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Resumo: Neste trabalho, sugerimos um modelo matemático e computacional que pretende esta-
belecer posśıveis v́ınculos entre o papel desempenhado pelas populações celulares na manutenção
estrutural e genética de tecidos vivos saudáveis e no eventual desenvolvimento de tumores.
Consideramos três compartimentos celulares: células-tronco, semidiferenciadas e especializadas.
Para os compartimentos de células-tronco e de células semidiferenciadas, consideramos auto-
renovação simétrica, quiescência, apoptose e a possibilidade de acúmulo de mutações. Consid-
eramos, ainda, que o limite de Hayflick é observado para as células especializadas. No entanto,
após acumular determinado número de mutações, algumas células especializadas podem extrap-
olar o limite de Hayflick e não entrar em senescência. O modelo foi utilizado para explorar a
origem de câncer através mutações que atingem as populações de células-tronco, semidiferenci-
adas e especializadas e constatamos que mutações que atingem a população de células-tronco são
mais danosas ao tecido. Nosso modelo confirma, ainda, que células que evitam a senescência
contribuem de forma efetiva na origem e desenvolvimento de tumores.
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Introdução
Pesquisas recentes sugerem que células tumorais descendem de uma célula ancestral comum

que, em algum momento, passou por mutações genéticas e transformações que a tornaram
uma célula canceŕıgena [15]. Conjectura-se que essa seja uma célula-tronco canceŕıgena devido
às semelhanças com a célula-tronco normal: ambas apresentam alta plasticidade e possuem
capacidade de divisão celular ilimitada [9]. Atualmente, são considerados dois cenários para
justificar a conexão entre células-tronco e câncer. O primeiro sugere que as próprias células-
tronco normais são sujeitas a mutações e dão origem a células-filhas modificadas geneticamente.
O segundo cenário sugere que células canceŕıgenas maduras desenvolvem a habilidade de auto-
renovação ilimitada (produção de telomerase), adquirindo, assim, o mesmo potencial das células-
tronco, apresentando, no entanto, auto-duplicação descontrolada e diferenciação anormal [9, 3].

A origem de tumores está relacionada a alterações genéticas que acontecem num processo que
envolve o acúmulo de mutações [1, 7, 15]. Hanahan e Weinberg (2000) [7] sugerem que os diversos
tipos de câncer resultam da manifestação de seis alterações essenciais na fisiologia das células:
(i) auto-suficiência em produzir sinais de crescimento; (ii) insensibilidade aos inibidores de
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crescimento; (iii) evasão à morte programada (apoptose); (iv) potencial replicativo ilimitado; (v)
angiogênese auto-sustentada; (vi) capacidade de invadir tecidos adjacentes e produzir tumores
secundários (metástase).

Neste trabalho apresentamos um modelo baseado na constituição de um tecido composto,
hierarquicamente, por três compartimentos celulares: células-tronco (CT), células semidiferen-
ciadas (CSD) e células especializadas (CE). Pretendemos estabelecer posśıveis v́ınculos entre o
papel desempenhado pelas CE, CSD e CT no eventual desenvolvimento de tumores via acúmulo
de mutações e testamos a eficiência dos processos tumorais que se originam de mutações es-
pećıficas em cada uma das populações celulares citadas.

O Modelo Matemático
No compartimento de CT, consideramos que as células podem se dividir indefinidamente

gerando novas CT ou sofrendo diferenciação para se transformarem em CSD. Cada CSD passa
por um número limitado -L - de divisões celulares antes de atingirem o estado de maturação
necessária para serem promovidas a CE [8]. Estudos experimentais [8] mostram que as CE
sofrem um número limitado de divisões antes de entrarem em senescência . O número máximo
de mitoses que uma CE pode sofrer, H, é denominado ”Limite de Hayflick”.

As mutações podem acontecer em qualquer compartimento dando origem a células mutantes.
Adotando a suposição de que o câncer é resultado do acúmulo de mutações [7], consideramos que
uma célula se torna canceŕıgena quando acumula M mutações: em nosso modelo, consideramos
M = 3. Um aspecto inovador deste trabalho é considerar que CE que acumulam três mutações
podem evadir o Limite de Hayflick e continuar a se dividirem indefinidamente.

