrico para que o modelo possa ser utilizado para modelar este tipo de tecido. 

O estudo de parâmetros realizado deu indicações de como os parâmetros relativos aos 

fluxos de membrana modificam a forma da onda, sugerindo que é possível encontrar algum 

ajuste paramétrico que aproxime determinadas características das formas de onda observadas 

em córtex de rato. Para isso, é necessário que se realize uma busca por um melhor ajuste para os 

valores dos parâmetros e esta não é uma tarefa simples devido a grande quantidade de 

parâmetros envolvidos. 

Por fim, a análise de como as bombas atuam modificando a curva de potencial extracelular 

levanta a possibilidade de se obter informações sobre as curvas iônicas a partir da observação 

das variações de inclinação que a curva de potencial realiza durante o retorno das concentrações 

iônicas ao seus valores de repouso. Isto é interessante uma vez que a obtenção da curva de 

potencial requer procedimentos em laboratório mais simples do que a obtenção das curvas 

iônicas.
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Capítulo 6 

Aplicação do MEETSU-DA para a DA em 

Córtex Cerebral de Rato 

Este Capítulo tem como objetivo encontrar valores para os parâmetros do modelo 

implementado no Capítulo anterior que façam com que certas características das ondas de DA 

por ele geradas se aproximem das características da DA observadas em córtex de rato. Este 

objetivo foi definido com a pressuposição de que se o modelo em questão é suficientemente 

acurado para reproduzir o fenômeno da DA, então deve ser possível encontrar valores para seus 

parâmetros que façam com que ele reproduza com certa precisão as principais características de 

uma instância da DA observada em laboratório. Para isto, as características da DA que serão 

observadas são as curvas de variação das concentrações iônicas extracelulares e a curva do 

potencial extracelular. 

Uma vez que estes valores de parâmetros sejam encontrados, poderão ser feitas afirmações 

sobre a capacidade de generalização do modelo, ou seja, verificar se o mesmo pode ser utilizado 

para modelar a DA em outros tipos de tecidos neurais e não apenas no da retina de galinha. 

Adicionalmente, hipóteses podem ser levantadas sobre as diferenças entre a DA no córtex de 

rato e em retina de galinha através da identificação dos parâmetros do modelo que necessitarem 

de maiores modificações. Em contrapartida, a não adequação do modelo para representar 

determinadas características da DA em córtex de rato revelará algumas de suas limitações, as 

quais poderão ser eliminadas em trabalhos posteriores. 
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Para que seja possível realizar tal ajuste de parâmetros, dois itens precisam ser definidos: 1) 

uma maneira de se comparar os resultados obtidos através das simulações com os resultados 

obtidos através de experimentos em laboratório, estabelecendo então uma medida de erro que 

reflita o quão diferentes são estes resultados e 2) uma maneira de se realizar uma busca por 

valores paramétricos que minimizem os erros obtidos.  

Este Capítulo apresenta maneiras para se realizar cada uma destas tarefas utilizando-se de 

métodos computacionais que se mostraram bem sucedidos quando aplicados a tarefas similares 

a estas. Em seguida, os resultados obtidos com a aplicação destes métodos serão descritos 

ressaltando as capacidades e limitações do modelo para representar a DA em córtex de rato. 

Para isso, este Capítulo foi estruturado da seguinte maneira: na Sessão 6.1 são descritas as 

características específicas da DA em córtex de rato; na Sessão 6.2 é apresentado um método 

para a realização da comparação entre as curvas experimentais e simuladas; na Sessão 6.3 é 

apresentado um conjunto de métodos apropriados para a realização do ajuste de parâmetros do 

modelo; na Sessão 6.4 este método é aplicado para encontrar parâmetros que melhor ajustam as 

curvas de potencial em córtex de rato; na Sessão 6.5 é apresentada uma análise de como o 

MEETSU-DA produz a curva de potencial extracelular a partir das curvas iônicas, com o 

objetivo de identificar deficiências neste processo. A Sessão 6.6 apresenta uma maneira de 

contornar estas deficiências inserindo modificações no MEETSU-DA, as quais deram origem ao 

MEETSUFC-DA, tornando mais precisa a representação da curva de potencial extracelular 

quando as curvas iônicas estão bem representadas; por fim, a Sessão 6.7 aponta as 

características da DA em córtex de rato que puderam ou não ser representadas satisfatoriamente 

com os modelos implementados, evidenciando os motivos mais prováveis para a não 

reprodução de algumas características. 

6.1. A DA em Córtex de Rato 

Os valores dos parâmetros do modelo descritos em ALMEIDA et al. (2004) foram ajustados 

para a retina de galinha. O córtex de rato, apesar de também ser um tecido neural, difere da 

retina em diversos aspectos, como por exemplo, a retina é um tecido avascular e de estrutura 

mais simples que o córtex, o qual é constituído de um tecido vascularizado e irregular. Estas 

divergências implicam em mudanças de certos parâmetros do modelo. Os valores das 

concentrações extracelulares de repouso utilizados por Almeida et al., por exemplo, apresentam 

diferenças significativas em relação aos valores descritos em HANSEN e ZEUTHEN (1981) 

para córtex de rato, principalmente em relação ao sódio e ao cloreto (veja Tabela 6-1). Sendo 

assim estes parâmetros foram ajustados para coincidir com os valores descritos para o córtex de 

rato. Outros parâmetros também deveriam ter seus valores estimados especificamente para 
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córtex de rato, como por exemplo, a tortuosidade do meio extracelular (λ) e a fração do volume 

extracelular (α), no entanto, por falta de valores específicos, foram utilizados os valores 

descritos no artigo de Almeida et al. 

Tabela 6-1 – Diferenças entre as concentrações extracelulares de repouso e das variações de 

concentração durante a DA em córtex de rato e retina de galinha. Valores obtidos de HANSEN e 

ZEUTHEN (1981) e ALMEIDA et al., (2004). 

