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Resum
La tuberculosi és una malaltia infecciosa causada per la bactèria Mycobacterium tuberculosis
(Mtb), responsable de més d’1.5 milions de morts cada any. Un dels problemes actuals que més
dificulten el seu control és l’aparició de resistències als medicaments de primera línia. Per aquest
motiu, la recerca de nous medicaments i l'estudi de combinacions dels existents és essencial per
combatre la malaltia. La modelització matemàtica és una eina de suport en la recerca biomèdica
que permet, entre d’altres, estudiar el comportament de les poblacions bacterianes per ajudar a
entendre’n la dinàmica. En concret, els models basats en l'individu (IBM) permeten la simulació
amb agents o individus que interactuen entre ells i amb el seu entorn, i per tant són adequats per
adreçar aquest tipus de problemes. Aquest treball s’emmarca en l’inici d’una col·laboració amb el
grup de recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona liderat pel Dr. Julià González. L'objectiu principal
és el desenvolupament d'un model IBM d'un cultiu de Mtb in vitro que permeti l'assaig de l'efecte
dels medicaments sobre la població de bacteris.
En primer lloc s’ha desenvolupat un model bàsic que no conté antibiòtics, es descriu mitjançant el
Protocol ODD (Overview – Design Concepts – Details) i s'implementa en la plataforma NetLogo.
Sobre aquest model s'ha afegit la interacció dels medicaments per estudiar l'efecte que provoca
sobre la població bacteriana. S'han considerat quatre mecanismes d'acció dels antibiòtics: els que
provoquen danys reparables i no reparables, l'acció sobre la replicació del seu ADN i sobre
l'estructura i composició de la membrana cel·lular. Aquests mecanismes d'acció s’han codificat
amb un índex que permet la modificació de quatre variables en funció de la quantitat d’antibiòtic
a l’interior del bacteri: l'índex de viabilitat, l'energia de manteniment, el temps de duplicació
cel·lular i el flux de nutrient.
S’ha analitzat el comportament del model bàsic mitjançant l’estudi de quatre paràmetres
(rendiment, coeficient de consum màxim d'aliment,temps de duplicació cel·lular i constant de
manteniment) i el seu efecte sobre diverses variables de sortida (temps fins la primera divisió,
taxa de creixement, nombre de bacteris final, volum mitjà dels bacils i velocitat mitjana de
consum de nutrient). En el model amb antibiòtic, els resultats mostren que, quan els danys
provocats són irreversibles, pot inhibir-se el creixement de la població. En canvi, quan els danys
són reparables els bacteris creixen però de forma més lenta degut a l'elevat cost de manteniment
que pateixen, un efecte similar a l’observat quan es dificulten la replicació de l'ADN o la capacitat
del bacteri per alimentar-se.
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Resumen
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis
(Mtb), responsable de más de 1.5 millones de muertes al año. Uno de los problemas actuales que
más dificultan su control es la aparición de resistencias a los medicamentos de primera línea. Por
éste motivo, la búsqueda de nuevos medicamentos i el estudio de combinaciones de los ya
existentes es esencial para combatir la enfermedad. La modelización matemática es una
herramienta de soporte para la investigación biomédica que permite, entre otros, estudiar el
comportamiento de las poblaciones bacterianas para ayudar a entender su dinámica. En concreto,
los modelos basados en individuos (IBM) permiten la simulación con agentes o individuos que
interactúan entre ellos y con su entorno, y por lo tanto son adecuados para dirigir éste tipo de
problemas. Éste trabajo se enmarca en el inicio de la colaboración con el grupo de investigación
del "Hospital Clínic de Barcelona" liderado por el Dr. Julià González. El objetivo principal es el
desarrollo de un modelo IBM de un cultivo Mtb in vitro que permita el ensayo del efecto de los
medicamentos sobre la población de bacterias.
Se ha desarrollado un modelo básico sin antibióticos, que se describe mediante el Protocolo ODD
(Overview – Design Concepts – Details) y se implementa en la plataforma NetLogo. Se ha añadido
la interacción de los medicamentos para estudiar el efecto que provoca sobre la población. Se ha
considerado cuatro mecanismos de acción de los antibióticos: los que provocan daños reparables
y no reparables, la acción sobre la replicación del ADN i sobre la estructura i composición de la
membrana celular. Éstos mecanismos se han codificado con un índice que permite la modificación
de cuatro variables en función de la cantidad de antibiótico en el interior de la bacteria: índice de
viabilidad, energía de mantenimiento, tiempo de duplicación y flujo de nutriente.
Se ha analizado el comportamiento del modelo básico mediante el estudio de cuatro parámetros
(rendimiento, consumo máximo de nutriente, tiempo de duplicación y constante de
mantenimiento) y su efecto sobre diversas variables de salida (tiempo hasta la primera división,
tasa de crecimiento, número de bacterias final, volumen medio de los bacilos y velocidad mediana
de consumo de nutriente). En el modelo con antibiótico, los resultados muestran que, cuando los
daños provocados son irreversibles, puede inhibirse el crecimiento de la población. Sin embargo,
cuando los daños son reparables las bacterias crecen pero de forma más lenta debido al coste
elevado de mantenimiento que padecen, un efecto similar al observado cuando se dificulta la
replicación del ADN o la capacidad de la bacteria para alimentarse.

Modelització IBM d’un cultiu de Mtb per a l’avaluació de l’efecte d’antibiòtics

Abstract
Tuberculosis is an infection disease caused by Mycobacterium tuberculosis bacteria (Mtb). It is
responsible for the death of 1.5 millions every year. One of the actual problems that encumber its
control is the trends in first-line antimicrobial treatment resistance. For this reason, the search for
new drugs and the study of combinations of existing drugs are essential in batting the disease.
Mathematical modelling is a support tool for biomedical research that allows, among other things,
to study the bacterial population behaviour in order to improve the understanding of the system
dynamics. Individual based models (IBM) allow simulation of a group of individuals or agents,
which interact with each other and with their environment. Therefore, they are appropriate to
address this type of problems. This project is framed is a part of the new collaboration with the
"Hospital Clínic de Barcelona" research group led by Dr.Julià González. The principal purpose of
this project is the development of an IBM model of an Mtb in vitro culture that allows the test of
drugs effects over the bacterial population.
First of all, the basic model without antibiotic was developed. It is described with the ODD
Protocol (Overview – Design Concepts – Details) and it is implemented in NetLogo platform. The
drugs interaction was later added to the basic model, in order to study their effects on bacterial
population effect. Four antibiotic action mechanisms were considered: irreparable and reparable
injuries, the action over DNA replication and over the cell membrane composition and its
structure. These action mechanisms were coded through an index that allows the modification of
four variables, depending on the antibiotic quantity inside the bacteria: viability index,
maintenance energy, duplication time and nutrient flow.
The basic model behaviour is analysed through four parameters (yield, maximum nutrient uptake
coefficient, duplication time and maintenance energy) and their effect over multiple output
variables (time to the first division, growth rate, final number of bacteria, average bacteria volume
and average nutrient uptake rate). In the antibiotic model, the results show that when the
damages caused are irreversible, the bacterial growth can be inhibited. However, when the
damages are reversible the bacteria grow but slowly due to the increase in maintenance energy, a
similar effect produced when the DNA replication or the bacterial feeding capacity are hindered.
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1 Introducció
1.1 La tuberculosi
1.1.1 La malaltia tuberculosa
La tuberculosi (TB) és una de les malalties infeccioses que provoca més mortalitat a nivell mundial.
La infecció es produeix a través de l'aire; quan un malalt de tuberculosi pulmonar tus, esternuda o
escup i és inhalat per una persona sana, aquesta pot infectar-se amb un número reduït de bacils
(WHO 2015).

Antigament no hi havia mesures de prevenció contra la tuberculosi. La solució que s'oferia als
pacients infectats era el seu ingrés en sanatoris. A partir de l'any 1921 es va iniciar la lluita contra
aquesta malaltia amb la creació d'una vacuna creada per dos immunòlegs francesos, Albert
Calmette i Camille Guerín. La vacuna BCG només protegia els pacients infantils de les formes més
greus de tuberculosi. Dues dècades més tard Selman Waksman, una microbiòloga d'Estats Units,
va descobrir un dels fàrmacs més potents contra la tuberculosi anomenat estreptomicina. Durant
la dècada dels 50 es van descobrir una sèrie de medicaments que compensaven les limitacions de
l'estreptomicina. Gràcies a les investigacions i descobriments realitzats es van clausurar els
sanatoris i als anys 70 es creia eradicada la malaltia, però amb els viatges internacionals van
reaparèixer epidèmies de tuberculosi (Barry III i Cheung 2009).

Actualment s’estima que una tercera part de la població mundial està infectada pel bacil però
sense emmalaltir, això significa que estan infectats pel bacil en forma latent però no estan malalts
ni poden transmetre la infecció. Aquestes persones només tenen un 10% de possibilitats de
desenvolupar la malaltia, però aquest percentatge es veu augmentat en pacients que es troben
infectats pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH), que tenen desnutrició, diabetis o són
consumidors de tabac.

Els símptomes més comuns de la malaltia activa són la tos, la febre, la sudoració nocturna i la
pèrdua de pes. Els primers mesos són lleus, la qual cosa provoca que els pacients no acudeixin de

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
UPC - BarcelonaTech

15

16

forma immediata a la consulta, infectant així a altres persones sanes. Es calcula que al llarg d'un
any un pacient malalt de tuberculosi pot arribar a infectar unes 15 persones. Sense un tractament
adequat el risc de morir és molt elevat, es calcula que aproximadament un 45% de les persones
malaltes de tuberculosi i quasi totes les persones amb co-infecció de tuberculosi i VIH morirà.

Les persones amb el sistema immunitari afectat o deteriorat tenen més probabilitat de
desenvolupar la forma activa de la malaltia. Per exemple, els afectat per VIH tenen entre 20 i 30
vegades més possibilitats d’emmalaltir de tuberculosi un cop infectats. El tabaquisme també és un
factor molt important a l'hora d'emmalaltir per tuberculosi provocant, en moltes ocasions, la mort
del pacient. Aproximadament un 20% dels casos de tuberculosi es relacionen amb el tabac (WHO
2015).

1.1.2 Situació mundial
La mortalitat provocada per la malaltia ha disminuït un 47% des de l'any 1990. Al 2014 es van
enregistrar 9.6 milions de nous casos de tuberculosi a nivell mundial. D'aquests nous casos de TB
detectats l'any 2014, el 58% es varen donar al sud-est asiàtic i les regions del pacífic occidental
(WHO 2015).

Els països amb major incidència de tuberculosi l'any 2014 van ser: Índia, Indonèsia, Nigèria,
Pakistan, República popular de Xina i Sud-àfrica. Durant el mateix any es va dur a terme
l'enregistrament de la mortalitat deguda a la malaltia. Unes 4400 persones al dia morien de
tuberculosi, de les quals més de la meitat contreien la malaltia a països com Xina, Índia,
Indonèsia, Nigèria i Pakistan.

Es calcula que unes 480000 persones en tot el món presenten un tipus de tuberculosi
multiresistent. Això representa el 3.5% de nous casos i el 20.5% dels casos tractats anteriorment.
L'any 2012 hi havia 110000 persones infectades per algun tipus de tuberculosi multiresistent,
aquest número va augmentar fins a 136412 casos l'any 2013, un increment pronunciat. Durant
aquest últim any només 97000 persones van rebre un tractament adequat amb el conseqüent
contagi o desenvolupament d'una resistència extrema als antibiòtics (WHO 2015).
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El mapa de la Figura 1.1-1 representa l'estimació de la densitat de pacients infectats amb un tipus
de tuberculosi resistent als antibiòtics l'any 2014. Les zones més fosques són les localitats amb
més casos registrats (Índia, Xina i Taiwan), mentre que les zones groguenques representen els
menys afectats (entre els quals es troba Espanya) .

Figura 1.1-1: Mapa de la distribució de l'estimació del nombre d'infectats per un tipus de
tuberculosi multiresistent entre els casos de tuberculosi pulmonar registrats durant
l'any 2014 (WHO 2015).

1.1.3 Mycobacterium tuberculosis
La tuberculosi està provocada per un microorganisme de l'ordre de l'Actinomicetal, de la família
dels Micobacteriaceae i del gènere Mycobacterium. Aquest bacteri va ser identificat al 1882 pel
metge i bacteriòleg alemany Robert Koch (Barry i Cheung 2009).

El bacteri Mycobacterium tuberculosis (Mtb) és un bacil gram positiu, aeròbic, immòbil de
creixement lent i resistent a l'àcid i a l'alcohol. Les seves dimensions solen ser entre 0.2 i 0.7 µm
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de diàmetre i una longitud entre 1 i 10 µm (Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo
2012).

Un tret característic d'aquest bacteri és la seva gran capacitat de supervivència. És capaç de viure
mesos en un esput en zones fosques i fresques i pot ser viable durant setmanes si la temperatura
no supera els 4oC . El seu punt dèbil és la sensibilitat a la llum del Sol, a la ultraviolada, als rajos X i
a la calor, però és molt resistent al fred, a la congelació i la dessecació. Si es troba en una situació
desfavorable és capaç d'entrar en estat de latència per tal de sobreviure a les condicions adverses
(Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo 2012).

El Mycobacterium tuberculosis és un bacil de creixement lent. El temps de duplicació mínim
d'aquestes cèl·lules es troba entre 15 i 20 hores encara que la seva taxa de creixement incrementa
en presència de quantitats elevades d'oxigen. Per exemple, és capaç de duplicar-se de forma
ràpida en lesions de la parènquima pulmonar, formar cavitats i erosions bronquials com es mostra
a la Figura 1.1-2. Aproximadament un 75% dels pacients amb tuberculosi activa pateixen la
varietat que afecta els pulmons provocant sobre l'hoste símptomes com l'aparició de tos intensa,
dolor toràcic i sang en l'esput (Barry i Cheung 2009).
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Figura 1.1-2: Evolució d'una infecció tuberculosa en un lòbul pulmonar fins a la formació de
cavitats i erosions bronquials (Font : https://abordons.wordpress.com).
Un cultiu de Mtb in vitro tendeix a la formació d'estructures com les de la imatge de la Figura 1.1-3
mitjançant la interacció entre les superfícies dels bacteris. En canvi, en un hoste humà
interaccionen les superfícies dels bacteris amb les cèl·lules del sistema immunitari amb la
conseqüent formació de granulomes difícilment penetrables pels antibiòtics (Barry i Cheung
2009). Aquest fenomen es produeix degut a la riquesa en lípids de la paret cel·lular que provoca la
hidrofòbia, la tendència d'adherir-se a altres cèl·lules en medi aquós. La hidrofòbia també és la
responsable de la resistència a la acció d'àcids i alcalins, del temps de generació i de la resistència
a la acció dels anticossos dels hostes (Venegas 2006).
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Figura 1.1-3:: Estructures formades per la interacció de les parets cel·lulars dels bacteris Mtb en un
cultiu líquid (Caceres et al. 2013).
2013)
Aproximadament un 20% del pes sec del bacteri són lípids. El Mtb està format per quatre capes.
La més interna és l'encarregada de donar rigidesa i forma a la cèl·lula
cèl·lula i està composta de mureïna
mureï
o peptidoglicà.. La resta estan compostes de complexes peptídics, polisacàrids i lípids formant
capes homogènies. La capa més externa del bacteri està formada per àcids micòlics i glicolípids
que s'uneixen a proteïnes i provoquen les característiques antigèniques
antigèniques del bacteri(Venegas
bacteri
2006).

