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RESUMO

PAIVA, Leti ia Ribeiro de, M.S ., Universidade Federal de Viçosa, fevereiro de 2011.
Modelagem multies ala para tratamento de tumores. Orientador:Mar elo
Lobato Martins Co-Orientadores: Silvio da Costa Ferreira Junior e Már io Santos
Ro ha

Apesar dos progressos re entes em diagnósti o e tratamento de tumores, as taxas de sobrevivên ia de pa ientes om tumores em regiões ina essíveis irurgi amente,
tumores re orrentes e que apresentam metástases são muito baixas. Na bus a por
tratamentos alternativos, a viroterapia on olíti a e o en apsulamento de drogas quimioterápi as em nanopartí ulas emergem omo estratégias promissoras. Entretanto,
vários pro essos e ara terísti as fundamentais ainda pre isam ser entendidos para aumentar a e á ia desses tratamentos. As não-linearidades e omplexidades inerentes as
interações tumor-vírus on olíti o ou tumor-droga são um onvite a modelagem matemáti a. Modelos quantitativos permitem ampliar nosso entendimento dos parâmetros
que inuen iam o resultado da terapia, guiar experimentos indi ando os pro essos siológi os mais relevantes e evitar experimentos em ex esso. Os modelos multies ala
para viroterapia apresentados e dis utidos nessa tese sugerem quais ara terísti as um
vírus on olíti o deve possuir e quais as formas menos agressivas de modular a resposta imune antiviral para maximizar a probabilidade de erradi ar o tumor. Quanto
ao modelo para o tratamento om drogas quimioterápi as en apsuladas em nanopartíulas, es olhemos as de polímeros quiméri os ligadas à droga doxorubi ina, que estão
atualmente em estudo. Usando os parâmetros que ara terizam essas partí ulas e os
proto olos experimentais omumente usados para sua administração, nossos resultados indi am quais aspe tos dessas nanopartí ulas devem ser desenvolvidos de modo a
maximizar o su esso da terapia.
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ABSTRACT

PAIVA, Leti ia Ribeiro de, M.S ., Universidade Federal de Viçosa, February, 2011.
Multis ale modelling of tumor therapies. Advisor:Mar elo Lobato Martins
Co-Advisors: Silvio da Costa Ferreira Junior and Már io Santos Ro ha

Despite of the re ent progress in an er diagnosis and treatment, the survival
rates of patients with tumors in unrese table lo ations, re urrent or metastati tumors are still low. On the quest for alternative treatments, on olyti virotherapy and
en apsulation of hemotherapeuti drugs into nanos ale vehi les emerge as promissing
strategies. However, several fundamental pro ess and issues still must be understood in
order to enhan e the e a y of these treatments. The nonlinearities and omplexities
inherent to tumor-on olyti virus and tumor-drug intera tions laim for a mathemati al
approa h. Quantitative models allow to enlarge our understanding of the parameters
inuen ing therapeuti out omes, guide essays by indi ating relevant physiologi al proesses for further investigation, and prevent ex essive experimentation. The multies ale
models for virotherapy presented and dis ussed in this thesis suggest the appropriate
traits an on olyti virus must have and the less agressive ways to modulate the antiviral
immune response in order to maximize the tumor erradi ation probability. Con erning
the model for treatment with hemotherapeuti drugs en apsulated into nanoparti les,
we fo used on himeri polymers atta hed with the doxorubi in drug, that re ently are
under a tive investigation. Using the same parameters that hara terize these parti les
and the experimental proto ols ommonly used for their administration, our results indi ate some of the basi features of these nanoparti les that should be developed in
order to maximize the therapy's su ess.
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Capítulo 1
Introdução
A físi a biológi a usa diferentes abordagens teóri as e experimentais para estudar problemas biológi os e ompreender os prin ípios físi os que governam esses
pro essos. Por exemplo, té ni as experimentais omo difração de raios-X, mi ros opia
eletrni a e ressonân ia nu lear magnéti a podem ser usadas para elu idar a estrutura
de biomolé ulas, enquanto a elaboração e a análise de modelos matemáti os permitem
estudar problemas omo dinâmi a de populações, redes de interações entre proteínas,
res imento de tumores, motores mole ulares e enovelamento de proteínas. Esses modelos matemáti os podem usar me âni a para ara terizar propriedades me âni as de
molé ulas ( omo a interação de uma molé ula de DNA om uma droga ou proteína)
ou para estudar as forças geradas em uma molé ula durante pro essos omo repli ação
e lo omoção. A teoria de grafos pode ser apli ada ao estudo de redes de interação
tão distintas omo proteínas ou teias tró as. Equações diferen iais são usadas para
des rever on entrações de substân ias, omo nutrientes ou drogas em um te ido, ou
mesmo para des rever variações temporais de uma população, omo as equações de
Lotka-Volterra [1℄, que são um par de equações não-lineares de primeira ordem frequentemente usadas para des rever a dinâmi a de sistemas biológi os nos quais duas
espé ies interagem omo presa-predador. Uma outra abordagem teóri a muito usada
em pro essos biológi os é via autmatos elulares. Um autmato elular é um sistema
em que o espaço e o tempo são dis retos, assim omo o número de estados que um sítio
pode assumir. O estado de um sítio evolui de a ordo om uma regra pré-estabele ida
que onsidera o estado do próprio sítio e o de seus vizinhos em um passo de tempo
para determinar o estado do sítio no passo seguinte. Autmatos elulares são usados
para estudar pro essos omo dinâmi a de populações e formação de padrões.
Frequentemente, esses modelos matemáti os des revem uma úni a es ala bio1
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Introdução

lógi a. Entretanto, organismos vivos são organizados em múltiplas es alas, inter one tadas. Por exemplo, a des rição do res imento de tumores pode envolver desde
pro essos sub elulares e mole ulares (es ala mi ros ópi a), omo mutações, alterações
na expressão gêni a, i lo elular, passando por interações élula- élula e élula-matriz
(es ala mesos ópi a) omo a resposta imune e a angiogênese, até pro essos em es ala de
te idos (es ala ma ros ópi a) omo difusão de nutrientes e migração elular. Múltiplas
es alas temporais também estão envolvidas: enquanto a sinalização elular pode ser da
ordem de segundos, o res imento do tumor pode levar de meses a anos. A modelagem
multies ala permite integrar pro essos que o orrem em es alas temporais e/ou espaiais distintas [2℄. Isso pode ser feito, por exemplo, ombinando-se abordagens tipo
autmato elular om equações diferen iais.
Nessa tese, o res imento e o tratamento do ân er serão estudados via modelagem multies ala. Apesar de todo o progresso re ente em imageamento, diagnósti o, tratamento e ompreensão do ân er, as taxas de sobrevivên ia de pa ientes om
neoplasias re orrentes ou metastáti as bem omo de pa ientes om tumores em regiões ina essíveis irurgi amente ainda são baixas, e novas estratégias terapêuti as são
ne essárias [3℄. A nanote nologia permite o desenvolvimento de agentes anti ân er
inovadores. Agentes quimioterápi os podem ser en apsulados em nanopartí ulas, que
apresentam menor toxi idade. Isso permite reduzir os efeitos olaterais e aumentar
a dose e o tempo de permanên ia da droga no orpo [4℄. A viroterapia on olíti a é
uma estratégia promissora no ombate ao ân er, uma vez que é apaz de promover
um ontrole ou mesmo erradi ação de tumores om efeitos olaterais leves. Os vírus
on olíti os são apazes de infe tar e matar seletivamente élulas tumorais explorando
os mesmos defeitos elulares que promovem o res imento do tumor [5℄. O ponto de
partida para nossa abordagem de múltiplas es alas é o modelo para res imento de
tumores proposto por Ferreira et al. [6℄, apresentado no apítulo 3. Um modelo para
viroterapia em tumores ompa tos é apresentado e dis utido no apítulo 4. É importante observar que esse trabalho foi publi ado no periódi o Can er Resear h [7℄. A
seguir, no apítulo 5, um modelo modi ado para viroterapia é apli ado em tumores
om diferentes morfologias. Este trabalho será submetido em breve. Devido à importân ia do sistema imune na viroterapia on olíti a, no apítulo 6 propomos e estudamos
um modelo para investigar o papel das respostas elular e humoral aos vírus e às élulas
infe tadas. Este trabalho foi submetido re entemente. No apítulo 7 apresentamos um
modelo para estudar a e á ia de terapias anti ân er baseadas em nanopartí ulas de
polímeros quiméri os. O artigo orrespondente a esse trabalho foi publi ado na Ap-
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plied Physi s Letters [8℄. Finalmente algumas on lusões e o que está em andamento
são dis utidos no apítulo 8.

Capítulo 2
A biologia do

ân er

Uma vez que os sistemas que queremos modelar são tumores e tratamentos
anti- ân er, pre isamos ini ialmente onhe er melhor esses sistemas. Para des rever
o desenvolvimento de um tumor pre isamos ter noções sobre a siologia1 das élulas tumorais e saber quais estratégias elas mais frequentemente usam para driblar os
me anismos de proteção do organismo e se proliferar.
Existem muitos tipos de ân er e, em um mesmo tumor, há diferentes subpopulações de élulas om fenótipos2 distintos [9℄. Portanto, a tarefa de propor me anismos gerais que governem o omportamento dessas élulas pare e bastante ambi iosa.
Há er a de 10 anos, Hanahan e Weinberg [10℄ propuseram seis alterações essen iais na siologia da élula que oletivamente ditam o res imento maligno e que são
ompartilhadas pela maioria ou talvez por todos os tipos de tumores humanos. Essas
apa idades que as élulas adquirem são: (i) auto-su iên ia em sinais de res imento,
(ii) insensibilidade a sinais que inibem o res imento, (iii) evasão da morte elular
programada (apoptose), (iv) poten ial repli ativo ilimitado, (v) estimulação da angiogênese3 e (vi) invasão de te idos e metástases4 . Dis utiremos nesse apítulo essas
alterações e o que pare e ser a sétima alteração essen ial ompartilhada pela maioria
dos tumores: o metabolismo gli olíti o.
Por m, a viroterapia, que é um tratamento anti- ân er baseado em vírus que
1 A siologia é o ramo da biologia que estuda o fun ionamento do organismo, ou seja, as funções
me âni as, físi as e bioquími as nos seres vivos.

2 O fenótipo é o

onjunto de

ara terísti as observáveis de um organismo

morfologia, desenvolvimento, propriedades bioquími as ou siológi as e

omo, por exemplo:

omportamento.

3 Angiogênese é o me anismo de res imento de novos vasos sanguíneos a partir dos já existentes.
4 Metástase é o espalhamento da doença de um órgão ou região para outro órgão ou região não-

adja ente
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ata am seletivamente élulas an erosas, é dis utida em termos gerais. O objetivo
desse apítulo é forne er as bases biológi as ne essárias para a elaboração dos modelos
que serão apresentados nos apítulos seguintes.

2.1

A

élula renegada

Um animal ou planta omeça sua vida omo uma úni a élula - um ovo fertilizado. Durante o seu desenvolvimento, essa élula se divide repetidas vezes para
produzir élulas diferentes em um padrão nal de omplexidade e pre isão espeta ular.
Em última análise, o genoma5 determina o padrão, e um dos desaos da biologia é
entender omo isso o orre.
O exemplo mais ompli ado de dinâmi a elular o orre quando uma élula muda,
ou se diferen ia, para desempenhar uma função espe ializada [11℄. Este pro esso frequentemente é mar ado por uma alteração na aparên ia mi ros ópi a, ou morfologia,
da élula. Um mamífero que omeçou om uma úni a élula torna-se um organismo
om entenas de tipos diferentes de élulas. Aqui é possível ver o poder do DNA de
ontrolar o omportamento elular: o desenvolvimento é um onjunto de dezenas de
milhares de alterações orquestrado pelo DNA.
As seqüên ias genmi as estão sujeitas a alterações, hamadas de mutações,
na sua estrutura e portanto na informação que arregam. Essas mutações o orrem
onstantemente, mas existem me anismos de reparo dessas mutações asso iados a outros me anismos que disparam a morte elular programada aso o dano não possa
ser reparado. Entretanto, podem a onte er falhas neste pro esso de manutenção da
integridade do genoma levando à xação de mutações em genes espe í os, ríti os
para o ân er [9℄.
Essas mutações podem onferir habilidades espe iais à élula an erosa. Nesta
seção, trataremos dos me anismos que elas frequentemente usam para proliferar-se
des ontroladamente, es apar da morte, invadir outros te idos e obter energia.
2.1.1

Proliferação des ontrolada

Uma élula se reproduz realizando uma seqüên ia ordenada de eventos nos quais
ela dupli a seu onteúdo e então se divide em duas. Este i lo de dupli ação e divisão,
5 O genoma é o

onjunto de todo o material genéti o lo alizado no nú leo das

vivo. Ele é distribuído em

romossomos, que por sua vez são

élulas de um ser

ompostos por molé ulas de DNA.
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onhe ido omo i lo elular, é um me anismo pelo qual seres vivos se reproduzem. Em
espé ies uni elulares, tais omo ba térias e leveduras, ada divisão elular produz um
novo organismo. Em espé ies multi elulares, seqüên ias longas e omplexas de divisão
elular são ne essárias para produzir um organismo fun ional.
Para reproduzirem-se, élulas normais ne essitam de fatores de res imento6 que
em geral são produzidos por outro tipo de élula (estimulação pará rina). Entretanto,
muitas élulas an erosas adquirem a apa idade de sintetizar fatores de res imento
e até mesmo os re eptores para os quais elas são sensíveis (estimulação autó rina)
[10, 9, 12℄.
Por outro lado, múltiplos sinais antiproliferativos atuam em um te ido normal
para manter a quies ên ia7 elular e a estabilidade do te ido. Células an erosas adquirem a apa idade de es apar desses sinais ou ignorá-los, por exemplo, intervindo
na via da proteína retinoblastoma (pRb), através da qual passam muitos desses sinais
antiproliferativos [10℄.
Portanto, élulas an erosas podem adquirir auto-su iên ia em sinais de resimento e se tornarem insensíveis a sinais que inibem sua proliferação.
2.1.2

Tornando-se imortal

A habilidade das populações de élulas tumorais de se expandirem em número
é determinada não apenas pela taxa de proliferação elular, mas também pela taxa de
redução do número de élulas. Em élulas normais, essa redução o orre prin ipalmente
devido à apoptose, ou morte elular programada [9℄.
A morte elular programada é muito importante no ontrole da população por
regular o res imento e a multipli ação elulares. Ainda, a morte elular também
elimina élulas desne essárias. Ela segue um programa interno de eventos hamado
apoptose, ujos primeiros sinais visíveis são a ondensação do nú leo e a fragmentação
do DNA. A élula logo ontrai-se e é onsumida por ma rófagos8 . Uma élula é induzida
a ometer sui ídio quando um fator essen ial é removido do meio extra elular ou quando
um sinal interno é ativado.
A resistên ia à apoptose pode ser adquirida pela élula an erosa por meio de
6 Um fator de
estimular o

res imento é uma substân ia (em geral uma proteína ou um hormnio)

res imento, a proliferação e a diferen iação

elular.

apaz de

7 Quies ên ia é o estado da élula quando ela não está se dividindo
8 Ma rófagos são élulas de grandes dimensões que fago itam (englobam) elementos estranhos ao

orpo.
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várias estratégias[10℄. A mais omum delas envolve a inativação do gene supressor de
tumor p53, um omponente have, sensor de danos ao DNA que pode induzir apoptose,
omo é mostrado na gura 2.1. Estudos [13℄ omprovam que a inativação do gene p53
leva à instabilidade genéti a em élulas normais in vitro e in vivo.

Figura 2.1: A resistên ia à apoptose pode ser adquirida por meio da inativação do gene
p53.

Todas as élulas dos mamíferos arregam um programa intrínse o que limita o
número de gerações de uma população elular [12℄. Esse me anismo é ontrolado pelos
telmeros, que são segmentos de DNA nas extremidades dos romossomos9 . Eles sofrem um pro esso de en urtamento durante ada i lo elular10 . Após su essivos i los,
os telmeros perdem sua habilidade de proteger as extremidades do DNA romossomal e essas extremidades desprotegidas podem se fundir, levando a um dessaranjo no
ariótipo ( onjunto de romossomos) e a um pro esso de rise que leva, quase inevitavelmente, à morte da élula [10℄. Ou seja, os telmeros limitam a multipli ação elular.
Contudo, as élulas malignas adquirem me anismos de manutenção dos seus telmeros. A grande maioria delas expressa telomerase, que adi iona nu leotídeos repetidos
nas extremidades do DNA teloméri o impedindo, assim, que o pro esso de rise seja
9 Um romossomo é uma longa sequên ia de DNA, que ontém vários genes, e outras sequên ias de
nu leotídeos

om funções espe í as nas

élulas dos seres vivos.

10 O i lo elular é uma série de eventos que o orrem em um élula e que levam a sua divisão
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desen adeado. Dessa forma, as élulas malignas podem multipli ar-se ilimitadamente
[10℄.
2.1.3

Invadindo te idos adja entes

Durante o desenvolvimento de um tumor, as élulas tumorais podem adquirir
a apa idade de invadir te idos adja entes, viajar através da ir ulação sangüínea ou
linfáti a11 e estabele er novos tumores pelo orpo. Este pro esso, denominado metástase, está rela ionado a molé ulas de adesão élula- élula e integrinas [10℄. A proteína
aderina E, por exemplo, tem omo função primária a adesão élula- élula e a supressão do gene que a odi a pode favore er as élulas an erosas por ontribuir para
a invasividade lo al. Integrinas são proteínas transmembrana que one tam ligantes
en ontrados na matriz extra elular12 . Elas re ebem esse nome pois integram a função
da élula om o meio exterior, que é a matriz extra elular.

Figura 2.2: Diagrama esquemáti o mostrando os me anismos de migração (a)amebóide
e (b) mesenquimal (tipo-broblasto) na matriz extra elular. A seta indi a a direção de
migração da élula. Os re eptores de superfí ie da élula, omo integrinas ou outras
molé ulas de adesão, são mostrados na gura em vermelho. Figura adaptada de [14℄.

Células tumorais movem-se em seu mi roambiente e invadem te idos vizinhos
usando dois pro essos distintos: mesenquimal e amebóide, que estão esquematizados
na gura 2.2. A migração mesenquimal depende da proteólise
11 O sistema linfáti o é uma rede

13

da matriz extra elu-

omplexa que produz e transporta o uido linfáti o, ou linfa,

onstituída essen ialmente pelo plasma sanguíneo, proteínas e por glóbulos bran os.

12 A matriz extra elular pode ser visualizada omo uma rede ou um te ido, e é omposta por uma

grande variedade de molé ulas que preen hem o espaço entre as

élulas.

13 A proteólise (proteo-, proteína, -lise do grego lúsis, separação, dissolução) é o pro esso de degra-

dação (digestão) de proteínas por enzimas,

hamadas proteases, ou por digestão intramole ular.
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lar. Ou seja, para passar através da matriz extra elular, a élula quebra partes dessa
rede, reorganizando-a. Por outro lado, a migração amebóide requer menor adesão
élula-substrato e atinge velo idades maiores. Esse modo de migração, que prin ipalmente deforma a matriz extra elular ao invés de apenas degradá-la, é ara terizado
pela forma ir ular da élula e o apare imento de protuberân ias na membrana [15℄.
No orpo humano, élulas do sistema imune omo linfó itos movem-se prin ipalmente
pelo pro esso amebóide [14℄.

2.1.4

Obtendo energia

Enquanto o tumor permane e pequeno - om menos de 1mm de diâmetro ele pode se valer da difusão para sua demanda onstante de alimentação e oxigênio
e para se livrar dos resíduos de seu próprio metabolismo. No entanto, uma vez que
o tumor atinge o tamanho ríti o de 1 a 2mm, o pro esso de difusão é insu iente
para suprir o tumor om nutrientes e oxigênio e para uma rápida remoção de seus
resíduos. As élulas no interior do tumor  am famintas e são sufo adas por seus
próprios refugos. A hipóxia no tumor induzirá o res imento de novos vasos, pro esso
hamado de angiogênese ou neovas ularização. Por meio desses novos vasos a entrada
de nutrientes e a saída de atabólitos (resíduos oriundos do metabolismo) tornam-se
mais e ientes. Os apilares14 também serão importantes para o transporte de fatores
de res imento estimuladores de divisão e fa ilitarão a metástase. Os vasos apilares são
onstruídos a partir de élulas endoteliais15 , apazes de se a hatar e se urvar em tubos,
que se unem para formar apilares. O tumor promove angiogênese liberando proteínas
omo o fator de res imento broblásti o e o fator de res imento endotelial vas ular
[16℄. Essas proteínas, onhe idas omo fatores tumorais de angiogênese, difundem nos
te idos vizinhos e ligam-se a re eptores na membrana das élulas endoteliais. A ativação
dessas élulas promove a se reção de enzimas que degradam a matriz extra elular
fa ilitando a migração das élulas endoteliais em direção ao tumor, por meio de uma
resposta quimiotáti a 16 aos fatores tumorais de angiogênese.
Entretanto esta nova vas ularização é insu iente e aóti a. Isso perpetua os
14 Capilares são vasos sanguíneos de diâmetro muito pequeno (5 a 10µm), por meio dos quais oxigênio
e nutrientes são liberados para as

élulas e resíduos do seu metabolismo são

aptados.

15 Células endoteliais são élulas a hatadas de espessura variável que re obrem o interior dos vasos

sanguíneos, espe ialmente os

apilares,

onstituindo parte da sua parede.

16 Quimiotaxia é o nome dado ao pro esso de lo omoção de

quími o.

élulas em direção a um gradiente
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fatores que estimularam sua indução. Além disso, élulas an erosas res em mais
rapidamente que os vasos sanguíneos para nutri-las. Portanto, à medida que tumores
sólidos res em, eles se tornam in apazes de obter oxigênio de modo e iente, sofrendo
hipóxia. Sob estas ondições, a gli ólise torna-se a fonte primária de ATP (adenosina
trifosfato), que é a molé ula mais importante para obter e transferir energia livre em
sistemas biológi os. Açú ares são molé ulas de ombustível espe ialmente importantes,
uma vez que sua degradação (em parti ular a da gli ose) domina a produção de energia
na maioria das élulas animais. Na presença de oxigênio, eles são oxidados em pequenas
etapas até dióxido de arbono (CO2 ) e água e há um ganho total de 36 molé ulas de
ATP. Entretanto, a gli ose pode ser degradada mesmo na ausên ia de oxigênio, em uma
sequên ia de reações onhe ida omo gli ólise. Ela o orre no itosol17 da maioria das
élulas e, durante o pro esso, uma molé ula de gli ose é onvertida em duas molé ulas
de piruvato e há um ganho líquido de apenas 2 molé ulas de ATP.
É bem estabele ido que tumores exibem taxas de onsumo de gli ose e gli ólise
aumentadas [17℄. A gli ólise é feita de modo mais e iente em tumores hipóxi os pela
ação de um fator de trans rição (HIF − 1, do inglês hypoxia-indu ible trans ription
fa tor). Na ausên ia de oxigênio, o HIF − 1 aumenta a expressão da maioria das

enzimas gli olíti as e de transportadores de gli ose. De fato, o onsumo de gli ose
está rela ionado a agressividade do tumor. Essas adaptações das élulas an erosas
permitem ao tumor sobreviver até que a vas ularização o orra. O fator HIF − 1

também estimula o res imento de novos tumores aumentando a expressão de molé ulas
sinalizadoras, tais omo o fator de res imento endotelial vas ular (VEGF), que fa ilita
o res imento de vasos sanguíneos. Sem tal vas ularização, o tumor interromperia seu
res imento, morrendo ou permane endo inofensivo [17℄.
Apesar de haver indi ações de que o metabolismo gli olíti o seja o resultado da
adaptação ao mi roambiente do tumor, sua persistên ia mesmo em ondições normais
de disponibilidade de oxigênio sugere que esse fenótipo forne e uma grande vantagem
seletiva para a progressão do tumor a um ân er invasivo [18℄.