Concentração extracelular de repouso (mM) Variação durante a DA (mM) 

Íon 

Córtex de rato Retina de galinha Córtex de rato Retina de galinha 

[K+]o 3,1 4 +51.9 +54 

[Ca+2]o 1,3 1,0 -1.23 -0.95 

[Na+]o 154 130 -95 -70 

[Cl-]o 129 104 -55 -48 

Algumas características das ondas de DA observadas em córtex de rato também diferem do 

que é observado em retina de galinha. Pode-se citar como exemplo, as variações das 

concentrações extracelulares, tanto na forma da onda quanto nas amplitudes atingidas, 

especialmente em relação ao sódio (veja Figura 6-1 e Tabela 6-1). Estas diferenças sugerem que 

os parâmetros relativos aos fluxos de membrana (ativos e passivos) também devem ser 

modificados, pois foi observado no Capítulo 5 que estes parâmetros possuem forte influência 

sobre estas variações iônicas. Sendo assim, como não se tem uma maneira de definir estes 

parâmetros de antemão, como foi feito com as concentrações extracelulares, as buscas 

realizadas devem se concentrar nos parâmetros que regulam estes fluxos. 
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Figura 6-1 – Comparativo entre as variações das concentrações iônicas extracelulares durante a DA 

em córtex cerebral de rato (adaptado de HANSEN e ZEUTHEN (1981)) e retina de galinha 

(adaptado de ALMEIDA et al. (2004)). 

Os dados experimentais utilizados neste trabalho são provenientes de duas fontes. Do 

Laboratório de Fisiologia da Nutrição Naíde Teodósio (LAFINNT) do Departamento de 

Nutrição da UFPE foram obtidas curvas de potencial DC extracelular registradas em córtex de 

rato (Figura 6-2c) e do artigo de HANSEN e ZEUTHEN (1981) foram extraídas a partir das 

imagens as curvas iônicas (Figura 6-1) e de potencial DC extracelular (Figura 6-2a e b). Este 

artifício foi utilizado devido às dificuldades ao acesso a microeletrodos seletivos para se obter 

experimentalmente as curvas iônicas durante a passagem de ondas de DA. 

Curiosamente, as curvas de potencial apresentadas no artigo de Hansen e Zeuthen não 

exibem a fase ‘a’, porém a curva fornecida pelo LAFINNT exibe. As curvas de potencial 

mostradas na Figura 6-2 serão posteriormente apresentadas invertidas no eixo vertical para fins 

de comparação com as curvas produzidas pelo modelo. 
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Figura 6-2 – Curvas de potencial extracelular utilizadas neste trabalho. As curvas a) e b) foram 

obtidas no artigo de Hansen e Zeuthen a curva c) foi fornecida pelo LAFINNT. 

6.2. Um Método para Comparação Entre Curvas 

Tanto as simulações da DA utilizando modelos computacionais quanto os experimentos em 

laboratório fornecem curvas que representam a variação de um valor observado em relação ao 

tempo. Estas curvas são formadas através de uma seqüência de amostras destes valores obtidas 

em intervalos de tempo igualmente espaçados durante a passagem da onda de DA. 

Para dizer o quão diferentes são duas curvas que estão sendo comparadas, diversas medidas 

de erro podem ser computadas. Talvez, o primeiro tipo de medida de erro a se pensar seja a raiz 

do erro quadrático médio ou RMSE (do inglês root mean square error). O RMSE calcularia as 

diferenças ponto a ponto no tempo entre a curva simulada (obtida através de simulação) com a 

curva experimental (obtida através de experimentos com animais em laboratório) resultando 

então em um valor que representa a diferença média entre as curvas. 

No entanto, quando estão sendo comparadas curvas que apesar de possuírem formas 

semelhantes, de alguma maneira não se alinham no eixo dos tempos, o RMSE não é uma 

medida de erro adequada. Este não alinhamento no eixo dos tempos pode ocorrer, por exemplo, 

quando uma curva se apresenta deslocada, estendida ou comprimida no tempo em relação à 

curva que se quer comparar (veja Figura 6-3a e b). Durante as comparações entre as curvas 
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simuladas com as curvas experimentais que serão realizadas na busca de parâmetros, isto pode 

ocorrer freqüentemente devido às diferenças de velocidades das ondas geradas ou da distância 

do eletrodo de captação para o ponto de geração da onda. Para estes casos é necessário que 

primeiramente seja encontrado o melhor casamento entre as curvas e só então o erro ponto a 

ponto no tempo poderia ser computado. 

 

Figura 6-3 – Exemplos de distorção que as curvas comparadas podem apresentar: a) deslocamento 

no tempo; b) redução da escala no tempo; c) modificação na amplitude. Em todos os exemplos a 

forma da onda se encontra preservada apesar da distorção. 

O método chamado Derivative Dinamic Time Warping (DDTW) descrito por KEOGH e 

PAZZANI (2001) procura alinhar as partes semelhantes entre as curvas observando as suas 

derivadas locais. Em seguida o método computa de maneira eficiente uma medida de erro 

(chamada aqui de DDTWE) que representa o quão diferentes são as formas das curvas. Sendo 

assim, quando a comparação tem foco na forma das curvas e distorções dos tipos apresentados 

nas Figura 6-3a e Figura 6-3b não são relevantes, a medida de erro DDTWE é mais interessante 

do que o RMSE. 

Um lado negativo deste método é que como ele se baseia nas derivadas locais das curvas 

que estão sendo comparadas, ele é bastante sensível a ruídos, já que estes modificam de maneira 

brusca as derivadas locais das curvas. Por tanto, para que estas modificações das derivadas 
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locais não afetem a medida de erro, um filtro para reduzir ruído deve ser aplicado às curvas 

antes que elas sejam submetidas à comparação. 

O filtro utilizado neste trabalho foi o operador “médias móveis” (CHOU, 1975) o qual, 

aplicado a uma seqüência  s={s1, s2, s3, ...sn} contendo n valores, produz uma seqüência filtrada 

q={q1, q2, q3, ...qn} contendo também n valores, onde cada valor qi da nova seqüência é dado 

pela média entre os w valores de s com índices mais próximos de i, onde w é um parâmetro 

chamado de tamanho da janela. Este parâmetro controla o nível de suavização aplicado à curva 

(Equação (5.19)). 

 

min( , / 2)

max(1, / 2)

(min( , / 2) max(1, / 2))

n i w
s j

j i w
qi n i w i w

+
∑

= −
=

+ − −
 (5.19) 

A Figura 6-4 apresenta um exemplo de aplicação do operador médias móveis sobre uma 

curva com ruído moderado. Nesta figura pode-se observar como o ruído afeta fortemente a 

derivada da curva e como a aplicação deste operador consegue eliminar praticamente todo o 

ruído mantendo as principais características da curva em questão, de forma que a sua derivada 

se apresenta de uma maneira mais apropriada para comparação. 