1.1.4 Resistències i tractaments
Actualment la lluita contra la tuberculosis passa per combatre laa gran quantitat de resistències
que se'n desenvolupen. Un avenç molt important que s'ha produït en els últims anys és la
identificació
ació d'una sèrie de gens encarregats de la virulència del bacteri, per exemple els
encarregats de regular la codificació de proteïnes de membrana i els sintetitzadors de lípids de la
paret bacteriana(Borrero
(Borrero et al. 2011).
2011)
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Els tipus de resistències es poden classificar en diferents grups segons el seu origen (Caminero
2013):

•

La resistència natural es deu a la composició hidrofòbica de la paret cel·lular del
microorganisme. És el principal motiu pel qual medicaments com la penicil·lina i les
sulfonamides no tenen efecte sobre el bacil.

•

La mutació Wild type està provocada per la mutació genètica espontània del
microorganisme. La supervivències d'aquests mutants depèn de les taxes de mutació
i de la grandària de la població bacteriana amb la que conviu, com més gran és la
població més probabilitats hi ha de tenir cèl·lules mutants.

•

La resistència adquirida es produeix amb l'aplicació de medicaments sobre una
població de bacteris drogoresistents o sensibles. El medicament elimina els bacteris
sensibles, provocant així la replicació dels mutants, els quals acaben dominant.
Aquest fenomen és freqüent en lesions cavitàries degut a la superpoblació i
supervivència dels bacils mutants.

•

La resistència primària s'adquireix quan el pacient ha estat infectat amb una soca
resistent i, per tant, desenvolupa des del principi una malaltia resistent als
medicaments.

Les persones infectades amb tuberculosi resistent es divideixen en dos grans grups(Unión
Internacional Contra La Tuberculosis Y Enfermedades Respiratorias & Médicos sin fronteras
2012):

•

Els pacients que han estat infectats per primera vegada o han rebut un tractament
breu (menys d'un mes). La forma més probable de resistència entre aquests és la
primària, la qual sorgeix a partir de la transmissió del bacteri.
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•

Els pacients que han rebut tractaments de llarga durada (superior a un mes). Aquests
poden desenvolupar la resistència de tres formes possibles: mitjançant la infecció
primària amb bacteris drogoresistents, l'adquisició de la resistència durant el
tractament rebut o per la reinfecció de bacils resistents.

La classificació més adequada de les resistències als medicaments desenvolupades pel bacteri
Mtb es realitza dividint-les en tres grans grups(Caminero 2013):

•

La resistència de menor grau és la monoresistent, aquest tipus de tuberculosi és resistent
a un sol medicament de primera línia.

•

La poliresistència o multiresistència (TB-MDR) es produeix quan el bacteri de la
tuberculosi és resistent a més d'un medicament de primera línia, generalment a la
isoniazida i a la rifampicina.

•

La tuberculosi extremadament resistent (TB-XDR) no és acceptada mundialment, però
se'n diu així a la tuberculosi resistent a tots els medicaments antituberculosos provats al
laboratori.

L'estudi de la sensibilitat bacteriana vers els antibiòtics és el primer pas per determinar la seva
importància dins dels règims de tractaments contra la tuberculosi. Hi ha dos mètodes per realitzar
aquest estudi: la concentració mínima inhibitòria o la concentració bactericida mínima.
La concentració mínima inhibitòria (CIM) és la concentració mínima d'antibiòtic en un cultiu in
vitro capaç d'inhibir el creixement microbià durant un període de temps determinat i s'expressa
en µg/ml. En canvi, la CBM o concentració bactericida mínima és la concentració mínima
d'antibiòtic capaç d'induir la mort in vitro al 99.9% de la població bacteriana (Taroco et al. 2006). A
la Figura 1.1-4 hi ha la representació de la determinació en un medi caldós de la CIM i la CBM. Per
una banda es realitza el control, sense concentració d'antibiòtic, i per l'altre cinc dilucions amb
diferents concentracions d'antibiòtics. Es tracta d'anar disminuint la concentració del medicament
fins l'obtenció de la mínima per evitar el creixement microbià o la seva eliminació.
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Figura 1.1-4: Determinació de la CIM i la CBM mitjançant una microdilució en caldo (Taroco et al.
2006).
El tractament estàndard de la tuberculosi destinat a pacients infectats per primera vegada
consisteix en la combinació de quatre medicaments: isoniazida (H), rifampicina (R), pirazinamida
(Z) i etambutol (E). Aquests fàrmacs s'anomenen de primera línia.
Si apareixen resistències als medicaments de primera línia es recomana l'ús de fàrmacs de segona
línia, injectables o bacteriostàtics de via oral, juntament amb els de primera línia no resistents. Per
completar el tractament a vegades és necessari l'ús d'altres medicaments amb una eficàcia menor
als de primera línia (Ferrer i López 2015).
A la Taula 1.1-1 es classifiquen els medicaments disponibles actualment contra la tuberculosi en
tres grans grups segons la seva eficàcia o activitat distingint el seu ús en quatre grups: prevenció
de les resistències, activitat bactericida, esterilitzadora o de toxicitat.
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Taula 1.1-1: Medicaments per combatre la tuberculosi i la seva activitat sobre la malaltia (Ferrer i
López 2015)

Activitat

Prevenció de resistències

Bactericida

Esterilitzadora

Toxicitat
Àcid
peraminosalicílic

Rifampicina
Alta

Isoniazida

Rifampicina

Rifampicina

Pirazinamida

Isoniazida
Etambutol

Etionamida
Cicloserina
Linezolid

Injectables
Etionamida

Injectables

Fluoroquinolones
Injectables

Mitjana

Fluoroquinolones

Fluoroquinolones

Injectables
Pirazinamida
Isoniazida

Cicloserina
Àcid peraminosalicílic

Etambutol
Etionamida
Baixa

Pirazinamida

Rifampicina
Isoniazida

Pirazinamida

Isoniazida
Fluoroquinolones

La densitat de població per l'aparició de resistències varia segons el medicament utilitzat. A la
Taula 1.1-2 hi ha resumides les poblacions de bacteris necessàries per l'aparició de resistències
pels medicaments de primera i segona línia més importants.
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Taula 1.1-2: Número mínim de bacils per l'aparició d'un mutant resistent als medicaments
principals (Caminero 2013).
Medicament

Nombre de bacils

Isoniazida

105-106

Rifampicina

107-108

Estreptomicina

105-106

Etambutol

105-106

Pirazinamida

102-104

Fluoroquinolona

105-106

El medicament més efectiu per tractar la tuberculosi és la rifampicina (R), probablement l'únic
capaç de matar el microorganisme en totes les condicions de creixement metabòlic. Per aquest
motiu, la tuberculosi més difícil de tractar és la resistent a aquest fàrmac de primera línia.
La H és un medicament molt efectiu però en menor grau que la R. Aquest fàrmac té la capacitat
de matar els bacils quan es troben en fase de divisió contínua, per tant és clau durant les primeres
setmanes de tractament.
Els tractaments més efectius, tolerats i econòmics són els que combinen R i H. Al contrari, els
tractaments de la malaltia resistent a aquests dos fàrmacs (MDR) són els més llargs i menys
efectius i es basen en la utilització de dos tipus de medicaments, les fluoroquinolones (FQ) i els
injectables. El més efectiu d'aquests, la estreptomicina (S), no és una opció a tenir en compte
degut a l'elevada taxa de resistència a H associada amb aquest medicament (Caminero 2013).
Els medicaments destinats a combatre la tuberculosi drogoresistent es divideixen en cinc grups
segons les serves característiques i la seva efectivitat (Taula 1.1-3).
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Taula 1.1-3: Agrupació dels medicaments per combatre la tuberculosi sensible i resistent en base
a les seves característiques i la seva efectivitat (Caminero 2013).
Grup

Medicaments antituberculosos
Isoniazida
Rifampicina

1

Orals de primera línia
Etambutol
Pirazinamida
Ofloxacina

2

Fluoroquinolones

Levofloxacina
Moxifloxacina
Estreptomicina
Kanamicina

3

Injectables
Amikacina
Capreomicina
Etionamida/protionamida

4

Segona línia

Cicloserina/terizidona
àcid peraminosalicílic
Clofazimina
Amoxicil·lina amb clavulànic
Linezolid

5

Menys efectius o d'informació escassa
Imipenem
Claritromicina
Altes dosis d'isoniazida Tioacetazona.
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El grup 2 està format per un conjunt de medicaments anomenats fluoroquinolones. La seva
efectivitat per combatre la tuberculosi encara no ha estat aprovada per les autoritats reguladores
però la OMS els considera essencials:

•

La moxifloxacina (MFX) és un medicament econòmicament costós.

•

La levofloxacina (LFX) és considerada, juntament a la MFX, un tractament preferible a
l'ús d'ofloxacina per la seva disponibilitat.

•

La ofloxacina (OFX) és un medicament considerat essencial per l'Organització Mundial de
la Salut (OMS) però és preferible l'ús d'altres alternatives.

Els medicaments injectables es troben en el grup 3:

•

L'amikacina (AM) és un antibiòtic aminoglicòsid considerat essencial per la OMS que no
presenta diferències clíniques amb l'antibiòtic aminoglicòsid essencial kanamicina (KM) ja
que tots dos presenten els mateixos efectes secundaris i tenen nivells de resistència
elevats. Per aquests motius s'escull un dels dos medicaments en base al preu, la
disponibilitat i la seva adaptabilitat.

L'adaptabilitat de l'AM i el KM és molt important ja que aquests medicaments s'han
d'aplicar de forma injectada, per tant ha de ser un expert el que administri el producte
durant els vuit mesos de tractament. Pels països de menys recursos existeix
l'amikacina en estat líquid i pols.

En cas d'existir un resistència la kanamicina s'utilitza l'injectable capreomicina.

•

El capreomicina (CM) és un antibiòtic polipèptid essencial que presenta resistències
creuades amb els medicaments AM i KM. Juntament amb la moxifloxacina, l'àcid
peraminosalicílic (PAS) i la cicloserina és un dels quatre medicaments que provoca un
cost elevat del tractament de la tuberculosi resistent.
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•

L'estreptomicina (S) és un antibiòtic aminoglicosídic útil per combatre la tuberculosi amb
un tipus de resistència primària.

El grup 4 el formen els medicaments essencials de segona línia:

•

L'etionamida (ETO) és del grup de les carbotionamides, un derivat de l'àcid isonicotínic.
Aquest medicament presenta una resistència creuada amb la protionamida, un anàleg del
propil de l'ETO.

•

El medicament protionamida (PTO) forma part dels carbotionamides. El subministrament
d'aquest medicament millora amb el temps i per tant el seu preu es va reduint.

•

La cicloserina (CS) és un anàleg de la D-alanina i un dels medicaments més cars per tractar
la tuberculosi.

•

La terizidona (TRD) no és considerat un medicament essencial per la OMS. És una
combinació de dues molècules de la cicloserina i per tant la seva forma d'actuar és
similar. La resistència creuada amb la cicloserina és completa, per tant en alguns països
s'utilitza aquest medicament com a substitut de la CS.

•

L'àcid peraminosalicílic (PAS) i PAS sòdic són àcids salicílics antifúngics. El PAS es considera
essencial mentre que el PAS sòdic no. La concentració de PAS varia segons el producte i el
fabricant que el produeix i és un dels medicaments que provoca un cost més elevat en el
tractament de la tuberculosi.

El medicament PAS presenta problemes d'adaptabilitat, necessita ser conservat per sota
dels 15ºC per tant això comporta un cost afegit d'aquest tractament.
Els últims estudis realitzats sobre la degradació del producte indiquen que es pot
conservar sota els 40ºC però amb una humitat del 75% durant com a màxim un mes.
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Els medicaments menys efectius o dels quals hi ha escassetat d'informació es troben agrupats en
el grup 5:

•

La clofazimina (CFZ) és un medicament derivat de la fenazina. No està acceptat de forma
oficial per combatre la tuberculosi resistent, per tant la OMS recomana el seu ús quan es
tracta d'una tuberculosi multiresistent o totalment resistent i no hi ha més opcions.

•

El linezolid (LZD) és un antibiòtic 2-oxazolina que no està acceptat pel tractament de la
tuberculosi però s'han portat a terme estudis en els quals es demostra la seva efectivitat
per tractar la variant resistent de la malaltia. Provoca diversos efectes secundaris sobre
els pacients però encara així té un paper molt important en pacients infectats de la
variant més resistent de la tuberculosi (XDR-TB) (Unión Internacional Contra La
Tuberculosis Y Enfermedades Respiratorias & Médicos sin fronteras 2012).

•

L'Amoxicil·lina amb clavulànic és un medicament de via oral inhibidor de β-lactamases,
una enzima responsable de la resistència sobre l'acció de certs antibiòtics, del qual la
informació és limitada.

•

L'experiència clínica del medicament anomenat imipenem (IM) és molt limitada, només
s'ha observat la seva activitat de forma in vitro.

•

La claritromicina (C) és un macròlid, es caracteritza per tenir un anell macrocíclic de
lactona amb 14 o 16 membres. La seva funció és la inhibició de la síntesi de proteïnes
gràcies a la unió amb la subunitat 50S del ribosoma(Southeastern National Tuberculosis
Center 2010).

•

La combinació d'isoniazida i tioacetazona és tan econòmica com l'ús individual de la H.
L'objectiu de l'ús de la tioacetazona és la inhibició de l'aparició de resistències a la H
(Organización Mundial de la Salud 1992).
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1.1.5 Recerca de nous medicaments
Actualment hi ha vuit medicaments nous repartits en les fases d'assaig I, II i III per tractar la
tuberculosi susceptible i resistent als antibiòtics. Entre ells hi ha medicaments nous i combinacions
d'antibiòtics ja existents (Annex A).
El treball realitzat a continuació s'emmarca en l’ inici d’una col·laboració amb el grup de recerca
de l'Hospital Clínic de Barcelona liderat pel microbiòleg Julià González Martin, que s'encarrega de
la investigació de soques de Mtb resistents i la seva virulència. Utilitzen tècniques fenotípiques i
genotípiques sobre mostres clíniques o cultius aïllats per caracteritzar el bacteri i sobre mostres
clíniques per determinar les característiques dels fàrmacs de primera i segona línia. Per dur a
terme aquests estudis realitzen dos tipus d'assajos, amb cultius in vitro i ex vivo. Treballen assajant
l’efecte de combinacions de fàrmacs en els cultius, buscant dinàmiques de sinergia, antagonisme i
indiferència.
En concret, estudien combinacions de fàrmacs incloent quinolones, clofazimina i el nitroimidazol
PA-824, sota la hipòtesi que poden ser tant eficaces per al tractament d’aïllaments de Mtb
multiresistent i aïllaments sensibles com ho és la combinació isoniazida+etambutol+rifampicina
per a la tuberculosi sensible(López-Gavín et al. 2016; Rey-Jurado et al. 2013).
Es pretén complementar la seva recerca experimental de combinacions de fàrmacs per combatre
soques resistents amb una aproximació matemàtica mitjançant modelització, per tal
d’incrementar la comprensió dels sistemes experimentals i de la interacció entre els diversos
antibiòtics.

1.2 Modelització matemàtica per la recerca biomèdica
Un model és una representació simplificada o una descripció d'un sistema. En ciència, els models
s'utilitzen per entendre un sistema determinat, fer prediccions sobre una possible evolució del
sistema i condicionar o manipular un sistema per obtenir unes condicions concretes (Haefner
2005).
Clàssicament, en recerca biomèdica s'utilitzen tres tipus de models experimentals (Voet i Voet
2006):
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•

Cultius in vitro: en llatí significa "dins del vidre". Aquests experiments es duen a terme
fora de l'organisme viu en un ambient artificial, com en un medi de cultiu. És adequat per
deduir un mecanisme d'acció, amb la interacció de menys variables i les reaccions
amplificades.