2.2

O

ombate ao

ân er

A primeira linha de defesa do orpo ontra o ân er está nos pro essos de manutenção da integridade do genoma. Entretanto, se uma ou mais élulas tumorais
17 O itosol é o líquido que preen he o itoplasma, espaço entre a membrana plasmáti a e o nú leo
das

élulas vivas, que suporta bolsas,

anais e organelas

itoplasmáti as.
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onseguiram burlar esses pro essos e sustentar as mutações adquiridas, o orpo tem
uma última barreira: o sistema imune.
Se, apesar dos me anismos de defesa do orpo, o tumor onseguiu se estabele er,
existem vários tratamentos disponíveis para eliminar as élulas an erosas. A maioria
dos tratamentos utilizados hoje se baseia em irurgia, quimioterapia e/ou radioterapia,
apesar de várias outras abordagens estarem em estudo. A pro ura por novos tratamentos visa diminuir os efeitos olaterais das terapias estabele idas e propor alternativas
para metástases, que ainda são responsáveis pela maioria das mortes por ân er [19℄,
tumores re orrentes ou lo alizados em regiões irurgi amente ina essíveis.

2.2.1

O sistema imune e sua manipulação via imunoterapia

Se todos os me anismos de manutenção da integridade do genoma foram burlados pelas élulas an erosas e uma ou mais élulas foram apazes de sustentar as
mutações adquiridas, uma das últimas barreiras de defesa do orpo ontra o ân er é
a atividade do sistema imune.
O sistema imune é uma rede de pro essos e estruturas biológi as em um organismo que o protege ontra doenças identi ando e eliminando patógenos
tumorais. As élulas transformadas de tumores expressam antígenos

19

18

e élulas

que não são

en ontrados em élulas normais. O sistema imune identi a esses antígenos omo estranhos, e ata a essas élulas transformadas. Apesar disso, alguns tumores es apam
da resposta imune, usando estratégias omo a liberação de produtos que inibem a resposta imune (por exemplo a ito ina T GF − β , que suprime a atividade de ma rófagos

e linfó itos

20

).

O papel do sistema imune no desenvolvimento de tumores ainda está longe de
ser ompleto e muitos paradoxos e on eitos permane em in ompreendidos [19℄. Marófagos e neutrólos

21

, por exemplo, podem ser onsiderados tanto heróis quanto

vilões no ontexto de desenvolvimento tumoral. Por um lado, essas élulas são apazes
de fago itar élulas tumorais e de se retar ito inas que inibem o res imento do tumor. Entretanto, estudos epidemiológi os asso iaram inamação rni a à in idên ia
tumoral [20, 21℄ e há trabalhos mostrando que neutrólos ativados podem induzir a
18 Um patógeno é um agente biológi o que ausa doença em seu hospedeiro
19 Um antígeno é toda partí ula ou molé ula apaz de ini iar uma resposta imune.

20 Ma rófagos e linfó itos são élulas do sistema imune
21 Neutrólos são uma lasse de élulas do sistema imune; são os prin ipais fagó itos do sangue

( élulas que ingerem e destroem matéria estranha ao organismo) e parti ipam da reação inamatória.

12

A biologia do ân er

transformação de élulas normais em an erosas in vitro [22, 23℄.
A imunoterapia tem omo objetivo usar a resposta imune para ombater tumores. O uso de va inas ontra o ân er pode ser promissor, e resultados positivos foram
obtidos om a tranferên ia de linfó itos T apazes de identi ar e ata ar o tumor. Além
disso, o transplante de medula óssea tem sido usado omo imunoterapia de tumores
sólidos om resultados en orajadores [24℄.
2.2.2

Remoção

irúrgi a, radioterapia e quimioterapia.

As abordagens mais utilizadas no ombate ao ân er são a remoção irúrgi a, a
radioterapia e a quimioterapia. A remoção irúrgi a é in apaz de eradi ar as metátases
e tumores em regiões irurgi amente ina essíveis.
A radioterapia usa radiação de alta energia para matar élulas an erosas dani ando seu DNA. A radioterapia afeta também élulas normais, ausando efeitos olaterais omo brose, perda de memória, infertilidade e, mais raramente, um segundo
ân er devido a exposição a radiação [25℄. A radiação usada para ombater o ân er
pode vir de uma máquina fora do orpo, ou vir de um material radioativo inserido no
orpo próximo as élulas tumorais ou ainda ser injetado na orrente sanguínea.
Quimioterapia é o uso de drogas que dani am e matam élulas em divisão.
Células an erosas dividem-se muito mais frequentemente que a maioria das élulas
normais, então a quimioterapia afeta prin ipalmente élulas an erosas. Entretanto,
ela afeta também élulas normais em divisão, o que pode levar a efeitos olaterais omo
anemia, perda de abelos e neutropenia (baixo número de élulas do sistema imune que
ombatem infe ções). Um grande obstá ulo para a quimioterapia é sua de iên ia em
distribuir doses adequadas de droga às áreas afetadas do orpo [4℄.
Essas três estratégias não são mutuamente ex lusivas. Um pa iente pode re eber
radioterapia antes, durante ou após a irurgia, dependendo do tipo de ân er sendo
tratado. A quimioterapia pode ser usada para reduzir o tamanho de um tumor antes da
remoção irúrgi a ou da terapia por radiação. Ou ainda para destruir élulas an erosas
que sobreviveram a irugia ou a radioterapia. E alguns pa ientes re ebem radioterapia
em ombinação om quimioterapia.
2.2.3

Nanopartí ulas quimioterápi as

O maior obstá ulo à quimioterapia é sua de iên ia em distribuir doses adequadas de droga às áreas afetadas no orpo. A toxi idade das drogas limita sua dose,
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enquanto a sua rápida eliminação da ir ulação requer doses altas para que seja efetiva
[4℄. Uma alternativa promissora para o desenvolvimento de novos agentes anti ân er
têm surgido om a nanote nologia.
En apsular drogas quimioterápi as em polímeros nanométri os é uma estratégia
que permite aumentar a dose da droga e reduzir os seus efeitos olaterais. A vas ulatura tumoral apresenta uma hiperpermeabilidade que permite o extravasamento de
ma romolélulas, omo os nanomateriais poliméri os. Além disso, o fra o sistema de
drenagem linfáti a no tumor resulta na sua gradual a umulação. Portanto, as nanopartí ulas a umulam-se em tumores sólidos, omo pode ser visto na gura 2.3. E mais,
elas são menos tóxi as, uma vez que o en apsulamento da droga limita sua interação
om élulas normais [4℄. E uma menor toxi idade permite o aumento da dose.

Figura 2.3: A hiperpermeabilidade da vas ulatura tumoral permite o extravasamento
da nanopartí ula, que  ará retida no tumor devido a sua de iente drenagem linfáti a.
Uma vez dentro da élula, a ligação polímero-droga é quebrada e a droga quimioterápi a
é liberada.
Polímeros quiméri os onsistem de um polipeptídeo hidrofíli o, biodegradável e
tipo-elastina 22 e um segmento urto que permite a onjugação om diversas molé ulas
hidrofóbi as, in luindo quimioterápi os. A hidrofobi idade da droga desen adeia a
formação espontânea da nanopartí ula om a droga no entro er ada pelo polipeptídeo
22 polipeptídeos tipo-elastina são uma lasse de polímeros de peptídeos arti iais
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hidrofíli o [26℄. Esta formação pode ser visualizada na gura 2.4.

Figura 2.4: A formação espontânea da nanopartí ula de CP-Dox é desen adeada pela
hidrofobi idade da droga, que  a en apsulada pelo polipeptídeo hidrofíli o. Figura
extraída de [26℄

2.2.4

Viroterapia: vírus que matam

élulas tumorais

Apesar de apresentar muitos resultados positivos, as terapias tradi ionais ontra
o ân er, omo a quimioterapia e a radioterapia, baseiam-se prin ipalmente em agentes que dani am o DNA e a maquinaria que mantém a integridade dos romossomos
das élulas tumorais. Esses tratamentos matam preferen ialmente élulas an erosas
que têm menor apa idade de sobreviver a danos, sele ionando assim as élulas mais
agressivas do tumor. Aliados a isso, os efeitos olaterais desses tratamentos são frequentemente graves, motivando o desenvolvimento de novas estratégias na luta ontra
o ân er. Uma terapia promissora é baseada em vírus modi ados em laboratório para
ata ar seletivamente as élulas an erosas [27℄. Há vários pro essos que onferem aos
vírus on olíti os essa seletividade por élulas an erosas. Por exemplo, eles podem ser
projetados para que sejam apazes de entrar apenas em élulas an erosas, ou podem
ser desenvolvidos de modo que onsigam penetrar tanto em élulas normais quanto em
an erosas, mas apazes de se repli ar apenas em élulas an erosas. Essas estraégias
são mostradas na gura 2.5. A viroterapia não é uma idéia nova, ela surgiu quando
alguns médi os notaram que alguns pa ientes que sofriam de ân er, quando in identalmente adquiriam ertas infe ções virais ou eram submetidos a va inação, melhoravam
e seus sintomas regrediam.
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Figura 2.5: Vírus on olíti os podem ser desenvolvidos para que onsigam entrar espei amente em élulas an erosas (sendo in apazes de penetrar em uma élula normal)
ou podem ser apazes de entrar em ambos os tipos de élulas para se repli arem ex lusivamente em élulas an erosas. Figura adaptada de [28℄.

Vírus têm a apa idade de infe tar élulas de um organismo biológi o. Eles são
onstituídos de material genéti o ontido em uma ápsula proteí a, hamada apsídeo,
que pode estar envolvida por um envelope que in lui uma membrana. Eles multipli amse somente dentro de élulas vivas e dependem delas para sintetizar proteínas, gerar e
armazenar energia.
A engenharia genéti a permite modi ar vírus em laboratório para ombater
tumores, tornando-os apazes de ata arem preferen ialmente élulas an erosas levando
à sua lise23 dessas élulas e à onseqüente ampli ação da dose viral dentro do tumor,
omo ilustrado na gura 2.6. Vírus também podem ser projetados para levar genes
anti- ân er24 ou agentes quimioterápi os diretamente às élulas an erosas. Esses vírus
23 Pro esso de ruptura das membranas

elulares que levam à morte da

élula e à liberação de seu

onteúdo

24 Terapia gêni a é um tratamento experimental que envolve a introdução de material genéti o (DNA

ou RNA) nas

élulas do pa iente para prevenir ou

ombater o

ân er, entre outras doenças. Mas em
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usados para ombater o ân er, devido a sua habilidade de infe tar seletivamente élulas
an erosas, são onhe idos omo vírus on olíti os e podem ser moldados através de
distintas abordagens, que levam a diferentes me anismos de destruição tumoral. Um
panorama dessas abordagens pode ser en ontrado na referên ia [27℄.

Figura 2.6: Vírus on olíti os podem ser moldados para se repli arem ex lusivamente
em élulas an erosas, promovendo uma ampli ação da dose viral injetada na região
do tumor. Figura extraída de http://on olyti virus.wordpress. om/ em março de 2011.

Se por um lado o sistema imune é uma barreira à viroterapia, pois muitos vírus
on olíti os são eliminados, por outro a estimulação viral do sistema imune adaptativo
pare e ativar a resposta imune anti-tumoral, o que aumenta a e á ia da terapia.
Os vírus on olíti os são administrados aos pa ientes por diferentes estratégias.
Por razões de segurança, vetores virais25 baseados no vírus da varíola, no adenovírus,
no reovírus, no vírus da doença de New Castle (NDV - New Castle Disease Virus),
no Coxsa kievirus e no vírus da herpes simples (HSV - Herpes Simplex Virus) foram
administrados por injeção intratumoral em testes pré- líni os26 [29, 30, 31, 32, 33℄.
geral, um gene não pode ser diretamente inserido na

élula de uma pessoa, então vírus são usados

para inserir esse material genéti o.

25 Um vetor viral é um vírus modi ado om o objetivo de introduzir material genéti o em um élula.
26 Estágio pré- líni o é um estágio da pesquisa que omeça antes que os testes líni os (testes em

humanos) possam
oletados.

omeçar, e durante o qual dados importantes

omo viabilidade e segurança são
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Tipi amente, a administração intratumoral27 não ausa efeitos olaterais signi ativos,
ausando apenas um in haço lo al temporário. Entretanto, uma baixa e iên ia ontra
metástases é observada, pois em geral há pou o ou nenhum espalhamento do vírus do
sítio primário de injeção [34℄.
Como muitos pa ientes desenvolvem metástases, a administração intravenosa28
dos vírus on olíti os seria mais e az para extinguir o tumor primário e suas olnias.
Essa abordagem foi usada om su esso, por exemplo, por M Donald et al. [35℄. Entretanto, quando vírus on olíti os são administrados por via intravenosa a um pa iente,
muitas barreiras os impedem de atingir o tumor e infe tar as élulas an erosas. Nessa
abordagem, em geral observam-se efeitos olaterais signi ativos e sistêmi os. Os sintomas são semelhantes aos de uma gripe forte, mas estratégias para minimizar esses
sintomas estão em desenvolvimento.
Uma das di uldades en ontradas para o progresso das terapias baseadas em
viroses on olíti as é a dis repân ia entre estudos in vitro e in vivo. Os estudos prélíni os forne em resultados muito mais promissores do que os estudos líni os. Isso é
devido, em parte, ao fato de que linhagens de élulas an erosas podem não reetir a
biologia de tumores in vivo e que tumores humanos, em geral, exibem heterogeneidade
líni a e genéti a. Portanto, um tratamento bem-su edido em um aso pode não ser
e az em outros. Uma abordagem para analisar a itotoxidade e a e á ia de vírus
on olíti os foi proposta por Wang et al. [36℄. Nessa abordagem eles sugerem a utilização
de espé imes de ân eres humanos primários ex vivo para esses estudos. Ou seja, os
tumores foram retirados de pa ientes e mantidos em ultura para serem infe tados om
vírus e analisados.
Portanto, a elu idação dos me anismos de ação dos vírus on olíti os depende
fortemente de estudos em sistemas de ultura heterotípi os in vitro e modelos in vivo
ada vez mais renados. Dada a omplexidade do problema, o desenvolvimento de
modelos matemáti os que des revam aspe tos fundamentais da ação da viroterapia
sobre o res imento de tumores pode apresentar sugestões valiosas, reduzindo o número
de experimentos ne essários.

27 Na administração intratumoral os vírus são injetados diretamente no tumor.

28 A administração intravenosa onsiste na injeção dos vírus em uma veia ou artéria do pa iente.

Capítulo 3

Modelo multies ala para

res imento

de tumores avas ulares

Essen ialmente todos os tumores passam por um estágio de res imento avasular, no qual o suprimento de nutrientes é feito apenas por difusão. Nesse estágio,
quando o tumor está onnado ao seu te ido de origem e não teve a esso ao sistema
vas ular, ele é denominado ân er in situ. Para modelar ar inomas in situ, Ferreira
et al. [6℄ propuseram um modelo multies ala que onsidera as es alas mesos ópi a
(dinâmi a das élulas) e ma ros ópi a (difusão de nutrientes no te ido) do res imento
de tumores. A dinâmi a elular é ontrolada por regras probabilísti as lo ais que one tam as equações de reação-difusão para os nutrientes à resposta elular e interações
em es ala mi ros ópi a. O modelo gera morfologias ompa tas, onexas e des onexas
ara terizadas por um res imento Gompertziano no tempo e leis de es ala distintas
para as bordas dos tumores. Posteriormente esse modelo foi apli ado para estudar
quimioterapia [37℄ e viroterapia [38℄.
Nos apítulos seguintes serão apresentados três modelos para viroterapia, uma
promissora terapia anti- ân er baseada em vírus que ata am seletivamente élulas anerosas, e um modelo para quimioterapia usando nanopartí ulas de polímeros quiméri os, todos elaborados a partir do modelo para res imento de tumores exposto neste
apítulo.
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Cenário atual
A modelagem matemáti a de tumores ini iou-se na dé ada de 1950, e os pri-

meiros modelos de res imento de tumores sólidos, vistos omo uma oleção de élulas
que onsomem nutrientes, surgiram nas dé adas de 1960 e 1970 [39℄. Alguns desses
modelos foram desenvolvidos e renados nas dé adas seguintes, mas somente na dé ada
de 1990, om o estabele imento detalhado de vários me anismos mole ulares subja entes ao res imento e à progressão de tumores, surgiu uma nova geração de modelos,
mais espe í os e guiados por dados experimentais, enquanto os trabalhos anteriores
limitavam-se a ajustar urvas de res imento.
Do ponto de vista biológi o, muitos pro essos intratumorais e interações tumorhospedeiro tem sido estudados via modelagem matemáti a. Por exemplo, o impa to
de diferentes mutações genéti as na emergên ia e sobrevivên ia de tumores [40℄, a
ompetição por espaço e re ursos entre élulas normais e malignas [41℄, interações
entre o tumor e o sistema imune [42, 43℄, e a remodelagem da rede de vasos sanguíneos
ou da matriz extra elular pelo tumor em res imento [44, 45℄.
Fenmenos ma ros ópi os omo a evolução da on entração de élulas tumorais
ou de nutrientes são tipi amente modelados usando-se equações diferen iais par iais
baseadas em pro essos de difusão ou desenvolvidas em analogia om problemas de meâni a de uidos [46, 47℄. Fenmenos mesos ópi os, omo a dinâmi a élula- élula e a
angiogênese, são des ritos tanto por modelagem determinísti a [43℄ quanto esto ásti a
[40℄. Na es ala mi ros ópi a muita ênfase tem sido dada ao estudo quantitativo das
interações entre espé ies mole ulares em ompartimentos sub elulares. Tanto abordagens determinísti as [46℄ quanto abordagens esto ásti as [48℄ tem sido utilizadas para
modelar ontribuições mi ros ópi as ao res imento do tumor.

3.2

Modelo para o

res imento de tumores in situ

O modelo in lui proliferação, mobilidade e morte elular, além da ompetição
por nutrientes entre élulas normais e an erosas. As ações elulares (divisão, movimento e morte) são lo almente ontroladas pelos ampos de on entração de nutrientes
e por parâmetros que ara terizam a resposta elular à disponibilidade de nutrientes e
englobam pro essos genéti os e metabóli os omplexos. Esses nutrientes, que in luem
oxigênio, aminoá idos, gli ose, íons metáli os, et ., difundem de um vaso apilar pelo
te ido e, na sua es assez, a taxa de res imento das élulas an erosas é limitada.
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O te ido

A geometria do te ido usada no modelo é parti ularmente adequada a ar inomas, que são ân eres que se desenvolvem a partir de élulas epiteliais. Por simpliidade, uma rede regular bidimensional será onsiderada, representando um orte no
te ido epitelial. Será usada uma rede quadrada (L + 1) × (L + 1) om onstante de

rede ∆ e a fonte de nutrientes é representada por um vaso apilar.

Figura 3.1: O te ido, alimentado por um vaso apilar, é representado por uma rede
quadrada em que ada sítio pode estar o upado por uma élula normal, uma ne róti a
ou por uma ou mais élulas an erosas. Células an erosas podem dividir, morrer ou
migrar no te ido om as probabilidades orrespondentes.

Os tumores são sistemas heterotípi os, onstituídos por diferentes subpopulações
de élulas além das tumorais, omo élulas do sistema imune, endoteliais e broblastos
[10℄. Entretanto, no modelo, são onsideradas apenas élulas normais e an erosas. A
onstante de rede ∆ é aproximadamente o diâmetro de uma élula normal. Assim, um
sítio da rede pode ser o upado por uma úni a élula normal. Contudo, élulas an erosas podem empilhar umas sobre as outras. Portanto, ada sítio pode ser o upado no
instante t por uma élula normal, ou uma élula tumoral morta ou por uma ou mais
élulas an erosas. As élulas normais são representadas por σn , as élulas mortas por
σd e as an erosas por σc .

Vamos denir um sistema de oordenadas em que o eixo x é paralelo ao apilar
e o eixo y é paralelo ao te ido, omo representado na gura 3.1. São usadas ondições
de ontorno periódi as no eixo x e de uxo nulo em y = L∆, que representa a borda
do te ido. A ondição ini ial é dada por uma úni a élula an erosa introduzida no

3.2 Modelo para o res imento de tumores

in situ
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te ido normal em x = L∆/2, a uma distân ia Y do vaso apilar, em on ordân ia om
a teoria lonal do ân er1 .

Os nutrientes

Nutrientes são transportados pelo sistema vas ular e podem difundir-se através
dos te idos. A alta taxa de proliferação das élulas an erosas as torna espe ialmente
vulneráveis à privação de nutrientes. Então, os nutrientes foram divididos em duas
ategorias denominadas essen iais e não-essen iais para proliferação, des ritos pelos
ampos de on entração φ1 (~x, t) e φ2 (~x, t), respe tivamente. A es assez dos nutrientes
denominados essen iais restringem a divisão elular, mas não a sobrevivên ia da élula [49℄. Exemplos desse tipo de nutrientes para élulas eu arióti as in luem alguns
aminoá idos, gli ose e metais omo ferro, zin o e obre. Quando a quantidade de um
nutriente essen ial é limitada em um mi roambiente espe í o, a taxa de res imento
de uma dada população é ontrolada por sua habilidade em ompetir por esse nutriente
[49℄. Por outro lado, o oxigênio é um exemplo de nutriente na lasse não-essen ial, pois,
apesar de ser um fator limitante para muitas funções elulares, in luindo diferen iação, respiração e trabalho me âni o, não restringe de forma signi ativa a proliferação
elular. Estes ampos de nutrientes obede em às equações
∂φk (~x, t)
= Dk ∇2 φk (~x, t) − γφk (~x, t)σn (~x, t) − λk γφk (~x, t)σc (~x, t)
∂t

(3.1)

nas quais Dk representa o oe iente de difusão dos nutrientes, o segundo termo está
rela ionado ao onsumo de nutrientes pelas élulas normais e o ter eiro ao onsumo de
nutrientes pelas élulas an erosas, que difere do onsumo pelas normais por fatores
λk . Assumimos D1 = D2 por simpli idade.

Esses ampos satisfazem ondições de ontorno periódi as na direção paralela ao
apilar. As ondições φ1 (y = 0) = φ1,0 e φ2 (y = 0) = φ2,0 foram adotadas representando
o suprimento xo de nutrientes pelo vaso apilar; na borda do te ido foram impostas
ondições de Neumann (uxo nulo). Para es rever as equações anteriores em uma
forma mais simples, as seguintes variáveis adimensionais são denidas
r
Dt ~′
φk
~x
γ
′
t = 2 ,x =
, φk =
eα=∆
∆
∆
φk,0
D
′

(3.2)

1 A teoria lonal do ân er propõe que a maioria dos tumores, se não todos, se origina de uma úni a
élula.
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Figura 3.2: Con entração de nutrientes na ausên ia de élulas an erosas em função
da distân ia ao apilar para um te ido de tamanho L = 500.

A equação 3.1 pode então ser rees rita, omitindo os apóstrofes, omo
∂φk
= ∇2 φk − α2 φk σn − λk α2 φk σc
∂t

(3.3)

A ondição de ontorno no vaso apilar torna-se φ1 (y = 0) = φ2 (y = 0) = 1 e o valor
∆ = 1 é denido. As soluções analíti as para a on entração de nutrientes na ausên ia

de élulas an erosas são mostradas na gura 3.2. Pode-se notar que o parâmetro α
determina a quantidade ini ial de nutrientes no te ido.
Dinâmi a

elular

Cada élula an erosa, aleatoriamente es olhida, pode exe utar uma das três
ações:
• Divisão

A élula pode dividir-se por mitose om probabilidade
" 
2 #
φ1 (~x)
Pdiv (~x) = 1 − exp −
,
σc (~x)θdiv

(3.4)

em que o parâmetro θdiv ontrola a forma de Pdiv . Note que a probabilidade
de divisão depende somente da quantidade de nutrientes essen iais por élula
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in situ

an erosa no sítio. Quando uma élula se divide, a sua posição no tumor irá
denir a posição da élula-lha:

 se a élula estiver no interior do tumor, sua lha permane e no mesmo sítio
que ela;

 se ela estiver na borda do tumor, sua lha irá o upar ao a aso um dos seus
sítios vizinhos o upados por uma élula normal ou ne róti a.
• Migração

A probabilidade de migração é dada por
"



φ2 (~x)
Pmov (~x) = 1 − exp −σc (~x)
θmov

2 #

(3.5)

Note que Pmov depende da on entração de nutrientes não-essen iais φ2 e aumenta
om a população lo al de élulas an erosas. O parâmetro θmov ontrola a forma
de Pmov . A nova posição da élula irá depender de sua posição atual e do número
de élulas an erosas ali presente.

 se a élula estiver dentro do tumor, ela se move para um dos sítios vizinhos
es olhido ao a aso.

 se ela estiver na borda do tumor e não houver outra élula an erosa no
mesmo sítio que ela, ela se move tro ando de posição om a élula normal
ou ne róti a do sítio vizinho aleatoriamente es olhido.

 se a élula está na borda do tumor e existem outras élulas an erosas no
mesmo sítio que ela, ela o upa o sítio de uma de suas primeiras vizinhas
normais ou ne róti as, que irá desapare er.
• Morte

Células an erosas morrem om probabilidade
" 
2 #
φ2 (~x)
.
Pdel (~x) = exp −
σc (~x)θdel

(3.6)

Assim, σc (~x) → σc (~x) − 1. Observe que a probabilidade de morte é determinada
pela on entração de nutrientes não-essen iais φ2 por élula an erosa no sítio da
élula onsiderada.
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As formas fun ionais das probabilidades Pdiv e Pmov apresentam o omporta-

mento mostrado na gura 3.3(a) e Pdel é mostrado na gura 3.3(b). A forma sigmoidal
dessas probabilidades foi es olhida de modo que onsiderasse alguns aspe tos gerais da
biologia do ân er. Por exemplo, em uma situação de es assez de nutrientes, a probabilidade de divisão aumenta rapidamente om o aumento da disponibilidade desses
nutrientes. Entretanto, essa probabilidade tende a saturar em um valor dependente
de thetadiv quando há uma on entração alta de nutrientes por élula. Ou seja, se o
mi roambiente tem uma quantidade grande de nutrientes, maior do que a ne essária
para a repli ação elular, aumentar essa quantidade não deve alterar a probabilidade de
que a élula divida. Outras formas fun ionais om omportamento semelhante foram
testadas e o modelo é robusto à forma espe í a das probabilidades.