 

Figura 6-4 – Um exemplo de curva de potencial extracelular apresentando ruído moderado é 

mostrado em a) e em b) a sua respectiva derivada primeira. Em c) pode-se observar o resultado de 

uma filtragem por médias móveis com parâmetro w=30 aplicado sobre a curva exibida em a) e em 

d) é apresentada a sua respectiva derivada primeira. 
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Um outro fator que pode provocar distorções na medida de erro é a diferença de amplitude 

entre as curvas comparadas (veja Figura 6-3c). Porém, sabe-se, que existem parâmetros do 

modelo que possuem um grande impacto na amplitude das ondas produzidas sem afetar 

significativamente a forma das ondas obtidas. Desta maneira, se as amplitudes das ondas forem 

igualadas, por intermédio de uma normalização, por exemplo, este fator deixa de ser relevante e 

o ajuste específico destes parâmetros pode ser relegado a uma fase posterior à busca de 

parâmetros. 

O diagrama apresentado na Figura 6-5 exibe um procedimento geral sugerido pelo autor 

desta dissertação para comparação entre duas curvas. No entanto, não há necessidade da 

aplicação da filtragem por médias móveis e da normalização da amplitude sobre os dados 

experimentais a cada comparação, pois como estes dados não se modificam, os operadores 

podem ser aplicados a eles apenas uma vez, gerando, como resultado, curvas que então serão 

utilizadas para comparação com as novas curvas obtidas através de simulação, estas sim devem 

ser filtradas e normalizadas antes de serem comparadas com os dados experimentais. 

 

Figura 6-5 – Diagrama resumindo o procedimento sugerido neste trabalho para comparação entre 

curvas experimentais e simuladas. Quanto menor o valor DDTWE mais semelhantes são as formas 

das curvas de entrada. 
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6.3. Métodos para Busca de Parâmetros 

O método de busca de parâmetros descrito a seguir tem como objetivo encontrar valores 

para os parâmetros do modelo que minimizem as diferenças entre os resultados produzidos pelo 

modelo (simulados) e os resultados obtidos em laboratório (experimentais), ou seja, minimizem 

o erro obtido. Este conjunto de parâmetros é chamado então de conjunto de parâmetros ótimo, 

de forma que os métodos que procuram encontrar este conjunto de parâmetros são chamados de 

métodos de otimização (NEUMAIER, 2004). 

6.3.1. Espaço de Busca 

Inicialmente é necessário definir o espaço de busca de parâmetros dentro do qual a 

otimização dos parâmetros ocorre. Para isto, devem ser escolhidos os k parâmetros do modelo 

(p1, p2, p3, ..., pK) que terão seus valores modificados durante as buscas dentro de uma faixa que 

deve também ser pré-estabelecida para cada parâmetro ,min ,max [ ,  ] i i ip p p∈ . Além disso, deve 

ser definida para cada parâmetro a sua granularidade (gpi). A granularidade deve fornecer uma 

estimativa do quão grandes podem ser as variações deste parâmetro (dentro da faixa 

estabelecida) sem que isto provoque uma variação brusca nas respostas do modelo e sem que 

determinados comportamentos do modelo sejam “saltados”. Adicionalmente, a granularidade 

não deve ser inoperante gerando resultados sem alterações. 

A definição destes três itens (os parâmetros, seus limites e suas granularidades) pode ser 

realizada através de métodos empíricos utilizando-se conhecimento prévio acerca das 

características do problema ou utilizando-se técnicas de Análise de Sensibilidade (SALTELLI et 

al., 2000). A Análise de Sensibilidade é o estudo de como a variação nas saídas de um modelo 

pode ser dividida qualitativa ou quantitativamente entre as diferentes possíveis origens de 

variação e como esta variação depende da informação fornecida para o modelo através de seus 

fatores de entrada, isto é, suas variáveis (quantidades medidas e entregues ao modelo) e seus 

parâmetros (quantidades internas ao modelo que podem ser modificadas para obter um 

comportamento ou saída desejado). 

Tendo sido definido o espaço de busca, o problema se resume a encontrar um conjunto de 

valores para os k parâmetros do modelo P = {pv1, pv2, pv3, ..., pvK} dentro de suas respectivas 

faixas de variação, de modo que quando estes valores são aplicados aos parâmetros do modelo 

fazem com que ele produza uma resposta com o menor valor para a medida de erro pré-

estabelecida. 
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6.3.2. Métodos de Busca Global 

A busca global tem como objetivo identificar regiões promissoras do espaço de busca, ou 

seja, regiões com maior chance de conter os melhores conjuntos de valores para os parâmetros 

do modelo, de maneira que em uma fase posterior, uma busca mais detalhada pode ser 

executada pesquisando somente dentro destas regiões, ou em torno do melhor ponto obtido, para 

então encontrar efetivamente o melhor conjunto de valores para os parâmetros do modelo. 

Um método simples e direto para realizar uma busca global é a busca em grade. Neste 

método a função de erro é avaliada em cada ponto de uma grade retangular alinhada aos eixos 

das coordenadas do espaço de busca. A resolução da grade pode ser definida em função da 

granularidade de cada parâmetro que compõe o espaço de busca. A região em torno dos 

menores erros encontrados pode ser analisada em seguida através de um método de busca local, 

para identificar o melhor conjunto de valores para os parâmetros. 

A Figura 6-6 mostra um exemplo de espaço de busca composto por duas dimensões (no 

caso, dois parâmetros). Na figura pode-se observar uma grade de valores de parâmetros na qual 

o erro deve ser avaliado para todos os pares de valores obtidos através das intersecções das 

linhas da grade, construindo assim uma superfície de erro. Um exemplo deste tipo de superfície 

é mostrado em escala de cinza logo acima da grade. 
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Figura 6-6 – Exemplo de espaço de busca e superfície de erro para um caso de duas dimensões (p1, 

p2).  Na figura estão indicados dois valores para os parâmetros em questão (pv1, pv2) e o respectivo 

erro associado. 

Uma vantagem da busca em grade é que informações relativas às respostas do modelo 

também podem ser armazenadas para cada ponto da grade testado e não somente o erro obtido. 

Dessa maneira, além de se identificar regiões promissoras, esta busca proverá também 

informações gerais de como variam as respostas do modelo ao longo do espaço de busca. Estas 

informações são úteis para se compreender como ocorrem as mudanças no funcionamento do 

modelo de acordo com as mudanças efetuadas em seus parâmetros. 

