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RESUMO

Introdução: O câncer é uma patologia que possui uma alta taxa de mortalidade,
devido  mutações  genéticas  originadas  de  fatores  ambientais  ou  hereditários,
utilizando-se de estratégias evolucionarias estáveis através das teorias dos jogos
pode-se para traçar novos métodos para um diagnóstico mais ágil, melhorando o
prognostico do paciente. Metodologia: Este estudo objetiva investigar o potencial da
aplicação da teoria dos jogos na diferenciação dos diversos tipos de canceres para
um tratamento mais satisfatório, a partir de uma revisão sistemática da literatura nas
bases  de  dados  Scielo,  PubMed,  Scopus  e  Science  Direct.  Resultados  e
Discussão:  A teoria  dos jogos pode ser aplicada ao câncer para prever a linha
evolutiva tumoral para assim aplicar intervenções clinicas, a interação do tumor a
partir da sua criação e evolução possui diversos mecanismos intra e extracelular, a
aplicação de estratégias evolucionarias estáveis  faz uma referência a um “jogo”,
exigindo do organismo ou do tratamento uma resposta eficaz para cada ação dos
mecanismos tumorais.  Conclusões:  O  potencial  uso da aplicação da teoria  dos
jogos em ensaios clínicos na diferenciação dos diversos tipos de canceres, contribui
para um tratamento mais viável.
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ABSTRACT

Introduction: Cancer is a pathology that has a high mortality rate, due to genetic
mutations  originating  from  environmental  or  hereditary  factors,  using  stable
evolutionary strategies through game theories, it is possible to design new methods
for a more agile diagnosis,  improving the patient's prognosis.  Methodology: This
study  aims  to  investigate  the  potential  of  the  application  of  game  theory  in  the
differentiation of different types of cancer for a more satisfactory treatment, based on
a systematic review of the literature in the Scielo,  PubMed, Scopus and Science
Direct databases. Results and Discussion: Game theory can be applied to cancer to
predict the tumor evolutionary line so as to apply clinical interventions, the interaction
of  the  tumor  from  its  creation  and  evolution  has  several  intra  and  extracellular
mechanisms, the application of stable evolutionary strategies makes a reference to a
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“Game”, demanding from the organism or treatment an effective response to each
action of the tumor mechanisms. Conclusions: The potential use of the application
of game theory in clinical trials to differentiate different types of cancers, contributes
to a more viable treatment.

Keywords  Tumor; tumor microenvironment; Stable evolutionary strategy.
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INTRODUÇÃO

O câncer é uma doença originada por uma série de alterações o mutações da
expressão  gênica  em  uma  célula  sadia,  divididos  em  três  estágios:  iniciação,
promoção e progressão, tendo como contribuintes diversos fatores de risco e estilo
de vida, gerando complicações para que o organismo, tornando-o mais susceptível
ao desenvolvimento de neoplasias (INCA, 2019).

Os  fatores  de  risco,  maioritariamente  ambientais,  corresponde  a
aproximadamente  90%  dos  casos  da  doença  e  incluem  hábitos  alimentares,
sedentarismo, tabagismo, algumas infecções, uso de medicamentos, exposição à
radiação,  alcoolismo,  a  contaminação do meio  em geral,  além disso,  o  histórico
familiar também responde por 10% das parcelas das lesões (BRASIL, 2020).

Mundialmente o câncer é o segundo maior causa de morte, contabilizando 9,6
milhões de mortes em 2018 sendo a cada seis morte com relação a patologia, com
os tipos mais comuns sendo, o câncer de pulmão com 2,09 milhões de casos sendo
1,76 milhões de óbitos,  câncer de mama 2,09 milhões de ocorrências e 627 mil
mortes e câncer de colorretal 1,8 milhão de casos e 862 mil mortes, sendo a maior
problemática o diagnostico tardio e o tratamento inacessível (OMS, 2018).

A mortalidade é relacionada a heterogeneidade, atribuída à elevada taxa de
mutação adquirida, bem como à presença de células tronco tumorais (CTT), com
capacidade de integrar sub populações clonais do microambiente tumoral e estroma
reprogramando  o  comportamento  fenotípico  destas  células,  o  que  impacta
diretamente o prognóstico dos pacientes oncológicos (NIMMAKAYALA, 2019).

Os tumores apresentam elevada variabilidade comportamental,  decorrentes
de alterações da expressão genética  dos subclones celulares,  podendo interagir
com o tecido  normal  adjacente,  em favor  do crescimento  tumoral,  este  e  outros
comportamentos  individuais  e  coletivos  ultrapassam  o  entendimento  do  perfil
fenotípico  das  lesões  e  como  elas  evoluem  per  si.  Assim,  estratégias
revolucionárias,  coletivamente  chamadas “teorias de jogo”,  podem trazer  luz sob
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este e outros aspectos ainda não compreendidos do modo de ação e progressão
tumoral (ALIZADEH et al., 2015).