•

Cultius ex vivo: significa "fora del cos". Les cèl·lules s'extreuen i s'incuben en un vector per
més tard ser introduïdes de nou en un cos amb la mínima alteració de les condicions
naturals.

•

Cultius in vivo: en llatí significa "dins d'una cosa viva". Són models que ocorren a l'interior
d'éssers vius. Poden ser tan assajos amb animals com assajos clínics. Permet observar de
forma més adequada els efectes globals d'un experiment.

Per realitzar l'estudi de la combinació de fàrmacs en biomedicina s'utilitzen els tres tipus de
models experimentals mencionats, habitualment en l'ordre següent: 1. in vitro, 2. ex vivo, 3. in
vivo.
La primera fase (in vitro) és molt important per entendre els aspectes biològics del bacteri Mtb,
per tant també permet estudiar quins factors ambientals són més o menys favorables pel seu
creixement. Per estudiar l'aplicació d'antibiòtics sobre el bacteri Mtb s'utilitza la fase ex vivo per
determinar les interaccions entre el bacteri i els macròfags. La tercera fase (in vivo) és necessària
per incorporar la interacció de factors com la resposta immune o inflamatòria de l'organisme
infectat. L'animal més utilitzat en cultius in vivo és el ratolí pel seu baix cost i la facilitat de
manipulació, però en el cas de la tuberculosi aquesta espècie presenta certs inconvenients: les
reaccions immunes i inflamatòries són molt diferents a les humanes i la seva estructura física
pulmonar està molt allunyada de la humana ja que manca de septes i lòbuls secundaris. Per
estudiar la tuberculosi s'utilitzen també espècies com els conillets d'índies i els macacos, ja que
l'espècie ideal per la seva similitud amb els humans seria el porc, però aquest té un valor
econòmic molt elevat i és difícil de manejar.
La modelització matemàtica permet fer també experiments in silico, els quals s'utilitzen per
entendre la dinàmica del sistema, optimitzar protocols experimentals, dissenyar nous
experiments i explorar zones que no es poden dur a terme al laboratori.
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1.2.1 Tipus de models
Els models matemàtics es poden classificar en quatre grups (Haefner 2005):
•

Conceptuals o verbals: les descripcions del model es realitzen amb un llenguatge natural.

•

Esquemàtic: representació gràfica dels objectes d'un model i les seves relacions.

•

Físic: model físic d'un sistema real.

•

Formal: model matemàtic, normalment utilitzant recursos algebraics o equacions
diferencials.

Els models científics s'utilitzen per resoldre tres tipus de problemes: sintètics, d'anàlisi i
instrumentació.
A cada problema li correspon un tipus de model. Pels problemes d'anàlisi s'utilitzen models de
comprensió de sistemes reals, físics o lògics. Els models de predicció del futur o de qualsevol
situació desconeguda resolen problemes de síntesi. Si el problema a resoldre és la instrumentació
s'utilitzen models de control amb l'objectiu de manipular o limitar un sistema per tal d'obtenir les
condicions desitjables(Haefner 2005).
Els tres problemes introduïts es troben sintetitzats a la Taula 1.2-1.
Taula 1.2-1: Agrupació dels possibles problemes científics en tres grups segons els coneixements
que se'n tenen i els objectius que es volen assolir (Haefner 2005).

Problemes a
resoldre

Síntesi

Anàlisi

Instrumentació

Descripció

Ús del coneixement de les entrades i les sortides per tal de deduir les
característiques del sistema
Ús del coneixement de les parts del sistema i els seu estímuls per justificar les
reaccions observades
Disseny d'un sistema per obtenir una sortida desitjada com a resultat d'una entrada
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Les funcions utlitzades en la modelització matemàtica permeten agrupar-los en diferents grups
dicotòmics. Poden ser empírics o teòrics, estocàstics o deterministes, estàtics o dinàmics, agregats
o distribuits.
Un model és empíric si es fonamenta en l'experimentació i les relacions estadístiques entre les
variables les quals només són vàlides per un context determinat. En canvi, si es basa en les lleis
físiques és un model teòric o mecanicista.
El model estocàstic inclou processos aleatoris dins del model els quals modifiquen els valors de les
variables. Al contrari, un model determinista té un conjunt de paràmetres i variables d'entrada de
valors fixes amb els quals s'obté el mateix conjunt de valors de sortida.
En relació al temps, hi ha models dinàmics, els quals simulen en el temps i retornen el valors de les
variables en funció del temps transcorregut, i models estàtics amb els que s'obté un resultat per
un període de temps determinat.
En funció de l'àrea d'estudi hi ha models agregats, en els quals es considera tota l'àrea de forma
conjunta (models sense espai explícit) mentre que en els models distribuïts s'estudia l'àrea en
porcions i mitjançant una variable contínua (Alonso i Palazón 2008).
Hi ha dos tipus d'estratègies de modelització: bottom-up i top-down.
•

Una estratègia top-down consisteix en la descripció de la dinàmica d'un sistema
mitjançant equacions diferencials globals. El seu ús el limita a sistemes sense
heterogeneïtat sobre el problema a tractar i amb variables ajustades a una hipòtesi
contínua.

•

L'estratègia bottom-up es realitza amb el modelatge de les parts del sistema i les seves
interaccions per reproduir la dinàmica del sistema. Els models basats en l’individu (IBMs)
o models basats en agents (ABMs) són exemples de models que utilitzen aquesta
estratègia.

La modelització basada en l'individu o IBM descriu i simula individus o parts d'un sistema com
entitats autònomes i discretes caracteritzades mitjançant regles de comportament i capaces de
relacionar-se entre elles i amb el seu entorn (Ginovart et al. 2011). En aquest tipus de
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modelització l'objectiu és modelitzar els individus, les seves relacions, les regles per les quals es
regeixen i l'entorn en el que es mouen.

1.2.2 Protocol ODD
Els models basats en l'individu o IBMs són més complicats d'analitzar, entendre i comunicar que
els models analítics tradicionals. El problema més greu que presenten és la falta d’un mètode
estàndard per la comunicació del model, ja que no pot descriure’s amb un conjunt d’equacions.
Per solucionar-ho s'ha establert un protocol per descriure els models IBMs anomenat protocol
ODD (Grimm et al. 2010). Aquestes lletres pertanyen a les inicials de les paraules: Overview,
Design concepts & Details. L'estructura bàsica del protocol consisteix en set elements agrupats en
aquests tres grups.

L'esquema general del protocol ODD segueix una lògica (Taula 1.2-2). Primer s'explica el context i
la informació general (Overview), després s'expliquen les estratègies considerades (Design
concepts) i per finalitzar es detalla les característiques del model (Details) (Grimm et al. 2010).

L'Overview es fonamenta en tres elements: propòsit o objectiu, variables d'estat i escala o
magnitud. La descripció d'aquests elements aporta una visió general i resumeix l'estructura del
programa. Amb aquesta introducció el lector entén de forma ràpida i subjectiva la idea del model i
la seva complexitat.

El bloc Design concepts descriu els conceptes bàsics del model per tal de vincular el seu disseny
amb els conceptes generals, aquests conceptes inclouen l'emergència, les interaccions entre
individus, si els individus tenen en compte les futures condicions o per què o com consideren
l'estocasticitat.

La última part, Details, inclou tres elements: inicialització, entrada i submodels. En aquest apartat
s'explica detalladament els conceptes de la part Overview.
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Taula 1.2-2: Classificació dels elements del protocol ODD adaptada de l'article Grimm et al. (2010).
Elements del protocol ODD
Purpose
Overview

Entities, state variables and scales
Process overview and scheduling
Basic principles
Emergence

Design concepts

Design concepts

Interaction
Stochasticity
Observation

Initialization
Details

Input data
Submodels

1.2.3 Plataforma NetLogo
Uri Wilensky va crear l'any 1999 la plataforma NetLogo, un entorn que permet la programació i
simulació dels IBMs amb l'objectiu d'estudiar i entendre el comportament dels agents, la
interacció entre ells i amb el seu entorn (Tissue i Wilensky 2004).
El llenguatge requerit per aquesta plataforma és un llenguatge de programació molt senzill. Està
dotat d'una representació animada i nombrosos estils de gràfics. No hi ha una limitació en el
nombre màxim d'agents que suporta el sistema però depenent de la quantitat funcionarà més
ràpid o menys, a més hi ha la opció de alentir o accelerar les simulacions i visualitzar o no el "món"
i la seva evolució.
El programa inclou una biblioteca de models amb una breu descripció dels objectius com es
mostra en la Figura 1.2-1.

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
UPC - BarcelonaTech

35

36

Figura 1.2-1: Biblioteca de models del programa NetLogo.
Un paràmetre molt important de NetLogo és el pas de temps, el qual s'anomena tick i s'utilitza per
controlar la durada de les simulacions.
La plataforma està formada per tres pàgines principals: Executar, informació i codi.
En la pestanya "Executar" hi ha la representació del "món" i les components que es desitja fixar
(Figura 1.2-2). Aquests components poden ser botons, per exemple les comandes Setup i Go;
controls de desplaçament que tenen un mínim i un màxim entre els quals es pot moure el valor
del paràmetre; interruptors que segueixen comandes ON/OFF; entrades, les quals són molt útils a
l'hora de fixar el valors dels paràmetres o eines molt útils com és l'ús de monitors, en els quals es
mostra la variable que desitgis i la seva variació en el temps i l'ús de representacions gràfiques per
observar l'evolució de la simulació.
La pàgina "Informació" (Figura 1.2-3) és una finestra en la que hi ha redactada la introducció del
model. Aquesta pàgina és editada pel creador del model per tal de donar a conèixer com
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funciona, com s'ha d'utilitzar, i suggerir tant les diferents maneres de fer-lo funcionar i variar els
valors dels paràmetres com d'agregar o canviar sentències del model.
En la finestra "Codi" (Figura 1.2-4) es troba les sentencies que controlen el model. Els models
estan formats per quatre tipus d'agents: turtles, patches, links i observer. Els turtles són agents
mòbils que interaccionen entre ells i amb el seu entorn, en canvi els patches són les porcions o
divisions estàtiques del "món" de simulació. Aquests dos estan dotats de variables pròpies les
quals es descriuen i controlen amb les sentències turtles-own i patches-own (Ginovart i Prats
2012). Els agents anomenats links connecten dues turtles mentre que l'observer no es troba a
l'interior de l'espai simulat, sinó que és un observador que pot donar instruccions als agents de
l'interior. Les comandes i sentencies són les encarregades de controlar els agents (Tissue i
Wilensky 2004).

Figura 1.2-2: Exemple de l'aspecte que presenta la finestra "Executar" de l'exemple "Virus"
disponible en la biblioteca del programa NetLogo.
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Figura 1.2-3: Exemple de l'aspecte que presenta la finestra "Informació" de l'exemple "Virus"
disponible en la biblioteca del programa NetLogo.

Figura 1.2-4: Exemple de l'aspecte que presenta la finestra "Codi" de l'exemple "Virus" disponible
en la biblioteca del programa NetLogo.
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1.3 Context i objectius
Com s'ha mencionat anteriorment (punt 1.1.5) aquest treball s’emmarca en l’inici d’una
col·laboració amb el grup de recerca liderat pel Dr. Julià González, de l'Hospital Clínic de
Barcelona. L'objectiu d’aquesta col·laboració és millorar la interpretació de les mesures
experimentals realitzades amb combinacions d'antibiòtics en soques resistents. Per avançar en
aquesta direcció, l'objectiu general d'aquest treball és desenvolupar un model basat en l’individu
(IBM) d’un cultiu de Mycobacterium tuberculosis on es pugui assajar l’efecte d’antibiòtics per a
soques resistents.
Els objectius específics necessaris per assolir l’objectiu principal són:
1. Identificar treballs i articles relacionats amb el gènere Mycobacterium amb l'objectiu de
determinar les característiques bàsiques dels bacteris i de l’efecte dels antibiòtics.
2. Dissenyar i implementar en NetLogo un model IBM que permeti observar l'evolució d’una
població de Mycobacterium tuberculosis durant 14 dies en cultiu tancat.
3. Analitzar la dinàmica del model en funció dels paràmetres d’entrada utilitzats i, en particular, en
condicions de nutrient limitant.
4. Desenvolupar i implementar un primer model d’absorció i efecte d’antibiòtics en diversos punts
del cicle cel·lular.
5. Analitzar la dinàmica del model amb antibiòtic en funció del mecanisme d’acció escollit.
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2 Materials i mètodes
2.1 Descripció del model bàsic mitjançant el protocol ODD
2.1.1 Purpose
Aquest model permet la visualització de l'evolució d'un cultiu in vitro de Mycobacterium
tuberculosis. L'objectiu final del model és investigar l'efecte que provoquen els antibiòtics sobre
els bacteris Mycobacterium tuberculosis resistents i ultraresistents als medicaments. Per observar
aquests canvis en el creixement i l'evolució d'un cultiu de Mtb es treballa a partir d’una simulació
control (sense antibiòtic) amb una certa població inicial amb l'objectiu d'augmentar-la 1000
vegades arribats els 14 dies de cultiu, tal com s'observa en alguns cultius experimentals.

2.1.2 Entities, state variables and scales
El model està forma per dos tipus d'entitats: els bacteris i el seu entorn o ambient (cel·les
espacials).
Els individus del model són bacteris de la família Mycobacterium tuberculosis, representats per
esferes de color rosat, els quals s'alimenten de nutrient difús en els patches. A mesura que els
microorganismes s'alimenten la quantitat de nutrient de les cel·les disminueix. Cada bacteri o
turtle està caracteritzat per la seva posició espacial, la massa, el volum, l'edat, el temps de
replicació i duplicació cel·lular, l'índex de viabilitat i l'energia de manteniment (Ginovart et al.
2002).
L’edat és un paràmetre de control, malgrat no tenir un sentit clar en els sistemes reals. El volum
de reproducció és el volum que ha d'assolir un bacteri per poder iniciar el període de duplicació, o
sigui per iniciar el temps de replicació cel·lular. El temps de replicació i duplicació cel·lular és el
temps transcorregut des de l'assoliment del volum de reproducció fins la duplicació del bacteri.
L'energia de manteniment representa la quantitat de nutrient que el bacteri necessita per dur a
terme les seves funcions vitals. És proporcional a la massa del bacteri, per tant, augmenta amb
l'evolució de la cèl·lula, es veu limitat per paràmetres fixats inicialment i provoca canvis en l'índex
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de viabilitat, l'alimentació del bacteri i el seu volum, o sigui regula el creixement del bacteri.
L'índex de viabilitat representa la malmesa cel·lular, quan l'índex supera el valor fixat inicialment
es provoca la mort del bacteri. Aquest paràmetre augmenta de forma unitària quan el
microorganisme no aconsegueix el nutrient necessari per realitzar les seves activitats, és a dir, per
satisfer la seva energia de manteniment.
L'espai virtual en el que es duu a terme la simulació és bidimensional, un espai quadrat que
considerem dividit en un reticulat de 100 cel·les (10 x 10 cel·les). Considerem que cada cel·la
correspon al que seria un volum real de 10-12 m3. Cada patch està caracteritzat pel nutrient que
conté i la quantitat de bacteris que hi ha. El nutrient és l’única variable que no es mesura en
unitats reals, sinó en mass simulation units (msu). S’utilitza aquesta opció per la simplificació
realitzada respecte els cultius reals, on el creixement té lloc en un medi complex amb composició
diversa, mentre que al programa de simulació s’utilitza una font de nutrient genèrica. El nutrient
del qual s'alimenten els bacteris es troba difós de forma uniforme. El coeficient de difusió del
nutrient es troba fixat en la finestra del codi. L'espai no està limitat, per tant els bacteris poden
moure's lliurement per tot l'ambient. S’utilitzen condicions periòdiques de contorn.