Em contrapartida, este método simples pode se tornar impraticável quando a quantidade de 

parâmetros é elevada, principalmente se os parâmetros possuem baixa granularidade, devido às 

enormes quantidades de pontos da grade que deveriam ser avaliados. Para estes casos existe um 

conjunto de métodos chamado de “Métodos de Monte Carlo” (GOULD E TOBOCHNIK, 1988) 

que se baseiam em amostragens aleatórias de pontos do espaço de busca para encontrar as 

regiões mais promissoras. Porém, como lado negativo, estes métodos não proporcionam uma 

maneira tão simples de se realizar uma análise das variações de características das respostas do 

modelo em função da variação de parâmetros quanto a busca em grade provê. Desta forma, 

quando aplicável, a busca em grade é mais interessante pela sua capacidade de fornecer mais 

informações sobre o espaço de busca. 
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Uma segunda alternativa é utilizar conhecimento a respeito do problema para separar as 

dimensões do espaço em grupos que exercem pouca influencia entre si, isto é, as características 

das respostas do modelo que são fortemente modificadas por componentes de um grupo não 

devem ser fortemente modificadas por componentes de outros grupos. Isto pode tornar possível 

a análise completa de cada grupo individualmente, e então os melhores resultados encontrados 

em cada grupo podem ser combinados de maneira a formar um único bom resultado próximo do 

que se espera que seja um ótimo global. Em seguida, pode-se aplicar uma busca local para 

melhorar a solução obtida. 

6.3.3. Métodos de Otimização Local 

A busca local tem como objetivo encontrar a melhor solução existente, dentro de uma 

região ou em torno de um ponto do espaço de busca previamente definido. Este tipo de busca 

pressupõe que exista apenas um ponto ótimo (máximo ou mínimo dependendo do tipo de 

problema) dentro da região na qual esta otimização se dará. 

O método conhecido como “Decida da Encosta” (em inglês Hill Climbing, em uma 

referência a problemas de maximização”) (RUSSELL, 1995) é um método de otimização local 

que maximiza/minimiza uma função f(x) onde x assume estados discretos que podem ser por 

exemplo, os pontos de uma grade em um espaço de busca. 

O método parte de um dado ponto no espaço de busca, e então examina todos os seus 

vizinhos escolhendo o melhor deles (vizinho ótimo) como sendo o próximo estado, ou próximo 

ponto de partida e assim o método vai sucessivamente encontrando soluções cada vez melhores 

em comparação com a solução atual, até quando soluções melhores não puderem ser 

encontradas. Diz-se então que um ótimo local foi atingido. 
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Figura 6-7 – Exemplo de otimização local com o método “Decida da Encosta” em um espaço de 

busca de duas dimensões: um ponto (a) encontrado pela busca global no cruzamento das duas 

linhas indicadas em cinza na grade e o respectivo mínimo local indicado pelo ponto (b), encontrado 

através do caminhamento indicado por uma linha escura na grade e por uma linha clara na 

superfície de erro. 

Novamente, quando a quantidade de dimensões do espaço de busca (i.e. parâmetros 

analisados) é elevada o tempo necessário para se avaliar todos os vizinhos de cada ponto da 

grade pode tornar proibitiva a aplicação do método.  

Uma variação deste método que pode acelerar a busca se trata de um caminhamento seguido 

nas diagonais da grade (veja lado direito da Figura 6-8). Esta variação pode ser descrita da 

seguinte maneira: a partir do ponto atual, testa-se o caminhamento na grade em todas as 

dimensões individualmente de maneira a determinar a direção de variação promissora em cada 

uma das dimensões. Determinadas as direções promissoras, todas as componentes do ponto 

atual são variadas simultaneamente em suas direções de variação promissoras e então avalia-se 

o novo ponto encontrado da grade. Caso este ponto seja melhor do que o anterior, continua-se 

variando as componentes nas mesmas direções do passo anterior até que um novo ponto 

encontrado seja pior do que o ponto anterior. Neste momento, todas as direções são reavaliadas 

em cada dimensão e o caminhamento prossegue nestas novas direções. A otimização finaliza 
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quando nenhuma nova direção promissora puder ser encontrada em nenhuma das dimensões. A 

Figura 6-8 mostra um exemplo em duas dimensões no qual é possível observar a diferença entre 

os caminhos percorridos na grade pelo método padrão e por sua variação, bem como a redução 

no número de pontos da grade avaliados. 

 

Figura 6-8 – Comparativo entre a quantidade de pontos da grade avaliados através da descida da 

encosta padrão (lado esquerdo) e de sua variação (lado direito) durante uma otimização que se 

iniciou no ponto (a) e finalizou no ponto ótimo (b). Na coloração de fundo, quanto mais claro mais 

próximo do ponto ótimo. 

6.4. Reprodução da Curva de Potencial DC em Córtex de Rato com o 
MEETSU-DA 

Esta Sessão exibe os resultados obtidos e os procedimentos realizados para aplicar os 

métodos descritos anteriormente na busca pelo ajuste de parâmetros que faz com que o 

MEETSU-DA produza a curva de potencial o mais semelhante possível a uma curva de 

potencial obtida experimentalmente em córtex de rato. 

Os parâmetros do modelo que irão compor o espaço de busca foram selecionados entre os 

parâmetros que regulam os fluxos de membrana pré e pós-sinápticos ativos e passivos, 

baseando-se nos experimentos realizados com o modelo no Capítulo 5, nos quais foram 

identificados os parâmetros mais relevantes, e a maneira com a que eles modificam a curva de 

potencial. Dentre todos os parâmetros que regulam os fluxos de membrana, apenas os menos 

relevantes foram descartados (veja a Sessão 5.3). Para estes parâmetros foram mantidos os 

valores descritos no artigo de ALMEIDA et al., (2004). 

A análise do Capítulo 5, mostrou também que os parâmetros relativos aos fluxos de 

membrana modificam as curvas iônicas, alterando suas amplitudes atingidas e o tempo de 
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retorno para sua concentração de repouso. Sabendo disso, os limites máximos e mínimos de 

cada parâmetro foram estabelecidos de maneira a manter as amplitudes atingidas por cada curva 

iônica, dentro da faixa observada para córtex de rato. Já a granularidade foi estimada de maneira 

empírica observando as respostas do modelo em torno de um ponto central do espaço de busca. 

A Tabela 6-2 exibe detalhes sobre os parâmetros selecionados. 

Tabela 6-2 – Parâmetros selecionados para compor o espaço de busca para o ajuste da curva de 

potencial em córtex de rato. 

