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a
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De acordo
o com a Orrganização Mundial
M
de Saúde foram
m diagnosticados
14,1 milhões de novos casos de câncerr no mundo em 2012 e há 32,6 miilhões de pe
essoas
viven
ndo com câ
âncer [1]. O acesso a métodos de diagnós
stico e ao tratamento com
quimioterapia contribui para o aumento da sobrevida
a destes pac
cientes e, co
onsequentem
mente,
para o aparecime
ento de efeitos adversoss que impac
ctam a qualidade de vida
a dos pacien
ntes e
de su
uas famílias. A neurotox
xicidade ind uzida por quimioterapia
a é um dos principais efeitos
e
adverrsos observa
ados em pa
acientes em tratamento
o contra o câncer
c
e pod
de ser obse
ervada
tanto
o no sistema
a nervoso ce
entral (déficiit de cognição), como no
n sistema n
nervoso periférico
(neurropatia perifférica). A duração
d
e a severidade
e destes sin
ntomas depe
v
endem de vários
fatore
es, dentre eles,
e
o agentte terapêuticco empregad
do, a dosage
em e o regim
me de tratam
mento
e o p
próprio pacie
ente. No SN
NC, os sinto
omas também são conhecidos como
o “chemobra
ain” e
inclue
em déficit de
e atenção, memória
m
ea
aprendizado e até fadiga
a. Usualmentte estes sinttomas
regrid
dem com o final da tera
apia, embora
a numa parc
cela significa
ativa de paciientes o défiicit de
cogniição pode se
e tornar permanente [2]]. A neuropa
atia periféric
ca é, em gerral, sensoria
al e os
sintomas incluem
m parestesia,, alterações da propriocepção, alteração da sen sibilidade té
érmica
e dorr aguda e crônica, que pode ser tã
ão impactante a ponto de interrom per o tratam
mento
quimioterápico [3
3].
As drogas
s antineoplássicas que mais
m
frequentemente ind
duzem neuro
opatia
perifé
érica são os derivados de
d platina, ta
axol, vinca alcalóides,
a
bo
ortezomib e a talidomida [4].
Estes
s agentes prreferencialm
mente afetam
m células qu
ue se dividem rapidame
ente. No entanto,
várias evidências
s experimentais indicam
m que a cisplatina, por exemplo,
e
afe
eta diretame
ente o
corpo
o celular e cé
élulas adjace
entes dos ne
eurônios aferrentes primá
ários no gâng
glio da raiz dorsal
d
(GRD
D). Após adm
ministração sistêmica de
e cisplatina,, o acúmulo de adutos de platina-D
DNA é
maior em neurrônios do GRD
G
do qu
ue em qualquer outro
o tecido e a gravidad
de da
neuro
otoxicidade está relacion
nada com a quantidade de adutos formada
f
[5,6
6]. Como o corpo
celula
ar destes ne
eurônios sensoriais perriféricos enc
contra-se no
o GRD, que é desprovid
do de
barre
eira hematoe
encefálica, esta
e
caracterrística anatômica pode contribuir
c
pa
ara que células do
GRD sejam mais suscetíveis ao dano cau
usado pelos agentes
a
antiineoplásicos .
n
cia da
Ainda objeto de estu do é se a neurotoxicid
ade é uma consequênc
ativação dos me
esmos mecanismos que
e produzem morte celular nas célu las canceríg
genas.
Embo
ora o mecan
nismo de açã
ão das diverrsas classes de drogas utilizadas
u
parra tratar o câncer
c
seja diferente, os pacien
ntes diagno
osticados com neurop
patia perifé
érica usualm
mente
sentam sinto
omas similarres. Desta fo
orma, é pos
ssível que a neurotoxicid
dade induzid
da por
apres
agenttes diferente
es seja causa
ada pelos m
mesmos meca
anismos.
Estratégias para prev
venir e/ou trratar os sintomas da ne
europatia ind
duzida
por q
quimioterápicos tem sido
o extensame
ente estudadas nos últimos anos, n
no entanto, ainda
há po
ouco conhec
cimento sobrre os mecan
nismos pelos
s quais drog
gas antineop
plásicas prod
duzem
neuro
otoxicidade. Mais importtante, ainda
a não há trattamento efic
caz para pre
evenir ou rev
verter
a neu
uropatia perriférica. Segundo a Asso
ociação Inte
ernacional pa
ara Estudos da Dor (IA
ASP) o
tratamento farmacológico pa
ara dor neurropática é meramente
m
sintomático
s
e inclui o uso
u
de
antidepressivos, bloqueadores de cana is de cálcio
o, anticonvulsivantes e opióides [7
7]. No
entan
nto, este tratamento pro
oduz apenas alívio parcia
al da dor e ainda
a
há pelo
o menos 50%
% dos
pacie
entes tratado
os para dor neuropática
n
que não aprresentam nenhuma melh
hora [8].
Destarte, o principal desafio da pesquisa bá
ásica e clíni ca é desenv
volver
estratégias capa
azes de pre
evenir ou re
everter a neurotoxicida
n
ade sem altterar o pottencial
quimioterápico das drogas existentes, co
ontribuindo para a melh
hora na qua lidade de vida de
um n
número cada vez mais crrescente de pacientes qu
ue sobrevive
em ao câncerr.
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