2.1.3 Process overview and scheduling
La interfície del programa està formada per una sèrie d'entrades que caracteritzen i limiten les
simulacions. D'aquesta manera l'usuari pot canviar els paràmetres d'entrada del programa
recollits a la Taula 2.1-1 per obtenir els resultats desitjats.
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Taula 2.1-1: Paràmetres d’entrada disponibles a la interfície del programa.
Nom

Descripció
Volum cel·lular a partir del qual

reproduction_volume

els bacteris es reprodueixen

Unitats
m

Temps mitjà de vida d'una
viability_time

cèl·lula en un medi de cultiu

s

tancat
Temps de replicació i duplicació
trd

mitjà del Mtb
Pas de temps de cada tick de la

time_step

initial_bacteria

initial_nutrient_concentration

patch_volume

C_max

simulació

s

s

Número inicial de bacteris

nº bacteris

Quantitat inicial de nutrient

msu
m

difús
Volum d'una cel·la o patch

m

Coeficient de flux màxim de

msu
m

nutrient
Constant de manteniment de la

C_mant

cèl·lula per dur a terme les

-

seves funcions vitals

density

Densitat de les cèl·lules

kmsu
m

mean_age

Edat mitjana de les cèl·lules

s
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Cada bacteri interactua amb el seu entorn alimentant-se del nutrient disponible en el patch on es
troba per difusió. Els processos que regulen l'activitat bacteriana segueixen un ordre establert:

I.

Envelliment: els bacteris augmenten la seva edat en funció del temps transcorregut. Cada
hora s'augmenta l'edat individual dels bacteris.

II.

Moviment: els microorganismes tenen la capacitat de moure's pel seu entorn de forma
aleatòria.

III.

Alimentació, manteniment i creixement: els bacteris s'alimenten del nutrient disponible
en el seu patch en funció del seu volum cel·lular i creixen en relació a l'aliment ingerit.

IV.

Viabilitat: l'energia de manteniment de les cèl·lules és proporcional a la seva massa; si no
se satisfà es veu perjudicada per l'índex de viabilitat.

V.

Reproducció: els bacteris es dupliquen quan assoleixen el volum i el temps necessari per
fer-ho.

L'entorn en el que es mouen els bacteris està regulat pel procés de difusió del nutrient, el qual es
troba fixat en la finestra del codi.
Per realitzar l'estudi del comportament del model i de l'efecte dels paràmetres d’entrada
s'identifiquen les variables de sortida de la Taula 2.1-2.
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Taula 2.1-2: Variables de sortida de la simulació, recollides en un full d' Excel generat pel propi
programa.
Codi

Nom

Count turtles

Número de bacteris

Descripció
Quantitat de bacteris que s'obté

Unitats

-

durant la simulació
Sum [volume] of

Volum cel·lular total

turtles

maintenance_energy

Trdi

de cada pas de temps

Energia de

Nutrient total necessari per realitzar

manteniment

les funcions biològiques dels bacteris

Temps de replicació i

Temps mínim per duu a terme la

duplicació

duplicació cel·lular

Velocitat mitjana de
mean_uptake_rate

Suma del volum unitari dels bacteris

consum del nutrient

Age

Edat cel·lular

reproduction_time

Temps de reproducció

total_nutrient

Nutrient total

total_biomass

Biomassa total

mean_dupl_time

Temps de duplicació

Velocitat a la qual els bacteris
consumeixen el nutrient de forma
individual
Edat individual de cada cèl·lula
Temps necessari per dur a terme la
duplicació cel·lular
Quantitat de nutrient disponible en
el conjunt de patches de la simulació
Quantitat de biomassa total
Mitjana del temps de duplicació dels
bacteris

m

kmsu

s

kmsu
s
s
s

kmsu
kg
s
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Amb les sortides obtingudes de cada simulació, detallades a la Taula 2.1-2, es calculen una sèrie
de variables que caracteritzen la dinàmica de creixement obtinguda (Taula 2.1-3). Els valors com el
volum mitjà, la velocitat mitjana de consum de nutrient i la velocitat específica de creixement amb
base 10 (el pendent de la representació semi-logarítmica amb base 10 de la concentració de
bacteris), es calculen amb el valor mitjà de la fase exponencial que correspon a condicions de
creixement balancejat. La variable Time to the first division es calcula amb la recerca de la primera
divisió cel·lular mitjançant la representació gràfica del logaritme del nombre de bacteris vers el
temps.
La velocitat específica de creixement es defineix com μ =

. La velocitat específica amb base

10 es calcula mitjançant el pendent de la recta que relaciona el logaritme amb base 10 del
nombre de bacteris amb el temps en condicions de creixement balancejat i es defineix com
μ

=μ

à

· log

, on μ

à

és la velocitat específica de creixement màxima (durant el

creixement exponencial).
Taula 2.1-3: Variables calculades de cada simulació per comprar-les.
Nom de la variable

TFD

µ10

Descripció
Time to the first division : temps transcorregut fins la primera
divisió cel·lular
Velocitat específica de creixement de la població de bacteris en
base 10

Unitats
h
1
h

Vm

Volum mitjà dels bacteris

m

Uptm

Velocitat mitjana de consum de nutrient

kmsu
h

El diagrama de flux que segueix la programació del model es mostra a la Figura 2.1-1.
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Figura 2.1-1: Diagrama de flux del model elaborat mitjançant la plataforma NetLogo.
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2.1.4 Design concepts
Basic principles
Les simulacions realitzades amb NetLogo estan basades en els principis del model INDISM, An
Individual-based Discrete Simulation Model to Study Bacterial Cultures. Aquest model va ser
desenvolupat i dissenyat amb l'objectiu de simular el creixement i el comportament de les
colònies bacterianes. El model, tal com indica el seu nom, és discret en el temps i l'espai. La seva
funció principal és el control d'un grup de bacteris amb variables aleatòries i temporals en cada
pas de temps (Ginovart et al. 2002).
Emergence
La dinàmica de la població de bacteris depèn fortament de la quantitat de nutrient disponible i de
l'efecte dels antibiòtics sobre els microorganismes i la seva activitat.
La quantitat de nutrient consumit pels bacteris té efectes sobre el seu creixement, reproducció i
viabilitat cel·lular.
Interaction
Durant la simulació els bacteris no interaccionen entre si però sí amb el seu entorn, ja que
s'alimenten del nutrient disponible al patch que es troben, reduint la quantitat disponible pel
bacteri següent .
Stochasticity
El model conté processos aleatoris relacionats amb els paràmetres que caracteritzen la distribució
inicial dels bacteris i dels seus descendents.
L'aleatorietat s'aplica també amb la incorporació de soroll gaussià a paràmetres propis dels
bacteris com són el seu volum, al temps de duplicació, l'edat cel·lular i el temps de viabilitat. La
majoria de les desviacions aplicades són del 20% el valor de les mitjanes.
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Observation
Durant la simulació es visualitza l'evolució de la població en la pantalla d'interfície. La Taula 2.1-4
mostra les observacions que es realitzen durant la simulació i de quin tipus són aquestes
visualitzacions (en forma de representació gràfica o monitor). Aquesta informació també es recull
i s'extreu amb un fitxer extern (Excel) per tal d'analitzar els resultats obtinguts.
Taula 2.1-4: Paràmetres i variables que es poden observar en la finestra d'interfície.
Observacions

Tipus d'observació

Temps

Monitor

Temps mitjà de duplicació

Monitor

Número de bacteris

Monitor

Velocitat mitjana d'alimentació

Monitor

Nutrient total

Representació gràfica

Bacteris viables

Representació gràfica

Biomassa total viable

Representació gràfica

Índex de viabilitat

Representació gràfica (Histograma)

2.1.5 Details
Initialization
De forma inicial es configura una entrada de 100 bacteris repartits de forma aleatòria. Aquest
nombre de microorganismes es pot variar a partir d'una entrada de la interfície del simulador.
Cada bacteri té assignat un volum propi fixat amb un valor mig deu vegades més petit que el de
reproducció, el qual pren un valor de 7.9·10-19 m3.
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La distribució inicial del nutrient a cada patch es regula des de la interfície mitjançant una entrada
de la concentració inicial de nutrient amb un coeficient de difusió del 50% (valor fixat a la finestra
"Codi").
Abans de realitzar les simulacions es poden variar els valors de certs paràmetres mitjançant
entrades. Aquests són: el nutrient màxim que poden captar els bacteris, el temps de viabilitat
cel·lular, el temps de replicació i duplicació, el pas de temps amb el que es treballa, el volum de
cada patch, el coeficient de difusió de l'aliment, la constant de manteniment, la densitat del cultiu
i l'edat mitjana dels bacteris amb la que inicien la simulació.
L'estat inicial del sistema es realitza amb la determinació de la forma i la quantitat de bacteris
inicials. El seu volum segueix una distribució normal amb una mitjana de 7.9·10-20m3 amb una
desviació de 1.58·10-19 m3 i es procedeix a l'assignació dels paràmetres viab ,
maintenance_energy, repduction_time i s_int amb el valor 0 i els paràmetres trdi i age, els quals
tenen una distribució normal amb una mitjana modificable en la finestra d'interfície i una
desviació del 15% i el 20% respectivament.
Els bacteris tenen forma d'esfera a la interfície, però en la realitat són bacils. El seu volum es
calcula de la forma següent:
! = " · #$ · ℎ

(1)

on V és el volum del bacteri, r és el radi i h la llargada. A partir d'aquesta equació s'extreu el volum
mitjà de reproducció de Mtb, i amb la densitat, la massa del bacteri:
! = " · &2.25 · 10+, -$ · 5 · 10+. = 7.9 · 10+ 1 2

2 = ! · 3 = 7.9 · 10+ 1 2 · 1000

4256
= 7.9 · 10+ . 4256
2

(2)

(3)

Els valors inicials que caracteritzen els bacteris es troben repartits en variables i paràmetres en la
Taula 2.1-5.
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Taula 2.1-5: Variables i paràmetres que caracteritza la inicialització dels microorganismes.
Valor

Nom

Codi

Variable/Paràmetre

Volum inicial

volume

Paràmetre

7.9·10-20

m3

Massa inicial

mass

Paràmetre

7.9·10-17

kmsu

Volum de reproducció

reproduction_volume

Paràmetre

7.9·10-19

m3

trdi

Paràmetre

54000

s

Edat cel·lular

age

Paràmetre

3600

s

Rendiment

Y

Variable

0.00-1.00

-

Velocitat de mortalitat

death-rate

Variable

0.00-1.00

-

Temps de viabilitat

viability_time

Paràmetre

604800

s

Coeficient de flux màxim

C_max

Paràmetre

300

kmsu/m3

Constant de manteniment

C_mant

Paràmetre

10-7

-

Temps de replicació i
duplicació

inicial

Unitats

L'ambient inicial en el qual es mouen els bacteris es caracteritza pels paràmetres recollits a la
Taula 2.1-6. En la finestra d'interfície hi ha representat de forma gràfica la quantitat de nutrient
disponible en l'ambient, la qual disminueix amb el pas del temps i l'augment del nombre de
bacteris.
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Taula 2.1-6:: Variables i paràmetres que caracteritza la inicialització de l'ambient.

Nom

Valor

Codi

Variable/Paràmetre

initial_nutrient_concentration

Paràmetre

5000

kmsu/m3

Volum de cada patch

patch_volume

Paràmetre

10-12

m3

Coeficient de difusió

Diffuse local_nutrient

Variable

50%

-

Concentració
unitària de nutrient

inicial

Unitats

D'acord amb la Taula 2.1-5 i la Taula 2.1-6, a la Figura 2.1-2 i la Figura 2.1-3
3 hi ha el codi de
computació implementat per dur a terme la inicialització de les simulacions.

Figura 2.1-2: Codi computacional de la inicialització dels bacteris.

Figura 2.1-3: Codi computacional de la inicialització del medi.
medi
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Submodels
Els processos aplicats sobre els microorganismes s'executen per cada bacteri a cada pas de temps
i es guarden en un full extern per tal de portar-ne el control cada pas de temps i veure la seva
evolució:

1. Creixement (to growth): és el procés de creixement en edat. Cada pas de temps
s'augmenta 1 hora l' edat de la cèl·lula, d'aquesta manera es controla el temps de vida de
les cèl·lules.
2. Moviment (to move) : els bacteris es mouen sempre d'una en una casella, això significa
que es mouen lentament pel seu entorn.
3. Consum de nutrient (to uptake): el consum del nutrient es produeix per difusió a través
de la llei de Fick i depèn del volum cel·lular i de la concentració present en la seva cel·la o
patch. La fórmula de difusió i difusió màxima aplicada són les següents:

7 = −9 ·

7

à

=B

:;<62 · 9=
>?2 _5> A

9=
:;<62
E · =_2CF ·
CD5 9=
>?2 _5> A

(4)

(5)

En el cas de l'equació de la llei de Fick pel consum màxim de nutrient el símbol de
l'equació es determina mitjançant la diferència de concentracions entre l'interior i
exterior de la cèl·lula (DC). A partir de les diferències de fluxos, és a dir, quin flux limita, es
determina si el nutrient entra a l'interior de la cèl·lula amb el codi representat en la Figura
2.1-4.
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Figura 2.1-4: Codi computacional de la fase de consum de nutrient.

): el nutrient consumit pels bacteris s'utilitza per realitzar les funcions
4. Viabilitat (to viability):
vitals i assegurar el manteniment de la cèl·lula. Aquest manteniment es veu afectat per la
constant de manteniment i l'índex de viabilitat. Si el bacteri té nutrient suficient l'índex
s'anul·la i creix (en el cas que el volum no sigui encara el màxim possible). Si no té prou
nutrient per dur a terme
erme les funcions vitals l'índex augmenta en una unitat i consumeix
tot el nutrient interior. Quan l'índex és major que el paràmetre de mortalitat fixat es
produeix la mort del bacteri.
El codi que regula aquestes
aques accions està definit a la Figura 2.1-5.
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Figura 2.1-5: Codi computacional dels processos de viabilitat i manteniment cel·lular.

to reproduce):
reproduce): els bacteris inicien la fase de reproducció quan el seu volum
5. Reproducció (to
és l'òptim, o sigui quan el seu volum és igual al de reproducció fixat a la finestra
d'execució mitjançant una entrada.. Quan es dóna aquest cas el temps de reproducció
augmenta en proporció al
al temps de simulació (1 hora). Una vegada aquest temps és
superior al temps de replicació i duplicació individual es duu a terme la duplicació
cel·lular.
Les dues noves cèl·lules tindran un volum aproximadament la meitat del bacteri mare. El
nutrient, la viabilitat, l'edat i el temps de producció prenen un valor de 0. S'augmenta el
comptador de duplicacions i s'actualitza el temps de duplicació mitjançant l'edat
l'
de la
cèl·lula mare. El codi amb el qual es realitzen aquests processos es troba a la Figura 2.1-6.
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Figura 2.1-6: Codi computacional de la fase de reproducció.

6. Mort (to death):
): el programa presenta la possibilitat de regular la mort de les cèl·lules de
forma aleatòria mitjançant un slider en la finestra d'executar.. El codi que configura aquest
procés és el de la Figura 2.1-7.