Parâmetro Original Mínimo Máximo Granularidade Nº. de valores 

pKpst 44,45 1,5 15 1,929 7 

pNapst 0,625 0,09 0,9 0,116 7 

pClpst 9,63 2,8 28 3,600 7 

PKpre 0,0549 0,015 0,2 0,046 4 

PNapre 0,00335 0,00084 0,018 0,004 4 

PClpre 0,0549 0,027 0,2 0,043 4 

p0 0,039 0,2 0,6 0,100 4 

fKpre -0,75 -5 -0,002 1,000 5 

fCapre 0,03 0,0001 0,05 0,010 5 

fKpst -0,5 -6 -0,02 1,196 5 

fNapst 1,5 0,001 1,5 0,300 5 

fClpst 3,9 0,06 8 1,588 5 

Com a definição do conjunto de parâmetros, de seus limites de variação e de suas 

granularidades é definido também o espaço de busca. Pode-se concluir que este espaço de busca 

é constituído de 12 dimensões (já que são 12 parâmetros) e que o total de pontos na grade 

gerada é de 73. 44. 55 = 274400000. Com esta quantidade de pontos, se cada avaliação durasse 

apenas um segundo, a avaliação de todos os pontos da grade demoraria 3176 dias! Portanto, a 

avaliação completa do espaço de busca é inviável. 

Sendo assim, segundo a metodologia descrita na Sessão 6.3.2 dois caminhos podem ser 

adotados para contornar este problema: 1) utilizar métodos de Monte Carlo para encontrar bons 

resultados avaliando pontos do espaço de busca obtidos por técnicas de amostragem aleatória; 

ou 2) utilizar conhecimento a respeito do problema para separar as dimensões do espaço de 

busca (os parâmetros, no caso) em grupos com baixa interferência entre si, encontrar os 

melhores resultados em cada grupo e combinar a estes resultados para formar um resultado 

próximo do que se espera que seja um ótimo global. 

Na Sessão 5.4 foi relatado que os parâmetros relativos aos fluxos passivos modificam mais 

fortemente a fase ‘b’ da curva de potencial extracelular, exercendo influência limitada sobre as 
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demais fases da curva. Em contrapartida, os parâmetros relativos aos fluxos ativos modificam 

mais fortemente as fases ‘c’ e ‘d’, exercendo influência limitada sobre as demais fases da curva. 

Desta forma, já se tem estabelecido dois grupos de parâmetros dos quais se sabe que 

influenciam pouco entre si: O grupo dos parâmetros relativos aos fluxos passivos (pKpst, pNapst, 

pClpst, PKpre, PNapre, PClpre e p0) e o grupo dos parâmetros relativos aos fluxos ativos (fKpre, 

fCapre, fKpst, fNapst, fClpst).  

Para o primeiro grupo de parâmetros tem-se um espaço de busca composto por um total de 

73. 44 = 87808 pontos para serem avaliados (aproximadamente 24 horas) e no segundo grupo 

tem-se um total de 55 = 3125 (aproximadamente uma hora).  

Esta abordagem foi então aplicada, sendo que durante as buscas em um grupo de parâmetros 

os valores dos parâmetros do outro grupo foram ajustados para os valores descritos por Almeida 

et al.. A Tabela 6-3 exibe o melhor ajuste de parâmetros encontrado utilizando a abordagem 

descrita e na Figura 6-9 pode ser observada uma comparação entre a curva de potencial 

experimental e a curva de potencial obtida com este conjunto de valores para os parâmetros. 

Tabela 6-3 – Melhor ajuste de parâmetros encontrado para reproduzir a curva de potencial em 

córtex de rato. 

Parâmetro Original Melhor ajuste encontrado 

pKpst 44,45 2,5 

pNapst 0,625 0,18 

pClpst 9,63 1,135 

PKpre 0,0549 0,1 

PNapre 0,00335 0,00502 

PClpre 0,0549 0,046 

p0 0,039 0,022 

fKpre -0,75 -0,1 

fCapre 0,03 0,025 

fKpst -0,5 -0,2 

fNapst 1,5 0,19 

fClpst 3,9 0,8 
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Figura 6-9 – Melhor ajuste da curva de potencial encontrado. A linha branca representa a curva 

obtida experimentalmente e em preto se observa a curva simulada. O RMSE entre as curvas é de 

0,65 e o DDTWE de 6,00. 

Este pode ser considerado um bom ajuste, já que as diferenças entre as curvas são mínimas 

e estão dentro das variações das ondas de potencial observadas experimentalmente para a DA 

em córtex de rato. No entanto, algumas características da onda não foram modeladas, como a 

fase ‘a’, a qual já havia sido advertido no Capítulo 5 que o modelo apresentava dificuldades 

para a modelar, e também a fase ‘c’ que não apresentou retorno completo para o potencial 

extracelular anterior à passagem da onda. Além disto, a velocidade de propagação da onda 

produzida com este ajuste paramétrico ficou em 1.22mm/min, o que é muito abaixo da 

velocidade registrada para a onda de DA que gerou a curva de potencial utilizada para 

comparação que era em torno de 4 mm/min. 

Observando-se os parâmetros do modelo que não foram cobertos pela busca de parâmetros é 

possível perceber que o único parâmetro que de fato poderia aumentar a velocidade da onda sem 

modificar as características da curva de potencial seria o parâmetro λ (tortuosidade do meio 

extracelular) o qual representa a resistência que o meio extracelular oferece ao movimento dos 

íons. Este parâmetro é um divisor das constantes de difusão, de forma que ele deve assumir 

valores maiores do que um (valor igual a um indica que o meio oferece a mesma resistência 

exercida pela água em um meio livre de obstáculos). 

A partir desta observação, este parâmetro que tinha seu valor ajustado para 1.6 

(adimensional) segundo descrito no artigo de Almeida et al., foi reduzido até que a velocidade 

da onda de DA desenvolvida pelo modelo atingisse 4 mm/min. No entanto, o valor encontrado 

foi λ = 0,41. O valor encontrado foi menor que um, o que indicaria que o meio estaria 

acelerando o movimento dos íons, em lugar de oferecer resistência, e portanto este não é um 

ajuste paramétrico plausível. Sendo assim, pode-se levantar duas possibilidades: ou o ajuste 



 118 

paramétrico encontrado com a busca realizada é inapropriado ou a modelagem do movimento 

dos íons no meio extracelular deve ser modificado para fazer com que os íons se movimentem 

de forma mais rápida. Para ir mais a fundo nesta questão a Sessão seguinte analisará as curvas 

iônicas obtidas com este ajuste paramétrico. 

6.5. Estudo da Relação Entre as Curvas de Potencial e as Curvas Iônicas. 

No MEETSU-DA, o potencial extracelular é resultado dos gradientes iônicos que são 

criados no meio extracelular durante a passagem da onda de DA. Desta forma, é importante 

verificar se as curvas iônicas obtidas com o melhor ajuste paramétrico encontrado na Sessão 

anterior se aproximam dos valores observados para a DA em córtex de rato. 