1

1

1
0.5
0.1
2

P = exp[-(x/θ) ]
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P = 1 - exp[-(x/θ) ]
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Figura 3.3: Comportamento das probabilidades Pdiv e Pmov em (a) e Pdel em (b) para
diferentes valores do parâmetro θ.

As regras para a dinâmi a elular usadas nesse modelo onsideram que, em
regiões onde há uma alta densidade de élulas e um suprimento de nutrientes via
difusão es asso, a divisão elular é inibida e, ao mesmo tempo, a probabilidade de
morte elular (ne rose) aumenta. Os parâmetros θdiv , θmov e θdel , que ara terizam
a resposta das élulas a on entração de nutrientes e envolvem pro essos genéti os
e metabóli os omplexos, não podem ser determinados diretamente de experimentos
biológi os e ainda são um problema aberto, ao ontrário dos parâmetros α, λ1 e λ2 ,
que podem ser mais fa ilmente estimados.

3.3 Algoritmo e estimativa de parâmetros
3.3
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Algoritmo e estimativa de parâmetros
A ada passo de tempo t, o sistema de equações 3.3 é resolvido numeri amente no

estado esta ionário (∂φ1 /∂t = ∂φ2 /∂t = 0) através do método de relaxação de GaussSiedel-Newton2 . Determinada a on entração de nutrientes, Nc (t) élulas an erosas
são sele ionadas sequen ialmente ao a aso om a mesma probabilidade, em que Nc (t)
é o número total dessas élulas no passo de tempo t. Para ada uma delas, uma
tentativa de ação (divisão, migração ou morte) é aleatoriamente es olhida om igual
probabilidade e o tempo é in rementado em ∆t = 1/Nc (t). A ação sele ionada será
implementada, ou não, de a ordo om as probalidades orrespondentes determinadas
pelas equações 3.4, 3.5 e 3.6. Ao nal dessa seqüên ia de Nc (t) tentativas, omeça um
novo passo de tempo e todo o pro edimento (solução das equações de difusão e apli ação
da dinâmi a elular) é iterado. As simulações terminam se alguma élula tumoral
al ança o vaso apilar ou a borda do te ido. Foram usadas as soluções exatas para o
estado esta ionário das equações 3.3 em t = 0, quando não há élulas an erosas. O
algoritmo deste modelo é mostrado em detalhes em um diagrama de blo os no apêndi e
B.
Em todas as simulações foram usadas redes om 500 × 500 sítios e omo o

parâmetro de rede ∆ foi tomado omo o tamanho aproximado de uma élula típi a
(∼ 10µm), o sistema orresponde a um te ido de er a de 5mm × 5mm. A élula
an erosa ini ialmente inserida no te ido normal é olo ada a uma distân ia de 300

sítios do apilar.
Assumindo que a fase de síntese de DNA do i lo elular seja de aproximadamente 11h [50℄, e omo há três ações possíveis para ada élula, uma élula pre isaria,
em média, de três passos de tempo para dividir-se. Logo, um passo de tempo nas
simulações orresponde a er a de 3 − 4 h. As estimativas para os demais parâmetros
são apresentadas na tabela 3.1. Note que para estimar os parâmetros rela ionados aos

nutrientes essen iais (φ1 ) foram usados dados experimentais medidos para a gli ose,
enquanto para os nutrientes não-essen iais foram usadas estimativas para o oxigênio
(φ2 ). Entretanto, ada uma das equações para os nutrientes se refere a um grupo deles,
e gli ose e oxigênio foram usados omo exemplos para se estimar a ordem de grandeza
aproximada dos parâmetros do modelo.
2 No apêndi e podem ser en ontrados detalhes sobre a resolução das equações diferen iais.
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Tabela 3.1: Estimativas dos valores dos parâmetros usados no modelo.
Parâmetro
Des rição
Estimativa
∆t

Passo de tempo do modelo

∆

Diâmetro de uma élula típi a

D1

Difusão de gli ose no te ido

D2

Difusão de oxigênio no te ido

γ

Taxa de onsumo de gli ose
Taxa de onsumo de oxigênio
Consumo aumentado de gli ose

λ1

3 − 4h

∼ 10µm [51℄

9, 1 × 10−5cm2 /s [52℄
1, 3 × 10−5cm2 /s [52℄
10−5 s−1 [53℄

9, 4 × 10−2 s−1 [53℄
10 [51℄

por élulas an erosas
φ1,0

Con entração de gli ose no apilar

φ2,0

Con entração de oxigênio no apilar
p
∆ (γ/D)

α

3.4

6, 7mM − 9, 9mM [54℄
0, 0695mM [55℄

3 × 10−4 (γ e D da gli ose)

3 × 10−2 (γ e D do oxigênio)

Resultados e dis ussão

O modelo gera morfologias bastante semelhantes às observadas em tumores reais,
omo pode ser visto na gura 3.4. Nela, são mostrados padrões histológi os de tumores
em ães e os padrões orrespondentes obtidos pelo modelo para diferentes onjuntos
de parâmetros.
Para eviden iar o papel de alguns parâmetros na morfologia do tumor, são mostrados na gura 3.5 os padrões obtidos em redes om 500×500 sítios em função do fator
λ1 , que representa a maior anidade das élulas an erosas por nutrientes essen iais

para mitose e da taxa de onsumo de nutrientes α pelas élulas normais. O vaso apilar
está na borda inferior de ada gura e as regiões mais es uras representam populações
maiores de élulas an erosas. Observe que em alguns padrões o  aroço ne róti o 3
tipi amente observado em tumores é evidente. Essa gura reproduz elmente os resultados da referên ia [6℄. Note que os valores de α utilizados são da ordem de 10−3 , o
que é um valor intermediário entre os valores al ulados para a gli ose (3 × 10−4 ) e o

oxigênio (3 × 10−2 ).

3 O  aroço ne róti o

orresponde a região mais interna do tumor

es assez de nutrientes e a úmulo de resíduos tóxi os do metabolismo.

om

élulas mortas devido à

3.4 Resultados e dis ussão
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Figura 3.4: Comparação entre algumas morfologias omumente observadas em tumores e os padrões gerados por meio deste modelo. (a) Padrão papilar de um papiloma
es amoso; ( ) ar inoma baso elular ompa to; (e) padrão difuso de um plasmo itoma
e (g) lamentos elulares típi os de um tri oblastoma. Todos esses padrões histológi os
foram obtidos de ães. Os padrões orrespondentes simulados pelo modelo são mostrados em (b), (d), (f) e (h), respe tivamente. Esta gura foi extraída da referên ia
[6℄.
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O onsumo de nutrientes por élulas normais e an erosas, ontrolado pelos

parâmetros α, λ1 e λ2 , tem um papel entral na determinação da morfologia. Para
pequenos valores desses parâmetros, orrespondendo a ondições de res imento em que
élulas individuais requerem um baixo suprimento de nutrientes, os padrões tendem a
ser ompa tos e ir ulares. Entretanto, se a taxa de repli ação das élulas é pequena
devido à grande quantidade de nutrientes ne essária à divisão elular, o tumor assume
morfologias papilares. Se as taxas de onsumo de nutrientes são muito altas, são
observados apenas tumores papilares e, para baixa taxa de divisão elular, esses padrões
gradativamente se transformam em lamentos nos de élulas.

Figura 3.5: Padrões obtidos em uma rede 500 × 500, mostrados em função da taxa

de onsumo de nutrientes α para élulas normais e do fator multipli ativo λ1 para a
taxa de onsumo pelas élulas an erosas dos nutrientes essen iais para mitose. Os
outros parâmetros foram xados em λ2 = 10, θdiv = 0, 3 e θdel = 0, 01. Os padrões são
mostrados em es ala de inza no qual as regiões mais es uras representam populações
elulares maiores.

Além disso, quanto menores os valores de α e λ1 , maior a fração de élulas
ne róti as para θdel xo. Em parti ular, essa fração é menor para padrões papilares do
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que para padrões ompa tos, sugerindo que a morfologia ótima para res imento sob
forte privação de nutrientes é fra tal. Finalmente, quanto maior a taxa de migração
elular, mais homogêneos são os padrões, mais rápido é o res imento do tumor e menor
a fração de élulas ne róti as.
Outros resultados interessantes foram obtidos desse modelo, mas foram omitidos por não estarem diretamente rela ionados ao es opo dessa tese. Por exemplo, o
número total de élulas an erosas, o raio de giração e o número de élulas na borda do
tumor são des ritos por urvas de Gompertz. Entretanto, os valores dos expoentes são
diferentes nas morfologias ompa ta, papilar e difusa. Enquanto os expoentes obtidos
para o tumor ompa to indi am padrões efetivos ir ulares e não-fra tais, para padrões
papilares os expoentes indi am uma morfologia fra tal para o tumor.

3.5

Con lusões
O modelo multies ala para res imento de tumores avas ulares proposto por Fer-

reira et al. [6℄ foi apresentado e as prin ipais morfologias obtidas pelo modelo foram
mostradas. Os padrões típi os podem variar de ompa tos a papilares, e a morfologia
é determinada prin ipalmente pelas taxas de onsumo de nutrientes pelas élulas. Os
padrões simulados reproduzem uma das prin ipais ara terísti as de tumores avas ulares, que é a estrutura em amadas devido a disponibilidade de nutrientes. No entro
do tumor, há a formação de um aroço ne róti o de élulas an erosas mortas devido
à es assez de nutrientes, na borda do tumor uma amada de élulas tumorais em proliferação e, entre essas duas amadas, uma região intermediária de élulas quies entes.
Uma das maiores ontribuições desse modelo é a onexão das equações de difusão
ma ros ópi as para os nutrientes om as respostas e interações elulas por meio de um
modelo inéti o elular efetivo. De fato, as probabilidades lo ais des revem de modo
esto ásti o os pro essos dinâmi os que o orrem em populações elulares omo resposta
aos ampos de difusão de nutrientes.

Capítulo 4
Modelo para viroterapia on olíti a Des rição

ontínua dos vírus

Nesse apítulo será investigado um modelo multies ala para viroterapia do âner [7℄. Foram onsiderados tumores ompa tos ujas élulas podem se dividir ou
morrer de a ordo om as mesmas regras esto ásti as apresentadas no apítulo 3. A
probabilidade de migração foi tomada omo zero, e nosso estudo será restrito a tumores
sólidos. Por simpli idade, onsideramos apenas um tipo de nutriente. Uma vez injetados os vírus, ada élula an erosa poderá ser infe tada om uma dada probabilidade e,
uma vez infe tada, está fadada a morrer por lise, liberando vírus no mi roambiente da
élula lisada e ampli ando a dose viral lo al. Este trabalho foi publi ado no periódi o
Can er Resear h [7℄ e, do ponto de vista líni o, nossos resultados indi am que, para
erradi ar um tumor sólido ujas élulas apresentam baixa mobilidade, são ne essárias
uma forte supressão da resposta imune e vírus om alta mobilidade intratumoral. Além
disso, devido a natureza dis reta e esto ásti a das élulas e de suas respostas, foi predito um intervalo ótimo para a itotoxidade viral, uma vez que a viroterapia falha se
o vírus on olíti o demanda um tempo muito urto ou muito longo para matar uma
élula tumoral.

4.1

Cenário atual
Uma das estratégias mais promissoras no ombate ao ân er é a viroterapia

on olíti a, que se baseia em vírus que ata am seletivamente élulas an erosas. Re entemente, vários modelos matemáti os tem sido propostos para entender as interações
30

4.2 Modelo para viroterapia

31

dinâmi as omplexas e os enários que emergem dessa nova terapia. Os primeiros modelos, propostos por Wu et al. [56, 57℄ e Wodarz [58, 59℄, são abordagens via equações
diferen iais e propõem que o resultado da terapia é determinado pelas interações entre
élulas tumorais e vírus e que a taxa de morte das élulas infe tadas é um parâmetro
have para o su esso terapêuti o. Outros trabalhos propuseram diferentes abordagens
om equações diferen iais [60, 61℄, e Ferreira et al. [38℄ apresentaram uma des rição
multies ala da viroterapia on olíti a. Um resultado importante obtido por Ferreira
et al. foi o omportamento os ilatório das populações de vírus e élulas an erosas.
Diferentemente das os ilações amorte idas e espa ialmente uniformes obtidas por Wu
et al [57℄, no modelo de Ferreira et al. as populações de vírus e de élulas an erosas
exibem os ilações om amplitudes res entes. Padrões om regiões ne róti as entre as
frentes de expansão das élulas an erosas infe tadas foram mostrados e omparados
om padrões histológi os obtidos por Heise et al. [62℄.

4.2

Modelo para viroterapia

Figura 4.1: Neste modelo, ada élula an erosa não-infe tada pode dividir, morrer ou
ser infe tada. A probabilidade de migração é nula, o que é uma boa aproximação os
tumores sólidos onsiderados2 . As infe tadas, por sua vez, podem apenas morrer por
lise. Após a lise, vírus são liberados na região da élula lisada. Vírus livres difundem
na rede e são eliminados a uma taxa onstante γv .

Na gura 4.1 são mostrados os agentes e pro essos envolvidos no modelo em
es alas de tempo e omprimento distintas. Consideramos o proto olo de uma úni a
administração intratumoral dos vírus quando o tumor atinge N0 élulas. Esta injeção
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orresponde a suprir todo o tumor om uma on entração uniforme v0 de vírus. Esse
pro edimento é amplamente usado em experimentos in vitro, pois permite uma melhor
análise da ação dos vírus on olíti os.
As dimensões dos vírus são muito pequenas se omparadas às de uma élula
típi a. Por exemplo, adenovírus, que são vírus on olíti os tipi amente usados, têm
dimensões da ordem de 70 − 90nm, enquanto uma élula típi a têm diâmetro de apro-

ximadamente 10µm [34℄. Além disso, são onsiderados vírus altamente repli ativos.
Logo, a quantidade de vírus que pode o upar um sítio é muito grande. Por isso, os
vírus são tratados omo um ampo ontínuo e não omo partí ulas om aráter disreto. O efeito de vírus dis retos será analisado no apítulo 5. A onstante de difusão
dos vírus (∼ 10−8 cm2 /s [63℄) é muito maior que a das élulas (∼ 10−10 cm2 /s [64℄; no

entanto, é muito menor que o oe iente de difusão dos nutrientes (∼ 10−5 cm2 /s [52℄).
Portanto, justi a-se onsiderar as soluções não-esta ionárias3 da equação que

des reve a evolução temporal da on entração de vírus
∂v
= Dvirus ∇2 v − Γv v
∂t

(4.1)

em que Dvirus é a onstante de difusão do vírus e Γv a sua taxa de eliminação. Note
que o parâmetro Γv pode ser onsiderado uma primeira aproximação para a ação do
sistema imune sobre os vírus. Nessa equação, zemos a seguinte mudança de variáveis:
x′ =

x
t
v
, t′ =
e v′ =
∆
δt
V

(4.2)

em que ∆ = 10µm é o espaçamento de rede, o parâmetro δt foi denido omo δt =
4 × 10−2 h e V orresponde a on entração de vírus administrada. Portanto, omitindo

os apóstrofes por simpli idade, a equação 4.1 pode ser rees rita omo
∂v
= Dv ∇ 2 v − γ v v
∂t

(4.3)

em que os parâmetros adimensionais são denidos por
Dv =

δtDvirus
e γv = Γv × δt
∆2

(4.4)

Foram impostas ondições de ontorno periódi as ao longo do eixo y , reduzindo efeitos
de tamanho nito, e ondições de Neumann (∂v/∂x = 0) na borda do te ido e no
apilar, que impedem que os vírus es apem do te ido.
3 Ou seja, a equação dis retizada para a difusão dos vírus será iterada um número determinado de
vezes, e não até o estado quase-esta ionário.
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Células an erosas são infe tadas om probabilidade
" 
Pinf (~x) = 1 − exp −

v(~x)
σc (~x)θinf

2 #

,

(4.5)

e a infe ção das élulas normais é negligen iada, pois assumimos seletividade perfeita,
ou seja, os vírus são apazes de infe tar somente as élulas an erosas. Essa aproximação é razoável, uma vez que o índi e terapêuti o da viroterapia pode hegar a
104 : 1, ou seja, para ada 104 élulas an erosas mortas, apenas uma normal também

morre [65℄. Enquanto uma élula an erosa não infe tada pode dividir-se, morrer ou
ser infe tada, uma élula infe tada pode apenas morrer por lise om probabilidade


Tinf
Plise (~x) = 1 − exp −
Tl

(4.6)

que está rela ionada a razão entre o tempo desde a infe ção, Tinf , e o período ara terísti o para lise elular, Tl . A lise de ada élula infe tada libera uma on entração
v0 de vírus no meio extra elular. Uma fração aleatória desses vírus será igualmente

distribuída entre os vizinhos mais próximos da élula morta e a fração restante permane e no sítio desta élula. Desse modo, uma distribuição lo al mais realista dos vírus
re ém-liberados é usada nas próximas ações elulares, uma vez que eles já se espalharam em torno do sítio da élula que sofreu lise. Assumimos que élulas infe tadas não
podem dividir-se, nem migrar lo almente, pois os vírus ontrolam a maquinaria elular
para sua própria repli ação. Além disso, o modelo não onsidera a morte das élulas
infe tadas por falta de nutrientes ou pelo sistema imune. Uma vez infe tada, a élula
an erosa morrerá apenas por lise. Essa aproximação é razoável se o tempo ara terísti o para a lise for su ientemente pequeno e se o sistema imune estiver severamente
suprimido. Para os dados experimentais utilizados nesse trabalho essas duas ondições
são satisfeitas. Os efeitos das respostas imunes inata e adaptativa sobre os vírus livres
e sobre as élulas infe tadas são onsiderados no apítulo 6.

4.3

Algoritmo e estimativa dos parâmetros
As simulações são implementadas omo segue. A ada passo de tempo, a equa-

ção 3.3 para um tipo de nutriente é numeri amente resolvida no estado esta ionário,
omo no modelo apresentado no apítulo 3. Então, Nc (t) élulas an erosas são sequen ialmente sele ionadas ao a aso om igual probabilidade. Para ada uma delas,
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uma ação tentativa (lise, se for uma élula infe tada e divisão, infe ção ou morte aso
ontrário) é aleatoriamente es olhida om igual probabilidade e o tempo é in rementado por t = 1/Nc (t). A élula exe utará ou não a ação sele ionada de a ordo om
as orrespondentes probabilidades determinadas pelas equações 3.4,3.6,4.5 e 4.6. Se a
ação sele ionada é a lise da élula infe tada, um número aleatório uniformemente es olhido z ∈ [0, 1) é gerado e zv0 novos vírus são introduzidos no sítio da élula que sofreu

lise. Os outros (1 − z)v0 vírus são igualmente distribuídos entre os primeiros vizinhos

da élula lisada. Ao nal desta sequên ia de Nc tentativas, a equação 4.1 é iterada
100 vezes. Então, um novo passo de tempo omeça e todo o pro edimento (solução da

equação de difusão dos nutrientes, apli ação da dinâmi a elular e difusão dos vírus)
é iterado. As simulações são interrompidas se alguma élula tumoral al ança o vaso
apilar ou a borda do te ido ou se o tumor é erradi ado. O algoritmo deste modelo é
mostrado em um diagrama de blo os no apêndi e B.
Em todas as simulações, o te ido é representado por uma rede quadrada de tamanho linear L = 500 e onstante de rede 10µm, e ada passo de tempo nas simulações
orresponde a 4 − 5h. Os parâmetros θdiv = 0, 3, θdel = 0, 03 e α = 0, 004 foram xados

para gerar padrões tumorais ompa tos na ausên ia de tratamento. Por outro lado,
os parâmetros ontrolando a viroterapia (Dv , γv , θinf e Tl ) foram variados. A terapia
omeça quando o tumor ompa to possui 104 élulas, o que orresponde a um tumor
de er a de 1, 5mm de diâmetro.
A quantidade v0 de vírus liberada quando o orre a lise é um parâmetro onhe ido
biologi amente e varia de a ordo om o tipo de vírus e om o tipo de élula. Na injeção
viral, uma on entração V de vírus é administrada ao tumor e es olhemos v0 = V = 1.
Ou seja, estamos assumindo vírus on olíti os om alto poten ial repli ativo, uma vez
que a ada lise é liberada a mesma quantidade de vírus injetada no tumor. Para vírus
selvagens (não-modi ados) essa é uma boa aproximação. Por exemplo, adenovírus
tipo 2 selvagens são apazes de produzir de 4 × 103 a 104 vírus por élula 36 − 48h

após a infe ção [66℄. Entretanto, esse valor pode ser muito menor para agentes virais

modi ados.
Como denimos que δt = 4 × 10−2 h, ada iteração da equação 4.3 dis retizada

equivale a um intervalo de tempo de 4 × 10−2h. Uma vez que ada passo de tempo no

modelo orresponde a ∼ 4h, a equação 4.3 dis retizada deve ser iterada 100 vezes a ada

passo de tempo. A onstante de difusão dos adenovírus é da ordem de 10−2 mm2 /h [63℄,

e a difusão efetiva de vírus da herpes simplex (HSV) em tumores om alta on entração
de olágeno pode ser estimada em 10−4 mm2 /h [67℄.Logo, o parâmetro rela ionado à
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Tabela 4.1: Estimativas dos valores dos parâmetros usados no modelo.
Parâmetro
Des rição
Estimativa
Γv

Taxa de remoção dos vírus

Dvirus

Constante de difusão de vírus

10−2 mm2 s−1 (Adenovírus) [63℄

Tl

Tempo de vida médio de uma

∼ 18h [61℄,

élula tumoral infe tada
Prob. de um vírus on olíti o infe tar
uma élula tumoral
difusão viral
Dv =

2, 5 × 10−2 h−1 [61℄

2 dias [57℄, ∼ 40h [68℄
∼ 70% [61℄

4 × 10−2 Dvirus
δtDvirus
=
∼ 102 Dvirus ,
∆2
10−4

(4.7)

em que Dvirus é dado em mm2 h−1 . Logo, Dv pode assumir valores no intervalo Dv ∈
[10−2 , 1].

O valor da taxa de eliminação dos vírus Γv foi ajustado para on ordar om a
estimativa de Friedman et al. [61℄, que assumem 2, 5 × 10−2 h−1 . Finalmente, o tempo
ara terísti o para a lise das élulas infe tadas é um parâmetro altamente variável de

a ordo om o tipo de vírus on olíti o utilizado. Por exemplo, para o viírus da herpes
simplex (hrR3) infe tando gliomas ele é da ordem de 18h, enquanto estimativas para
o adenovírus geneti amente modi ado ONYX-15 sugerem er a de 2 dias. Portanto,
serão usados valores de Tl entre 2 (que orresponde a 8h) e 32 ( er a de 5 dias).
O úni o parâmetro rela ionado à viroterapia que não pode ser diretamente determinado a partir de experimentos é o θinf , rela ionado à e á ia do vírus em infe tar
élulas an erosas. No entanto, sabe-se que a probabilidade de uma élula estar infe tada após a administração de vírus on olíti os em ultura é da ordem de 70% [61℄.
Logo θinf pode ser ajustado para forne er valores oerentes om essa estimativa.