É bem sabido que um tumor não pode crescer sem desenvolver vasos sangúıneos que permitam
sua oxigenação e nutrição, ou seja, para crescer, o tumor deve desenvolver a angiogênese. Esse
fator não é considerado em nosso modelo e, por essa razão, limitamos nossa população de células
canceŕıgenas a 10% da população total [13].

Apresentamos, a seguir, as equações de evolução temporal para cada uma das populações
celulares consideradas: CT, CSD e CE. Os parâmetros do modelo, isto é, as taxas de mortalidade,
divisão celular, diferenciação e de mutação, assumem valores constantes e estão de acordo com
alguns trabalhos existentes na literatura [1, 14, 5] e com o ambiente histológico.

Compartimento de Células-Tronco:
Em nosso modelo, as células-tronco estão sujeitas às seguintes ações: (i) morte (taxa βT );

(ii) divisão celular seguida de diferenciação (taxa γT ); e (iii) auto-renovação (taxa αT ). A
probabilidade de que, durante o processo de mitose, ocorra uma mutação é determinada pelo
parâmetro δT . O número de mutações acumuladas por uma célula é indicado pelo superscrito m
usado nas equações abaixo. Nem todas as células de um compartimento estão, permanentemente,
em processo de divisão ou de apoptose. Assim, consideramos que, em cada intervalo de tempo,
uma parcela (1− αT − βT − γT ) da população de CT permanece inativa.

A população total de CT está distribúıda em subcompartimentos caracterizados pelo número
de mutações acumuladas (m) em seu DNA. Apresentamos as equações para os casos em que
(i)m = 0, ou seja, a população não apresenta mutações; (ii) 0 < m < M ; e (iii)m = M , onde a
população atingiu o número máximo de mutações permitido pelo modelo. A população total de
CT é o somatório de todas as populações dos subcompartimentos citados.
Caso (i): m = 0
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Compartimento de Células Semidiferenciadas:
Analogamente às CT, as CSD também estão sujeitas às seguintes ações: (i) morte (taxa

βS); (ii) divisão celular seguida de diferenciação (taxa γS); (iii) auto-renovação (taxa αS).
Durante o processo de divisão celular, as células-filhas geradas em (ii) e (iii) podem sofrer uma
mutação adicional (taxa δS). Para este compartimento, também consideramos a possibilidade
de uma parcela da população (1 − αS − βS − γS) permanecer inativa. Dividimos as equações
de acordo com o número de divisões celulares sofridas, y, com 0 ≤ y ≤ L, e também, de acordo
com o número de mutações m acumuladas. Assim, as equações que se seguem carregam dois
sobrescritos: o primeiro correspondente ao número de mutações acumuladas e o segundo, ao
número de divisões sofridas. O modelo matemático sugerido está dividido da seguinte forma: (i)
células que não acumulam mutações (m = 0) e (ii) células que possuem mutações acumuladas
em seu DNA (0 < m ≤M).
Caso (i) : m = 0

Esta população está dividida em três subpopulações: (1) células recém chegadas a este
compartimento, que ainda não sofreram divisão celular enquanto célula semidiferenciada (y = 0);
(2) células que estão no peŕıodo de maturação (0 < y < L); e (3) células que completaram a
diferenciação e passarão a constituir a população de células diferenciadas (y = L).

1. y = 0:
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3. y = L:
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Caso (ii): m ≥ 0
As células deste compartimento acumulam mutações em seus genes. Esse caso também é

dividido de acordo com o número de divisões celulares sofridas: (1) nenhuma divisão celular
neste compartimento (y = 0); (2) peŕıodo de maturação (0 < y < L) e; (3) células prontas para
se tornarem especializadas (y = L).
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Compartimento de Células Especializadas:
Para a população de células especializadas, consideramos, como nas semidiferenciadas, o

número de mutações acumuladas e o número de mitoses pelo qual já passou sua linhagem. Para
estas células, em cada divisão celular, há perda telomérica e, em condições normais, uma célula
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se divide cerca de 50 vezes até entrar em senescência [8]. O número de mitoses sofridas por uma
célula é indicado pelo superscrito x, onde 0 ≤ x ≤ H, nas equações que se seguem.