Figura 2.1-7: Codi computacional de la mortalitat aleatòria.
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2.2 Implementació dels antibiòtics al model bàsic
Per implementar l'efecte dels antibiòtics sobre la població de bacteris s'utilitzen una sèrie de nous
paràmetres i s'incorpora un nou procés al simulador en el qual es caracteritza el volum d'antibiòtic
que entra a la cèl·lula. Inicialment s'elimina la limitació de temps, de manera que la simulació no
finalitza fins l'eliminació total de la població bacteriana o fins que l’observador ho determina.
La interfície del programa està formada per una sèrie d'entrades que caracteritzen el medicament
a assajar. D’entrada s’han utilitzat com a punt de partida algunes característiques de la
rifampicina, però caldrà ajustar-ho a cada fàrmac a estudiar.
Per dur a terme el control i la visualització dels resultats obtinguts, en la interfície s'agreguen
monitors i una gràfica (Taula 2.2-1) que permet veure i analitzar en temps real l'evolució de la
població, la disponibilitat del seu nutrient i el medicament.
Taula 2.2-1: Nous paràmetres i variables que es poden observar en la finestra d'interfície.

Nom

ABX_mean_uptake_rate

Tipus

Descripció

Unitats

Velocitat mitjana de consum de

pg
h

Monitor

medicament

d'observació

total_ABX

Concentració total d'antibiòtic

kg
m

Monitor

total_ABX

Concentració total d'antibiòtic

kg
m

Gràfica
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Entrada d’antibiòtic a la cèl·lula per difusió
Els bacteris s'alimenten de nutrient mitjançant processos de difusió, en els quals hi participa el
valor del volum cel·lular. El consum d'antibiòtic segueix el mateix procés però en quantitats
menors. El codi implementat en el simulador (Figura
(
2.2-1) configura la captura i el consum de
l'antibiòtic mitjançant un procés de difusió, segueix el mateix procés que s'utilitza en el consum de
nutrient. Quan laa concentració interior de medicament és menor a la màxima possible, l'antibiòtic
entra a l'interior de la cèl·lula i s'acumula.

Figura 2.2-1:: Codi computacional del procés de consum de l'antibiòtic.

En aquest cas la simulació s'inicia amb dos paràmetres nous i la variació d'un paràmetre ja
existent. A la Taula 2.2-2 hi ha els valors de cadascun d'ells.
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Taula 2.2-2: Variables i paràmetres que caracteritza la inicialització de l'ambient en el model amb
antibiòtic.

Nom

Variable/Paràmetre

initial_nutrient_concentration

Paràmetre

4000

kmsu/m3

initial_ABX_concentration

Paràmetre

2.5·10-4

kg/m3

patch_volume

Paràmetre

10-12

m3

Diffuse local_nutrient

Variable

50%

-

Diffuse local_ABX

Variable

50%

-

Concentració
unitària de nutrient
Concentració
unitària d'antibiòtic
Volum de cada
"patch"
Coeficient de
difusió del nutrient

Valor

Codi

inicial

Unitats

Coeficient de
difusió del
medicament

El coeficient de màxima difusió de l’antibiòtic cap a l’interior de la cèl·lula, anomenat C_max_ABX,
pren un valor fix de 8.3·10-5 kg/m3 (Rigouts et al. 2013). Per realitzar les simulacions i poder
comparar-les s'elimina la limitació de nutrient que poden captar les cèl·lules. El valor inicial de la
concentració de nutrient és 4000 kmsu/m3, de manera que la falta d'aliment no provoca la mort
dels bacteris. La concentració inicial d'antibiòtic es correspon a la concentració mínima inhibitòria
2.5·10-4 kg/m3 de la rifampicina segons Rigouts et al. (2013).
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Modelització dels mecanismes d’acció dels antibiòtics
Els medicaments poden afectar diversos processos de les cèl·lules. Cada procés s'estudia de forma
independent amb l'objectiu de poder observar els efectes que exerceixen sobre el creixement i
desenvolupament d'una població inicial de 1000 bacteris.
S'exploren quatre mecanismes d'acció dels antibiòtics sobre la població de bacteris. L'acció dels
medicaments pot provocar danys sobre les cèl·lules que poden ser reparables o irreparables. Els
danys reparables es codifiquen mitjançant la penalització de l'energia de manteniment dels
bacteris ja que l'augment d'aquesta provoca que les cèl·lules hagin d'alimentar-se més per poder
realitzar les seves funcions vitals però no provoca la seva mort. D'altra banda, els danys que no es
poden reparar afecten als bacteris de forma greu, provocant la seva mort. Aquesta forma d'actuar
es codifica mitjançant l'augment de l'índex de viabilitat, el qual provoca la mort cel·lular. L'acció
dels medicaments també pot afectar la replicació de l'ADN i la membrana cel·lular. Si s'afecta
l'ADN impedint la seva replicació es veu afectat el cicle de reproducció dels bacteris. A l'hora de
simular aquest efecte es realitza mitjançant l'augment del temps necessari per realitzar la
duplicació. Per últim, hi ha medicaments que afecten i danyen la composició de la membrana
cel·lular, aquest efecte es codifica mitjançant la penalització del flux de nutrient màxim del
bacteri.
Per cada mecanisme d'acció es defineix un índex que relaciona la concentració d'antibiòtic a
l’interior de la cèl·lula (HIJKLMN = IJKMN / :;<62 ) amb una constant de referència (PQRS -.
S’exploren diversos valors d’aquesta constant, ja que modifica l'impacte de l’efecte estudiat.
Els quatre mecanismes d’acció són modelitzats de la forma següent:
•

Efecte de l’antibiòtic en la viabilitat cel·lular: com s’ha comentat, en el cas de danys
irreparables considerem que la concentració interior d’antibiòtic penalitza l’índex de
viabilitat cel·lular segons l’equació:
íUV F V :?CD?<?>C> = :?CD +

HIJKLMN
PQRS

(6)

Si la concentració d'antibiòtic a l'interior del bacteri és igual a KABX l’índex pren un valor
unitari. Mentre disminueix la concentració interior del medicament disminueix el valor de
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la penalització. A més les cèl·lules filles acumulen l'índex de viabilitat de la cèl·lula mare
en proporció al seu volum. El valor de l'índex s'actualitza cada pas de temps.
•

Efecte de l’antibiòtic sobre l’entrada de nutrient: el flux de nutrient cap a l’interior de la
cèl·lula en presència d'antibiòtic al medi es veurà

influenciat per la concentració

d’antibiòtic a l’interior. S'afegeix una nova variable auxiliar del flux màxim de nutrient
(max_nutrient_flow_aux) per tal de poder exercir la penalització sobre el flux
d'alimentació. El codi computacional modificat es troba en el procés d'uptake del nutrient
i la nova fórmula (Equació 7) implementada provocarà l'augment o disminució de
l'alimentació en funció de la concentració d'antibiòtic interior i del valor del paràmetre
KABX.
2CFNX
•

YMZN [\]^

= 2CFNX

YMZN [\]^_`a

·

PQRS
&HIJKLMN + PQRS -

(7)

Efecte de l’antibiòtic sobre l’energia de manteniment: el valor de l'energia de
manteniment és determinant per la supervivència dels bacteris, una energia elevada
provocarà un cost elevat de nutrient per poder realitzar les seves funcions vitals, en canvi
si és un valor reduït els bacteris creixeran de forma més ràpida. Els antibiòtics poden
afectar aquest paràmetre augmentant el seu valor, de manera que els bacteris han de
consumir més nutrient per poder créixer. L'equació 8 s'utilitza en el procés viability amb
aquesta finalitat:
bU #c?C = 2C?U> UCUd

ZNZYef & 1

+ =

gN

HIJKLMN + PQRS
· :?CD- B
E
PQRS

(8)

Quan la concentració interior d'antibiòtic s'aproxima a la KABX l'energia de manteniment
es duplica.
•

Efecte de l’antibiòtic sobre el cicle de duplicació cel·lular: el temps que necessita un
bacteri per dur a terme la replicació de l'ADN i la duplicació cel·lular es parametritza en el
model amb el nom reproduction_time. Quan el seu valor supera el fixat inicialment com
trdi s'inicia el procés de reproducció. L'acció dels medicaments sobre la replicació de
l'ADN alenteix el procés de reproducció, la implementació d'aquest procés en el model es
realitza mitjançant la següent l'equació:
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# A#;V6d>?;U

M Z

= # A#;V6d>?;U

M Z

+ &>?2

h Zi

·

PQRS
QRSjkl
+ PQRS
mnoX Z

-

(9)

Per analitzar els resultats i determinar l'efecte dels antibiòtics sobre el creixement bacterià s'obté
un full de càlcul en el qual s'analitza uns paràmetres determinats. A la Taula 2.2-3 es pot veure els
paràmetres que s'extreuen mitjançant un fitxer Excel i a la Taula 2.2-4 sobre els que es realitza
l'estudi de l'evolució. Els valors de la Taula 2.2-4 com el volum cel·lular individual mitjà, el consum
màxim i mitjà d'ABX i l'energia de manteniment màxima i mitjana, s'extreuen calculant el valor
mitjà o màxim de la fase exponencial que correspon a condicions de creixement balancejat.
La velocitat específica de creixement es defineix com: μ =

. La velocitat específica amb base

10 es calcula mitjançant el pendent de la recta que relaciona el logaritme amb base 10 del
nombre de bacteris amb el temps en condicions de creixement balancejat i es defineix com
μ

=μ

à

· log

, on μ

à

és la velocitat específica de creixement màxima (durant el

creixement exponencial).
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Taula 2.2-3: Variables de sortida recollides en un full d'Excel.
Codi

Nom

Unitats

time

Temps de simulació

h

Número de microorganismes de la població
count turtles

bacteriana

Nº bacteris

Volum cel·lular total

m

Energia de manteniment total

kmsu

sum [reproduction_time]

Temps de reproducció total

h

sum [viab]

Índex de viabilitat total

−

total_nutrient

Suma del nutrient local de cada patch

kg

total_biomass

Biomassa total

kg

mean_dupl_time

Temps de duplicació cel·lular mitjà

h

total_ABX

Antibiòtic present en els patches

kg

sum [volume]
sum
[maintenance_energy]

63

Modelització IBM d’un cultiu de Mtb per a l’avaluació de l’efecte d’antibiòtics

Taula 2.2-4: Variables extretes de les simulacions o calculades a partir d'aquestes que permeten la
seva comparació.
Nom

Unitats

Temps que dura la simulació (Temps)

h

Número de microorganismes de la població bacteriana (Nmàx)

Nº bacteris

Índex de viabilitat màxim per bacteri

−

Volum cel·lular individual mitjà (Vm)

m

Consum màxim d'ABX

kg
h

Consum mitjà d'ABX

kg
h

Energia de manteniment màxima (Energiamàx)

kmsu

Energia de manteniment mitjana (Energiamitjana)

kmsu

Velocitat específica de creixement en base 10 (µ10)

1
h
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3 Resultats
3.1 Anàlisi del model bàsic
3.1.1 Descripció de l'evolució temporal
El programa bàsic representa l'evolució dels bacteris en un rang de temps de 14 dies. Aquesta
població no es veu limitada per la quantitat de nutrient del seu entorn ni per l'energia necessària
per dur a terme les seves funcions vitals, ja que la constant de manteniment es fixa a 0.
A la Figura 3.1-1 es representa un exemple de l'evolució semilogarítmica del nombre de bacteris
durant l'evolució de la simulació. Presenta un creixement exponencial a partir de la primera divisió
i als 14 dies arriba a un màxim d'uns 2.4·105 bacteris. A més, presenta un augment
augme inicial brusc del
volum mitjà d'un bacteri.

Figura 3.1-1: Representació gràfica de l'evolució temporal del nombre de bacteris obtinguts en
una simulació de la versió bàsica del model, sense
s
limitació dee nutrient ni d'energia
de manteniment..
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El temps de duplicació dels bacteris és una variable molt important per l'estudi de l'evolució de la
població, per tant a la Figura 3.1-2 es veu representada l'evolució d'aquests valors al llarg de la
simulació. Durant la fase exponencial el temps de duplicació mitjà s’estabilitza en unes 25 hores.

Figura 3.1-2:: Representació gràfica de l'evolució temporal del temps de duplicació cel·lular mitjà
obtingut en una simulació de la versió bàsica del model, sense limitació de nutrient
ni d’energia de manteniment.
manteniment
Amb el pas del temps els bacteris s'alimenten i el
e nutrient que es troba en els patches disminueix
en relació al consum de les cèl·lules. Aquest canvi en el nutrient disponible es representa a la
Figura 3.1-3.
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Figura 3.1-3:: Representació gràfica de l'evolució temporal del nutrient disponible per
alimentar les cèl·lules obtingut en una simulació de la versió bàsica del model,
sense
ense limitació de nutrient ni d'energia de manteniment.

3.1.2 Efecte de les repeticions
La versió bàsica del model incorpora soroll gaussià al volum de les cèl·lules "noves" o filles,
filles així
com aleatorietat en el moviment i en l’assignació
l’assignació de certs paràmetres individuals. S’escau, per
tant, determinar el nombre de repeticions i variància necessàries per verificar els resultats de les
simulacions executades. Aquestes simulacions
simul
de prova es duen a terme abans de l'aplicació de
soroll al flux de nutrient.

A la Taula 3.1-1 s'ha recollit els resultats de cinc simulacions portades a terme amb el mateix soroll
sobre el volum de les cèl·lules sorgides d’una duplicació (volume2).
(
. Primer s'executen les
simulacions amb una variància de 0.1, amb els resultats obtinguts es calcula el percentatge de
variació de les variables de sortida. Aquest percentatge és el resultat
resultat de calcular la diferència del
valor màxim i el mínim dividit entre la mitjana de les dades (Taula
(
3.1-1).
). Amb el mateix
procediment es duen a terme dues sèries de simulacions més, una amb un soroll de 0.15 i per
finalitzar amb 0.2.
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Taula 3.1-1: Resultats de les cinc simulacions realitzades variant la variància de la distribució del
volume2. Les quatre primeres columnes representen el rendiment (Y), el coeficient
de consum màxim (Cmax), la constant de manteniment (Cmant) i el temps de replicació i
duplicació (trd). Les cinc últimes columnes representen el temps transcorregut fins la
primera divisió (TFD), la velocitat específica de creixement en base 10 (µ10), el número
final de bacteris (Nfin), el volum cel·lular mitjà (Vm) i la velocitat mitjana de consum de
nutrient (UPTm).

Inputs

Outcomes

Variància
Y
del volume2

0.10

0.15

0.20

Cmax

Cmant

(qrst
)
ru

Trd

TFD

µ10

(s)

(h)

(h )

Nfin

-1

Vm
3

(m )

Uptm
qrst

(

v

-

0.30

300

1.00·10-7

54000

36

0.010

234161

8.00·10-19 4.04·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

36

0.010

239200

8.00·10-19 2.36·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

35

0.010

241304

8.00·10-19 2.36·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

33

0.010

240530

8.00·10-19 2.35·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

34

0.010

247647

8.00·10-19 2.35·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

34

0.011

376065

9.00·10-19 2.51·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

35

0.011

385846

9.00·10-19 2.52·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

34

0.011

370283

9.00·10-19 2.51·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

34

0.011

396891

9.00·10-19 2.52·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

35

0.011

378303

9.00·10-19 2.52·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

34

0.012

562969

9.00·10-19 2.63·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

35

0.012

555432

9.00·10-19 2.63·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

36

0.012

563237

9.00·10-19 2.63·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

33

0.012

555727

9.00·10-19 2.62·10-16

0.30

300

1.00·10-7

54000

36

0.012

537023

9.00·10-19 2.63·10-16
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Els percentatges de variació de les variables aporten informació útil per determinar si el valor de
soroll escollit per la realització de les simulacions és l'adequat. A la Taula 3.1-2 hi ha els resultats
dels càlculs explicats anteriorment.