4.4

Resultados e dis ussão
Para restringir nosso estudo aos tumores sólidos, manteremos xos os parâme-

tros que ontrolam a forma do tumor (α = 4 × 10−3 , θdiv = 3 × 10−1 , θdel = 3 × 10−2 ).
Casos típi os observados na evolução temporal do número de élulas an erosas e das

on entrações de vírus em toda a rede são mostrados na gura 4.2. É importante
desta ar que ada omportamento é denido não apenas pelo onjunto de parâmetros usados. A omponente esto ásti a é fundamental. Outras simulações usando os
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mesmos parâmetros apresentados na gura 4.2 podem apresentar resultados diferentes.

Figura 4.2: Evolução temporal do número total de élulas an erosas (Nc ) e da on entração total de vírus om infe tividade viral xa (θinf = 3 × 10−2 ) e taxa de remoção
dos vírus γv = 10−2 . Uma úni a injeção viral é administrada no instante de tempo

indi ado pela seta. Os seguintes parâmetros foram usados: Dv = 0, 7 e Tl = 4, erradi ação do tumor (a); Dv = 0, 2 e Tl = 2, res imento os ilatório (b); e Dv = 0, 9 e
Tl = 32, res imento exponen ial ( ).

Foram observados três tipos de omportamento: extinção do tumor logo após a
administração dos vírus ( omportamento S); redução da taxa de res imento tumoral,
om omportamento os ilatório e oexistên ia de vírus e élulas tumorais (C) e o fraasso da terapia, quando Nc volta a res er exponen ialmente mesmo após a terapia
(F). Uma oexistên ia entre as populações do vírus on olíti o MV-CEA e élulas tumorais equivalente ao omportamento C foi observada em enxertos de ân er de ovário
em amundongos por Peng et al. [69℄. Devido à oexistên ia entre vírus e élulas
tumorais, uma redução signi ativa na taxa de res imento do tumor foi observada,
o que resultou em um aumento da sobrevivên ia dos amundongos. Neste trabalho
os autores mostraram que esse omportamento era observado para todas as dosagens
administradas (103 − 108 TCID50 ).

Pode-se ressaltar que as defasagens entre as os ilações das duas populações estão

rela ionadas ao tempo de lise. Note que o problema pode ser visto omo um tipo de
sistema presa-predador envolvendo as populações de élulas an erosas e de vírus.
A evolução da distribuição espa ial da população de élulas an erosas pode ser
a ompanhada na gura 4.3, em que um aso típi o do omportamento C é mostrado.
Nessa simulação foram usados os parâmetros Dv = 0, 2, γv = 10−2 , θinf = 3 × 10−2 e

4.4 Resultados e dis ussão

37

Tl = 2. Portanto, a onda de infe ção se propaga lentamente e as élulas tumorais que

não são infe tadas podem se reproduzir mais frequentemente, uma vez que omo há
pou as élulas a disponibilidade de nutrientes é maior. Pode-se observar na gura 4.3
que as ondas de infe ção não são su ientemente fortes e/ou freqüentes para eliminar o
tumor. Apesar do número de élulas an erosas aumentar mais lentamente do que na
ausên ia da viroterapia, as élulas espalham-se aumentando a área do te ido invadida
pelo tumor.

Figura 4.3: No anto superior à esquerda, o tumor é mostrado imediatamente antes
da injeção viral e em seguida, o tumor é mostrado a ada três passos de tempo (da
esquerda para a direita, de ima para baixo). Apenas as élulas tumorais são mostradas.
Pode-se visualizar as su essivas ondas de infe ção que, nesse aso em parti ular, não
são su ientemente e azes para eliminar o tumor ( omportamento C).
Uma vez que o sistema ( ân er e vírus on olíti o) tem uma dinâmi a extremamente sensível às utuações esto ásti as de suas populações mesmo para um onjunto
xo de parâmetros dos modelos, nosso objetivo entral é ara terizar os omportamentos dominantes em função dos parâmetros γv , θinf , Tl e Dv .
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Figura 4.4: Comportamento dominante para ada onjunto de parâmetros. Nas regiões
mar adas om S, o tumor é erradi ado; em C, o tumor permane e res endo de modo
os ilatório a uma taxa reduzida, enquanto em F o res imento tumoral é monotni o.
Estes resultados foram obtidos onsiderando médias sobre 5 amostras, por isso eles
apenas sugerem os valores de γv e θinf que apresentam omportamento não-trivial e
que mere em ser estudados om uma amostragem maior.

Para γv > 3 × 10−2 e θinf = 3 × 10−2 ou θinf = 0, 1 a terapia nun a tem su esso,

ou seja, a probabilidade de o orrer o omportamento F é de 100%, omo pode ser
visto na gura 4.4. Entretanto, para γv = 10−2 o resultado da terapia depende de
θinf , bem omo do tempo ara terísti o para lise Tl . Convém ressaltar que quanto

menor o valor de θinf , maior a probabilidade do vírus infe tar uma élula an erosa.
Se supomos que a on entração de vírus por élula an erosa v/σc ∼ 10−1 , então

θinf = 10−1 impli a em uma probabilidade de infe ção de aproximadamente 63%,

enquanto θinf = 3×10−2 orresponde a um vírus apaz de infe tar uma élula an erosa
om 99% de probabilidade. Logo, a probabilidade de su esso da terapia é provavelmente
maior para valores mais baixos de θinf . Se γv = 10−2 e θinf = 10−1 , o tratamento
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também fra assa, mas a o-existên ia entre vírus e tumor emerge omo omportamento
dominante dependendo da difusão viral, omo mostrado nas guras 4.4(d)-(f). Então
estaremos interessados em um proto olo mais agressivo, que seja apaz de erradi ar o
tumor. Por exemplo, a região γv = 10−2 e θinf = 3 × 10−2 exibe tanto su esso quanto
fra asso terapêuti o, determinados pela difusão viral e pelo tempo de lise.

Para γv = 5 × 10−3 a terapia tem su esso na maioria dos asos, fra assando

apenas quando Dv é menor que 0.3 e θinf > 7 × 10−2 . Esse resultado pode ser visto na

gura 4.5(a). Note que está sendo usado um valor muito baixo para a taxa de retirada
de vírus, o que impli a em uma forte supressão da resposta imune.
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Figura 4.5: Comportamento dominante para ada onjunto de parâmetros, onsiderando médias sobre omportamentos de 5 amostras. Estes resultados apenas sugerem
as ordens de grandeza adequadas dos parâmetros γv e θinf
Portanto, uma vez que para γv > 3 × 10−2 a terapia fra assa, e para γv <

5 × 10−3 o tumor é erradi ado na maioria dos asos, a região de interesse será em

torno de γv = 10−2 . Para γv = 10−2 e θinf > 3 × 10−2 o tumor res e de modo
os ilatório ( omportamento C) na maioria dos asos, independente do valor de difusão
dos vírus usado, omo pode ser visto na gura 4.5(b). Entretanto, para γv = 10−2 e
θinf = 3 × 10−2 , o resultado da terapia depende da difusão viral Dv .

Pode-se ver na gura 4.6, na qual os parâmetros γv = 10−2 e θinf = 3 × 10−2

foram mantidos xos, que nesse aso o resultado da terapia depende não apenas da
difusão dos vírus, mas também do seu tempo ara terísti o para lise. Neste aso, assumimos um vírus altamente e iente em infe tar seus alvos, uma vez que a probabilidade
de infe ção é ∼ 99%. Na gura 4.6 pode-se ver que a região de maior probabilidade de

su esso se on entra para valores intermediários de Tl , desde que a taxa de difusão dos
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vírus não seja su ientemente alta, a terapia é mais e iente se o tempo ara terísti o
para a lise da élula an erosa tiver um valor em uma região ótima.
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Figura 4.6: Contornos no espaço de parâmetros asso iados a diferentes respostas do
tumor a uma terapia agressiva (γv = 10−2, θinf = 3 × 10−2 ). Nas regiões mar adas om
S, o tumor é erradi ado; em C, o tumor permane e res endo de modo os ilatório a

uma taxa reduzida, enquanto em F o res imento tumoral é monotni o. Foram usados
5 × 10 pontos no espaço de parâmetros e foram feitas 200 amostras. Cada simulação

dura 500 passos de tempo, o que orresponde a aproximadamente 3 meses.

Além de determinar o prognósti o mais provável após a viroterapia, é relevante
saber as probabilidades para o orrên ia das outras respostas tumorais em ada região
do espaço de parâmetros. Para o tratamento agressivo que onsideramos aqui, essas
probabilidades são mostradas na gura 4.7. Note que o su esso da terapia nesse aso
requer vírus que difundam rapidamente. Quanto mais rápidos os vírus, menores as
restrições sobre o tempo de lise que maximiza o su esso da terapia.
Entretanto, estimativas experimentais indi am que os vírus on olíti os infe tam
élulas an erosas om uma probabilidade de aproximadamente 70%. Então onvém
investigar um tratamento om vírus menos e ientes, mas tornando mais severa a supressão do sistema imune para que o tratamento tenha mais han es de ser e az.
Es olhemos γv = 5 × 10−3 e θinf = 10−1 , que orresponde a uma probabilidade de

infe ção de aproximadamente 70%. Os resultados podem ser vistos na gura 4.8.
Como para essa gura foi usado um número menor de amostras, se omparado ao diagrama anterior, as fronteiras entre diferentes omportamentos não estão bem denidas.
Pode-se observar que, para um tempo ara terísti o para lise xo, o omportamento
os ilatório da probabilidade de su esso em função da onstante de difusão dos vírus
também o orre.

4.4 Resultados e dis ussão
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Figura 4.7: Probabilidades para erradi ação do tumor (a), res imento os ilatório (b),
e res imento monotni o ( ) em função dos parâmetros Tl e Dv . Ambos γv = 10−2 e
θinf = 3 × 10−2 permane eram xos. As probabilidades foram al uladas usando 200

amostras para ada par (Tl , Dv ).

Comparando om o proto olo anterior (gura 4.6), o su esso da terapia requer
agora vírus que difundam mais rapidamente e que provoquem a lise em um tempo
menor. Note que a região onde o omportamento S (su esso da terapia) é dominante é
menor se omparado ao proto olo agressivo (gura 4.6). Ou seja, mesmo aumentando
a supressão do sistema imune, esse proto olo ainda é menos e az que o anterior. Isso
sugere que a bus a por vírus mais e ientes em infe tar seus alvos possibilita su esso
terapêuti o om uma supressão menos severa da resposta imune, o que é vantajoso,
uma vez que a supressão da resposta imune impli a em ris os para o pa iente.
Um problema entral no desenvolvimento de proto olos terapêuti os é a determinação dos parâmetros líni os e/ou biológi os pertinentes a ada problema. Nosso
modelo sugere quais os parâmetros- have que determinam o su esso da viroterapia. A
onstante de difusão Dv dos vírus é um dos deles. Uma validação experimental seria
possível, por exemplo, variando-se a difusão efetiva dos vírus on olíti os apli ados a
élulas tumorais in vitro. Isso poderia ser feito alterando a vis osidade do meio de
ultura. Nesse aso é importante assegurar que a difusão dos nutrientes não seja alterada. Outra possibilidade é res er as élulas em uma substân ia hamada matrigel,
que é uma versão sintéti a da matriz extra elular que envolve as élulas em te idos
reais. Provavelmente o tamanho dos poros dessa substân ia é pequeno o su iente
para diminuir a difusão viral (e a migração elular) sem afetar a difusão de nutrientes.
Portanto, diferentes densidades do matrigel estariam asso iadas a diferentes onstan-
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tes de difusão dos vírus. Outro parâmetro importante para o resultado da terapia é o
período ara terísti o para lise elular Tl , que pode ser variado usando vírus on olíti os
diferentes. Por exemplo, deletando a região E3 do genoma do Adenovírus é possível
aumentar sua velo idade de repli ação. É importante assegurar, nesse aso, que as
alterações observadas estejam rela ionadas apenas à variação do tempo de lise e não a
outros aspe tos da mutação do vírus.
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Figura 4.8: Inuên ia do tempo ara terísti o de lise Tl e da onstante de difusão dos
vírus Dv no omportamento dominante do sistema para γv = 5 × 10−3 e θinf = 10−1 ,
mantidos xos. Foram feitas médias sobre 40 simulações diferentes.

Uma questão relevante é omo nossos resultados podem ser omparados aos obtidos de testes líni os [34, 70℄. Mesmo administrados por via intratumoral, muitos
vírus on olíti os omo adenovírus, vírus da herpes e reovírus em geral induzem apenas reduções transientes no tamanho do tumor [70℄. Por exemplo, uma úni a injeção
intratumoral do vírus hrR3 em ar inomas humanos transplantados em amundongos
apenas reduziu a taxa de res imento monotni o desses tumores [71℄, uma resposta
indi ada na gura 4.2( ). Além disso, respostas antitumorais transientes foram observadas após uma úni a administração intratumoral de Reolysin (reovírus) e dl1520
(adenovírus ONYX-015) em tumores super iais [72℄ e de abeça e pes oço [73, 74, 75℄.
Uma vez que o espalhamento intratumoral pare e ser ine iente para adenovírus
[70℄, que apresentam baixa difusividade, as guras 4.6 e 4.7 podem expli ar porque a
terapia usando dl1520 fra assa. Os testes líni os fase I e II om este vírus apresentaram apenas 11% e 14% de respostas positivas, respe tivamente. Entretanto, não foi
reportado se o res imento do tumor o orreu de modo os ilatório ou monotni o. Uma
indi ação lara do omportamento os ilatório do res imento do tumor foi observado
em um modelo de enxerto de ân er de ovário ata ado om MV-CEA (vírus da rubéola
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modi ado) administrado intratumoralmente [69℄. Por outro lado, o vírus va inia é
apaz de induzir respostas ompletas e duradouras em pa ientes após adminstração intratumoral ou mesmo injeções intravenosas. Espe i amente, os vírus va inia BP [76℄
e JX-594 [77℄ erradi aram melanomas em 4 (13%) e 2 (29%) dos pa ientes, respe tivamente. Esses resultados terapêuti os, orrespondentes à gura 4.2(a), têm frequên ias
onsistentes om probabilidades de erradi ação menores que 35%, obtidas pelas simulações do modelo para Dv = 0, 6 e Tl > 5h 4.7(a). Novamente, omportamentos
os ilatórios não foram eviden iados nos testes líni os reportados.

4.5

Con lusões
Nesse apítulo, apresentamos os resultados de simulação de um modelo de viro-

terapia para o tratamento de tumores. Foram obtidos três omportamentos diferentes
para a evolução temporal do tumor após a injeção viral: extinção do tumor, os ilações om in linação global positiva e res imento exponen ial. Esses omportamentos
on ordam qualitativamente om dados experimentais, mas omparações quantitativas
também são possíveis.
As simulações sugerem que, para administração intratumoral dos vírus, um
tumor sólido pode ser ompletamente erradi ado ou permane er res endo após uma
remissão transiente. Além disso, o modelo revela uma dinâmi a de os ilações nãoamorte idas das populações de vírus e élulas an erosas. As ondições para as quais
ada uma das respostas do tumor dominam, assim omo as probabilidades de o orrên ia
de ada um dos prognósti os terapêuti os, foram determinadas. Nossos resultados
indi am que uma viroterapia apaz de erradi ar o tumor requer uma forte inibição do
sistema imune do pa iente4 e o uso de vírus potentes om alta mobilidade intratumoral.
Entretanto, devido a natureza dis reta e esto ásti a das élulas e suas respostas, uma
região ótima de valores para itotoxidade viral é predita, pois a viroterapia falha se os
vírus on olíti os requerem um tempo muito urto ou muito longo para matar as élulas
tumorais. Esse resultado sugere que a pro ura por vírus apazes de destruir élulas
tumorais muito rapidamente não leva ne essariamente a um ontrole mais efetivo do
res imento do tumor.

4 O sistema imune é representado nesse modelo de forma simpli ada pelo parâmetro

γv .

Capítulo 5
Relações entre o vírus on olíti o e a
dinâmi a de

res imento do tumor

Neste apítulo o modelo para viroterapia on olíti a des rito no apítulo 4 foi
modi ado para onsiderar a natureza individual, dis reta dos vírus. Essa abordagem
é mais realista, uma vez que os vírus on olíti os estudados experimentalmente apresentam taxas de repli ação muito baixas; alguns vírus on olíti os são apazes de fazer
em média apenas 10 ópias de si mesmos a ada infe ção. Logo, as on entrações virais envolvidas são muito menores do que assumimos no apítulo 4 e a des rição mais
apropriada para os vírus é tratá-los omo agentes dis retos. Além disso, pretendemos
estudar omo a dinâmi a de res imento do tumor e as ara terísti as do vírus on olíti o se rela ionam. Enquanto o modelo do apítulo 4 foi apli ado apenas a tumores
sólidos, este modelo será apli ado a tumores sólidos, de baixa mobilidade e taxa de
proliferação muito alta, tumores rami ados, ujas élulas proliferam-se a taxas baixas
e apresentam baixa mobilidade, e morfologias difusas, om élulas altamente móveis e
om taxa de proliferação intermediária. O objetivo prin ipal é tentar rela ionar vírus
on olíti os e o tipo de tumor de modo a obter o melhor resultado na terapia. Os resultados mostram que, além da alta infe tividade e da supressão do sistema imune, a
e á ia antitumoral de um vírus é determinada por sua habilidade de espalhar-se pelo
te ido, sua e iên ia em entrar na élula e sua apa idade repli ativa. A relação ótima
entre essas ara terísti as depende do tipo de tumor onsiderado. Para tumores rami ados, a viroterapia om vírus om baixa difusividade é muito e iente, mas fra assa
se o vírus tem alta difusividade e mata élulas infe tadas rapidamente. Por outro lado,
em tumores sólidos a terapia fra assa se o vírus se difunde lentamente pelo tumor. Em
tumores difusos uma difusividade viral intermediária maximiza o su esso da terapia.
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Portanto, o desenvolvimento de vírus on olíti os e ientes deve onsiderar a dinâmi a
de res imento do tumor. E as ara terísti as que otimizam o su esso da terapia não
in luem ne essariamente espalhamento pelo tumor, repli ação e indução da morte elular por lise rápidos, que são omumente assumidos omo ondições ne essárias para
o su esso terapêuti o.

5.1

Cenário atual

No desenvolvimento de vírus on olíti os mais e ientes, é importante onsiderar não apenas as ara terísti as do vírus, mas também a interação vírus-tumor. A
dinâmi a de res imento e/ou a morfologia do tumor devem ser onsiderados para determinar o vírus que maximiza o su esso terapêuti o. Reis et al. [80℄ propuseram um
modelo 3D dis reto para estudar a viroterapia em tumores ompa tos e tipo-fra tais,
res idos de a ordo om regras esto áti as. O vírus é introduzido em regiões lo alizadas do tumor, onde a infe ção de ada élula o orre om uma dada probabilidade.
Células infe tadas podem fundir om élulas vizinhas om dada probabilidade, e uma
élula infe tada morre om uma probabilidade maior do que uma élula não-infe tada.
Os vírus espalham-se pelo tumour passivamente por meio de fusão élula a élula.
Os resultados indi am que o su esso terapêuti o é maior em élulas an erosas que
morrem lentamente. Em tumores om arquitetura irregular (tipo-fra tais) essa é uma
ara terísti a ru ial para o su esso. Em tumores ompa tos, a lo alização da infe ção
ini ial é menos de isiva do que em tumores tipo-fra tais, nos quais uma infe ção na
região entral é asso iada a uma maior probabilidade de erradi ação do tumor. Por
outro lado, Wodarz et al. [81℄ se propuseram a identi ar a inuên ia da dinâmi a de
res imento do tumor no resultado da viroterapia em um modelo baseado em equações
diferen iais. Foram examinados res imento exponen ial, res imento om saturação
em um grande número de élulas e interrupção do res imento quando o número de
élulas se aproxima de um limite superior. Os resultados obtidos por Wodarz et al. indi am que a resposta terapêuti a não depende do termo parti ular para o res imento
do tumor usado no modelo.
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(a) Adeno ar inoma papilar [78℄

(b) Tumor gerado pelo modelo

( ) Meningioma invasivo [79℄

(d) Tumor gerado pelo modelo

(e) Melanoma in vivo [25℄

(f ) Tumor gerado pelo modelo

Figura 5.1: Em (a), ( ) e (e), padrões histológi os de tumores, e em (b), (d) e (f) os
padrões obtidos pelo modelo apresentado no apítulo 3, todos om 104 élulas an erosas, nos quais estudaremos a viroterapia. Em (b) é mostrado um tumor papilar gerado
em uma situação de es assez de nutrientes ( res imento lento do tumor). Em ( ) a
morfologia é lassi ada omo difusa; tumores difusos emergem no modelo quando a
disponibilidade de nutrientes é intermediária e as élulas possuem mobilidade alta. Finalmente, em (f) um tumor sólido ou ompa to é mostrado; essa morfologia emerge
no modelo quando há abundân ia de nutrientes e as élulas têm mobilidade baixa
( res imento rápido do tumor).

5.2 Modelo para viroterapia om des rição dis reta dos vírus
5.2

Modelo para viroterapia
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om des rição dis reta

dos vírus
Três tipos distintos de morfologias omumente observadas em tumores foram esolhidas: rami ada, sólida e difusa. No modelo os prin ipais fatores que determinam a
morfologia do tumor são o onsumo de nutrientes e a mobilidade das élulas an erosas
[6℄. Se ada élula onsome nutrientes a uma taxa muito alta, o mi roambiente do tumor terá es assez de nutrientes. Nesse enário podem emergir morfologias rami adas,
omo aquela mostrada na gura 5.1(b). Para esse padrão foram usados θdel = 0, 01,
θmov = 5, α = 0, 006 e λ1 = 200. Por outro lado, no modelo apresentado no apítulo

3 padrões difusos emergem para élulas om alta mobilidade e valores intermediários
para as taxas de onsumo de nutrientes. Para o padrão mostrado na gura 5.1(d)
foram usados θdel = 0, 01, θmov = 0, 001, α = 0, 006 e λ1 = 50. Finalmente, morfologias
ompa tas são geradas no modelo quando élulas normais e an erosas apresentam
baixas taxas de onsumo de nutrientes. Logo, há baixa ompetição por nutrientes e o
tumor res e rapidamente. Os parâmetros θdel = 0, 03, θmov = 5, α = 0, 004 e λ1 = 25
foram mantidos xos para gerar tumores ompa tos na ausên ia de tratamento [6℄. Um
padrão típi o usando esses parâmetros é mostrado na gura 5.1(f).
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Figura 5.2: Número de élulas an erosas em função do tempo para os três tipos de
tumor estudados, na ausên ia de terapia. Note que a população de élulas do tumor
sólido res e mais rapidamente que a do tumor difuso, que por sua vez res e mais
rapidamente que a do tumor rami ado.
Note que os três padrões obtidos pelo modelo mostrados na gura 5.1 tem o
mesmo número de élulas. A evolução temporal da população de élulas an erosas
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para ada uma dessas morfologias na ausên ia de vírus on olíti os é mostrada na gura
5.2. É importante notar que o tumor rami ado possui a menor taxa de res imento
devido á es assez de nutrientes imposta, enquanto o tumor sólido, que está em um
enário de abundân ia de nutrientes, res e mais rapidamente.
Os agentes envolvidos no modelo são os mesmos mostrados na gura 4.1. Entretanto, agora os dois tipos de nutrientes apresentados no apítulo 3, essen iais (k = 1)
e não-essen iais (k = 2) para divisão, são onsiderados1 . Os agentes do modelo são
os mesmos do apítulo anterior; entretanto neste modelo os vírus são des ritos omo
agentes individuais, o que é mais adequado para des rever vírus on olíti os, que apresentam baixo poten ial repli ativo. Como vírus são partí ulas muito pequenas em
relação as élulas, não há restrição para sua população em qualquer sítio. Cada élula
não-infe tada pode exe utar uma das ações des ritas no apítulo 3: divisão, migração
e morte por privação de nutrientes. Além disso, ela pode ser infe tada por vírus livres
om probabilidade
Pinf

" 
2 #
σv
.
= 1 − exp − θdiv
σc

(5.1)

análoga a usada no apítulo 4, mas om σv (= 0, 1, 2, . . .) no lugar de v (∈ R≥0 ). Como

experimentalmente observado [82℄, assumimos que o número de vírus nv que infe tam
uma dada élula é sele ionado de uma distribuição de Poisson,
k nv e−k
P (nv ) =
.
nv !

