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Cancer, aterosclerose e a dominância do sistema simpático
Li com interesse o artigo "Hipótese: Cancer, causas e mecanismos" por John Spottiswood,
publicado em Positive Health na edição 110 - Abril de 2005 (1), onde ele propõe o desequilíbrio
do sistema nervoso autônomo como causa do câncer
A partir desse artigo eu tomei conhecimento sobre um estudo apresentado no Terceiro
Congresso Mundial sobre o Cancer, realizado em 1997, mostrando uma correlação
extremamente elevada no câncer desenvolvido em indivíduos onde nos quais foi percebida
uma alta atividade do sistema nervoso simpático (2). Ele também citou no artigo, além de
outros estudos cujos autores tiveram a mesma linha de pensamento, um trabalho mostrando
que uma grande disfunção no sistema nervoso autônomo é extremamente comum em
pacientes com avançado estágio de cancer (3).
Bem, eu acho que John Spottiswood está certo em sua suposição. Além disso, levando em
conta a descoberta de que drogas com propriedades simpatolíticas -- diretamente através da
redução da atividade do sistema nervoso simpático ou indiretamente através da melhora da
função dos barorreceptores ou através do reforço do sistema nervoso vagotônico, como
digitálicos (digoxina, digitoxina, etc ..., em baixas dosagens) (4) e betabloqueadores (5), são
agora considerados como potenciais agentes anticancerígenos. Recentemente, um estudo
descobriu que a vitamina C intravenosa aumenta o poder da quimioterapia no combate ao
cancer. (6). Certamente o benefício da vitamina C no tratamento do câncer é resultado de sua
propriedade melhorando a função dos barorreceptores ou da redução na atividade simpática
(7,8,9).
Por outro lado, é bem conhecido que o cancer e a aterosclerose partilham em comum muitos
fatores de risco, a maioria deles levando a dominância simpática sobre o sistema
parassimpático (10). Além disso, já foi reconhecido há bastante tempo o valor dos programas
de redução de estresse, como técnicas de relaxamento, no tratamento do câncer e da doença
aterosclerótica.
Digitálicos, betabloqueadores e vitamina C também são potenciais agentes antiateroscleróticos, defendidos por nossa teoria da acidez na aterosclerose (11,12,13), onde a
dominância simpática é o primeiro passo na cascata de eventos que levam ao processo
aterogênico.
É particularmente interessante notar sobre as recentes descobertas por pesquisadores da
Alemanha (14) e dos EUA (15), mostrando que há uma associação inversa entre a história do
cancer e da doença aterosclerótica comprovada por autópsia, diferindo nas taxas dependendo
do tipo de câncer. Estes trabahos confirmam os resultados de estudos antigos, como aquele
feito por Wansher e colegas em 1951 que, com base no material de autópsias de 1835 casos,
demonstraram que as lesões ateroscleróticas são menos pronunciadas em pacientes sofrendo
de carcinoma do que entre pessoas sem cancer (16).
A solução do enigma representado pela relação inversa entre o câncer e a doença
aterosclerótica pode levar algum tempo. Em nossa opinião as vias metabólicas e a disfunção
nervosa autônoma são potenciais caminhos para resolver a questão e deveriam ser priorizados
pelos investigadores nesta tarefa. Enquanto isso, milhões e milhões de pessoas com câncer
ou aterosclerose merecem solução imediata para suas doenças. Medicamentos simpaticolíticos
e vitamina C, além da redução de estresse, são alternativas muito boas para isso.
Nota: A dominância simpática contínua leva ao aumento na liberação de catecolaminas
(hormônios do stress, tais como adrenalina e noradrenalina) acelerando o metabolismo da
glicólise, elevando assim a concentração de ácido láctico/lactato no sangue e tecidos podendo
agravar o cancer e as doenças ateroscleróticas, entre outras condições clínicas (17).
Finalmente, é importante mencionar um estudo publicado em 2013 pela Science. {18] Os
autores dizem em sua conclusão: ". Estes resultados sugerem que a formação de novas fibras
nervosas dentro e ao redor de tumores da próstata pode alterar o comportamento do tumor. O
sistema nervoso autônomo parece exercer funções duplas no câncer de próstata: novos nervos
simpáticos promovem os estágios iniciais da genêse do tumor, enquanto fibras do nervo
parassimpático promovem a disseminação do câncer. É concebível que as drogas visando os
dois ramos do sistema nervoso autônomo podem proporcionar benefícios terapêuticos. "
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