No nosso modelo, as CEs, assim como as demais, estão sujeitas a mutações, restritas à divisão
celular. Assumimos que uma célula se torna canceŕıgena quando acumula o número máximo,
M , de mutações. Essas células com m = M podem adquirir potencial de auto-renovação e
não entrar em senescência extrapolando, assim, o Limite de Hayflick (H). Nossas simulações
consideram as duas possibilidades: obter ou não essa capacidade de auto-renovação.

O modelo matemático para esse compartimento celular está dividido em três casos: (i)
m = 0 para a subpopulação de células especializadas sadias, ou seja, que não possui mutações
acumuladas; (ii) 0 < m ≤ M , constitúıda pelas células que acumulam mutações e entram em
senescência após H divisões; e (iii) 0 < m < M e m = M para o caso em que, após H divisões,
as células adquirem potencial de auto-renovação.
Caso (i): m = 0

Consideramos dois casos posśıveis: (1) células que ainda não passaram por divisão celular
neste compartimento (x = 0) e (2) células com x mitoses acumuladas, com 0 < x < H.

1. (x = 0):
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Caso (ii): 0 < m ≤M
As células que compõem esta subpopulação possuem mutações acumuladas em seus genes e

entram em senescência após H − 1 divisões celulares. Dividimos essa população em dois grupos:
(1) células que ainda não passaram por mitose depois de se especializarem (x = 0) e (2) células
que já sofreram divisão celular.

1. (x = 0):
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Caso (iii): 0 < m ≤M e x = H
Para as células desta população que não possuem M mutações acumuladas, as equações

que descrevem a evolução temporal serão as mesmas do caso anterior para x = 0 (Eq. 13) e
0 < x < H (Eq. 14). No entanto, quando acumulam M mutações, essas células extrapolam o
Limite de Hayflick e adquirem potencial auto-replicativo.
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Resultados e Discussão
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Para tipos espećıficos de tecidos seria posśıvel e necessário estimar exatamente o que significa
a duração, em horas ou dias, do intervalo de tempo entre cada iteração. Nesse caso, os tempos
totais de execução poderiam ser comparados com a idade e o tempo de vida de uma pessoa. No
entanto, nosso modelo não trabalha com um tecido espećıfico e, desta forma, não nos retemos a
esta especificidade: consideramos, apenas, o número de iterações utilizado em cada simulação.

Para analisar o efeito das mutações quando estas atingem um compartimento celular em
espećıfico e como a população de células mutantes evolui temporalmente, consideramos, inicial-
mente, a taxa de mutação não nula apenas em um compartimento. Em cada caso, analisamos se a
população de células malignas atingiu um total de 10% da população total. Posteriormente, con-
sideramos que todos os compartimentos celulares estão sujeitos a uma mesma taxa de mutação
e determinamos o valor mı́nimo de δ capaz de gerar uma população maligna correspondente a
10% da população total. Os resultados obtidos estão na Figura 1.

Quando apenas a população de CT está sujeita à mutação, a taxa de mutação capaz de
originar tumores é δT ≥ 0, 0038. Para mutação atuando apenas em CSD ou em CE, as taxas de
mutação teriam de assumir valores muito maiores dos que os citados na literatura e, por isso, esses
resultados não forma inclúıdos na Figura 1. Quando assumimos que todas as populações estão
sujeitas às mesmas taxas de mutação, encontramos δ ≥ 0, 0035, muito próxima ao valor limite
determinado anteriormente para o compartimento de CT. Isto mostra que o efeito de mutações
é mais pronunciado quando ocorrem em células-tronco. A Figura 2 mostra a distribuição das
populações de acordo com o número de mutações acumuladas quando submetemos todas as
populações do nosso tecido hipotético a mutações.

Figura 1: Variação das taxas de mutação para ape-

nas o compartimento das CT (δT – linha cont́ınua) e

para todos os compartimentos (δT = δS = δE – linha

pontilhada). As taxas utilizadas são: αT = αS =

0, 0115, βT = 0, 0001, βS = 0, 001, αE = 0, 006,

βE = 0, 0065.