Taula 3.1-2: Percentatge de variació de les variables amb l'execució de cinc simulacions realitzades
variant la variància de la distribució del volume2.
Variància del volume2

%TFD

%µ10

%Nfin

%Vm

%Uptm

0.1

9%

0%

6%

0%

63%

0.15

3%

0%

7%

0%

0%

0.2

9%

0%

5%

0%

0%

A la Taula B- 1 de l'Annex B hi ha els resultats obtinguts mitjançant deu simulacions executades
amb diferents variàncies del volume2. Amb els valors de la taula es calcula el percentatge de
variació de cada variable (Taula 3.1-3).
Taula 3.1-3: Percentatge de variació de les variables amb l'execució de deu simulacions realitzades
variant la variància de la distribució del volume2.

Variància del
volume2

%TFD

%µ10

%Nfin

%Vm

%Uptm

0.1

11%

0%

6%

0%

68%

0.15

8%

0%

7%

0%

1%

0.2

11%

0%

6%

0%

1%

Per finalitzar l'estudi es realitza un total de vint repeticions per cada simulació amb una variància
determinada. El percentatge de variació obtinguts dels resultats de les vint simulacions es troben
en Taula 3.1-4.
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Taula 3.1-4: Percentatge de variació de les variables amb l'execució de vint simulacions realitzades
variant la variància de la distribució del volume2.

Variància del
volume2

%TFD

%µ10

%Nfin

%Vm

%Uptm

0.1

14%

0%

6%

0%

84%

0.15

8%

0%

7%

0%

1%

0.2

14%

0%

6%

0%

1%

Per fer més fàcil la visualització e interpretació dels resultats obtinguts es realitza la Taula 3.1-5, en
la qual es recull els percentatges de variació de les variables en relació al nombre de repeticions
portades a terme i la variància aplicada al volume2 .
Taula 3.1-5: Resultats obtinguts segons la variància imposada al paràmetre volume2 i el nombre
de repeticions realitzades.

Nº
repeticions

5

10

20

Variància
del
volume2

%TFD

%µ10

%Nfin

%Vm

%Uptm

0.1

9%

0%

6%

0%

63%

0.15

3%

0%

7%

0%

0%

0.2

9%

0%

5%

0%

0%

0.1

11%

0%

6%

0%

68%

0.15

8%

0%

7%

0%

1%

0.2

11%

0%

6%

0%

1%

0.1

14%

0%

6%

0%

84%

0.15

8%

0%

7%

0%

1%

0.2

14%

0%

6%

0%

1%
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Amb l'anàlisi de la Taula 3.1-5 es determina el nombre de repeticions. Les simulacions es faran
amb cinc repeticions cadascuna i la variància del paràmetre volume2 pren un valor de 0.1. Quan
s'augmenta el nombre d'execucions només hi ha efecte sobre el percentatge de variació de la
variable First division time i Mean uptake rate, que és assumible pel context d’aquest treball.

3.2 Efecte de diversos paràmetres en el model bàsic
Abans d’introduir els antibiòtics i estudiar-ne l’efecte sobre l'evolució d'un cultiu de
Mycobacterium tuberculosis s'ha de realitzar una anàlisi de la dinàmica del model bàsic mitjançant
l’exploració dels paràmetres més importants.
Aquesta exploració es dur a terme en tres fases. En la primera s'estudien els paràmetres del
model bàsic sense limitacions de nutrient i fixant el manteniment cel·lular a 0. Una vegada
analitzats s'inicia la segona fase en la que s'afegeix un limitant al cultiu, l'energia de manteniment.
Per finalitzar l'exploració s'estudia l'índex de viabilitat del cultiu afegint un altre limitant, la
mortalitat cel·lular.
L'anàlisi de l'efecte dels paràmetres sobre les variables es fonamenta en els resultats extrets de la
simulació control o simulació 0, la qual s'executa amb els valors per defecte (2.1.2Entities, state
variables and scales).

3.2.1 Paràmetres de l'uptake i del cicle cel·lular
Amb l'objectiu de poder analitzar l'efecte dels paràmetres sobre la població d'individus es realitza
l'estudi de 5 variables o outcomes : el Time to the first division (TFD), la velocitat de creixement
(µ10), el nombre màxim de bacteris al final de la simulació (Nfin), el volum mitjà dels bacils (Vm) i la
velocitat mitjana de consum de nutrient (UPTm) (Taula 2.1-3).
Els paràmetres d'entrada a analitzar són el rendiment (Y), el coeficient de consum màxim de
nutrient (Cmax) i el temps de replicació i duplicació cel·lular (trd). La constant de manteniment és
un paràmetre que s'estudia de forma individual, en aquesta fase el seu valor és nul. S'eliminen els
factors limitant, per tant la disposició de nutrient serà infinita i la taxa de viabilitat no provocarà la
mort cel·lular. Els paràmetres a estudiar es varien un a un, augmentant i disminuint un 10 % el seu
valor per defecte. En cada cas es realitzaran 5 repeticions.
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A la Taula 3.2-1 es troba representada la mitjana de 5 simulacions executades amb els valors fixats
a la columna Inputs. Tal com s’ha explicat, per poder observar els efectes produïts en casos
contraris es duen a terme dues sèries de simulacions oposades per cada paràmetre. En la primera
simulació s'augmenta un 10% el rendiment dels bacteris, mentre que en la segona simulació es
redueix un 10%. Amb el mateix procediment s'estudien la resta de valors, augmentant el
coeficient de consum màxim i el temps de replicació i duplicació un 10% en la tercera i la cinquena
simulació respectivament i disminuint-lo en la quarta, la sisena.
Taula 3.2-1: Mitjana dels resultats obtinguts de 5 simulacions variant un 10% els valors dels
paràmetres inicials. La primera fila mostra els resultats de referència. El color negre
indica que la variació és menyspreable (<10%), el color verd una variació lleu (1030%), el taronja una important (30-60%) i el vermell una variació elevada (>60%).

Inputs
Nº simulació

Outcomes

Cmax

Trd

TFD

µ10

qrst
)
ru

(s)

(h)

(h-1)

Y
(

Nfin

Vm

Uptm

(m3)

(

qrst
)
v

0

0.30

300

54000

36.60

0.010

242935

8.00·10-19

2.36·10-16

1

0.33

300

54000

34.50

0.011

311670

8.00·10-19

2.43·10-16

2

0.27

300

54000

38.60

0.010

171376

8.00·10-19

2.25·10-16

3

0.30

330

54000

34.20

0.011

328496

8.00·10-19

2.65·10-16

4

0.30

270

54000

39.80

0.010

167886

7.80·10-19

2.04·10-16

5

0.30

300

59400

38.00

0.010

151623

8.00·10-19

2.40·10-16

6

0.30

300

48600

35.40

0.011

404581

8.00·10-19

2.28·10-16
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Per analitzar de forma adequada els resultats de la Taula 3.2-1 es realitza una segona taula (Taula
3.2-2) representant el percentatge d'augment o disminució dels valors dels outcomes en relació
als resultats obtinguts amb els valors per defecte de la simulació 0.
Les variables més afectades per la variació del 10% dels paràmetres d’entrada és el temps que ha
de transcórrer per dur a terme la primera divisió cel·lular i el nombre final de bacteris.
Taula 3.2-2: Percentatge de variació dels resultats de les simulacions modificant un 10% els
paràmetres respecte la simulació 0. Les tres primeres columnes mostren el la
variació dels inputs respecte els valors de referència. La resta de columnes mostren
la variació dels outcomes respecte els valors de sortida de referència. El color dels
resultats representa el percentatge de variació respecte la simulació 0. El color negre
indica que no hi ha variació o és menyspreable (<10%), el color verd defineix una
variació lleu (10-30%), el taronja una variació important (30-60%) mentre que el
vermell representa una variació molt elevada (60-100%).

Inputs

Outcomes

Nº
simulació

Cmax

Trd

TFD

µ10

qrst
)
ru

(s)

(h)

(h-1)

Y
(

Nfin

Vm
(m3)

Uptm
qrst
)
v

(

1

10%

0%

0%

-6%

8%

28%

0%

3%

2

-10%

0%

0%

5%

0%

-29%

0%

-5%

3

0%

10%

0%

-7%

10%

35%

0%

12%

4

0%

-10%

0%

9%

0%

-31%

-3%

-14%

5

0%

0%

10%

4%

0%

-38%

0%

2%

6

0%

0%

-10%

-3%

10%

67%

0%

-4%
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Una petita disminució del 10% del paràmetre Trd provoca un augment de més del 60% en el
nombre de bacteris final i del 10% de la velocitat de creixement amb la conseqüent disminució del
temps TFD. Si s'augmenta el coeficient de consum s'afavoreix l'augment del nombre de bacteris de
la simulació, la velocitat de consum mitjà i es disminueix el valor del temps en el qual es dur a
terme la primera divisió cel·lular.
La variable menys afectada és el volum cel·lular mitjà dels bacteris, el qual només es veu reduït
per la disminució del consum màxim de nutrient. Aquest fet es pot relacionar a l'augment del
temps per dur a terme la primera divisió cel·lular, provocant també la disminució del nombre
màxim de bacteris de la simulació.
La velocitat mitjana de consum de nutrient de les cèl·lules augmenta quan també ho fa el
coeficient de consum màxim, amb el conseqüent augment del nombre de bacteris màxim i de la
velocitat de creixement d'aquests. A més, la disminució dels paràmetres provoca efectes més
pronunciats sobre la velocitat de consum de nutrient que l'augment d'aquests. Si s'augmenta el
rendiment dels bacteris s'observa un augment de la velocitat de creixement i del nombre màxim
de cèl·lules de la simulació.
La variable més afectada pels canvis en els paràmetres és el nombre final de bacteris, el qual es
pot veure duplicat amb una petita disminució del temps de replicació i duplicació cel·lular.
Una vegada analitzats els resultats obtinguts amb una petita variació dels paràmetres es realitza
un segon conjunt de simulacions modificant el valors dels inputs en un 50%. D'aquesta manera
s'observa el funcionament del sistema en condicions extremes. La mitjana dels resultats de les
simulacions es troba a la Taula 3.2-3.
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Taula 3.2-3: Mitjana dels resultats obtinguts de les simulacions variant un 50% els valors dels
paràmetres inicials. Cada fila és la mitjana de 5 execucions. La última fila, la qual
representa els resultats obtinguts de la Simulació 14 no té valors ja que no s'ha pogut
dur a terme les simulacions. El color dels resultats representa el percentatge de
variació respecte la simulació 0. El color negre indica que no hi ha variació o és
menyspreable (<10%), el color verd defineix una variació lleu (10-30%), el taronja
una variació important (30-60%) mentre que el vermell representa una variació molt
elevada (>60%).
Nº

Inputs

Outcomes

simulació
Cmax

Trd

TFD

µ10

qrst
)
ru

(s)

(h)

(h-1)

Y
(

Nfin

Vm
(m3)

Uptm
qrst
)
v

(

9

0.45

300

54000 29.00 0.012

858803

9.80·10-19

2.77·10-16

10

0.15

300

54000 58.60 0.008

25606

6.00·10-19

1.73·10-16

11

0.3

450

54000 29.00 0.012

879676

1.00·10-18

3.65·10-16

12

0.3

150

54000 58.80 0.007

25725

6.00·10-19

8.69·10-17

13

0.3

300

81000 42.60 0.008

38043

9.40·10-19

2.41·10-16

14

0.3

300

27000

-

-

-

-

-

Amb el mateix procediment utilitzat per la realització de la Taula 3.2-2, es transforma la Taula
3.2-3 en percentatges basats en els resultats obtinguts amb la simulació 0. Aquests valors es
troben a la Taula 3.2-4.
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Taula 3.2-4: Percentatge de variació dels resultats de les simulacions modificant un 50% els
paràmetres respecte la simulació patró o simulació 0. Les tres primeres columnes
mostren el percentatge de variació dels inputs respecte els valors de referència. La
resta de columnes mostren la variació dels outcomes respecte els valors de sortida
de referència. El color dels resultats representa el percentatge de variació respecte la
simulació 0. El color negre indica que no hi ha variació o és menyspreable (<10%), el
color verd defineix una variació lleu (10-30%), el taronja una variació important (3060%) mentre que el vermell representa una variació molt elevada (60-100%).

Inputs

Outcomes

Nº
simulació

Cmax

Trd

TFD

µ10

qrst
)
ru

(s)

(h)

(h-1)

Y
(

Nfin

Vm

Uptm
qrst

(m3)

(

v

)

9

50%

0%

0%

-21%

20%

254%

23%

18%

10

-50%

0%

0%

60%

-24%

-89%

-25%

-27%

11

0%

50%

0%

-21%

20%

262%

25%

55%

12

0%

-50%

0%

61%

-26%

-89%

-25%

-63%

13

0%

0%

50%

16%

-20%

-84%

18%

2%

14

0%

0%

-50%

-

-

-

-

-

Amb l'augment del rendiment i del coeficient de consum màxim de nutrient s'aconsegueix un
augment molt pronunciat en el nombre final de bacteris. De la mateixa manera la disminució
d'aquests dos paràmetres repercuteix en les mateixes variables.
El nombre final de bacteris es veu greument afectat per l'augment i la disminució del rendiment i
el coeficient de consum màxim de nutrient. Un augment d'aquests dos paràmetres provoca una
elevació de més del 200% del nombre de bacteris de la simulació, en el cas contrari, quan es
disminueix els paràmetres el nombre de bacteris cau més d'un 80%.

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
UPC - BarcelonaTech

76

La velocitat mitjana de consum de nutrient es duplica amb l'elevació del 50% del coeficient de
consum màxim.. Aquesta variable també es troba afectada en menor mesura per l'augment i
disminució del rendiment i per l'augment del temps de replicació i duplicació cel·lular.
Tant si es disminueix el rendiment com el coeficient de consum,, el temps per dur
du a terme la
divisió cel·lular augmenta més de la meitat.

Efecte dels paràmetres sobre el número de bacteris
Per visualitzar de forma eficient
icient l'efecte de cada paràmetres sobre el creixement dels bacteris es
realitza una sèrie de gràfiques en les quals es representa per cada variació del paràmetre el
creixement del nombre de cèl·lules.
La Figura 3.2-1 representa el creixement cel·lular afectat per la disminució o augment
augm
del 10 i 50%
del paràmetre Y.

Figura 3.2-1: Representació gràfica de l’evolució temporal del nombre de bacteris en relació a la
variació del rendiment cel·lular.
El rendiment és un paràmetre molt important en aquest sistema.. En aquest cas a la Figura 3.2-1
s'observa clarament el seu efecte. Les corbes de creixement estan relacionades amb l'augment i la
disminució del paràmetre.
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La disminució d'un 50% del rendiment provoca un canvi molt brusc en
e la velocitat específica de
creixement i, per tant, en la quantitat final de bacteris, mentre que l'augment de la mateixa
proporció no comporta una variació desmesurada.
desmesurada A més a més, disminuir el seu valor a 0.15
unitats comporta un augment de la fase de latència i una disminució de les fluctuacions durant la
transició.
A la Figura 3.2-2 s'analitza l'evolució temporal del nombre de bacteris variant el paràmetre
d'entrada Cmax . L'efecte que causa sobre els bacteris la disminució del seu valor en un 50% és més
acusat que l'augment
ment del mateix. El creixement
creixement dels bacteris amb un coeficient petit s'inicia més
tard però les fluctuacions inicials desapareixen, un efecte semblant al que es produeix quan es
varia el paràmetre Y explicat anteriorment.

Figura 3.2-2: Representació gràfica de l’evolució temporal del nombre de bacteris en relació a la
variació del coeficient de consum màxim de nutrient.
Per finalitzar l'observació dels efectes dels paràmetres sobre la variable de sortida Nfin es
representa el nombre de bacteris modificant el paràmetre trd (Figura 3.2--3). No es poden
representar els valors oposats modificant un 50% el paràmetre ja que el programa no suporta
valors de bacteris tan elevats. Per tant es pot concloure que la disminució del temps de replicació
provoca un augment lent i tardà del nombre de bacteris.
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Figura 3.2-3: Representació gràfica de l'evolució temporal del nombre de bacteris en relació a la
variació del temps de replicació i duplicació cel·lular.