 

Figura 6-10 – Comparativo entre as variações das concentrações iônicas extracelulares (mM) 

durante a DA em córtex cerebral de rato (adaptado de HANSEN e ZEUTHEN (1981)) e os valores 

obtidos através da simulação com o MEETSU-DA após o ajuste de parâmetros. 
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Observando a Figura 6-10 nota-se, sem a necessidade de uma comparação meticulosa, que 

as curvas iônicas ficaram bastante diferentes das exibidas em HANSEN e ZEUTHEN (1981), já 

que as amplitudes das ondas obtidas estão, em geral, significativamente abaixo do valor 

esperado e as formas de onda também se diferenciam de maneira notória. 

À primeira vista, um caminho melhor seria então, tentar modificar os parâmetros do modelo 

para ajustar todas as curvas iônicas exibidas no artigo de Hansen e Zeuthen. No entanto, 

supondo que seja possível realizar tal ajuste surge a seguinte questão: a curva de potencial 

obtida também se aproximará da curva de potencial exibida neste artigo? Em outras palavras, o 

cálculo da curva de potencial realizado pelo modelo a partir das curvas iônicas funciona para 

dados experimentais relativos ao córtex de rato? 

O componente do modelo responsável por computar o potencial extracelular em um dado 

ponto da superfície do córtex, representado na Figura 6-11, é composto pelas Equações (5.6) e 

(5.7). Desta forma, uma maneira de responder esta pergunta sem que seja preciso realizar um 

novo ajuste de parâmetros do modelo é a seguinte: utilizar as curvas iônicas exibidas no artigo 

Hansen e Zeuthen como entrada para o componente do modelo que realiza o cálculo da curva de 

potencial e então comparar a curva de potencial produzida pelo componente com as curvas de 

potencial exibidas no artigo. 

 

Figura 6-11 – Componente do MEETSU-DA responsável pelo cálculo do potencial extracelular. A 

seta 1 indica a entrada das curvas iônicas, as quais dão origem à curva de potencial extracelular 

(seta 3), utilizando os coeficientes de difusão (seta 2). 

Infelizmente, os dados apresentados no artigo de Hansen e Zeuthen não foram todos obtidos 

durante a passagem da mesma onda de DA, de maneira que foram apresentadas duas curvas de 

potencial, e apenas uma curva de concentração para cada uma das espécies iônicas observadas. 

A primeira curva de potencial (que será chamada de curva (a)) foi obtida em um experimento 

juntamente com as curvas de concentração do potássio e do cálcio. Já a segunda curva de 
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potencial (curva (b)) foi obtida em outro experimento, juntamente com as curvas de 

concentração do cloreto e do sódio. Isto reduzirá a confiabilidade dos testes realizados, porém 

sabe-se que mesmo que os dados sejam referentes às ondas de DA distintas, eles ainda 

representam um comportamento possível e dentro da faixa de variação comumente observada, 

de forma que um comportamento médio entre as curvas de potencial exibidas no artigo poderia 

ser esperado. 

Assim sendo, as quatro curvas iônicas exibidas no artigo foram fornecidas como entrada 

para o componente do modelo, o qual gerou como resposta a curva de potencial extracelular 

exibida na Figura 6-12 em comparação com as curvas de potencial exibidas no artigo. 

 

Figura 6-12 – Comparativo entre a curva de potencial gerada pelo MEETSU-DA em comparação 

com as curvas de potencial descritas no artigo de HANSEN e ZEUTHEN (1981). As curvas 

extraídas do artigo foram invertidas para efeito de comparação com a curva gerada pelo modelo. 

A curva obtida apresenta diferenças visíveis de forma e amplitude em relação a ambas as 

curvas de potencial descritas no artigo. E também não se aproxima de um comportamento 

médio entre elas. Portanto, ademais das dificuldades encontradas com os dados disponíveis, isto 

indica que a forma como o potencial extracelular está sendo computado no modelo pode não 

refletir bem o que ocorre em córtex de rato. 

Tomando este fato como verdade, a resposta para a questão levantada anteriormente seria de 

que mesmo que as curvas iônicas fossem modeladas perfeitamente ainda assim, a curva de 

potencial não se apresentaria da forma esperada.  

O próximo passo então seria estudar uma maneira de melhor modelar a curva de potencial a 

partir das curvas iônicas disponíveis e isto será discutido na próxima Sessão. 
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6.6. Modelagem da Curva de Potencial Extracelular a Partir das Curvas 
Iônicas de Hansen e Zeuthen 

As equações utilizadas para modelar o componente responsável por gerar a curva de 

potencial extracelular, a partir das curvas das concentrações iônicas (Figura 6-11) foram 

construídas admitindo-se a hipótese de que o potencial extracelular tem uma componente 

relacionada com o potencial de GHK ao longo do meio extracelular o que implicaria em um 

equilíbrio dinâmico no qual a corrente iônica total é nula. 

Esta hipótese é uma simplificação do que realmente ocorre no meio extracelular, construída 

para fins de modelagem. A equação não considera, por exemplo, a influência que o movimento 

das cargas elétricas de uma espécie iônica exerce sobre as demais. No entanto, o movimento de 

cargas provoca correntes de arrastamento (“stream currents”) que alteram a eletrodifusão dos 

íons no meio extracelular. O movimento devido ao gradiente iônico em uma direção produz um 

arrastamento de água, o que altera o gradiente osmótico levando à alterações de volume celular. 

Este fenômeno também é observado após a DA, onde os neurônios aumentam de volume. Desta 

forma, para uma modelagem mais precisa do caso do córtex do rato alguns ajustes se fazem 

necessários.  

As constantes de difusão têm a propriedade de reduzir ou aumentar a influência de uma 

espécie iônica sobre a curva de potencial. A Figura 6-13, mostra que quando a constante de 

difusão de uma espécie iônica é ajustada para um valor ordens de grandeza maior do que o das 

demais faz com que a curva de potencial tome uma forma semelhante à curva de variação da 

concentração extracelular do íon referente àquela constante iônica.  
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Figura 6-13 – Influência da variação dos coeficientes de difusão sobre a curva de potencial obtida 

através do componente mostrado na Figura 6-11. 

Uma maneira simplificada de ajustar a equação para minimizar as diferenças produzidas em 

sua saída, seria modificar as constantes de difusão utilizadas como parâmetro de forma a fazer 

com que ela produza saídas condizentes com o observado experimentalmente. 