Figura 2: Distribuição da população celular de

acordo com o número de mutações. A população

com 3 mutações corresponde a 10% da população

total. As taxas utilizadas são: αT = αS = 0, 0115,

βT = 0, 0001, βS = 0, 001, αE = 0, 006, βE =

0, 0065, δ = 0, 0035.

Embora estejam dentro da faixa descrita na literatura, os valores limı́trofes para as taxas
de mutação encontradas nesse modelo são bastante altas, o que nos atenta para o fato de que
mutações que alteram apenas a taxa de mutação, sem que haja alterações nos outros parâmetros,
como taxa de mortalidade e divisão celular, não são suficientemente eficazes na geração de tu-
mores. De fato, sabe-se que outras alterações são importantes no processo de tumorigênese como
descrito por Hanahan e Weinberg (2000) [7]. Mesmo assim, verificamos que o efeito da mutação
nas CT é muito mais danoso ao tecido, confirmando a teoria de células-tronco canceŕıgenas serem
as grandes vilãs na origem de tumores. De fato, as células desse compartimento dão origem a
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linhagens inteiras de células do tecido, disseminando as mutações com muito mais sucesso que
as mutações nos demais compartimentos.

Senescência e Câncer
A senescência é um mecanismo relacionado ao fim da capacidade proliferativa das células

e é considerada uma barreira para a tumorigênese [2, 10, 4]. Segundo Finkel et al (2007) [4],
o desenvolvimento de tumores é favorecido quando células tumorais adquirem mutações que
infringem esse controle e as impedem de entrar em senescência.

O número de vezes que uma célula se divide está relacionado ao tamanho do telômero, cuja
função é proteger as extremidades dos cromossomos impedindo a fusão entre eles, o que levaria a
uma desordem genética certamente fatal para a célula. A cada divisão celular, há encurtamento
no tamanho dos telômeros. Quando chegam a um determinado limite cŕıtico, é disparado um
sinal que instrui a célula para entrar em senescência [2, 4]. Hayflick (1965) [8] observou, in
vitro, que as células se dividem cerca de 50 vezes antes de entrarem em senescência (Limite de
Hayflick). Algumas células senescentes são capazes de ativar o gene responsável pela codificação
da telomerase e passam a se dividir indefinidamente. É o que acontece com a maioria das células
de câncer.

Inclúımos, em nosso modelo, a possibilidade de células especializadas evitar a senescência
a fim de analisar sua consequência na geração de tumores. Analisamos o efeito da violação da
senescência variando as taxas de mortalidade (βE) e divisão celular (αE) das CE, assumindo
os mesmos valores utilizados para o tecido saudável. Consideramos três situações: αE < βE ;
αE = βE e αE > βE e comparamos os cenários que não consideram a violação da senescência
com aqueles que a consideram. Os resultados estão na Figura 3.

Figura 3: Comparação da população de células canceŕıgenas na ausência e presença da reprodução de células

senescentes para αE < βE (gráfico da esquerda), αE = βE (gráfico do centro) e αE > βE (gráfico da direita).

Os testes mostram que, em todos os cenários, a reprodução de células senescentes acelera
o desenvolvimento de tumores, mesmo quando a taxa de mortalidade é maior que a taxa de
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divisão celular. A senescência funciona como mecanismo de defesa que preserva a qualidade
genética do tecido [12, 6, 10]. Nosso modelo está de acordo com esta hipótese, mostrando que a
reprodução de células senescentes funciona como catalizador dos processos tumorais.

Conclusões

Apresentamos um modelo matemático e o utilizamos para explorar a origem de câncer a
partir da consideração de mutações que atingem as populações de CT, CSD e CE. Verificamos
que as mutações são mais danosas ao tecido quando atingem o compartimento de CT, confir-
mando a hipótese de que células-tronco canceŕıgenas são as grande responsáveis pela origem e
disseminação de tumores [3, 9]. Analisamos, também, o efeito do rompimento da senescência na
formação de tumores. O modelo indica que a reprodução dessas células que evitam a senescência
favorece o desenvolvimento de câncer, conforme cita a literatura [10, 6, 12].

Por fim, acreditamos que o modelo apresentado contribui para o entendimento da dinâmica
populacional celular de tecidos saudáveis e na carcinogênese e pode ser estendido para melhor
representação de tecidos reais, principalmente com a contribuição de estudos biológicos.
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