3.2.2 Manteniment cel·lular
El paràmetre anomenat constant
onstant de manteniment (C
( mant) és determinant per estudiar l'evolució
de les cèl·lules del cultiu. El seu valor ha d'augmentar de forma exponencial el nombre de bacteris
de manera que es realitzen 9 simulacions, inclosa la simulació amb els valors per defecte, per
estudiar l'efecte dee la seva variació. Aquests resultats
re
es troben representats a la Figura 3.2-4.

Figura 3.2-4: Representació gràfica semilogarítimica de l’evolució temporal del nombre de bacteris
variant la constant de manteniment.
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Observant els resultats, es fixa la constant en 0.03 unitats, ja que garanteix un efecte no nul
d’aquesta constant però també un creixement exponencial.

3.2.3 Viabilitat cel·lular
Per realitzar un estudi exhaustiu de la viabilitat de les cèl·lules s'ha d'eliminar les limitacions
imposades sobre el paràmetre del temps de la simulació i incorporar una limitació en la quantitat
de nutrient present en els patches. Com a punt de partida, i per observar resultats rellevants en
un temps acceptable, s’assumeix que els bacteris de la simulació sobreviurien 48 hores a unes
condicions severes de manca de nutrient. No obstant, la viabilitat cel·lular és un paràmetre que
caldrà estudiar amb més deteniment perquè se sap que Mtb pot resistir llargs períodes de temps
en condicions adverses.
Alhora, el volum de les cel·les en les quals es troben els microorganismes es disminueix per tal de
delimitar el nutrient del qual disposen (nutrient accessible) amb l'objectiu d'obtenir una quantitat
de nutrient exterior de l'ordre del nutrient interior de la cèl·lula. D'aquesta manera, com que el
flux de captació de nutrient és per difusió, els bacteris no es podran alimentar sempre provocant
així l'augment de l'índex de viabilitat.
Els resultats de l'impacte del nutrient disponible sobre l'índex de viabilitat total es mostren a la
Figura 3.2-5. Es pren com a indicador la suma instantània dels índexs de viabilitat individual, de
manera que si totes les cèl·lules estan en condicions òptimes l’índex de viabilitat total es manté a
0. Quan algunes cèl·lules comencen a estar en condicions adverses, l’índex de viabilitat total
comença a augmentar. És, per tant, un índex sense un significat biològic estricte que s'utilitza com
a indicador del “benestar” del cultiu.
A la Figura 3.2-6 s'hi representa l'evolució temporal del nombre d'individus en relació a la
quantitat de nutrient disponible inicialment.
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Figura 3.2-5: Representació gràfica de l'índex de viabilitat total en funció de la concentració inicial
de nutrient.

Figura 3.2-6: Representació gràfica del
de nombre de bacteris en funció de la concentració inicial de
nutrient.
La quantitat de cèl·lules afecta el valor de l'índex de viabilitat, per tant, per estudiar de forma
correcta aquest paràmetre es realitza una representació gràfica del valor mitjà de l'índex de
viabilitat en funció del nutrient
rient inicial disponible. A la Figura 3.2-7 es representa la viabilitat
mitjana dels bacteris amb un valor màxim de 50 unitats per poder observar de forma clara la
tendència
dència de la viabilitat dels microorganismes.

81

Modelització IBM d’un cultiu de Mtb per a l’avaluació de l’efecte d’antibiòtics

Figura 3.2-7:: Representació gràfica de l'índex de viabilitat mitjà dels bacteris en funció de la
concentració inicial de nutrient.
Unes concentracions inicials de
d 1·105

rst
ru

o de 8·105

rst
ru

de nutrient no són viables per dur a

terme l'estudi de l'índex de viabilitat cel·lular, ja que amb 1·10
1 5
gairebé immediata per la falta d'aliment i amb 8
8·105

rst
ru

rst
ru

els bacteris moren de forma

s'arriba a uns valors molt
mo elevats de

viabilitat mitjana.
La quantitat de nutrient inicial òptim es troba en un valor d' aproximadament 4·10
4 5

rst
,
ru

per tant

es fixa aquest paràmetre i s'investiga les variacions obtingudes en l'índex de viabilitat.
A la Figura 3.2-8 hi ha la representació gràfica de l'índex de viabilitat mitjà de cinc repeticions de
simulacions executades amb els valors dels paràmetres determinats anteriorment.
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Figura 3.2-8:: Representació gràfica de l'índex de viabilitat mitjà de 5 simulacions realitzades amb
una quantitat
at de nutrient inicial òptim d'aproximadament
d'
4·105msu/m3.
Aproximadament a les 124 hores (5 dies) es produeix un augment exponencial de l'índex, això es
deu a la disminució de nutrient en el medi per l'augment exponencial de bacteris. Les cèl·lules
s'alimenten de forma inicial fins obtenir el volum de duplicació a partir del qual el seu volum
disminueix i per tant l'alimentació també, ja que la difusió està relacionada amb el volum de la
cèl·lula, provocant que la concentració de nutrient interior del bacteri sigui inferior al necessari
per mantenir les seves funcions vitals.

3.3 Efecte dels antibiòtics
En els següents apartats s’analitzen un a un els quatre mecanismes d’acció modelitzats. Per
cadascun, s’amplifica o disminueix el seu efecte mitjançant l’exploració de diversos valors de la
constant KABX respecte el valor de referència KABX,0 = 2.5·10-4 kg/m3. Aquest valor correspon a la
concentració inicial d’antibiòtic al medi.
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3.3.1 Efecte dels antibiòtics sobre l'índex de viabilitat
La primera variació del model estableix que l’antibiòtic penalitzi l’índex de viabilitat (Equació 6).
El codi computacional s'ha implementat de manera que quan el bacteri té prou aliment però ha
consumit medicament la seva viabilitat augmentarà de forma proporcional a la concentració
interior d'antibiòtic. Si no té prou aliment per realitzar les seves funcions vitals serà penalitzada
per la concentració d'antibiòtic interior i per la falta de nutrient.
El valor de l'índex de viabilitat en les cèl·lules filles aquesta vegada no retorna a 0, sinó que
aquestes acumulen l'índex de la cèl·lula mare, ja que si aquesta estava danyada les filles també ho
estaran.
Per estudiar l’efecte d’aquesta limitació en el model s’han realitzat simulacions amb valors
diferents de la constant KABX per tal d’amplificar o reduir el seu efecte. A Taula 3.3-1 es recullen
algunes dades d'interès per poder observar l'efecte d'aquest paràmetre sobre la població de
bacteris. Es pot observar que quan s'augmenta el valor de la constant, la penalització disminueix i
per tant les simulacions són més llargues, els índex de viabilitat màxim al que s'arriba és més petit
i per tant els bacteris tenen temps per créixer.
Taula 3.3-1: Mitjana dels resultats obtinguts mitjançant la modificació del paràmetre KABX. Cada
fila representa el valor mitjà obtingut mitjançant 5 simulacions. En la primera
columna hi ha el valor de KABX utilitzat. En la resta hi ha els valors mitjans obtinguts
mitjançant la simulació amb el valor corresponent de la constant KABX.

Valor

Temps

Nºmàx.

Índex de

Vm

viabilitat

de KABX

(h)

KABX,0

53.4

2·KABX,0
4·KABX,0

Fluxmàx d'ABX.

Fluxmitjà d'ABX

màxim

(m3)

(kg/h)

(kg /h)

1000

49.90

2.98·10-19

1.50·10-21

3.54·10-22

101.8

1284

46.50

5.10·10-19

7.43·10-24

3.23·10-24

210.0

4714

42.56

5.36·10-19

9.41·10-24

2.34·10-24
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L'evolució del nombre de bacteris variant l'afectació sobre l'índex de viabilitat permet observar
que aquesta penalització no impedeix el creixement dels bacteris, però pot provocar la seva mort
en pocs dies (Taula 3.3-2).
). L'índex de viabilitat en el primer cas augmenta de forma ràpida degut a
l'alt consum d'antibiòtic i per tant de la concentració acumulada en l'interior d'aquest.
Quan s'augmenta el doble la constant KABX la població inicial no augmenta de forma immediata, té
un període de latència d'unes 50 hores. A partir d'aquesta fase inicial es produeix un augment
poblacional amb
mb una velocitat de creixement d'unes 0.007 h-1 durant unes 10 hores, a partir de les
quals la població decreix de forma constant fins la mort total de la població.
En canvi, quan s'augmenta la KABX fins quatre vegades el valor inicial, la fase de latència
latènci inicial dura
unes 45 hores i l'augment poblacional es produeix amb una velocitat d'unes 0.009 h-1. Aquesta
fase de creixement té una durada de 5 dies i s'arriba a un nombre de bacteris de més de quatre
vegades la població inicial.
Taula 3.3-2:: Comparació gràfica de l'evolució temporal de la població de bacteris i el seu volum
cel·lular en funció del valor de la constant d'antibiòtic KABX.
Valor

Evolució temporal del número de bacteris

Evolució temporal del volum mitjà

de KABX

de la població

cel·lular dels bacteris

KABX,0

2·KABX,0
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4·KABX,0

Tal com s’observa a la Taula 3.3-2,
3.3 , doncs, el mecanisme estudiat és capaç d’inhibir el creixement
de la població durant un període llarg, per després permetre un creixement limitat (en alguns
casos) o actuar com a bactericida.
El volum cel·lular varia molt en relació a la KABX. Quan és mínima els microorganismes creixen en
volum de forma pràcticament lineal, si s'augmenta aquest valor hi ha una fase de creixement
exponencial amb un volum cel·lular màxim
màxi d'uns 0.9 µm³ i en el cas de quadruplicar-la
quadruplicar el volum
presenta una fase constant després del creixement exponencial,
exponencial, arribant a un màxim
d'aproximadament 1 µm³.

3.3.2 Efecte dels antibiòtics sobre el consum de nutrient
En aquest cas només es té en compte el consum
c
de nutrientt segons es mostra a l'equació 7 i es
dur a terme l'assaig amb valors de KABX corresponents al doble i quatre vegades el seu valor inicial.
Per observar la influència dels canvis sobre la població s'ha realitzat laTaula
la
3.3 en la que hi ha
3.3-3
els valors mitjans de 5 repeticions. Si s'augmenta el valor de KABX el flux màxim de nutrient
disminueix i per tant s'obté una quantitat de bacteris menor. En tots tres casos no s'observa un
efecte sobre el volum mitjà dels bacteris ni sobre el seu consum d'antibiòtic.
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Taula 3.3-3: Mitjana dels resultats obtinguts mitjançant la modificació del procés uptake. Cada fila
representa el valor mitjà obtingut mitjançant 5 simulacions. En la primera columna hi
ha el valor de KABX utilitzat. En la resta hi ha els valors mitjans obtinguts mitjançant la
simulació amb el valor corresponent de la constant KABX.

Valor

Temps

de KABX

(h)

Nºmàx.

Índex de

Vm

viabilitat

Fluxmàx

Fluxmitjà

d'ABX.

d'ABX

(kg/h)

(kg/h)

3

màxim

(m )

-19

1.14·10

-19

1.26·10

-19

1.35·10

KABX,0

943.2

96795

41.40

3.75·10

2·KABX,0

802.6

92830

40.80

4.11·10

4·KABX,0

762.8

89601

40.80

4.25·10

-20

2.23·10

-20

2.63·10

-20

2.75·10

Energiamàx

Energiamitjana

(kmsu)

(kmsu)

-21

4.31·10

-17

1.30·10

-21

3.27·10

-21

3.03·10

-17

-17

1.44·10

-17

1.50·10

-17

-17

El consum de nutrient varia segons la KABX implicada en el procés. Quan s'utilitza el valor més petit
de la constant d'antibiòtic el consum de nutrient és aproximadament 0.031 kmsu/h , en canvi,
quan s'augmenta al doble, el consum mitjà de nutrient augmenta fins arribar a 0.040 kmsu/h. Si
s'utilitza el valor 4·KABX,0 llavors el consum de nutrient augmenta fins els 0.047 kmsu/h.
A la Taula 3.3-4 hi ha la representació gràfica de la velocitat de consum del nutrient. Com més
gran és el valor de KABX abans es finalitza el consum de nutrient ja que la velocitat de consum
augmenta amb la conseqüent mort bacteriana i la disminució poblacional.
Amb els valors de KABX explorats no s’arriba a inhibir el creixement, simplement s’alenteix degut a
la disminució del consum de nutrient.
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Taula 3.3-4: Representació gràfica de la velocitat de consum del nutrient en funció del temps
transcorregut i el valor mitjà de la velocitat de consum en funció del paràmetre KABX.

Valor de

Evolució temporal de la velocitat de consum

Valor mitjà de la velocitat de

KABX

del nutrient

consum del nutrient (kmsu/h)
(

KABX,0

0.031

2·KABX,0

0.040

4·KABX,0

0.047
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3.3.3 Efecte dels antibiòtics sobre l'energia de manteniment
En aquest apartat s'estudia l'efecte que provoca sobre l'energia de manteniment mitjançant
l'equació 8 i s'utilitza valors de KABX corresponents al doble i quatre vegades el seu valor inicial.
A la Taula 3.3-5 hi ha els valors mitjans dels resultats obtinguts mitjançant 5 repeticions de cada
simulació, variant entre elles el valor del paràmetre KABX,0 fins arribar a quadruplicar-lo.
Taula 3.3-5: Mitjana dels resultats obtinguts mitjançant la modificació del procés viability. Cada
fila representa el valor mitjà obtingut mitjançant 5 simulacions. En la primera columna
hi ha el valor de KABX utilitzat. En la resta hi ha els valors mitjans obtinguts mitjançant
la simulació amb el valor corresponent de la constant KABX.

Valor

Temps

de KABX

(h)

KABX,0

790

2·KABX,0
4·KABX,0

Nºmàx.

Índex de

Vm

viabilitat
3

màxim

(m )

77031

42.40

4.13·10

743.8

81684

41.20

4.28·10

740.4

83577

39.18

4.32·10

Fluxmàx

Fluxmitjà

d'ABX.

d'ABX

(kg/h)

(kg/h)

-19

1.31·10

-20

2.55·10

-19

1.39·10

-20

2.77·10

-19

1.42·10

-20

2.80·10

Energiamàx

Energiamitjana

(kmsu)

(kmsu)

-21

5.59·10

-17

2.09·10

-21

4.59·10

-21

3.81·10

-17

-17

1.81·10

-17

1.67·10

-17

-17

Quan s'augmenta el valor de la constant KABX provoca la disminució de l'energia de manteniment i,
per tant, els bacteris han de consumir menys nutrient per poder realitzar les seves funcions
bàsiques, creixen de forma més ràpida i obtenen índexs de viabilitat màxims menors.
Si s'augmenta KABX el volum bacterià augmenta i com a conseqüència el consum d'antibiòtic
també, però a les cèl·lules els costa més morir degut a la disminució del valor de l'energia de
manteniment en comparació a les simulacions realitzades amb alts valors de KABX.
La representació gràfica de la Figura 3.3-1 representa l'evolució de la població de
microorganismes en funció del valor del paràmetre KABX. D'aquesta manera s'observa que la mort
de la població es produeix més tard en el cas de tenir un valor de la constant igual a la
concentració inicial d'antibiòtic però la seva fase de latència inicial és més llarga. Mentre
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s'augmenta el valor de la constant es disminueix el temps de simulació però també es redueix la
fase de latència inicial. Per tant, l’efecte
l’efecte sobre la població és similar a l’anterior: no es produeix
una inhibició del creixement de la població però sí que se’n modifica la seva corba de creixement,
afectant a la latència, velocitat màxima i nombre màxim.