(5.2)

em que k é um parâmetro do modelo. Essa é uma mudança importante, pois a res enta
um sumidouro de vírus (o modelo apresentado no apítulo 4 desprezava esse sumidouro)
além da taxa de remoção uniforme γv . A quantidade de vírus infe tando uma élula
estará rela ionada ao número de ópias que o vírus irá liberar na lise. Uma élula
infe tada não se divide nem é apaz de migrar uma vez que sua maquinaria elular
está fo ada na repli ação viral. O modelo assume que élulas an erosas infe tadas
sustentam seu metabolismo até sua lise e que elas morrem apenas por lise. Então,
a apoptose induzida pelo vírus e a morte ausada por um suprimento de nutrientes
insu iente são negligen iadas. A morte por lise o orre om probabilidade Plise , que
assume a mesma forma apresentada no apítulo 4. Convém ressaltar que, omo no
apítulo 4, assumimos por simpli idade que nem a probabilidade de lise nem o tempo
ara terísti o para lise Tl estão rela ionados ao número de vírus infe tando a élula. A
1 No modelo anterior ( ap. 4) apenas um tipo de nutriente era onsiderado.
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lise de ada élula infe tada libera v0 vírus no sítio onde estava a élula que sofreu lise,
em que
v0 = bs

nv
A + nv

(5.3)

O parâmetro bs é número típi o de vírus liberados, e assume valores que vão de 10 a
100 para vírus on olíti os (tabela 5.1). A é um parâmetro do modelo, arbitrariamente

es olhido omo A = 0, 5, o que impli a que 1 vírus leva à produção de 0, 67 × bs . Essa

é mais uma diferença importante para o modelo apresentado no apítulo 4, em que a
quantidade de vírus liberados na lise era onstante e, omo já dis utido antes, o valor

assumido era ordens de grandeza superior ao observado para os vírus on olíti os em
estudo atualmente. No presente modelo, a quantidade de vírus liberados depende da
quantidade de vírus que infe taram a élula.
Os vírus livres difundem no te ido. Cada um per orre aminhadas aleatórias
na rede, exe utando q passos de omprimento ∆ (a onstante de rede) em ada passo
de tempo. Por último, vírus livres são retirados om probabilidade γv a ada passo de
tempo. Essa probabilidade de retirada representa de forma simpli ada as omplexas
respostas do sistema imune inato e adaptativo aos vírus.
A terapia omeça quando o tumor atinge N0 élulas e onsiste em uma úni a
injeção viral. Na administração intratumoral um número N0 × MOI de vírus é uni-

formemente distribuído dentro de um ír ulo que ir uns reve o tumor. MOI , a multipli idade da infe ção, é a razão entre o número de agentes infe iosos (por exemplo,
vírus) e o número de alvos para serem infe tados (por exemplo, élulas).

5.3

Algoritmo e estimativa dos parâmetros
As simulações foram implementadas omo segue. A ada passo de tempo, as

equações para os nutrientes 3.3 são numeri amente resolvidas no estado esta ionário por
meio de métodos de relaxação. Além disso, uma fração de vírus livres presentes em ada
sítio é retirada, e ada vírus restante realiza uma aminhada aleatória om q passos.
Então, Nc (t) élulas an erosas são sequen ialmente sele ionadas aleatoriamente om
igual probabilidade (aqui, Nc (t) é o número total de élulas an erosas, infe tadas e
não-infe tadas, no tempo t). Para ada uma delas, uma ação tentativa (divisão, morte,
migração ou infe ção para uma élula não-infe tada e lise para uma élula infe tada)
é es olhida ao a aso om igual probabilidade. A élula implementará ou não a ação
sele ionada de a ordo om as orrespondentes probabilidades lo ais determinadas pelas

50 Relações entre o vírus on olíti o e a dinâmi a de res imento do tumor
equações 3.4-3.6,5.1,4.6, e o tempo é in rementado por ∆t = 1/Nc (t). Se a ação
exe utada é a infe ção da élula, um número aleatório inteiro nv es olhido de uma
distribuição de Poisson é gerado e omparado om a população lo al de vírus σv . Se
σv ≥ nv , nv vírus invadem a élula an erosa, diminuindo σv por nv . Caso ontrário,

o pro esso será repetido até obter nv ≤ σv . Entretanto, se a ação exe utada é a lise

da élula sele ionada, v0 novos vírus são introduzidos no sítio da élula lisada. No

nal dessa sequên ia de Nc (t) atualizações, um novo passo de tempo omeça e todo
o pro edimento é iterado. As simulações são interrompidas se alguma élula tumoral
atinge o vaso apilar ou a borda do te ido ou ainda se o tumor for erradi ado. O
algoritmo é mostrado em um diagrama de blo os no apêndi e B.
Tabela 5.1: Estimativas dos valores dos parâmetros usados no modelo.
Parâmetro
Des rição
Estimativa
γ

Probabilidade de remoção dos vírus
por unidade de tempo
Constante de difusão de vírus

Tl

Tempo de vida médio de uma
élula tumoral infe tada

Pinf

Prob. de um vírus on olíti o infe tar
uma élula tumoral

MOI

Multipli idade da infe ção

bs

Carga viral típi a liberada
após a lise

k

Número típi o de vírus que
infe tam uma élula

2, 5 × 10−2h−1 [61℄
3 × 10−2 mm2 s−1 [63℄
∼ 18h [61℄,

2 dias [57℄, ∼ 40h [68℄
∼ 70% [61℄
1−5

10 − 100 [61℄
1−5

O te ido é representado por uma rede quadrada de tamanho linear L = 500
e onstante de rede ∆ = 10 µm. Um passo de tempo nas simulações orresponde a
4 − 5h. Os parâmetros θdiv = 0, 3 e λ2 = 10 são xos. Para gerar padrões ompa tos,

rami ados e difusos, diferentes valores dos parâmetros θdel , θmov , λ1 e α foram usados,

omo listado na tabela 5.2. Os parâmetros γv e θinf também foram xos (ver tabela
5.1). A terapia omeça quando o tumor tem N0 = 5000 ou 104 élulas. Os parâmetros
que ontrolam a difusão dos vírus q , a entrada viral k , a sua repli ação bs , seu tempo
para desen adear a lise Tl e o valor de MOI , assumiram diferentes valores.
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Tabela 5.2: Parâmetros que ara terizam os tipos de tumores estudados
Parâmetro
Des rição
Tumor Tumor
Tumor
Sólido

Difuso

Rami ado

α

onsumo de nutrientes

0, 04

0, 006

0, 006

λ1

onsumo a elerado de nutrientes

25

50

200

5

0, 001

5

0, 03

0, 01

0, 01

por élulas an erosas
Pmov = 1 − exp[−σc (φ2 /θmov )2 ]

θmov

Pdel = exp[−(φ2 /σc θdel )2 ]

θdel

5.4

Resultados e dis ussão
A gura 5.3 ilustra os resultados típi os obtidos após a administração intratumo-

ral dos vírus: os tumores podem ser ompletamente erradi ados ou ontinuar res endo
após uma regressão transiente, analogamente ao observado no modelo apresentado no
apítulo 4.
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Figura 5.3: Evolução temporal das populações de élulas an erosas não-infe tadas e
vírus em um tumor difuso. Uma úni a injeção viral foi administrada quando o tumor
possuía N0 = 5000 élulas. Note que os três omportamentos distintos foram obtidos
usando exatamente os mesmos parâmetros e ondições ini iais (MOI = 1, bs = 100,
k = 1, q = 25, Tl = 16). Esses omportamentos diferentes emergem da esto asti idade.

No aso de res imento do tumor ele pode ser monótono ou os ilante. Além da
erradi ação do tumor, os ilações foram observadas em enxertos de mieloma humanos
induzidos em ratos e tratados om vírus do sarampo [83℄ e em um modelo de dinâmi a de população para viroterapia [84℄. Entretanto, o equilíbrio entre vírus e tumor
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observado em um modelo de enxerto de ân er de ovário [69℄ e em uma abordagem
matemáti a usada por Dingli et al. [84℄ pare e ser instável no modelo aqui apresentado.
É importante men ionar que os três tipos de omportamentos foram observados nos
três tipos de tumores estudados.
Nossas simulações indi am que um vírus on olíti o agressivo (θinf = 0, 01), injetado em um tumor a MOI = 1, 0 om entrada viral k = 1 e γv = 0, 03 pode erradi ar
o tumor rami ado, dependendo de seu tempo ara terísti o para lise elular (Tl ), difusividade (q ) e arga viral típi a liberada após a lise (bs). Mesmo vírus om baixo
poten ial repli ativo (bs = 10) são altamente e ientes em erradi ar tumores papilares
se eles difundem lentamente pelo tumor. Como mostrado na gura 5.4(a), a e á ia
anti-tumoral de vírus pou o difusivos depende muito fra amente de Tl , o tempo ara terísti o gasto pelo vírus para induzir a lise de uma élula infe tada. Além disso, a
e á ia anti-tumoral de ai om o aumento na difusividade viral.

Figura 5.4: Probabilidade de su esso do tratamento ontra um tumor rami ado para
diferentes difusividades virais q e tempo ara terísti o para lise Tl . Em (a), bs = 10
e em (b), bs = 100. Em todas as guras, γv = 0, 03, θinf = 0, 01, MOI = k = 1,
N0 = 104 . As probabilidades foram al uladas a partir de 50 amostras.

À medida que a arga viral liberada após ada lise (bs) é aumentada, a probabilidade de erradi ação do tumor al ança valores muito altos mesmo para altos oe ientes
de difusão. Para vírus altamente repli ativos (bs = 100), a terapia fra assa apenas se
o vírus difunde muito rapidamente pelo te ido e mata rapidamente as élulas an e-
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rosas. Esse resultado pode ser ompreendido se lembrarmos que um tumor papilar
res e muito lentamente, então o vírus ideal deve difundir lentamente o bastante e seu
tempo ara terísti o para promover a lise (Tl ) deve ser su ientemente grande para
manter os vírus lo alizados na região do tumor. A probabilidade de su esso da terapia
é ligeiramente menor se os vírus são injetados em tumores maiores ( om N0 = 104
élulas) do que em tumores menores ( om N0 = 5000 élulas). A estratégia de usar
vírus om baixa difusividade é indi ada no aso de administração intratumoral dos
vírus. Entretanto, vírus om baixa difusividade teriam di uldade de al ançar o tumor
se fossem administrados pela via intravenosa.

Figura 5.5: Probabilidade de su esso da terapia em um tumor des onexo. Os valores
bs = 100, γv = 0, 03, θinf = 0, 01, MOI = 1, k = 1 e N0 = 104 são xos.

Usando os mesmos vírus on olíti os e proto olos apazes de erradi ar tumores
rami ados, a probabilidade de su esso da terapia em tumores difusos pode ser vista
na gura 5.5. Note que a probabilidade de su esso também tende a zero para vírus altamente difusivos e aumenta signi ativamente para vírus que se espalham lentamente
pelo te ido. O vírus on olíti o mais e iente em erradi ar tumores difusos deve ombinar altas taxas repli ativas e difusividade intermediária. Se o vírus difundir muito
lentamente, então o tempo ara terísti o para lise deve ser pequeno para maximizar o
su esso terapêuti o. Por outro lado, se o vírus tem alta difusividade, a probabilidade de
su esso exibe um omportamento reentrante ara terizado por um de rés imo ini ial,
seguido por um aumento do su esso terapêuti o à medida que o período para lise Tl
aumenta.
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Os resultados dis utidos a ima devem ser onfrontados om aqueles obtidos
para um tumor sólido para determinar quais as ara terísti as mais importantes em
um vírus on olíti o e iente ontra tumores sólidos. O mesmo vírus on olíti o e o
mesmo proto olo usado para o tumor papilar (γv = 0, 03, θinf = 0, 01, MOI = 1,
k = 1 e N0 = 10000) fra assa para um tumor sólido, uma vez que a neoplasia não é

erradi ada para nenhum dos valores de Tl e q estudados, mesmo para alta repli ação
viral (bs = 100). Portanto, o vírus mais e iente em erradi ar tumores papilares
(de res imento lento )é ine az ontra tumores sólidos (taxa de res imento alta).
Enquanto o número de élulas an erosas res e, os vírus são extintos se q = 1 ou
oexistem om o tumor em res imento, se q > 1. Nesse regime de oexistên ia, o
tumor res e a uma taxa reduzida.
Uma vez que os tumores sólidos estudados res em mais rapidamente que os
rami ados, seria intuitivo assumir que vírus mais difusivos seriam e ientes em eliminar o tumor. Entretanto, a probabilidade de su esso permane e nula mesmo para
difusividades tão altas omo q = 900. Uma alternativa seria aumentar a dose viral
administrada ini ialmente. Contudo, mesmo a altos MOI s (MOI = 5) a terapia falha
ompletamente se a entrada média de vírus em uma élula é mantida em k = 1. Outra
abordagem para tentar erradi ar o tumor seria aumentar a entrada viral k .

Figura 5.6: (a) MOI = 1 e entrada viral média k = 5, e (b) MOI = k = 1, 5. Os
parâmetros bs = 100, γv = 0, 03, θinf = 0, 01, e N0 = 5000 são mantidos xos.

Como pode ser visto na gura 5.6a, uma alta entrada viral (k = 5) altera
ompletamente o resultado da terapia. Agora a viroterapia falha apenas, mesmo usando
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MOI = 1, para vírus om difusividade muito baixa e período líti o muito grande.

Além disso, um su esso signi ativo é atingido reduzindo k enquanto o valor de MOI
é aumentado. Isso pode ser visto na gura 5.6b em que k = 1, 5 e MOI = 1, 5.
Nesse aso, o su esso terapêuti o requer um vírus om alta difusividade e i lo líti o
apropriado. Uma difusão adequada (3 . q . 16) permite espalhamento dos vírus pelo
tumor a uma taxa similar ou maior que a taxa de res imento do tumor. Mas se a
difusividade viral é xa, o tempo de lise Tl deve estar em um erto intervalo (7 . Tl ≤ 32
para q = 15). De fato, se o vírus promove a lise elular muito rapidamente, os vírus
liberados  am onnados em algumas regiões, o que impossibilita a geração de novas
ondas de infe ção. Por outro lado, um período líti o muito longo gera ondas de infe ção
su essivas om baixa frequên ia, in apazes de destruir o tumor. Esses resultados são
onsistentes om aqueles obtidos no modelo apresentado no apítulo 4, o que indi a a
robustez dos dois modelos.
Como pode ser observado na gura 5.7, um inesperado a oplamento entre Tl e bs
é observado. Para uma repli ação viral muito alta bs = 100, a probabilidade de su esso
é prati amente independente de Tl . Entretanto, para baixa repli ação viral (bs = 10),
essa probabilidade de res e om o aumento de Tl para q < 10 (baixa difusividade
viral) mas aumenta om Tl para valores mais altos de q . Uma possível expli ação para
esse omportamento é que om alta difusividade mesmo um virus om baixo poten ial
repli ativo pode sustentar ondas su essivas de infe ção por meio da lise de élulas.

Figura 5.7: Probabilidade de su esso da terapia em tumores sólidos usando MOI =
k = 2. À esquerda bs = 10 e à direita bs = 100 foram usados. N0 = 5000 xo para a

viroterapia.
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Uma vez que nossos resultados indi am que a difusividade viral é um parâmetro
essen ial no resultado da terapia, uma área para intervenção experimental a ser explorada é a difusão do vírus pelo tumor, modi ando o próprio vírus ou o mi roambiente
tumoral. Várias ito inas, ou tratamentos físi os, tais omo radiação, aumentam a permeabilidade vas ular do tumor e o uxo sanguíneo, levando a uma maior difusividade
[85℄. A in orporação de enzimas líti as, omo a hialuronidase, em um vírus on olíti o,
pode aumentar sua taxa de difusão [86℄. Além disso, agentes que degradam o olágeno
intersti ial podem melhorar o transporte em tumores [87, 88℄. O olágeno tumoral
pode di ultar a difusão signi ativamente, e foi mostrado por Mok et al. [89℄ que as
metaloproteinases de matriz 1 e 8 podem remodelar a matriz tumoral e aumentar a
distribuição de um vírus on olíti o, sem afetar a proliferação elular ou a repli ação
viral. Mok et al. [89℄ on luiram que a expressão de ambas as olagenases aumentou
o transporte onve tivo e a e á ia dos vírus. Além disso, um trabalho anterior havia
mostrado que a metaloproteinase de matriz 8 é anti-metastáti a. Portanto, ela pode
ser usada de modo seguro para aumentar a difusividade viral.

5.5

Con lusões
Neste apítulo foi apresentado um modelo multies ala para viroterapia on olíti a

om uma modelagem mais realista dos pro essos de infe ção e repli ação viral por meio
da des rição dos vírus omo agentes (dis retos). Além de dis utir os efeitos da natureza
dis reta dos vírus on olíti os, dis utimos as relações entre as ara terísti as do vírus e
a dinâmi a do tumor.
Nossos resultados eviden iam a ne essidade de onsiderar a dinâmi a tumoral
para determinar o vírus on olíti o mais e iente. Provavelmente, o fator mais importante da dinâmi a tumoral a ser onsiderado é a taxa de res imento do tumor. No
nosso modelo, élulas an erosas om taxas de repli ação diferentes geram tumores
om morfologias distintas. Enquanto élulas tumorais que se repli am a taxas muito
altas geram tumores sólidos, élulas an erosas que se repli am a taxas muito baixas
(devido à es assez de nutrientes) geram tumores rami ados, e élulas om taxas de
res imento intermediárias e mobilidade alta geram morfologias difusas. Considerando
os fatores que aumentam a probabilidade de erradi ação do tumor om a viroterapia,
nossos resultados indi am fortemente que a taxa de res imento do tumor e a difusividade do vírus on olíti o estão diretamente orrela ionadas. Assim, enquanto vírus
altamente difusivos maximizam o su esso da terapia em tumores sólidos, em tumores
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rami ados vírus om menor oe iente de difusão são mais e ientes, e para tumores
difusos um vírus on olíti o e iente deve apresentar difusividade intermediária. Além
disso, o tempo ara terísti o para lise é determinante para o resultado da terapia em
alguns asos, em parti ular quando a apa idade repli ativa do vírus é alta (bs = 100)
mas tanto a dose viral injetada (rela ionada ao MOI ) quanto a entrada viral k são
baixas.
Como no modelo apresentado no apítulo 4, os resultados indi am que a infe tividade viral θinf , a persistên ia no te ido, determinada por γv (ambos xos nas
simulações apresentadas aqui), a difusividade q , o tempo ara terísti o para lise Tl ,
as taxas de res imento do tumor e a mobilidade elular são parâmetros importantes
para ontrolar o su esso da terapia. Entretanto, este modelo desta a a importân ia
da repli ação viral bs , da entrada viral k e do MOI ini ial para o su esso da terapia. Considerando que a dose viral administrada (MOI ) deve ser a menor possível, de
modo a minimizar efeitos olaterais, uma nova estratégia que nossos resultados sugerem é a manipulação viral para permitir que uma élula an erosa seja infe tada por
vários vírus simultaneamente. Nesse aso, o número de vírus liberados após a lise é
maior, sustentando ondas de infe ção mais fortes, om maior probabilidade de eliminar
o tumor.

Capítulo 6
Um modelo para a resposta imune na
viroterapia

ontra o

ân er

Apesar de diversos trabalhos mostrarem a segurança e espe i idade dos vírus
on olíti os, a e á ia antitumoral deve ser aumentada. Há evidên ias de que a resposta
imune do pa iente à infe ção viral tenha um papel ríti o no su esso da terapia. Logo
após a administração dos vírus, a imunidade inata intratumoral (que in lui granuló itos, élulas assassinas naturais e ma rófagos) pode desempenhar um papel importante
limitando o espalhamento dos vírus [90, 91℄. Ful i et al. [92℄ propuseram que a rápida
remoção intratumoral dos vírus resulta da fago itose por monó itos e que a depleção
transiente dessas élulas durante a administração dos vírus aumentaria o espalhamento
dos vírus e o efeito anti- ân er. De fato, o re rutamento de monó itos foi asso iado
à remoção intratumoral de 80% dos vírus on olíti os (derivados do HSV) logo após
sua administração em gliomas [92℄. A depleção de monó itos, mi roglias e ma rófagos
impli a em um aumento de até 10 vezes na on entração viral no tumor, levando a uma
terapia mais e iente. Além disso, a resposta imune adaptativa, que se desenvolve mais
tarde do que a resposta inata, também tem um papel ríti o [93℄. Ela envolve um omponente baseado em élulas T, dominantes após ∼ 6 dias [94℄, e uma resposta humoral
desen adeada por anti orpos espe í os neutralizantes ontra os antígenos virais [93℄.
Esses anti orpos não são sintetizados antes de 5 dias após a infe ção [90℄.
Portanto, nesse apítulo propomos um modelo para estudar omo a resposta
imune interfere om a atividade on olíti a direta dos vírus. Faremos isso in luindo
agentes do sistema imune no modelo para a viroterapia do ân er proposto no apítulo
5. Assumimos que o sistema imune não pode re onhe er as élulas an erosas não
infe tadas, ou seja, o tumor já riou me anismos de es ape da resposta imune. Logo,
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esta resposta tem omo alvo os vírus isolados no te ido (normal/ an eroso) e as élulas tumorais infe tadas que apresentam em sua superfí ie epítopos1 virais. Enquanto
élulas T itotóxi as podem induzir apoptose em élulas an erosas infe tadas, vírus
livres podem ser inativados por anti orpos neutralizantes. Esses anti orpos entram no
te ido através do vaso apilar, vindos de sítios espe í os do sistema imune, ou podem
ser levados por élulas B diretamente ao te ido infe tado. Nossos resultados indi am
que o su esso da terapia pode ser al ançado se élulas B e T itotóxi as tiverem um
raio de ação su ientemente pequeno, que está rela ionado a sua velo idade bem omo
a sua habilidade de identi ar seus alvos. Esse raio de ação pare e ser um parâmetro
mais importante do que a taxa de re rutamento dos anti orpos, ou a permeabilidade
do vaso apilar aos anti orpos. Além disso, uma supressão do sistema imune inato,
representada por uma taxa onstante de remoção dos vírus, é ne essária.

6.1

Cenário atual
As estratégias omumente usadas para impedir que a resposta imune elimine os

vírus on olíti os antes que eles erradiquem o tumor são a administração de imunosupressores [33℄ e o desenvolvimento de vírus mais resistentes à ação do sistema imune.
A abordagem do problema via modelagem matemáti a permite sugerir quais elementos e pro essos são determinantes para o fra asso omumente observado da viroterapia
na presença de resposta imune. Em 2004 Wu et al. propuseram um modelo baseado
em equações diferen iais par iais para estudar as relações entre um tumor esféri o em
res imento, vírus on olíti os e a resposta imune. Eles mostraram que um vírus apaz
de erradi ar tumores na ausên ia de resposta imune perde essa apa idade quando o
sistema imune não está suprimido. De fato, os vírus são eliminados pela resposta imune
antes de eliminarem o tumor. Somente se a resposta imune for severamente suprimida
o tratamento é bem su edido. Outro modelo baseado em equações diferen iais par iais
foi proposto em 2006 por Friedman et al. [61℄ para estudar os efeitos da supressão do
sistema imune inato e da repli ação viral na viroterapia de gliomas. Eles mostraram
que om os atuais valores para repli ação viral (10 < bs < 100) o tumor não pode ser
erradi ado mesmo om o immunossupressor ( i lofosfamida).
1 Epítopo é o sítio de ligação espe í o que é re onhe ido por agentes da resposta imune, omo um
anti orpo ou um re eptor de superfí ie de um linfó ito T. Ou seja, é a menor porção de antígeno
poten ial de gerar a resposta imune.
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Figura 6.1: Os agentes do modelo são élulas normais, ne róti as, an erosas (infe tadas e não-infe tadas), vírus on olíti os, linfó itos B e T CD8+ e anti orpos. Enquanto
élulas an erosas, linfó itos e vírus realizam aminhadas aleatórias, anti orpos obedeem a uma equação de reação-difusão.