 

Figura 6-14 – Resultado obtido com o ajuste das constantes de difusão fornecidas como parâmetro 

para o cálculo do potencial extracelular. O ajuste foi feito para que o potencial produzido pelo 

modelo se aproximasse da curva de potencial (b) exibida no artigo de Hansen e Zeuthen. 

Este ajuste das constantes de difusão foi realizado para a curva de potencial (b) dos dados 

Hansen e Zeuthen de acordo com os métodos de busca de parâmetros descritos na Sessão 6.3 e o 
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melhor ajuste da curva de potencial obtido é exibido na Figura 6-14 e a Tabela 6-4 mostra os 

valores encontrados para os coeficientes de difusão. 

Tabela 6-4 – Melhores valores encontrados dos coeficientes de difusão que melhor se ajustam a 

curva de potencial. A última coluna exibe o fator de modificação aplicado à cada coeficiente. 

Parâmetro Original Melhor ajuste encontrado Fator de correção 

DK 1,96.10-5 3,10.10-5 1,58 

DNa 1,33.10-5 2,00.10-6 0,15 

DCl 2,03.10-5 8,30.10-5 4,09 

Os valores encontrados indicam que a influência do potássio e do cloreto sobre a curva de 

potencial deveria ser aumentada em 58% e 309% respectivamente, enquanto que a do sódio 

deveria ser reduzida em 85%. 

A proposta não é de modificar os coeficientes de difusão utilizados no modelo, pois estes 

valores são definidos para um meio aquoso livre de obstáculos, e sim de inserir fatores de 

correção à equação que computa o gradiente de potencial extracelular (5.6), junto das constantes 

de difusão, com valores ajustados de acordo com a coluna “Fator de correção” da Tabela 6-4. A 

equação resultante pode ser vista a seguir (Equação (5.20)). 
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onde FDC  é o fator de correção da constante de difusão do íon C, com FDK = 1,58, FDNa = 0,15, 

FDCl = 4,09. 

Com esta modificação do cálculo do potencial, sabe-se que quando os parâmetros do 

modelo são ajustados fazendo com que o modelo reproduza as curvas iônicas exibidas no artigo 

de Hansen e Zeuthen, a curva de potencial por ele produzida irá também se aproximar da curva 

de potencial (b) exibida neste artigo. O modelo modificado será chamado de MEETSUFC-DA, 

onde FC indica a inserção dos fatores de correção exibidos na Tabela 6-4 no componente do 

modelo que calcula o potencial extracelular. 

Este ajuste foi feito com os métodos de busca de parâmetros descritos anteriormente, porém 

a medida de erro utilizada foi a média do DDTWE obtido entre os quatro pares de curvas 

iônicas experimentais e simuladas. 
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Figura 6-15 – Comparativo entre o melhor ajuste encontrado para as quatro curvas das variações 

das concentrações iônicas extracelulares produzidas pelo MEETSU-DA e os dados experimentais 

exibidos no artigo de Hansen e Zeuthen.  

Por fim, os gráficos mostrados na Figura 6-15 exibem o melhor ajuste que pôde ser 

encontrado para fazer com que as curvas iônicas apresentadas MEETSUFC-DA se aproximem 

dos dados experimentais. As curvas produzidas pelo modelo apresentam variações pequenas 

quanto à forma e a amplitude quando comparadas às curvas experimentais, com exceção da 

curva da [Ca+2]o a qual não foi possível ajustar em toda a sua amplitude. Adicionalmente, a 

velocidade da onda obtida após o ajuste foi de apenas 1 mm/min a qual é novamente inferior à 

faixa normalmente observada em córtex de rato (entre 2 e 5 mm/min). 
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Figura 6-16 – Comparativo entre as curvas de potencial exibidas no artigo de Hansen e Zeuthen 

com a curva de potencial extracelular produzida pelo modelo após o ajuste do componente que 

computa esta grandeza e das curvas iônicas (MEETSUFC-DA). 

A Figura 6-16 mostra a respectiva curva de potencial obtida em comparação com as curvas 

de potencial exibidas no artigo. Observa-se que a forma de onda obtida se aproxima dos dados 

experimentais. A Tabela 6-5 exibe os parâmetros encontrados para fazer este ajuste em 

comparação com os valores originais. E a Tabela 6-6 resume o erro obtido entre as curvas de 

potencial extracelular simuladas e experimentais nos diferentes testes realizados.  

Tabela 6-5 – Parâmetros encontrados que melhor ajustam as curvas iônicas produzidas pelo 

modelo aos dados experimentais relativos ao córtex de rato.  

Parâmetro Valor original Melhor ajuste encontrado 

pKpst 44,45 3,5 

pNapst 0,625 6,0 

pClpst 9,63 4,5 

PKpre 0,0549 0,0977 

PNapre 0,00335 0,005022 

PClpre 0,0549 0,0562 

p0 0,039 0,0222 

fKpre -0,75 -0,01 

fCapre 0,03 0,2 

fKpst -0,5 -1,3 

fNapst 1,5 9 

fClpst 3,9 11 
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Tabela 6-6 – Erro apresentado pelo componente do modelo (original e modificado) que calcula o 

potencial extracelular recebendo como entrada as curvas iônicas de Hansen e Zeuthen e as curvas 

produzidas pelo modelo. 

RMSE DDTWE 
Descrição 

Curva a) Curva b) Curva a) Curva b) 

MEETSU-DA com as curvas iônicas de Hansen 
e Zeuthen 

4,12 4,59 17,31 24,09 

MEETSUFC-DA com as curvas iônicas de 
Hansen e Zeuthen 

3,06 1,52 13,92 20,61 

MEETSU-DA com as curvas iônicas ajustadas 
pelo modelo 

3,58 4,82 10,41 8,26 

MEETSUFC-DA com as curvas iônicas ajustadas 
pelo modelo 

2,71 1.9 13,18 7,29 

6.7. Capacidades e Limitações do Modelo 

Os testes realizados mostraram que quando se tenta fazer o ajuste simultâneo de todas as 

curvas iônicas, o MEETSU-DA, é capaz de modelar de maneira satisfatória as curvas da [K+]o,  

[Na+]o e do [Cl-]o observadas em córtex de rato. No entanto o modelo apresentou dificuldades 

para reproduzir a amplitude da variação da [Ca+2]o. A concentração extracelular deste íon 

normalmente atinge valores próximos de zero durante a passagem da onda de DA. 

Uma fonte desta discrepância seria mais provavelmente a modelagem fenomenológica 

demasiadamente simplificada da variação da permeabilidade da membrana pré-sináptica ao 

Ca+2 durante a despolarização da membrana. 