Figura 3.3-1: Evolució temporal de la població bacteriana en funció del paràmetre KABX i les
modificacions del procés viability,, on es penalitza l’energia de manteniment.
manteniment

3.3.4 Efecte dels antibiòtics sobre el temps de cicle
Per realitzat l'estudi
udi de l'efecte de l'antibiòtic sobre el temps de cicle cel·lular s'utilitza l'equació 9 i
valors de KABX corresponents a la meitat i un quart el seu valor inicial.

Per finalitzar es realitza la Taula 3.3-6 i la Taula 3.3-7 formada per la mitjana de 5 repeticions de
cada valor de constant d'antibiòtic mitjançant la modificació del procés de reproducció (to
(
reproduce) del programa.
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Taula 3.3-6: Mitjana dels resultats obtinguts mitjançant la modificació del procés reproduce. Cada
fila representa el valor mitjà obtingut mitjançant 5 simulacions. En la primera columna
hi ha el valor de KABX utilitzat. En la resta hi ha els valors mitjans obtinguts mitjançant
la simulació amb el valor corresponent de la constant KABX.

Índex de
viabilitat
màxim

(m3)

60737

41.00

1075.2

46333

965.8

32047

Valor de
KABX

Temps
(h)

KABX,0

895

0.5·KABX,0
0.25·KABX,0

Nºmàx.

Vm

Fluxmàx d'ABX.
(kg/h)

Fluxmitjà d'ABX
(kg/h)

5.16·10-19

1.34·10-20

2.22·10-21

39.80

5.72·10-19

1.34·10-20

1.77·10-21

38.00

7.68·10-19

1.34·10-20

1.88·10-21

Taula 3.3-7: Mitjana dels resultats obtinguts mitjançant la modificació del procés reproduce. Cada
fila representa el valor mitjà obtingut mitjançant 5 simulacions. En la primera
columna hi ha el valor de KABX utilitzat. En la resta hi ha els valors mitjans obtinguts
mitjançant la simulació amb el valor corresponent de la constant KABX.

Valor de

Energiamàx.

Energiamitjana

KABX

(kmsu)

(kmsu)

Fluxmàx de
nutrient
(kmsu/h)

Temps de

Temps de

duplicació

duplicació

màxim

mitjà

(h)

(h)

KABX

4.84·10-17

1.83·10-17

0.068

75.86

21.66

0.5·KABX

5.09·10-17

2.06·10-17

0.073

95.65

26.91

0.25·KABX

5.05·10-17

2.78·10-17

0.114

135.96

38.29

Modelització IBM d’un cultiu de Mtb per a l’avaluació de l’efecte d’antibiòtics

En aquest cas el valor de la constant d'antibiòtic es disminueix per provocar la disminució del
temps de reproducció (reproduction_time
reproduction_time) i que no arribi al temps de replicació i duplicació (trdi)
(
per evitar la seva reproducció.
Amb la disminució de KABX es provoca la disminució de l'índex de viabilitat màxim, l'augment del
volum mitjà cel·lular i per tant del seu consum d'antibiòtic i l'augment
augment de l'energia de
manteniment necessària per realitzar les seves funcions vitals. Si es disminueix el paràmetre que
provoca la reproducció dels microorganismes s'aconsegueix un augment del temps de duplicació,
o sigui, més temps tarden en duplicar-se.
duplicar
La representació gràfica de la Figura 3.3-2 permet observar clarament la tendència de la població
bacteriana. Inicialment totes tres tenen una fase de latència que augmenta amb
amb la disminució del
paràmetre. Quan el valor de KABX és igual a la concentració inicial d'antibiòtic la mortalitat de la
població es produeix de forma més lleu que quan es disminueix el valor de la constant a la meitat,
i en el cas de disminuir-la
la fins una quarta part el valor de la concentració inicial la mortalitat es
produeix de forma gairebé lineal.

Figura 3.3-2:: Evolució de la població bacteriana en funció del paràmetre KABX i les modificacions
del procés reproduce.
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Així doncs, amb els valors estudiats veiem que la corba de creixement de cultiu es veu modificada
en diversos paràmetres, però no s’observa una inhibició total del creixement.

Modelització IBM d’un cultiu de Mtb per a l’avaluació de l’efecte d’antibiòtics

Conclusions
Amb la realització d'aquest treball s'ha assolit els objectius principals. Els bacteris s'han
parametritzat amb les característiques obtingudes mitjançant la recerca bibliogràfica tant de la
seva estructura i forma de funcionar com de la funció dels medicaments sobre ells.
S'ha dissenyat un model bàsic mitjançant la plataforma NetLogo que permet la observació i estudi
de l'evolució dels bacteris en un cultiu tancat durant 14 dies. A partir d'aquest s'ha observat una
fase inicial d'adequació en la qual hi ha oscil·lacions en el nombre de bacteris i un augment brusc
del volum mitjà d'aquests. El temps de duplicació és d'unes 25 hores, tal com s'ha trobat en la
recerca bibliogràfica ja que són bacteris de creixement lent.
Quan el nutrient no és limitant per la població de bacteris es veu afectat el temps que necessiten
per dur a terme la primera divisió cel·lular i el nombre final de bacteris al que s'arriba. Amb la
disminució del paràmetre trd es pot duplicar el nombre de bacteris final, quan aquest paràmetre
augmenta un 50% s'obté un nombre més reduït de bacteris però amb un volum més gran ja que
se'ls dóna més temps per créixer. Quan s'afecta el valor del rendiment dels bacteris i la seva
constant de consum màxima disminuint el seu valor, s'obté un nombre de microorganismes més
petit i el seu volum i taxa de consum de nutrient també disminueix.
Quan el nutrient és un paràmetre limitant del sistema s'observa un augment del valor de l'índex
de viabilitat total quan la concentració de nutrient inicial augmenta però la població de bacteris
també. Quan s'analitza el seu valor mitjà s'observa que a concentracions més petites de nutrient li
corresponen valors d'índex de viabilitat menors però degut a la mort de les cèl·lules en menys
temps. Els bacteris s'alimenten de forma inicial fins obtenir el volum necessari per duplicar-se,
aquest es veu reduït i per tant l'alimentació serà menor (degut al procés de difusió relacionat amb
el volum cel·lular) això provoca que el nutrient interior del bacteri no sigui suficient per realitzar
les seves funcions vitals, o sigui l'augment del paràmetre viab.
Mitjançant la modificació del programa bàsic s'ha codificat un model que permet el consum
d'antibiòtics per processos de difusió. La seva anàlisi ha permès observar que l'efecte dels
medicaments que provoquen danys irreparables en els bacteris (índex de viabilitat) no permeten
l'augment de la població bacteriana, però tampoc provoquen la seva mort de forma immediata.
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Si l'efecte del medicament és provocar danys en l'estructura de la paret cel·lular, llavors es veurà
afectada la capacitat de consumir nutrient del bacteri. Quan l'efecte és reparable, o sigui els
bacteris poden recuperar la seva "salut", la seva energia de manteniment es veu afectada, per
tant quanta més concentració d'antibiòtic interior tenen més nutrient necessiten per realitzar les
seves funcions vitals i per tant la població creix de forma més lenta.
L'últim efecte que s'analitza és sobre la duplicació del bacteri, ja que hi ha medicaments que
interfereixen en la replicació de l'ADN. Modificant el temps de reproducció s'aconsegueix un
augment de temps de cicle, o sigui els bacteris necessiten més temps per realitzar la duplicació i
per tant el seu volum augmenta més, la qual cosa provoca el consum més elevat de medicament.
Dels quatre mecanismes implementats i amb els valors dels paràmetres estudiats, l’únic que
mostra un efecte clarament inhibidor del creixement i bactericida és el d’efectes irreparables
modelitzats com un augment de l’índex de viabilitat. En els altres casos la corba de creixement del
cultiu es veu afectada en diversos punts. En general s’allarga la fase de latència i disminueix la
velocitat de creixement, pot limitar-se el nombre màxim de bacteris assolit pel cultiu, i s’observen
fases de decreixement amb pendents diferents. Els valors estudiats de la KABX modulen aquests
comportaments de la forma esperada.
A partir del model realitzat amb la implementació dels antibiòtics es podria codificar el creuament
de medicaments amb diferents efectes per tal d'estudiar quina és la seva repercussió i com
afecten a l'evolució de la població quan aquests afecten més d'una part del sistema bacterià.
Caldria també parametritzar el model d’absorció i efecte dels antibiòtics amb dades
experimentals, si és possible, i en funció de l’antibiòtic considerat.
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Annexos
Annex A: state-of-the-art de la recerca de nous fàrmacs
La pretomanida és un medicament nitroimidazol que es troba en la fase II de desenvolupament
clínic elaborat per la coalició internacional Global Alliance (WHO 2015). Un fàrmac nitroimidazol
s'activa quan es troba a l'interior d'una cèl·lula i redueix el seu grup nitro per la ferredoxina del
paràsit. El compost reactiu resultant interfereix en el transport d'electrons i trenca l'ADN (Vives et
al. 2004).
La Nova Combinació (NC-002) es troba en la fase IIb d'assaig. S'ha realitzant l'estudi de l'efectivitat
de la combinació de dos fàrmacs juntament amb la pretomanida (MPaZ). Un d'ells és la
moxifloxacina (MFX) que pertany al grup 2 de les fluoroquinolones, i finalment un medicament del
grup 1, la pirazinamida (Z), el qual és oral de primera línia. El tractament amb aquests
medicaments s'ha realitzat a 207 pacients adults amb un tipus de tuberculosi susceptible o
multiresistent pulmonar durant vuit setmanes.
Només 26 pacients amb tuberculosi multiresistent reben la dosis més alta de pretomanida
(200mg). El criteri per valorar la seva efectivitat és els canvis provocats en les colònies formadores
d'unitats (CFUs) passats els dos mesos de tractament.
Els resultats indiquen que el tractament amb la combinació MPaZ és efectiu passats dos mesos de
l'inici del tractament i que amb la dosis més alta de pretomanida té més activitat antibacteriana
que els tractaments que combinen la isoniazida, rifampicina, pirazinamida i etambutol (HRZE) per
combatre la tuberculosi susceptible als medicaments
Una vegada realitzat l'assaig IIb es duu a terme l'assaig III , conegut com l'assaig STAND. Es realitza
en 16 països i és un assaig clínic parcialment aleatori. Els tractaments s'assignen a cinc grups
diferents de 350 pacients realitzats de forma paral·lela:
•

Pa(100mg)-M-Z per tractar la tuberculosi susceptible durant 4 mesos.

•

Pa(200mg)-M-Z per tractar la tuberculosi susceptible durant 4 mesos.
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•

HRZE per tractar la tuberculosi susceptible durant 6 mesos.

•

Pa(200mg)-M-Z per tractar la tuberculosi resistent durant 6 mesos.

Actualment no hi ha resultats d'aquest tractament en fase III.
La Nova Combinació 3 (NC-003) és un assaig clínic amb un règim BPaZ (bedaquilina, pirazinamida,
clofazimina i pretomanida). Els 14 primers dies de l'estudi han demostrat una mortalitat del 99%
dels bacteris i la seguretat d'aquest tractament (Diacon et al. 2015). A partir dels resultats de l'
estudi es realitza l'assaig en fase IIb anomenat NC-005. Aquest consisteix en l'ús de tots els
medicaments per via oral que inclouen la bedaquilina (en dues dosis disponibles), la pretomanida i
la pirazinamida per pacients amb tuberculosi susceptible i en combinació amb la moxifloxacina
per pacients amb MDR-TB.
L'efectivitat de l'assaig es determina per la disminució de les CFUs passades les vuit setmanes de
tractament i el temps necessari en base a un mostreig d'esputs realitzat cada 16 hores.
Els resultats d'aquest estudi iniciat a l'octubre de l'any 2014 s'obtindran a mitjans del 2016.
L'assaig NiX-TB es va iniciar a l'abril del 2015. Es basa en la investigació d'un tractament durant sis
mesos de la combinació dels fàrmacs bedaquilina, pretomanida i linezolid per combatre la
tuberculosi XDR. Els resultats es caracteritzen per la incidència de fracàs dels bacteris, la recaiguda
o el fracàs clínic durant els 24 mesos posteriors al final del tractament.
Paral·lelament a l'assaig NiX-TB, Global Alliance està realitzant un estudi de la resposta del bacteri
a diferents dosis de linezolid durant dues setmanes a pacients amb tuberculosi sensible als
medicaments amb l'objectiu d'ajustar la dosificació d'aquest medicament pels diferents
tractaments que l'inclouen.
Per finals de l'any 2015 hi havia programats dos assajos clínics. El primer s'anomena endTB i és un
assaig de fase III creat per UNITAID que té com objectiu l'avaluació de cinc medicaments per via
oral nous amb uns règims de curta durada per tractar casos de tuberculosi MDR (entre els quals hi
ha la delamanida). El segon assaig s'anomena TB-PRACTECAL que consisteix en assajos de fase II i
III per avaluar l'eficàcia d'un tractament durant sis mesos sense moxifloxacina o clofazimina per
tractar casos de tuberculosi MDR i XDR.
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A més dels assajos, varis estudis han demostrat que tractaments de 12 mesos són efectius en
pacients que no han estat exposats anteriorment a medicaments de segona línia (WHO 2015).

Annex B: detall dels resultats de les simulacions
Taula B- 1: Resultats de les deu simulacions realitzades variant la variància de la distribució del
volume2.
Inputs

Variància
del
volume2

Cmax
Y

qrst

(

ru

Cmant
)

Outputs
Trd

TFD

µ10

(5)

(ℎ)

( ru )

qw

Nfin

Vm
(2 )

Uptm
qrst

(

v

)

0.30

300

1.00·10-7 54000

36

0.010

234161 8.00·10-19 4.04·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

36

0.010

239200 8.00·10-19 2.36·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

35

0.010

241304 8.00·10-19 2.36·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

33

0.010

240530 8.00·10-19 2.36·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

34

0.010

247647 8.00·10-19 2.35·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

37

0.010

236418 8.00·10-19 2.35·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

37

0.010

242845 8.00·10-19 2.35·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

37

0.010

233458 8.00·10-19 2.34·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

36

0.010

240587 8.00·10-19 2.35·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

36

0.010

239928 8.00·10-19 2.35·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

34

0.011

376065 9.00·10-19 2.51·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

35

0.011

385846 9.00·10-19 2.52·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

34

0.011

370283 9.00·10-19 2.51·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

34

0.011

396891 9.00·10-19 2.52·10-16

0.10

0.15
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0.30

300

1.00·10-7 54000

35

0.011

378303 9.00·10-19 2.52·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

37

0.011

381153 9.00·10-19 2.50·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

36

0.011

371607 9.00·10-19 2.51·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

36

0.011

378561 9.00·10-19 2.51·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

37

0.011

382098 9.00·10-19 2.52·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

35

0.011

392258 9.00·10-19 2.51·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

34

0.012

562969 9.00·10-19 2.63·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

35

0.012

555432 9.00·10-19 2.63·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

36

0.012

563237 9.00·10-19 2.63·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

33

0.012

555727 9.00·10-19 2.62·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

36

0.012

537023 9.00·10-19 2.63·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

36

0.012

572953 9.00·10-19 2.64·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

36

0.012

571520 9.00·10-19 2.64·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

36

0.012

564912 9.00·10-19 2.63·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

37

0.012

547900 9.00·10-19 2.64·10-16

0.30

300

1.00·10-7 54000

37

0.012

569755 9.00·10-19 2.63·10-16

0.20
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