6.2

Modelo para resposta imune na viroterapia
A gura 6.1 ilustra os agentes e pro essos envolvidos no modelo em diferentes

es alas temporais e espa iais. Este modelo é baseado no modelo para viroterapia on olíti a apresentado no apítulo 5. São onsiderados seis tipos diferentes de élulas ( élulas
normais, an erosas infe tadas, an erosas não-infe tadas, ne róti as, linfó itos B e linfó itos T CD8+), além de vírus on olíti os e anti orpos. Esses agentes individuais são
des ritos por suas populações (σn , σc , σd , σB , σCD8 , σv e Ac) em ada sítio ~x = (i, j).
Uma vez que vírus e anti orpos são partí ulas muito pequenas omparadas a élulas,
não há restrições para sua população em ada sítio.
Os nutrientes difundem do vaso apilar através do te ido e são divididos em
dois grupos: essen iais e não-essen iais para divisão elular. Ambos são des ritos por
ampos onínuos, que evoluem no tempo e no espaço de a ordo om as equações de
reação difusão (3.3).
Células an erosas (infe tadas ou não) podem se empilhar em um dado sítio,
reetindo o fato de que a divisão das élulas tumorais não está limitada por inibição
por ontato. Células normais não se dividem. Linfó itos B e T não podem empilhar
em um sítio, nem o upar um sítio o upado por uma ou mais élulas an erosas. As
élulas an erosas podem dividir, mover, morrer ou ser infe tadas por vírus livres. Uma
vez infe tada, uma élula an erosa pode morrer por lise, liberando novos vírus no seu
mi roambiente. Linfó itos B são apazes de migrar no te ido e liberar anti orpos,
e linfó itos T CD8+ podem migrar ou induzir apoptose em uma élula an erosa
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infe tada. Os anti orpos podem se ligar a vírus livres e inativá-los.
Células

an erosas

A dinâmi a das élulas an erosas não-infe tadas é idênti a a apresentada no
apítulo 5: elas podem, om as orrespondentes probabilidades, dividir, migrar ou
morrer devido ao suprimento reduzido de nutrientes e ser infe tadas por vírus livres.
As an erosas infe tadas, por sua vez, além de morrerem por lise, podem ter sua
apoptose induzida por linfó itos T itotóxi os (CD8+) porque mostram novos epítopos
(MHCs e peptídeos virais). A prin ipal diferença é que a morte por lise libera vírus na
mi rorregião da élula que sofreu lise, enquanto a morte por apoptose não libera vírus.
Vírus on olíti os

A viroterapia omeça quando o tumor possui N0 élulas e onsiste de uma úni a
injeção viral. Na administração intratumoral N0 × MOI vírus são uniformemente

distribuídos sobre o tumor. Essa abordagem orresponde a proto olos experimentais
usados em amundongos imunode ientes [95℄ e em ensaios in vitro [68, 96℄. Cada

vírus livre exe uta uma aminhada aleatória na rede, omo apresentado no apítulo 5.
Eles infe tam uma élula an erosa om probabilidade Pinf (dada pela equação 5.1), e
o número de vírus que infe tam uma élula é es olhido de a ordo om uma distribuição
de Poisson (equação 5.2).
A lise de ada élula an erosa infe tada libera v0 vírus no meio extra- elular.
Imediatamente após a lise, os vírus re ém-liberados permane em no sítio da élula que
sofreu lise, a partir do qual eles difundirão através do te ido. Além de sofrerem uma
degradação onstante a uma taxa γv (que representa prin ipalmente a resposta imune
inata), eles são ata ados por anti orpos espe í os presentes no te ido. Os anti orpos se
ligam aos vírus impedindo sua ligação aos re eptores elulares e subsequente entrada
na élula, neutralizando-os. Por m, assumimos que esses vírus neutralizados são
destruídos pelos ma rófagos, sendo eliminados do sistema.
Resposta Imune

A resposta imune inata será representada por um me anismo simples, que onsiste na retirada de vírus livres do te ido a uma taxa γv . Essa resposta é ativada
imediatamente após a injeção viral.
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A resposta imune adaptativa se desenvolve um pou o mais tarde (5 a 6 dias após

a administração dos vírus), e será exe utada por linfó itos B, que liberam anti orpos
espe í os, e linfó itos T CD8+, que podem induzir apoptose em uma élula infe tada.
Ambos os linfó itos são des ritos omo agentes individuais.
O re rutamento de linfó itos é um pro esso omplexo, mas assumiremos que
ada élula B ou T CD8+ entra no te ido, por meio do vaso apilar, a uma taxa dada
por βB ou βCD8 , respe tivamente, se o número de élulas infe tadas é maior que um
min
limiar σinf
. Se o número de élulas infe tadas está abaixo desse limiar, assumimos

que o nível de infe ção é muito baixo e, onsequentemente, a sinalização é muito fra a
para induzir o re rutamento de linfó itos. Quando a maioria das élulas infe tadas
estiverem mortas, o re rutamento dos linfó itos será interrompido, e as populações de
élulas B e T CD8+ diminuirão devido aos seus tempos de vida, TB ∼ 3 − 8 semanas

e TCD8+ ∼ 4 − 8 semanas, respe tivamente.

A ada passo de tempo, uma élula T CD8+ pode induzir apoptose em uma

élula infe tada om probabilidade Papop ou mover-se dentro de um ír ulo denido por
RCD8 entrado em sua posição. Uma élula T pode induzir apoptose apenas em uma

élula infe tada primeira-vizinha, uma vez que ela pre isa one tar-se a élula alvo. Ela
orienta seu aparato de Golgi e seus mi rotúbulos na direção da élula alvo para liberar
as se reções que induzirão a apoptose [97℄. Esse pro esso só pode ser feito em uma
élula-alvo de ada vez. Como essa ação itotóxi a pare e ser fortemente dire ionada,
nosso modelo assume que, se houver mais de uma élula infe tada primeira-vizinha da
élula T, ela es olherá aleatoriamente uma delas e induzirá a apoptose nessa élula alvo
om probabilidade Papop .
Por sua vez, as élulas B podem apenas mover-se em um ír ulo de raio RB .
Os linfó itos B presentes no te ido estão ativados e sintetizam anti orpos antivirais.
Uma par ela signi ativa dessas élulas B ativadas permane e fora do te ido infe tado,
e libera seus anti orpos na orrente sanguínea, gerando uma on entração de anti orpos espe í os no vaso apilar. Esses anti orpos extravassam para o te ido infe tado,
unindo-se aos anti orpos liberados lo almente pelas élulas B re rutadas. Então, em
nosso modelo os anti orpos inltram no te ido através do vaso apilar a uma taxa
onstante βA′ e ada élula B na região do tumor sintetiza anti orpos a uma taxa βA .
O movimento dos linfó itos é governado pelas seguintes regras. Um linfó ito
es olhido para mover-se veri a sua vizinhança denida pelo ír ulo entrado em sua
posição e por seu raio de ação orrespondente. Se não houver nenhuma élula infe tada nessa vizinhança, ele salta para um sítio aleatoriamente es olhido na borda do
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ír ulo. Caso ontrário, o linfó ito o upará um sítio vizinho de uma élula infe tada
aleatoriamente es olhida dentro dessa vizinhança. Isso orresponde a um movimento
dire ionado para a região infe tada, om trajetórias menos onnadas em regiões sem
élulas infe tadas e trajetórias mais onnadas se há élulas infe tadas na vizinhança
do linfó ito. Essas regras são sugeridas por imagens in vivo dos pro essos de inltração
e eliminação de élulas T CD8+ em um tumor sólido [98℄.
Os anti orpos neutralizantes formam um ampo ontínuo uja on entração
obede e a equação de difusão
∂A
= DA ∇2 A + σB βA − γA A.
∂t

(6.1)

O termo ∇2 A orresponde à difusão dos anti orpos, o termo σB βA , à produção de antiorpos pelas élulas B, e o termo γA A se refere à degradação ou retirada de anti orpos.

Essa equação pode ser es rita na forma adimensional exe utando-se a transformação
de variáveis

DA t ′
x
A
.
; x = ; A′ =
2
∆
∆
A0
Após alguma manipulação algébri a, pode-se obter a equação
t′ =

(6.2)

∂A′
= ∇2 A′ + βA′ σB − γA′ A′ ,
∂t′

(6.3)

que obede e a ondição de ontorno no vaso apilar
A′ (x, 0) = 1,

e envolve as taxas adimensionias de síntese e retirada de anti orpos
βA′ =

∆2 βA ′
∆2 γA
; γA =
.
DA A0
DA

(6.4)

A estequeometria da neutralização mediada por anti orpos não é ompletamente
entendida, e é usualmente des rita por duas abordagens: modelos que assumem que
a neutralização de um vírus pode ser obtida pela ligação de uma úni a molé ula de
anti orpo, e modelos que propõem que vários anti orpos são ne essários para inativar
um úni o vírus [99℄. Além dessas abordagens, a teoria da obertura, proposta por
Burton e olaboradores [100℄, sugere que a estequeometria da neutralização está rela ionada ao número de anti orpos ne essários para  obrir a superfí ie do vírus, e
que essa quantidade pode ser estimada omo uma função da área super ial do vírus.
Assumimos neste modelo que vírus livres podem ser inativados om uma probabilidade
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Pinat , uma função da on entração lo al de anti orpos que satura em 1 quando essa

on entração ultrapassa o valor Ainat ,
(
1 , se A(i, j) > Ainat
(σ)
Pinat =
2A(i,j)
A(i,j)+Ainat

6.3

, aso ontrário

(6.5)

Algoritmo e estimativa de parâmetros
As simulações são implementadas omo se segue. A ada passo de tempo, a eq.

3.3 é numeri amente resolvida no estado esta ionário, enquanto a equação 6.3 é iterada
por um número denido de vezes. Então, frações dos vírus livres são retiradas, inativadas por anti orpos om probabilidade dada pela equação 6.5, e ada vírus remanes ente
exe uta uma aminhada aleatória om q passos. Em seguida, linfó itos T CD8+ e B
são re rutados para o te ido, e N1 élulas an erosas e N2 linfó itos são sequen ialmente sele ionados ao a aso om igual probabilidade. Aqui, N1 é o número total de
élulas an erosas, infe tadas ou não, e N2 é o número total de linfó itos B e T CD8+
no instante de tempo t. Para ada uma delas, uma ação tentativa é aleatoriamente
es olhida om mesma probabilidade. Essas ações são divisão, morte, migração ou infe ção para uma élula an erosa não-infe tada, lise para uma élula tumoral infe tada,
movimento para uma élula B e movimento ou ação itotóxi a para um linfó ito T
CD8+. Para uma élula an erosa, a ação será implementada ou não de a ordo om

as orrespondentes probabilidades lo ais determinadas pelas equações 3.4-3.6,4.5,4.6.
A infe ção e a lise o orrem segundo as mesmas regras des ritas no apítulo 5. Para a
ação itotóxi a de uma élula T, a apoptose de uma élula an erosa infe tada vizinha
é exe utada om probabilidade Papop . No m dessa sequên ia de N1 + N2 atualizações,
um novo passo de tempo omeça e todo o pro edimento é iterado. As simulações são
interrompidas se alguma élula tumoral al ança o vaso apilar ou a borda do te ido ou
se o tumor é erradi ado. No apêndi e B, este algoritmo é mostrado em um diagrama
de blo os.
Por meio da gura 6.2, podemos estimar o atraso típi o na resposta imune mediada por anti orpos e o intervalo de valores da on entração de anti orpos no sangue.
Note que se o pa iente nun a foi exposto ao vírus on olíti o, a resposta será três ordens
de grandeza menor do que se o pa iente já possuir imunidade ao vírus. De qualquer
modo, a gura indi a o atraso típi o na resposta imune mediada por anti orpos (aproximadamente 6 dias) e as on entrações típi as de anti orpos no soro (5×10−6g/mL para
a resposta primária e 5 × 10−3 g/mL para a resposta se undária). Como o soro orres-
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ponde a er a de 55% do volume total de sangue, temos que as on entrações típi as no
sangue estão no intervalo (2, 5 × 10−6g/mL para a resposta primária e 2, 5 × 10−3g/mL

para a resposta se undária). As estimativas para os parâmetros usados são mostradas
na tabela 6.1.

Figura 6.2: No dia 0 o orre o primeiro en ontro om o antígeno A, que gera uma
resposta primária. Após er a de 6 dias, surgem anti orpos ontra o antígeno A (azul);
sua on entração res e até saturar, e então de res e. Em seguida, são introduzidos
no animal uma mistura dos antígenos A e B. O orre uma resposta se undária intensa
ao antígeno A, o que ilustra a memória imunológi a3. A resposta ao antígeno B é
semelhante à resposta ini ial ao antígeno A, o que indi a que esse é o primeiro en ontro
do animal om o antígeno B. A partir dessa gura podemos estimar o atraso na resposta
imune mediada por anti orpos e o intervalo de valores da on entração de anti orpos
no sangue. Figura adaptada de [97℄.
Nakanishi e olaboradores [101℄ analisaram a entrada de élulas T CD8+ em
te ido vaginal infe tado pelo vírus da herpes simplex (HSV) e seus resultados indi am
que esses linfó itos são re rutados a uma taxa de 2, 5 élulas/h. Então, os valores de
βT e βB estarão no intervalo entre 1, 25h−1 e 10h−1 . Considerando que a velo idade

média de migração de élulas T CD8+ em um tumor sólido é (8 ± 3) µm/min [98℄, que

um passo tem omprimento 10µm ( onstante de rede ∆), e que um passo de tempo (ts)
nas simulações equivale a 4h ou 240min, podemos estimar os limites inferior e superior
para o raio de ação do linfó ito T CD8+. Se a trajetória do linfó ito é balísti a, em
um passo de tempo ele per orrerá uma distân ia
d = v̄t = 8µmmin−1 4h = 1920µm.

(6.6)
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Isso orresponde a 192 passos de omprimento ∆. Assumindo uma aminhada aleatória
om 192 passos, a distân ia per orrida seria
√
√
d = < x2 > ∼ 192 ≈ 13passos.

(6.7)

Como ada passo tem omprimento 10µm, a distân ia per orrida nesse aso seria de
130µm. Portanto, o raio de ação dos linfó itos assume valores entre 50µm e 2000µm.

Além disso, omo ada élula T tem apenas 50% de han e de migrar a ada passo de
tempo, enquanto élulas B sempre movem, assume-se RB = RT /2 para que ambos os
linfó itos tenham aproximadamente a mesma velo idade média.
Tabela 6.1: Estimativas dos valores dos parâmetros usados no modelo.
Parâmetro
Des rição
Estimativa
TB

tempo de vida das élulas B

< 8 semanas [97℄

TT

tempo de vida das élulas T

Papop

poder itotóxi o das élulas

4 − 8 semanas [97℄
90%

T CD8+
atraso na resposta imune
βB

taxa de re rutamento das él. B

βT

taxa de re rutamento das él. T

RB

raio de ação das él. B

RCD8

raio de ação das él. T

v̄

velo idade de élulas T CD8+
dentro do tumor

∼ 6 dias ( élulas T) [94℄
1, 25 − 10h−1 [101℄
1, 25 − 10h−1 [101℄
50 − 2000µm [98℄
50 − 2000µm [98℄

(8 ± 3) µm/min [98℄

∆

diâmetro de uma élula normal

10−3 cm

βA

taxa de produção de A

6, 94 × 10−13 g/ml/s [102℄

A0

on entração de A no apilar

γA

taxa de remoção de A

DA

onst. de difusão de A

Ainact

on entração de A
ne essária para inativar um vírus

min
σinf
∗

5 dias [90℄, 6 dias (A ∗ ) [97℄

número mínimo de linfó itos

2, 5 × 10−9 − 10−2 g/ml [97℄
2, 31 × 10−7 s−1 [103℄

10−8 − 10−7cm2 /s [104℄
1, 25 × 10−6 g/ml
20

para ativar a resposta imune
A abreviatura A refere-se a anti orpos.
Usando os valores experimentais mostrados na tabela 6.1, as taxas adimensionais
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na equação 6.3 assumem nas simulações valores no intervalo βA′ ∈ [3 × 10−6 , 3 × 10−2 ]
e γA′ ∈ [2.3 × 10−6 , 2.3 × 10−5 ].

6.4

Resultados e dis ussão
Uma vez que o objetivo desse trabalho é investigar omo o sistema imune afeta

o resultado da viroterapia, apenas um vírus on olíti o e um tipo de tumor foram
es olhidos. Os parâmetros rela ionados aos vírus foram xos em Tl = 16, θinf = 0, 01,
MOI = 3, bs = 100, q = 4 e N0 = 5000. A resposta imune inata é par ialmente

suprimida, de modo que γv = 0, 03, o que orresponde a uma taxa de retirada de
aproximadamente 7, 5 × 10−3 h−1 , ou apenas 30% da taxa de retirada normal [61℄.

Esse valor também é xo em todas as simulações. A viroterapia será estudada em
tumores sólidos. Essas morfologias ompa tas são geradas em nosso modelo quando
a ompetição por nutrientes é fra a e, onsequentemente, o tumor res e rapidamente
[6℄. Se a resposta imune espe í a é ompletamente suprimida, tal terapia é apaz
de erradi ar tumores sólidos, omo mostrado no apítulo 5. Entretanto, se o sistema
imune é ara terizado por parâmetros imunológi os típi os (mostrados na tabela 6.1),
a viroterapia falha. A razão é que vírus livres, assim omo suas fontes, as élulas
an erosas infe tadas, são eliminadas pela resposta imune adaptativa.
A questão entral é omo modular a resposta imune para aumentar a probabilidade de su esso de viroterapias on olíti as em pa ientes imuno ompetentes. Nosso
modelo permite al ular os efeitos de ada omponente onsiderada da resposta imune
adaptativa. O prin ipal resultado das nossas simulações é que uma terapia e az em
erradi ar o tumor é possível sob três enários para a modulação da resposta imune.
No primeiro enário, o re rutamento de élulas B para o te ido infe tado é om-

pletamente suprimido e as élulas T CD8+ possuem uma baixa mobilidade, ou seja,
uma apa idasde de espalhamento no te ido restrita (RT < 300µm). Esta ondição garante que a on entração de anti orpos no te ido permaneça abaixo do nível ne essário
para neutralizar os vírus livres. A última ondição garante que as élulas T CD8+ não
sejam apazes de al ançar o tumor e eliminar as élulas an erosas infe tadas antes que
as su essivas ondas de infe ção matem todas elas. Esse enário é sustentado mesmo
se élulas T CD8+ são re rutadas a taxas tão altas quanto 10 élulas/h. As probabilidades orrespondentes de su esso terapêuti o para diferentes taxas de re rutamento
de élulas T, om ou sem anti orpos inltrantes no te ido pelo apilar, são mostradas
na gura 6.3. Nossos resultados indi am que élulas T itotóxi as om uma área de
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ação grande (RT ≥ 300µm) podem induzir apoptose em todas as élulas an erosas

infe tadas se re rutadas a taxas ≥ 5 élulas/h (dados não mostrados). Nesse aso, as

ondas su essivas de infe ção são fortemente atenuadas e, onsequentemente, a probabi-

lidade de su esso terapêuti o  a menor que 20%. Entretanto, a viroterapia on olíti a
fra assa mesmo para linfó itos T om raios de ação de 200µm se a on entração Ab
de anti orpos no apilar é muito grande, omo possivelmente provo ado por uma potente resposta imune sistêmi a. Na verdade, a probabilidade de su esso terapêuti o
diminui para er a de 10% se Ab = 10A0 e se anula para Ab ∼ 103 A0 , a on entração

que orresponde a níveis observados em uma resposta imune se undária a um antígeno
previamente apresentado.
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Figura 6.3: Probabilidade de erradi ação do tumor omo função do raio de ação das
élulas T CD8+. O re rutamento das élulas B foi ompletamente suprimido (βB = 0),
enquanto o de élulas T o orre a uma taxa βT = 40 (≡ 10h−1 ). Em (a) os anti orpos

não inltram no te ido, enquanto em (b) eles o fazem. Os dados orrespondem a médias
sobre 100 amostras.
Esses resultados são onsistentes om testes líni os e modelos de tumores em ro-

edores que indi am que anti orpos neutralizantes ontra antígenos virais di ultam de
forma sig ativa a e á ia terapêuti a de vários vetores de adenovírus [105, 93, 106℄,
mas ontrastam om o fato de que vírus da rubéola e da HSV administrados intra-
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tumoralmente mantém sua atividade terapêuti a apesar de provo arem uma robusta
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Figura 6.4: Evolução temporal do número total de élulas an erosas (Nc ), an erosas
infe tadas (Ninf ), an erosas que sofreram apoptose (Napop ), linfó itos T CD8+ (NT ),
vírus livres (vf ree ) e inativados (vinact ). Tanto o re rutamento de élulas B quanto a
inltração de anti orpos no te ido foram suprimidos. Células T são re rutadas a uma
taxa βT = 5h−1 e têm raios de ação RT = 300µm. Apesar do tumor não ser erradi ado,
as ondas su essivas de infe ção mantem o tumor sob ontrole.
O prin ipal papel da mobilidade de élulas T itotóxi as é eviden iado na gura
6.4. Nela, pode-se ver a urva de população para um aso em que o re rutamento de
élulas B é suprimido (βB = 0) e anti orpos não inltram no te ido, mas as élulas T
CD8+ exibem um raio de ação grande, RT = 300µm. Uma vez que não há anti orpos

no te ido, vírus livres não podem ser inativados. Entretanto, as élulas T CD8+
al ançam o tumor e induzem apoptose em élulas an erosas infe tadas. Há os ilações
não-amorte idas nas populações de élulas infe tadas e vírus livres. Apesar do tumor
não ser erradi ado, os i los su essivos de infe ção viral mantem o tumor sob ontrole.
Esse resultado não muda se anti orpos são apazes de entrar no te ido, ou se a taxa
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de re rutamento de élulas T é aumentada para βT = 10h−1 . Entretanto, se o raio de
ação é reduzido para RT = 200µm, o tumor é erradi ado.
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Figura 6.5: Probabilidade de erradi ação do tumor para valores res entes do raio de
ação das élulas B. O re rutamento de linfó itos T é suprimido (βT = 0), enquanto
élulas B são re rutadas a uma taxa βB = 10h−1 . Em (a) anti orpos não podem
inltrar no te ido, mas em (b) eles podem. Os dados orrespondem a 100 amostras.
O segundo enário que resulta na erradi ação do tumor envolve a supressão das
élulas T CD8+ e da inltração de anti orpos. Em tal enário somente élulas B são
re rutadas para o te ido infe tado e o tumor é erradi ado om pelo menos 90% de
probabilidade. Este grande su esso terapêuti o é mantido para élulas B om raios
de ação tão grandes quanto RB = 0, 5mm, re rutadas a taxas de até βB = 40h−1 , e
que sintetizam anti orpos a taxas duas ordens de grandeza maiores que βA . Portanto,
apenas linfó itos B não podem provo ar uma resposta imune e az ontra os vírus onolíti os. Entretanto, se anti orpos extravasam do apilar para o te ido, a on entração
total de anti orpos no tumor é su ientemente alta para inativar a maioria dos vírus
livres, atenuando drasti amente as novas ondas de infe ção e, portanto, diminuindo o
su esso terapêuti o. Esses resultados são mostrados na gura 6.5. Eles indi am que
a resposta imune humoral sistêmi a e o re rutamento lo al de élulas T CD8+ deveriam ser inibidos para aumentar o su esso da viroterapia. De fato, o imunossupressor
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i lofosfamida, uma droga quimioterápi a que inibe a síntese de anti orpos neutralizantes [107, 108, 109, 110, 111℄, IFN-γ , e a atividade de élulas do sistema imune inato
[33℄, é frequentemente o-administrada om HSV [109, 112℄ e reovírus [34℄, inibindo a
imunidade inata e adaptativa.
Os dois enários já men ionados envolvem a supressão do re rutamento de linfó itos para o te ido infe tado, prin ipalmente de élulas T CD8+. Isto pode ser
onseguido, por exemplo, bloqueando a expressão in situ de CXCL9 e CXCL104 Essas
quimio inas são ne essárias para que os linfó itos T itotóxi os entrem no te ido infe tado vindos do sistema ir ulatório [101℄. Isso porque a diminuição na expressão de
CXCL9 reduz a inltração de élulas T CD4+ no te ido infe tado [113℄. Tal depleção
lo al de élulas T CD4+ bloqueia de forma signi ativa o re rutamento de élulas T
itotóxi as, primariamente dependentes do IFN-γ se retado por élulas CD4+ [101℄.
Por outro lado, níveis reduzidos de IFN-γ derivado de élulas CD4+ T afetam negativamente a expressão de CXCL9 e o ondi ionamento autó rino de élulas T CD4+
para a essar o te ido infe tado [101℄, fe hando um i lo de interações.
Entretanto, mesmo na ausên ia de élulas T CD4+ ou IFN-γ , um re rutamento
residual de élulas T CD8+ pode ser observado. Esse re rutamento pode ser inibido
por meio da neutralização do IFN tipo I assim omo IFN-αβ R [101℄. Rela ionado a esse
ontexto, podemos men ionar o vírus on olíti o rVSV-gG5, que inibe a quimiotaxia de
élulas NK e NKT ao te ido tumoral [114℄. Essa proteína viral gG liga-se às quimio inas
C, CC e CXC om anidade alta, suprimindo a quimiotaxia de élulas inamatórias
em resposta a essas quimio inas e possivelmente inibindo também o re rutamento de
linfó itos.
O ter eiro enário para a erradi ação do tumor onsiste em impedir a mobilidade
dos linfó itos B e T sem afetar a dinâmi a dos anti orpos ou o re rutamento dos
linfó itos. Se seus raios de ação são urtos (RB ≤ 0.1mm e RT ≤ 0.2mm) o tumor