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  sistemático  realizado  através  de  uma  revisão  de
literatura, a qual se fundamentou no levantamento de diversas referências teóricas.
A busca de artigos foi  realizada usando as bases de dados Medline,  Pubmed e
Scielo, pesquisando os seguintes descritores: “Tumor”, “Microambiente tumoral” e “,
Estratégia evolucionaria estável”, combinados por operador booleano “AND”. Foram
selecionados artigos com abordagem semelhante à temática de interesse, dos quais
foram incluídos na pesquisa, artigos publicados entre 2015 e 2020, completos e que
em seus resumos através dos descritores utilizados tinha relação com o tema, sendo
excluídos aqueles artigos publicados anteriormente ao período de corte, duplicados
entre  as  bases  de  dados  e  que  não  continham  informações  relevantes  para  o
estudo. A estratégia de pesquisa foi utilizar os critérios do protocolo PRISMA (do
inglês Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As  neoplasias  tem  sido  observados  como  órgãos,  devido  sua  alta
complexidade, que supera a atividade de um órgão saudável, pela presença de um
nicho  tumoral  com  arquitetura  de  células  não  tumorais  captadas  pelas  células
neoplásicas,  massa  heterogênea  de  células  malignas  e  componentes  da  matriz
celular dando condições favoráveis para a progressão do câncer  (MAMAN; WITZ,
2018; PRAGER et al., 2019).

As  estruturas  neoplásicas  constituem  ambientes  complexos  e  multiformes
contendo pericitos, células imunes, fibroblastos, componentes da matriz extracelular,
células endoteliais e células tronco, que necessitam do estroma de outros tecidos
para o fim de captar nutrientes dando continuidade ao seu crescimento (RUNA et al.,
2017).

De acordo com a progressão tumoral, o sistema imune vai criando reações
inflamatórias combatendo sua expansão, secretando citotoxinas pro inflamatórias,
mas com a tumorigênese, as medidas restritivas de defesa ao microambiente são
quebradas por reações como inflamação crônica, havendo um crescimento por parte
do microambiente tecidual local (ISHERWOOD et al., 2020).

Os diversos meios para a manutenção e formação de defesas tumorais,  o
câncer tende a se adequar as diversas circunstancias através de seleção natural, a
cada ação externa o tumor tende manter a adaptação para que se mantenha vivo e
em crescimento,  qualquer  adversidade que seja,  os  mecanismos tumorais  agem
resposta para sobreviver (MAMAN; WITZ, 2018; PRAGER et al., 2019).
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Figura 1: Características tumorais.

Fonte: Adaptado de Hanahan; Weinberg, 2011

A interação do tumor,  a  partir  da  sua criação e  evolução possui  diversos
mecanismos  intra  e  extracelular  que  mantem  a  o  seu  funcionamento  alterando
diversos fatores no seu microambiente afim de ele possa se sobressair das outras
células ao seu redor através de uma estratégia evolucionaria estável (EEE), exigindo
do  organismo  ou  do  tratamento  uma  resposta  eficaz  para  cada  ação  dos
mecanismos tumorais (Figura 1) (ARCHETTI; PIENTA, 2019).

O  entendimento  da  evolução  tumoral  em  consideração  como  forma  de
aplicação e a divergência entre a teoria dos jogos e a seleção natural, pois na teoria
dos jogos a forma de estratégia da célula tumoral comporta-se como um jogador em
potencial, variando e adaptando-se ao meio externo durante sua vida útil, divergindo
da  seleção  natural  age  de  forma  única  que  pode  ou  não  ser  passada  adiante
(KAREVA; KAREV, 2020).

A teoria dos jogos pode ser aplicada ao câncer para tentar elucidar as
estratégias de metabolização, comunicação intercelular, eliminação de toxinas e a
destinação de recursos para evoluir uma melhor resistência contra agentes externos,
sendo  possível  prever  a  linha  evolutiva  tumoral  para  assim aplicar  intervenções
clinicas mais objetivas, fazendo uma referência a um “jogo” onde os “jogadores” são:
o tratamento e o câncer (ALIZADEH et al., 2015).
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CONCLUSÕES

A partir das análises obtidas pela investigação científica conduzida nas bases
de dados,  identificou-se o valor  da estratégia diagnóstica baseada na teoria  dos
jogos, reforçando as evidências de que esta nova abordagem contribui para o rápido
diagnóstico do câncer, o que reflete no melhor prognóstico ao paciente acometido.
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