A velocidade de propagação da onda encontrada também ficou abaixo do esperado o que 

volta a sugerir a necessidade da inclusão de algum mecanismo para acelerar os íons no meio 

extracelular. A inserção dos fatores de correção das constantes de difusão, não só no cálculo do 

gradiente de potencial extracelular mas também nos demais termos da equação de eletrodifusão 

onde estas constantes aparecem, pode contribuir para aceleração dos íons no meio extracelular. 

Quanto à reprodução das curvas de potencial extracelular em córtex de rato, a análise da 

maneira como estas curvas são computadas mostrou que mesmo que as curvas iônicas sejam 

perfeitamente reproduzidas, ainda assim a curva de potencial produzida pelo modelo não será 

precisa. Porém, com as modificações propostas nesta dissertação, as quais deram origem ao 

MEETSUFC-DA, foi possível tornar as respostas do modelo mais adequadas neste sentido. 

Finalmente, apesar das dificuldades advindas da escassez de dados experimentais precisos 

relativos às curvas de variação das concentrações iônicas extracelulares, pode-se dizer que após 

as modificações introduzidas, foi possível ajustar o MEETSUFC-DA para que este reproduza de 
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forma satisfatória as principais características da DA em córtex de rato, em especial uma das 

mais importantes delas que é a variação do potencial extracelular. 
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Capítulo 7 

Conclusão 

Nesta dissertação foram implementados e estudados os modelos computacionais para DA 

propostos por Tuckwell e Miura e uma versão unidimensional do modelo de Almeida et al. 

Primeiramente, os modelos foram descritos detalhadamente de uma maneira que pudessem ser 

implementados em computador, por intermédio da conversão de suas equações diferenciais em 

equações de diferenças, as quais expressam o próximo estado das variáveis do modelo em 

relação ao seu estado atual. 

Em seguida foi realizado um estudo paramétrico desses modelos que mostrou como a 

análise de parâmetros pode ser utilizada para gerar hipóteses sobre a influência de certos 

componentes modelados sobre as características das ondas de DA. Como exemplo, a análise de 

parâmetros do modelo de Tuckwell e Miura mostrou que a capacidade de bombeamento das 

bombas de cálcio e potássio influencia na velocidade de propagação das ondas de DA. Este fato 

já havia sido indiretamente sugerido em trabalhos anteriores realizados em laboratório 

(XIMENES-DA-SILVA E GUEDES, 1991 e COSTA-CRUZ E GUEDES, 2001). Já a análise 

de parâmetros do MEETSU-DA, mostrou a relação do momento de retorno da concentração de 

repouso dos íons com as mudanças de inclinações que a curva de potencial extracelular sofre até 

se estabilizar em um valor contínuo após a passagem da onda de DA, porém, não se sabe ainda 

se esta relação é também observada em laboratório. 

A análise de parâmetros melhorou a compreensão sobre o comportamento dos modelos, 

identificando seus pontos deficientes e apontando caminhos que podem ser seguidos para 

aprimorá-los. No modelo de Tuckwell e Miura, por exemplo, foi observado que era necessário 

um maior detalhamento dos fluxos passivos para que a concentração de potássio extracelular 

atingisse a faixa de valores observados experimentalmente. No MEETSU-DA foi identificada a 
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necessidade da inserção de mecanismos para modelar a fase de potencial extracelular invertido 

que se observa logo no início da passagem da onda de DA. 

O MEETSU-DA foi ainda aplicado na tentativa de se modelar a DA no córtex de rato. Para 

isso, uma metodologia de ajuste de parâmetros dos modelos foi proposta e uma maneira de se 

comparar as respostas do modelo com dados experimentais foi sugerida.  

A aplicação desta metodologia mostrou que a curva de potencial em córtex de rato pode ser 

representada de maneira satisfatória pelo MEETSU-DA. No entanto, quando se tenta modelar 

tanto as curvas de variação das concentrações iônicas quanto a curva de potencial, o modelo 

entra em desacordo com os valores observados experimentalmente. A razão disto foi 

identificada e foi feita então uma sugestão de como o cálculo do potencial extracelular pode ser 

modificado para melhor reproduzir a forma de onda observada em córtex de rato, juntamente 

com a forma de onda das variações de concentrações iônicas. O modelo modificado foi 

chamado de MEETSUFC-DA. 

O método utilizado para se avaliar a corretude da forma como o modelo computa o 

potencial extracelular em função da variação das concentrações iônicas pode ser utilizado 

também para estabelecer os coeficientes de difusão de um tecido neural pelo qual se propague 

uma onda de DA. Para isto, é necessário o registro das curvas de variação iônica e da respectiva 

curva de potencial produzida. 

As maiores dificuldades encontradas na realização deste trabalho são advindas em sua 

maioria da grande quantidade de parâmetros que possuem os modelos estudados. Isto 

inviabilizou, por exemplo, que todo o espaço de busca fosse analisado durante as pesquisas pelo 

melhor ajuste possível para córtex de rato. 

Trabalhos posteriores ao de Almeida et al, na busca por uma modelagem cada vez mais fiel 

aos tecidos representados tendem a piorar este cenário pela inserção de mais parâmetros. No 

entanto, isto vai de encontro ao que se espera de uma modelagem, pois um dos objetivos desta é 

tornar mais simples um sistema que se queira estudar. Ou seja, além de se realizar a modelagem 

é preciso que o comportamento do modelo criado possa ser compreendido posteriormente. 

Sendo assim, em trabalhos futuros limites devem ser impostos a esta busca por uma 

representação fiel dos tecidos evitando a inserção de componentes que não contribuam 

significativamente para a representação do fenômeno em estudo e introduzindo novos 

componentes que efetivamente contribuam. 

Outra dificuldade encontrada advém da escassez de dados experimentais precisos. 

Principalmente, a ausência de relatos de experimentos que registrem simultaneamente as 

variações das concentrações iônicas e do potencial extracelular. Esta dificuldade acabou por 
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reduzir confiabilidade dos resultados obtidos, porém não invalidou a metodologia adotada. 

Sendo assim, o ajuste dos fatores de correção inseridos no MEETSUFC-DA deve ser refeito 

quando houver a disponibilidade de tais registros experimentais simultâneos. 

Finalmente, a adição das gap-junctions e das forças osmóticas descritas no trabalho de 

SHAPIRO (2001) ao MEETSUFC-DA são imperativas em trabalhos futuros para confrontar a 

hipótese da propagação da DA via o meio extracelular com da propagação via gap-junctions. 
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