é erradi ado om mais que 70% de probabilidade mesmo se ambos os linfó itos são

re rutados a taxas βB = βT = 5h−1 . Na gura 6.6, a probabilidade de erradi ação
do tumor é mostrada omo uma função do raio de ação dos linfó itos e para três
taxas de re rutamento distintas. Suas mobilidades pare em ser ara terísti as mais
4 As quimio inas CXCL9 e CXCL10, também onhe idas omo mono ina induzida por interferon-

10,

gama e proteína induzida por interferon
palmente ativando

élulas Th1

CD4+,

estão rela ionadas ao re rutamento de linfó itos, prin i-

élulas T

CD8+

e

élulas NK

5 rVSV-gG é um vetor viral baseado no VSV ( vesi ular stomatitis virus ) que expressa a gli opro-

teína equina do vírus da herpes tipo 1 G
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determinates que as suas taxas de re rutamento. A have para o su esso é garantir
tempo su iente para que os vírus matem quase todas as élulas an erosas antes que
o linfó itos B e T inltrem na vizinhança do tumor a uma distân ia tal que a resposta

Tumor erradication probability

imune elular antiviral torne-se efetiva.
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Figura 6.6: Probabilidade de erradi ação do tumor omo função do raio de ação dos
linfó itos. Anti orpos inltram no te ido vindos do apilar e ambos os linfó itos são
re rutados a taxas βB = βT = 1.25h−1 (a); βB = βT = 2.5h−1 (b); e βB = βT = 5h−1
( ). Os dados orrespondem a 100 amostras.
Claramente, se algumas élulas sobrevivem ao ataque dos vírus até que elas
aiam dentro da área de ação das élulas B e T inltrantes, a viroterapia falha porque
os vírus livres e as élulas an erosas infe tadas são então rapidamente eliminados. Essa
situação é ilustrada na gura 6.7. A distribuição espa ial de élulas an erosas, linfóitos e vírus, bem omo as on entrações orrespondentes de anti orpos são mostradas
para três instantes de tempo. Como pode ser visto, 20 dias após a administração viral
o tumor entra em signi ante remissão e os primeiros linfó itos tem o tumor dentro da
sua área de ação. Então, a resposta imune adaptativa lo al mediada por élulas T e
B leva er a de 2 meses para eliminar quase todos os vírus livres e élulas an erosas,

6.4 Resultados e dis ussão
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permitindo o res imento do tumor a partir de pou as élulas malignas.

Figura 6.7: Padrões espaço-temporais de élulas an erosas, linfó itos e vírus ((a)-( ))
e as on entrações de anti orpos orrespondentes ((d)-(f)). (a) e (d): o omeço da
resposta imune adaptativa, 5 dias após a injeção viral; (b) e (e): 20 dias depois. Nesse
instante de tempo o tumor está quase extinto e os linfó itos já al ançaram o tumor. ( )
e (f): 2 meses depois. A resposta imune adaptativa eliminou quase todos os vírus livres
e élulas infe tadas, e o tumor ontinua res endo. βB = βT = 2.5h−1 são taxas de
re rutamento de linfó itos B e T, e RB = 0.15mm e RT = 0.3mm seus respe tivos raios
de ação. Para esse onjunto de parâmetros, a probabilidade de su esso terapêuti o é
30%. A linha vermelha em (a)-( ) representa o vaso apilar.

Esse ter eiro enário requer uma restrição severa na mobilidade dos linfó itos e,
onsequentemente, uma rígida limitação no raio de ação de élulas B e T que inltram
no te ido infe tado. Talvez, uma alternativa seria desenvolver vírus on olíti os que
expressem produtos de genes virais potentes e altamente difusivos que atuem nos meanismos de migração dos linfó itos. Linfó itos T usam migração amebóide baseados
em polimerização de a tina ao longo da membrana plasmáti a para enrige er e ontrair
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o órtex elular [115℄. GTPase RhoA6 e seu efetor ROCK7 ontrolam riti amente a
dinâmi a da a tina orti al. Interferir em RhoA e/ou ROCK di ulta a ontração
a to-miosina ne essária para movimentos amebóides e reduz dramati amente a taxa
de migração de élulas T [116℄. Portanto, inibidores de tais proteínas emergem omo
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Figura 6.8: Curvas de população para uma terapia e iente. Os parâmetros usados são
os mesmos da gura 6.7 e anti orpos podem inltrar no te ido. Neste aso a terapia
erradi a o tumor porque os linfó itos tem raio de ação pequeno, permitindo que os
vírus on olíti os matem todas as élulas tumorais até que a resposta imune al an e o
tumor.
Finalmente, é importante enfatizar que, devido a esto asti idade do modelo,
6 GTPases são uma família de enzimas hidrolase que podem ligar e hidrolisar a GTP (guanosina-5′fosfato; age

omo substrato para a síntese de RNA durante o pro esso de trans rição.) e RhoA (família

de genes homólogos Ras, membro A) é uma proteína de sinalização que
a tina

itoesqueleto de

elular.

7 ROCK ( inase Rho) faz a trandução de sinais para a organização do

gêni a.

ontrola o

itoesqueleto e expressão
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outras simulações om os mesmos parâmetros usados na gura 6.7 podem gerar resultados diferentes. Então, por exemplo, as urvas de população para um aso em que o
tumor é erradi ado são mostradas na gura 6.8. Novamente, os linfó itos são dire ionados aos vírus e élulas infe tadas quando o tumor está quase erradi ado. Mas, nesse
aso, nenhuma élula an erosa es apou do ataque dos vírus, pou as élulas infe tadas
sofreram apoptose, e a inativação de vírus livres o orre após a erradi ação do tumor.

6.5

Con lusões
As estratégias mais omuns para aumentar a e á ia da viroterapia onsistem em

desenvolver vírus apazes de es apar da resposta imune adaptativa. Neste apítulo foi
apresentado um modelo multies ala para viroterapia em pa ientes imuno ompetentes,
e alternativas viáveis para modular a resposta imune adaptativa lo al foram propostas.
Resumindo, nosso resultados indi am três estratégias para modular a resposta imune
em prol de aumentar o su esso terapêuti o. As duas primeiras onsistem essen ialmente
em impedir o re rutamento de linfó itos B ou T CD8+ para o te ido infe tado om
o vírus on olíti o. Para as élulas T CD8+, isso pode ser onseguido suprimindo
lo almente élulas T CD4+ ou IFN-γ , de modo que o re rutamento de linfó itos T
itotóxi os seja bloqueado. A ter eira estratégia é baseada em reduzir fortemente a taxa
de migração de linfó itos T e B que inltram o te ido afetado. Interferir om RhoA
ou ROCK pode resultar em imobilização dos linfó itos devido à falhas no pro esso de

deta hment elular. Então, esta alternativa pare e ser mais e iente para aumentar o
su esso da viroterapia on olíti a. Entretanto, o benefí io poten ial em usar essas duas
estratégias sinergi amente é laro.
Nossos resultados sugerem que os raios de ação dos linfó itos, que determinam
sua mobilidade bem omo sua habilidade de identi ar alvos, mais do que as taxas de
re rutamento, são as prin ipais ara terísti as imunológi as a serem moduladas.

Capítulo 7
Modelando o tratamento de

ân er

om nanopartí ulas quimioterápi as
En apsular drogas quimioterápi as em nanomateriais poliméri os é uma alternativa promissora no tratamento de tumores, pois permite aumentar a dose administrada
e reduzir os efeitos olaterais. Isso porque a droga en apsulada será retida na região
do tumor, que apresenta vasos om maior permeabilidade e fra a drenagem linfáti a.
A droga será liberada gradualmente dentro da élula, ausando sua morte.
Um modelo multies ala para o res imento do tumor e sua quimioterapia usando
nanopartí ulas de polímeros quiméri os é apresentado neste apítulo e os resultados terapêuti os orrespondentes são al ulados por meio de simulações omputa ionais do
modelo. É importante desta ar que esse trabalho foi publi ado no periódi o Applied

Physi s Letters [8℄. Nossos resultados indi am que a administração periódi a das nanopartí ulas em doses altas (próximas a dose máxima tolerada) é apaz de erradi ar
tanto tumores vas ulares quanto metástases. Entretanto, um tratamento seguro exige
nanopartí ulas onjugadas que se ligam as élulas an erosas om alta espe i idade,
de modo a deixar o te ido normal ileso. Além disso, estimamos a taxa de onsumo de
droga ne essária a erradi ação do tumor.

7.1

Cenário atual
Alguns modelos foram re entemente propostos para estudar o ombate a tumo-

res por meio de nanopartí ulas quimioterápi as. Mishra et al. [117℄ propuseram um
modelo para des rever estratégias de quimioterapia usando nanopartí ulas em tumores
76
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esferi amente simétri os por meio de um sistema de equações diferen iais par iais. Os
resultados obtidos por eles indi am que a on entração de droga na élula tumoral
aumenta linearmente om o aumento da dose ini ial. Goodman et al. [118℄ desenvolveram um modelo baseado em equações diferen iais par iais para estudar a penetração
de nanopartí ulas em esferóides multi elulares que possuem alterações radialmente dependentes na arquitetura tumoral. Essas alterações são representadas pela fração do
volume de te ido a essível à difusão das nanopartí ulas e estão rela ionadas a presença
de um modulador da matriz extra elular, a olagenase. Enquanto alguns parâmetros
foram determinados experimentalmente, outros foram estimados indiretamente, por
ajuste de dados experimentais. Os resultados do modelo, ombinados a resultados
experimentais, sugerem que o tamanho da partí ula, sua e iên ia de ligação e a porosidade do te ido alvo são parâmetros have no desenvolvimento de nanopartí ulas
arregadoras de drogas para tratamento de tumores.

7.2

Modelo para quimioterapia

om nanopartí ulas

de polímeros quiméri os
O te ido é representado por uma rede quadrada L × L, om onstante de rede

∆. Em j = 0 há um vaso apilar, de onde difundem os nutrientes. Eles são des ritos

pela equação de reação-difusão
∂φ
= ∇2 φ − αφ2 φσn − λφ αφ2 φσc .
∂t

(7.1)

em que taxas de onsumo distintas para élulas normais e an erosas são onsideradas
pelo fator λφ . O parâmetro αφ está rela ionado ao omprimento ara terísti o para a
difusão de nutrientes [6℄. Fizemos a mesma mudança de variáveis des rita no apítulo 3
nessa equação, de modo a torná-la adimensional. A equação 7.1 obede e a ondições de
ontorno periódi as ao longo do eixo horizontal e ondições de ontorno de Neumann
na borda do te ido (i = L). No apilar (i = 0) a on entração de nutrientes é φk = 1
(suprimento xo e ontínuo). O esquema do modelo é mostrado na gura 7.1.

78 Modelando o tratamento de ân er om nanopartí ulas quimioterápi as

Figura 7.1: Células an erosas podem dividir, migrar lo almente ou morrer por privação de nutrientes ou devido a ação da droga, enquanto a dinâmi a das élulas normais
se restringe a morte devido a es assez de nutrientes ou a ação da doxorubi ina.

CP-Dox no vaso

apilar

O apilar é a fonte das nanopartí ulas CP-Dox que penetram no te ido a uma
taxa kpt . As nanopartí ulas são eliminadas da ir ulação a uma taxa kel , e retiradas
do te ido para o sangue a uma taxa ktp . A dinâmi a das nanopartí ulas no apilar
obede e à equação
dc1 (t)
= −k1 c1 (t) + c0 δ(t − nτ ), n = 0, 1, 2, . . .
dt

(7.2)

em que k1 = kel + (kpt − ktp ) é a taxa total de retirada de nanopartí ulas do sangue e

o termo c0 δ(t − nτ ), om n = 0, 1, 2, . . ., representa a administração de nanopartí ulas

CP-Dox em injeções de mesma dose e período τ . Essa equação tem solução analíti a,


c0 exp−k1 t se 0 ≤ t < τ




c1 (t) =
Pm
−k1 (t−nτ )

c
se t > τ e m = int(t/τ )

0
n=0 exp



que pode ser visualizada na gura 7.2.

O parâmetro c0 está rela ionado à dose

administrada. Na dose máxima tolerada (MTD) de nanopartí ulas CP-Dox tem-se
c0 ∼ 600µM .
CP-Dox no te ido

No te ido, a on entração de CP-Dox obede e a seguinte equação diferen ial:
X
X
∂c2 (~x, t)
(7.3)
= D∇2 c2 (~x, t) −
αc σc (~x) −
αn σn (~x),
∂t
~
x

~
x
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em que σc (~x) = 0, 1, 2, . . . é o número de élulas an erosas no sítio ~x e σn (~x) = 0 ou 1 é
o número de élulas normais no sítio ~x. As élulas normais absorvem as nanopartí ulas
CP-Dox a uma taxa αn , enquanto as an erosas absorvem as nanopartí ulas a uma taxa
αc . Condições de ontorno de Neumann (uxo nulo) são impostas na borda do te ido

(∂c2 (y = L, t)/∂y = 0) e ondições de ontorno periódi as são impostas na direção
perpendi ular ao vaso apilar (c2 (L + 1) = c2 (1) e c2 (0) = c2 (L)). As nanopartí ulas
entram no te ido a partir do apilar a uma taxa c2 (y = 0, t) = (kpt − ktp )c1 (t).

c1

c0

τ

2τ

3τ

4τ
t

5τ

6τ

7τ

8τ

Figura 7.2: Con entração de nanopartí ulas no apilar (c1 ) em função do tempo. c0 é a
dose administrada periodi amente, em intervalos de tempo τ . Note que a on entração
de nanopartí ulas ai exponen ialmente após a injeção.
Por simpli idade, vamos realizar a seguinte mudança de variáveis em 7.3:
Dt ′
~x ′
αc,n ∆2
t = 2 ; ~x = ; αc,n =
∆
∆
D

(7.4)

X
X
∂c2 (x~′ , t′ )
′
′2
~′ ) −
~′ , t′ ) −
αn′ σn (x~′ ),
α
σ
(
x
=
∇
c
(
x
c
2
c
∂t′

(7.5)

′

Obtemos então

x~′

x~′

∂c2 (y ′ = L∆, t′ )/∂y ′ = 0, c2 (L + 1) = c2 (1), c2 (0) = c2 (L)) e c2 (y ′ = 0, t′ ) = (kpt −

ktp )c1 (t′ ). Essa equação será resolvida por diferença nita (método de Gauss-Siedel).

Para garantir a onvergên ia, denimos ∆t′ = 0, 25 e ∆x′ = 1. Portanto, devemos
resolver a equação (omitindo as apóstrofes)
X
X
∂c2 (~x, t)
= ∇2 c2 (~x, t) −
αc σc (~x) −
αn σn (~x),
∂t
~
x

(7.6)

~
x

∂c2 (y = L∆, t)/∂y = 0, c2 (L+1) = c2 (1), c2 (0) = c2 (L)) e c2 (y = 0, t) = (kpt −ktp )c1 (t).
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Dinâmi a intra elular da CP-Dox

As partí ulas de CP-Dox podem ser internalizadas por élulas normais e anerosas. Em ada passo de tempo, a quantidade de droga em uma élula normal ou
an erosa em ~x é dada por

dc3
= αn,c × c2 (~x),
dt

(7.7)

Dentro das élulas, em seus endossomos e lisossomos, as nanopartí ulas são degradadas
e a droga Doxorubi ina é liberada. Assumimos que, a ada passo de tempo (∼ 4h),

uma fração a das nanopartí ulas internalizadas será degradada e a droga liberada

[26℄. A droga liberada na élula k é des rita por c4 (k). A a umulação intra elular da
doxorubi ina afeta a viabilidade das élulas. Medidas experimentais [26℄ indi am que
a por entagem de élulas viáveis1 é
V% =

100
,
1 + (c4 /ic50 )p

(7.8)

em que ic50 é um parâmetro medido experimentalmente. A dependên ia da por entagem de élulas viáveis om o parâmetro p e om a quantidade de droga liberada dentro
da élula, c4 , é mostrada na gura 7.3. Analogamente, vamos assumir que a saúde de
uma élula k é afetada pela droga de a ordo om
Hk (t) =

1
1 + (c4k (t)/ic50 )p

(7.9)

A saúde de uma élula reete sua apa idade de exe utar suas ações.

Efeito da CP-Dox na dinâmi a das

élulas normais e

an erosas

A ada passo de tempo, ada élula normal pode morrer por privação de nutrientes ou devido a ação da droga om probabilidade
"

normal
Pdie
= 1 − exp −H 2

φ
n
σn θdie

2 #

(7.10)

n
em que H está rela ionado a saúde da élula (equação 7.9) e o parâmetro θdie
ontrola
n
a forma dessa probabilidade. O valor de θdie
foi es olhido de modo que o te ido normal

sobreviva na ausên ia das nanopartí ulas. Por outro lado, élulas an erosas podem
dividir, migrar lo almente ou morrer. Essas ações esto ásti as, que dependem da
1 Células viáveis são élulas vivas apazes de se repli ar.
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Figura 7.3: Efeito da on entração intra elular de Doxorubi ina na viabilidade elular.

on entração lo al de nutrientes e da quantidade de doxorubi ina liberada na élula,
o orrem de a ordo om as respe tivas probabilidades:
"
2 #

φ
Pdiv = 1 − exp −H 2
c
σc θdiv
"



"



Pdie = 1 − exp −H 2
Pmov = 1 − exp −H 2

φ
c
σc θdie

(7.11)

2 #

(7.12)

2 #

(7.13)

σc
c
φθmov

em que φ é a on entração lo al de nutrientes e H é dado pela equação 7.9. Células an erosas podem al ançar os sítios vizinhos ao apilar, mas não são apazes de
penetrar no vaso apilar.

7.3

Algoritmo e estimativa de parâmetros
As simulações foram implementadas omo segue. A ada passo de tempo, a

equação 7.1 é numeri amente resolvida no estado esta ionário (∂φ/∂t = 0) por meio
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Tabela 7.1: Estimativas dos valores dos parâmetros usados no modelo.
Parâmetro
Des rição
Estimativa
∆

Diâmetro típi o de uma élula

∆t

Passo de tempo do modelo

kel

taxa de eliminação de CP-Dox

0, 16h−1[26℄

kpt

taxa de entrada de CP-Dox no te ido

4, 7h−1 [26℄

ktp

taxa de saída de CP-Dox do te ido

3, 9h−1 [26℄

c0

dose de CP-Dox administrada

< 0, 6mM [26℄

D
IC50
αc,n

4 − 5h

Constante de difusão das nanopartí ulas 2, 64 × 10−2mm2 h−1
Rela ionado a viabilidade elular

1, 8 µM [26℄

Rela ionado a taxa de onsumo

5, 3 × 10−5 [119℄

de CP-Dox
a

∼ 10µm [51℄

fração máxima de droga liberada

68% [26℄

de métodos de relaxação. Também, a equação 7.6 para difusão da CP-Dox no te ido
é iterada um número determinado de vezes onsiderando a solução analíti a para sua
on entração no vaso apilar, obtida da equação 7.3. Determinada a on entração de
CP-Dox nos sítios o upados por élulas, a fração de droga internalizada pelas élulas
é al ulada. Então, a on entração intra elular da droga Doxorubi ina livre é determinada e a saúde H de ada élula (normal e tumoral) é al ulada. Conhe endo a
on entração de nutrientes em todos os sítios da rede e a viabilidade de ada élula, N
élulas são sequen ialmente sele ionadas aleatoriamente om igual probabilidade (aqui,
N(t) é o números total de élulas vivas no tempo t). Para ada uma delas, uma ação

tentativa é aleatoriamente es olhida om igual probabilidade. Essas ações são divisão,
morte ou migração para uma élula an erosa e apenas morte para uma élula normal.
A élula sele ionada exe utará ou não a ação es olhida de a ordo om as probabilidades
orrespondentes determinadas pelas equações 7.10-7.13 e o tempo é in rementado por
∆t = 1/N(t). No nal dessa sequên ia de N(t) atualizações, um novo passo de tempo

omeça e todo o pro edimento (solução das equações de difusão para os nutrientes,
espalhamento e endo itose da CP-Dox e dinâmi a elular) é iterado. As simulações são
interrompidas quando o tumor é eliminado. No apêndi e B, o algoritmo deste modelo é
mostrado em um diagrama de blo os. Em todas as simulações, o te ido é representado
por uma rede quadrada de tamanho linear L = 250 e onstante de rede ∆ = 10 µm,
orrespondendo a uma seção de te ido de aproximadamente 2, 5mm de omprimento

7.3 Algoritmo e estimativa de parâmetros
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e 2, 5mm de largura. Assumindo que a fase de síntese de DNA no i lo elular seja
de aproximadamente 11h [50℄, um passo de tempo nas simulações orresponde a er a
n
c
de 4 − 5h. Os parâmtros do modelo αφ = 0, 004, λφ = 25, θdie
= 0, 19, θdiv
= 0, 5,
c
c
θdie
= 0, 5, e θmov
= 5 foram xados para gerar padrões tumorais ompa tos. Note que

n
c
θdie
< θdie
, pois a ada passo de tempo uma élula normal tenta morrer, enquanto uma

élula an erosa tem apenas 33% de han e de tentar exe utar essa ação. Logo, apesar
n
c
de assumirmos θdie
< θdie
, em uma mesma situação de disponibilidade de nutrientes e

on entração de droga, a probabilidade de morte de uma élula normal é maior que a
de uma an erosa.A quimioterapia omeça quando o tumor possui N0 = 5000 élulas.
Os parâmetros que ara terizam a farma o inéti a das nanopartí ulas de CPDox foram extraídos da referên ia [26℄. Logo, as taxas de remoção da droga k1 =
kel + (kpt − ktp ) = 0, 96h−1 e k2 = kpt − ktp = 0, 8h−1 foram usasdas. Esses valores

resultam das taxas kel = 0, 16, kpt = 4, 7 e ktp = 3, 9h−1 apresentadas na referên ia [26℄.

Nós assumimos que a difusividade das partí ulas de CP-Dox é similar a de vírus om
dimensões omparáveis. Assim, omo para o adenovírus Daden = 3, 67 × 10−8 cm2 /s =
1, 32 × 10−2 mm2 /h [120℄, e usando a lei de Stokes
D=

kt
D ∼ r −1 ,
6πηr

(7.14)

obtemos
D ∼ 2, 64 × 10−2 mm2 /h.

(7.15)

Nessa estimativa, usamos raden ∼ 35 − 45nm e rCP −Dox ∼ 20nm, ou seja, rCP −Dox ∼

raden /2, de modo que D ∼ 2Daden .

Portanto, ada iteração da equação para difusão das nanopartí ulas orresponde

a um intervalo de tempo
∆t =

10−4 mm2 × 0.25
∆2 ∆t′
=
= 9.47 × 10−4 h,
D
2.64 × 10−2 mm2 /h

(7.16)

em que t′ foi o parâmetro adimensional denido em 7.4. Logo, omo ada passo de
tempo no modelo orresponde a 4h, a equação 7.6 deve ser iterada
4h
4h
=
≈ 4224
∆t
9.47 × 10−4 h

(7.17)

vezes a ada passo de tempo.
E Ma kay et al. mostraram que F = a{1 − exp[−(ln 2)(t/t1/2 )]} é a fração

de droga liberada dentro das élulas. Por simpli idade omputa ional, uma fração
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onstante a = 0, 68, orrespondendo a seu valor assintóti o, foi usada em nossas simulações. Esse fator in rementa a on entração intra elular de Doxorubi ina livre por
∆C3 (~x, t) = aβn,c C2 (~x, t) em ada passo de tempo.

Em relação aos efeitos itotóxi os da CP-Dox, os ensaios feitos na referên ia
[26℄ indi am que a viabilidade elular é dada por V = 1/[1 + (C3 /IC50 )p ]. Em nossas
simulações, o valor medido experimentalmente IC50 = 1, 8 µM foi usado. O valor
p = 1 foi es olhido.

Os parâmetros restantes, C0 , τ , βn , e βc , essen iais para determinar o resultado
terapêuti o, assumiram diferentes valores nas simulações. Os valores usados foram 300
e 500 µM para C0 ; 12, 24, e 48h para τ ; e 0, 10−3 , 2 × 10−3 , 5 × 10−3 e 5 × 10−4 para
βn,c . A magnitude de β mere e uma breve dis ussão. Das medidas experimentais de

Chithrani e Chan [119℄, pare e que as élulas endo itam er a de 103 nanopartí ulas
de ouro de raio 25nm em 6h. Considerando um volume elular de 1nL, uma on entração extra elular de nanopartí ulas de 0, 02nM e assumindo que a on entração molar
internalizada por hora é dada por ∆C3 = βC2 , en ontramos que
103
mol
M
1
δc3 =
×
= 2, 78 × 10−13
23
−9
6h
6 × 10 10 L
h

(7.18)

e, onsequentemente,

taxa de onsumo =

2, 78 × 10−13 M/h
δc3
=
= 1, 39 × 10−2 h−1 .
−9
c2
0, 02 × 10 M

(7.19)

Mas zemos uma mudança de variáveis na equação para c2 de modo que o termo de
onsumo adimensional é estimado em
αc,n = taxa de onsumo

∆2
1, 39 × 10−2 h−1 × 10−4 mm2
=
= 5, 3 × 10−5 .
D
2, 64 × 10−2 mm2 /h

(7.20)

Portanto, os valores usados para a taxa de endo itose em nossas simulações estão até
duas ordens de magnitude maiores que essa estimativa. Os parâmetros usados no
modelo e suas estimativas são listados na tabela 7.1.

7.4

Resultados e dis ussão
A terapia é apli ada em tumores ompa tos, res idos em redes quadradas om

L = 250, ou seja, um te ido de er a de 6, 25mm2 . O tratamento om as nanopartí ulas

de CP-Dox é ini iado quando o tumor possui N0 = 5000 élulas an erosas. Vamos usar
um proto olo agressivo, que onsiste da administração intravenosa de c0 = 0, 5mM de
CP-Dox ( er a de 83% da dose máxima tolerada) periodi amente a ada 12h.
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O parâmetro p que rela iona a on entração intra elular da droga om sua apa idade de exe utar suas ações, é mantido xo em p = 1. Simulações om p = 3
apresentaram resultados similares.
A terapia é apli ada em tumores vas ulares e em mi rometástases, e um número
máximo de 300 doses é administrado na tentativa de erradi ar o tumor. Dois tipos
de nanopartí ulas serão estudados: nanopartí ulas perfeitamente seletivas, que são
absorvidas apenas por élulas an erosas, e nanopartí ulas que são absorvidas à mesma
taxa por élulas normais e an erosas.

(a)

(b)

( )

(d)

(e)

(f )

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

Figura 7.4: Tratamento om nanopartí ulas perfeitamente seletivas em mi rometástases. O te ido normal é mostrado em marrom laro, as élulas tumorais em marrom
es uro, o te ido morto em bran o e o apilar é indi ado em vermelho. Em (a)-(d)
αc = 5 × 10−5 , em (e)-(h) αc = 5 × 10−4 e em (i)-(l) αc = 5 × 10−3 . Apenas no úl-

timo aso o tumor foi eliminado. Todas as guras apresentam omportamentos típi os

observados após simulações de 50 amostras de ada aso.
Na gura 7.4 são mostrados três asos de terapia om nanopartí ulas perfeita-
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mente seletivas em mi rometástases, para três taxas de absorção de droga pelas élulas
an erosas. As simulações feitas usando a estimativa de que essa taxa (adimensional)
seria de 5 × 10−5 foram in apazes de erradi ar o tumor (gura 7.4a). Aumentando
essa taxa para 5 × 10−4 , o tratamento é mais e iente em matar élulas an erosas,

mas ainda é in apaz de eliminar o tumor (gura 7.4b). Entretanto, se a taxa de absorção assumir o valor 5 × 10−3 , que orresponde a aproximadamente 3 × 10−8 mMh−1 ,
o tumor é erradi ado (gura 7.4 ) após er a de 18 doses (valor médio do número de

doses ne essárias para eliminar o tumor em 50 amostras). Note que em 7.4a e 7.4b o
tumor se deslo a em direção ao vaso apilar. Na vizinhança do apilar a on entração
de droga é ertamente mais alta, mas a disponibilidade de nutrientes é maior. Além
disso, a on entração de droga ai exponen ialmente no apilar.

(a)

(b)

( )

(d)

(e)

(f )

(g)

(h)

Figura 7.5: Tratamento om nanopartí ulas não-seletivas em mi rometástases. Em
(a)-(d) αc = 5 × 10−4 , em (e)-(h) αc = 5 × 10−3 . Apenas no segundo aso o tumor foi

eliminado. Entretanto, o te ido normal foi severamente afetado, o que provavelmente

ausaria efeitos olaterais que poderiam inviabilizar o tratamento. As guras mostram
omportamentos típi os observados após simulações de 50 amostras de ada aso.
Se as nanopartí ulas também são absorvidas por élulas normais, o tratamento
é apaz de eliminar a mi rometástase para αc = 5 × 10−3 (ou 3 × 10−8 mMh−1 ), omo

pode ser visto na gura 7.5. Entretanto, são ne essárias em média 55 doses para
eliminar o tumor e todo o te ido normal vizinho ao tumor também é afetado pela
droga. Isso ertamente impli aria em efeitos olaterais que poderiam inviabilizar o
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tratamento. Novamente é possível observar que a massa tumoral migra em direção ao
apilar, indi ando que essa região é favorável ao tumor.
Quando as mi rometástases foram afetadas pelo tratamento, o tumor migrou
em direção ao vaso apilar. Então vamos estudar o tratamento feito em tumores que
res eram na vizinhança do apilar. Esses tumores serão identi ados omo vas ulares,
e vamos admitir que eles são in apazes de invadir o apilar e provo ar metástases. O
tratamento om nanopartí ulas seletivas é ine iente se a taxa de absorção é αc =
5×10−4 (gura 7.6a), mas é apaz de erradi ar o tumor vas ular se αc = 5×10−3 (gura

7.6b). Entretanto, foram ne essárias em média 33 doses para eliminar o tumor vas ular,
o que é quase o dobro do número de doses ne essárias para erradi ar a mi rometástase
no mesmo enário. Além disso, note que no aso em que o tratamento foi ine iente o
tumor res e a uma taxa alta mesmo sob ataque das nanopartí ulas.

(a)

(b)

( )

(d)

(e)

(f )

(g)

(h)

Figura 7.6: Tratamento om nanopartí ulas perfeitamente seletivas em tumores vas ulares. Em (a)-(d) αc = 5 × 10−4 , em (e)-(h) αc = 5 × 10−3 . Apenas no segundo aso

o tumor foi eliminado. As guras mostram omportamentos típi os observados após
simulações de 50 amostras de ada aso.
Se as nanopartí ulas não são seletivas, élulas tumorais que absorvem as nano-

partí ulas a taxa αc = 5 × 10−3 são eliminadas, bem omo as élulas normais vizinhas.

A erradi ação do tumor requer em média 102 doses, ou seja, aproximadamente dois
meses de tratamento intensivo, om a administração de uma dose a ada 12h. Por
outro lado, se as élulas absorvem αc = 5 × 10−4 o tumor res e apesar do tratamento,
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enquanto o te ido normal é devastado. Esses resultados podem ser vistos na gura 7.7.

(a)

(b)

( )

(d)

(e)

(f )

(g)

(h)

Figura 7.7: Tratamento om nanopartí ulas não-seletivas em tumores vas ulares. Em
(a)-(d) αc = 5 × 10−4 , em (e)-(h) αc = 5 × 10−3 . Apenas no segundo aso o tumor foi

eliminado. As guras mostram omportamentos típi os observados após simulações de
50 amostras de ada aso.

As diferenças entre os tratamentos em tumores vas ulares e mi rometástases,
om nanopartí ulas seletivas ou não, também podem ser observadas na gura 7.8.
Nela, é mostrada a evolução do número de élulas an erosas em ada enário. O
iní io do tratamento é indi ado por uma seta. Note que os tumores vas ulares res em
a uma taxa bem mais alta que as mi rometástases, o que pode ser expli ado pela
maior disponibilidade de nutrientes ao tumor vas ular. E omo pode ser visto nas
guras 7.8a e b, a erradi ação do tumor é muito mais rápida nas mi rometástases.
Nos asos em que o tumor não foi eliminado devido a baixa taxa de absorção de
nanopartí ulas (guras 7.8 e d), os tumores res em até o uparem toda a região
vizinha ao apilar. Enquanto as mi rometástases sofrem uma redução importante
logo após o iní io da terapia, os tumores vas ulares sofreram apenas uma redução
insigni ante, retomando seu res imento em seguida. Note que o tratamento pare e
mais e az ontra as mi rometástases até o instante em que elas al ançam o apilar.
A partir desse momento, o tumor vas ularizado é indiferente as onse utivas injeções
da droga.
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Figura 7.8: Curvas de população para os enários dis utidos anteriormente. Em (a)
αc = αn = 5 × 10−3 , em (b) αc = 5 × 10−3 e αn = 0, em ( ) αc = αn = 5 × 10−4 , em (d)
αc = 5 × 10−4 e αn = 0. As urvas pretas se referem a tumores vas ulares enquanto as

vermelhas a mi rometástases. As setas indi am o iní io da terapia.

7.5

Con lusões
A quimioterapia ontra o ân er usando nanopartí ulas de CP-Dox foi estudada

por meio de simulações omputa ionais que ombinam equações de reação-difusão para
os nutrientes, a farma o inéti a das nanopartí ulas e regras esto ásti as para as ações
elulares. Nossos resultados indi am que essa terapia fra assa em erradi ar tumores
sólidos prin ipalmente devido às baixas taxas de endo itose das nanopartí ulas. Um
tratamento bem-su edido requer que as nanopartí ulas permaneçam na orrente sanguínea por um longo período de tempo, que haja alta seletividade das nanopartí ulas
pelas élulas an erosas e que elas sejam absorvidas a uma alta taxa pelas élulas malignas. Esses fatores emergem omo os prin ipais desaos na bus a por nanopartí ulas
on olíti as e ientes.

Capítulo 8
Con lusões e Perspe tivas
Nessa tese de doutoramento foram propostos e dis utidos modelos multies ala
para tratamento de tumores via viroterapia on olíti a e via nanopartí ulas quimioterápi as. Os trabalhos apresentados nos apítulos 4 e 7 foram publi ados (ref. [7℄ e
[8℄), o trabalho apresentado no apítulo 5 será submetido em breve e o apresentado no
apítulo 6 já está submetido.
Modelos matemáti os têm o poten ial de, mais do que des rever sistemas biológi os, prever quais os me anismos fundamentais que denem ada fenmeno. Assim, os
modelos propostos nessa tese sugerem as ara terísti as ne essárias na onstrução de
vírus on olíti os e de nanopartí ulas quimioterápi as para que o tumor seja erradi ado
em uma terapia que minimize efeitos olaterais.
Quanto aos trabalhos rela ionados a viroterapia, as predições dos modelos podem ser veri adas experimentalmente, e algumas sugestões de omo implementar tais
modi ações nos vírus e de omo a resposta imune poderia ser modulada foram apresentadas ao longo dos apítulos. Nossos resultados desta am a importân ia de adequar
a difusividade viral à dinâmi a do tumor e indi am que a resposta imune não pre isa
ser ompletamente suprimida; reduzir a mobilidade dos linfó itos na região tumoral
pode ser su iente para permitir que os vírus eliminem o tumor. Em relação às nanopartí ulas quimioterápi as, desta amos a importân ia de aumentar a seletividade e a
taxa de endo itose dessas nanopartí ulas por élulas an erosas.
Já está em andamento uma versão tridimensional para o modelo de res imento
de tumores apresentado no apítulo 3. Os próximos passos são um estudo riterioso
desse modelo e propor versões tridimensionais para terapias anti- ân er. Além disso,
pretendemos progressivamente in luir outros aspe tos importantes no desenvolvimento
tumoral. Por exemplo, onsiderar o perl de expressão gêni a de ada élula an erosa
e as interações tumor-estroma-sistema imune.
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Além de desenvolver os modelos no sentido de torna-los mais espe í os a ertos
tumores e terapias, ou in luir outros pro essos e ara terísti as importantes na progressão de tumores, é importante tentar extrair quais os aspe tos realmente essen iais
nos modelos. Por exemplo, dis utir os efeitos de ondições ini iais diferentes, a relevân ia de ada regra da dinâmi a elular, da difusão, et . Comparações om ál ulos
de ampo médio também podem sugerir quais seriam essas ara terísti as essen iais.
Portanto, é importante desenvolver esses modelos não apenas in orporando a
eles agentes e pro essos, mas também questionando ontinuamente o papel de ada
uma das onsiderações feitas anteriormente.
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A
Apêndi es

Apêndi e A - Resolução das Equações Diferen iais
O pro edimento usado para resolver as equações diferen iais em todos os modelos apresentados é semelhante. Considere a equação
∂φ
= D∇2 φ − γφ
∂t
φ(x = 0) = φ0 ,

(A.1)

em que φ é, por exemplo, a on entração de nutrientes (ou vírus ou anti orpos), D sua
onstante de difusão e γ sua taxa de onsumo. O objetivo é resolver essa equação em
uma rede quadrada om espaçamento de rede ∆.
Substituição de variáveis

Por simpli idade, é onveniente realizar uma substituição de variáveis na equação diferen ial para deixá-la adimensional. Por exemplo, na A.1, a substituição de
variáveis:

Dt ′
s ′
φ ′ γ∆2
,
x
=
,
φ
=
,γ =
∆2
∆
φ0
D
permite que a equação A.1 seja rees rita omo
φ0 D ∂φ′
Dφ0 ′2 ′ γ ′ D ′
=
∇ φ − 2 φ φ0
∆2 ∂t′
∆2
∆
′ ′
φ (x = 0) = 1,
t′ =

(A.2)

(A.3)

ou, dividindo os dois lados da equação por Dφ0 /∆2 tem-se
∂φ′
= ∇′2 φ′ − γ ′ φ′ eφ′ (x′ = 0) = 1,
′
∂t
Note que todas as novas variáveis são adimensionais.
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(A.4)
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Dis retização da equação

Usando o método de diferenças nitas, é possível dis retizar a equação A.4 para
que ela possa ser resolvida na rede om espaçamento ∆. Rees revendo essa equação
omitindo as apóstrofes, temos

∂φ
= ∇2 φ − γφ.
∂t

(A.5)

Da série de Taylor temos que
dφ(xi ) ∆2 d2 φ(xi )
+
+ O(h3 )
dx
2! dx2

(A.6)

dφ(xi ) ∆2 d2 φ(xi )
+
+ O(h3 )
φ(xi − ∆) = φ(xi ) − ∆
2
dx
2! dx

(A.7)

φ(xi + ∆) = φ(xi ) + ∆

e
Denindo

φi+1 = φ(xi + ∆), φi = φ(xi ), φi−1 = φ(xi − ∆),

dφ(xi + ∆) ′
dφ(xi ) ′
dφ(xi − ∆)
, φi =
, φi−1 =
,
dx
dx
dx
d2 φ(xi − ∆)
d2 φ(xi + ∆) ′′ d2 φ(xi ) ′′
,
φ
=
,
φ
=
,...
φ′′i+1 =
i
i−1
dx2
dx2
dx2
podemos rees rever as equações A.6 e A.7 omo
φ′i+1 =

(A.8)

φi+1 = φi + ∆φ′i +

∆2 ′′
φ
2! i

(A.9)

φi−1 = φi − ∆φ′i +

∆2 ′′
φ
2! i

(A.10)

e
Subtraindo A.10 em A.9 tem-se

φi+1 − φi−1 ≈ 2∆φ′i ⇒ φ′i ≈

φi+1 − φi−1
2∆

(A.11)

e somando A.10 em A.9 tem-se
φi+1 + φi−1 ≈ 2φi + ∆2 φ′′i

⇒

φ′′i ≈

φi+1 − 2φi + φi−1
∆2

(A.12)

Usando A.11, temos que a derivada temporal dis retizada é dada por:
∂φ
φt+1 − φt
≈
∂t
δt

(A.13)

e o lapla iano dis retizado é dado por
(∇2 φ)i,j =

φi+1,j − 2φi,j + φi−1,j φi,j+1 − 2φi,j + φi,j−1
∂2φ ∂2φ
+
+ 2 =
2
∂x
∂y
δi2
δj2

(A.14)
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Se δi = δj = ∆, então
φi+1,j + φi−1,j + φi,j+1 + φi,j−1 − 4φi,j
∆2
Substituindo A.13 e A.15 em A.1, obtemos
(∇2 φ)i,j =

t
φt+1
φti+1,j + φti−1,j + φti,j+1 + φti,j−1 − 4φti,j
i,j − φi,j
=
− γφti,j
2
δt
∆

(A.15)

(A.16)

Método de Ja obi

Considere a equação dis retizada A.16. O ritério de onvergên ia é dado por
δt
1
≤
.
(A.17)
∆2
4
Fazendo δt = ∆2 /4 na equação A.16, obtemos
φt+1
i,j

−

φti,j

∆2 t
1 t
t
t
t
t
γφi,j
= [φi+1,j + φi−1,j + φi,j+1 + φi,j−1 − 4φi,j ] −
4
4

(A.18)

Logo,

∆2 t
1 t
t
t
t
[φ
+
φ
+
φ
+
φ
]
−
γφi,j
φt+1
=
(A.19)
i−1,j
i,j+1
i,j−1
i,j
4 i+1,j
4
Essa equação pode ser rees rita em função do resíduo de um estágio qualquer da ite-

ração. O resíduo ǫti,j do sítio i, j é denido por
1 t
[φ
+ φti−1,j + φti,j+1 + φti,j−1 − 4φti,j ] − γφti,j
∆2 i+1,j
Então, a equação A.16 pode ser es rita omo
ǫti,j =

(A.20)

∆2 t
ǫ
(A.21)
4 i,j
Para reduzir o erro, om ondições de ontorno de Diri hlet nos 4 lados de uma
t
φt+1
i,j = φi,j +

rede L×L por um fator de 10−p são ne essárias aproximadamente pL2 /2 iterações para
ada sítio.
Método de Gauss-Sidel

t
φt+1
i,j = φi,j +

∆2 t+1
ε ,
4 i,j

(A.22)

em que

1 t
t
t+1
t
t
[φ
+ φt+1
(A.23)
i−1,j + φi,j+1 + φi,j−1 − 4φi,j ] − γφi,j ,
∆2 i+1,j
se varremos a rede sequen ialmente (i = 0, L, j = 0, L). Para reduzir o erro por um
t+1
εi,j
=

fator de 10−p no mesmo aso anterior são ne essárias aproximadamente pL2 /4 iterações
para ada sítio. Ou seja, esse método é duas vezes mais rápido que o método de Ja obi.
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Método de Newton

φt+1
i,j

=

φti,j

εti,j
+ t
∂εi,j /∂φti,j

(A.24)

Este método é usado para problemas de valor de ontorno não-lineares.
Detalhes na implementação dos algoritmos

As equações de reação-difusão para os nutrientes usadas em todos os modelos
apresentados nesta tese foram iteradas usando o método de Gauss-Siedel Newton. As
ondições ini iais foram as soluções exatas para estas equações quando não há élulas
an erosas no te ido (σc = 0 e σn = 1 em todos os sítios). Estas equações foram iteradas
até o estado quase-esta ionário, ou seja, até que a maior diferença ( onsiderando todos
os sítios) entre a on entração de nutrientes em um mesmo sítio entre duas iterações
onse utivas seja menor que 10−5. As equações são resolvidas em toda a rede no iní io
de ada passo de tempo t (note que um passo de tempo orresponde ao sorteio de Nc
élulas para tentarem exe utar uma ação). Contudo, para a elerar a onvergên ia, se a
élula sorteada morreu ou se dividiu, resolvemos essas equações na vizinhança do sítio
desta élula imediatamente. Ou seja, durante um passo de tempo ∆t = 1/Nc , sempre
que o número de élulas muda, iteramos as equações para os nutrientes algumas vezes
na região do te ido onde o orreu essa mudança. Desse modo, quando as Nc élulas
tiverem sido sorteadas e o próximo passo de tempo ini iar-se (t = t+ 1), será ne essário
um número menor de iterações das equações até hegar ao estado quase-esta ionário.
Entretanto, para equações mais simples omo a que des reve a difusão dos vírus
(modelo apresentado no apítulo 4), apenas o método de Ja obi foi usado. Note que
as equações para a difusão dos vírus e para a difusão dos anti orpos neutralizantes
foram iteradas um número determinado de vezes, diferentemente das equações para os
nutrientes, que foram iteradas até o estado quase-esta ionário.

Apêndi e B - Diagramas de blo os

om os algoritmos

dos modelos
Nesta seção serão apresentados diagramas de blo os om os algoritmos detalhados de ada modelo. Os programas foram desenvolvidos na linguagem de programação
FORTRAN 90.
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Figura A.1: Algoritmo do modelo do apítulo 3 para res imento de tumores. As
equações de reação-difusão para os nutrientes foram resolvidas usando o método de
Gauss-Siedel Newton mostrado na seção anterior, e as regras da dinâmi a elular (divisão e migração) são mostradas na gura A.2.
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(a)

(b)

Figura A.2: Divisão (a) e migração (b) de uma élula an erosa. A morte por privação
não foi mostrada porque é um pro esso trivial.
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Figura A.3: Algoritmo do modelo do apítulo 4 para viroterapia de tumores sólidos. A
equação de reação-difusão dos vírus é resolvida usando o método de Ja obi (apêndi e
A) por simpli idade. A dinâmi a das élulas an erosas é detalhada nas guras A.2
(divisão e migração) e A.5 (infe ção e lise).
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Figura A.4: Algoritmo do modelo do apítulo 5 para viroterapia em diferentes tipos
de tumores. A dinâmi a das élulas an erosas é detalhada nas guras A.2 (divisão e
migração) e A.6 (infe ção e lise).
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(a)

(b)

Figura A.5: Infe ção e lise de uma élula infe tada no modelo apresentado no apítulo
4. Note que aqui os vírus são tratados omo um ampo ontínuo, que obede e a uma
equação de reação-difusão.

(a)

(b)

Figura A.6: Infe ção e lise de uma élula infe tada no modelo apresentado no apítulo
5. Aqui, os vírus são agentes individuais, que realizam aminhadas aleatórias no te ido.
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Figura A.7: Algoritmo do modelo do apítulo 6 para a resposta imune na viroterapia
on olíti a. A equação de reaçã-difusão para os anti orpos foi resolvida usando o método
de Gauss-Siedel-Newton (apêndi e A). A dinâmi a das élulas an erosas é mostrada
em detalhes nas guras A.2 (divisão e migração) e A.6 (infe ção e lise), enquanto o
algoritmo para migração dos linfó itos é mostrado na gura A.8.
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Figura A.8: Algoritmo para a migração dos linfó itos no modelo do apítulo 6.
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Figura A.9: Algoritmo do modelo do ap. 7 para quimioterapia. As equações de
reação-difusão foram resolvidas pelo método de Gauss-Siedel expli ado no apêndi e A.

