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Minociclina: tão longe
e de ser um
m antibióttico e perto de “ser”
” um poten
nte
a
analgésico
o
Dênis Aug
gusto Santa
ana Reis *
De acordo
o com o fa rmacologista
a e agraciad
do com o p
prêmio Nobe
el em
fisiolo
ogia/medicin
na (1988), Ja
ames Black, “o melhor modo
m
de cria
ar uma nova
a droga é com
meçar
com uma droga antiga”. Pois bem, o nú
úmero de no
ovos medicamentos dim
minuiu e o nú
úmero
de drogas que foram
f
repos
sicionadas, p
pelo fato de
e se descobrir novas ap
plicações pa
ara as
mesm
mas, cresceu nos últim
mos anos. U
Uma droga que foi rep
posicionada é a minociclina,
membro da famíília das tetra
aciclinas e u
usada por mais de 30 an
nos na clínicca devido as
s suas
proprriedades anttibióticas con
ntra bactéria
as gram-posiitivas e gram
m-negativas..
As tetracic
clinas foram descobertas nos anos de
d 1940 e co
onsistem em
m uma
família de produ
utos naturais
s derivados de diferente
es espécies de Streptom
myces spp ou de
postos semii-sintéticos. Elas agem
m inibindo a ligação no
n aminoaccil t-RNA co
om a
comp
subun
nidade ribos
ssomal 30S,, impedindo a incorpora
ação de aminoácidos e inibindo assim a
síntes
se de prote
eínas em ba
actérias. Co mo dito anteriormente, atualmentte sabe-se que
q
a
minociclina é mais do que iss
so, ela apressenta divers
sas atividade
es biológicass independen
nte da
sua a
atividade an
ntimicrobiana
a, incluindo atividade anti-apoptótic
ca, anti-infla
amatória, inibição
da an
ngiogênese e metástase tumoral, alé
ém de ativid
dade analgés
sica.
Diversos grupos de pesquisa ao
o redor do mundo têm
m investigad
do os
efeito
os antinocic
ceptivos das tetraciclin
nas, da minociclina em
e
especiall, tanto na
a dor
inflam
matória quan
ndo na neurropática. Prim
meiramente é importantte ressaltar que a minoc
ciclina
é ine
eficaz em in
nibir a nocicepção em quadros de dor agud
da, pois não
o mostrou efeito
antinociceptivo no
n teste da placa
p
quente
e ou o número de conto
orções induzzidos pela in
njeção
intrap
peritoneal de
e ácido acético, modeloss experimentais usados para estuda r a dor agud
da. No
que ttange a capa
acidade da minociclina
m
e m inibir a alodinia mecânica, sabem
mos que:
 Tanto a administraçção sistêmicca quanto in
ntratecal de minociclina
a inibe a alodinia
mecânica
a induzida pe
ela injeção in
ntraplantar de
d carragenina de ratos;;
 A administração intra
atecal de mi nociclina inibe a alodinia
a mecânica após a injeç
ção de
o de Freund
d’s (CFA) no
n músculo soleus gasstrocnemius
s (dor
Adjuvantte Completo
muscularr inflamatória
a);
mento com minociclina
m
in
nibe a alodin
nia mecânica
a em animaiis com neuro
opatia
 O tratam
diabética induzida po
or estreptom
micina;
elos de dor induzida porr câncer, tam
mbém foi co
onstatado a que a minoc
ciclina
 Em mode
reduz a hipernocicepção, apena
as quando é administrada em perríodos inicia
ais do
crescimento tumoral;
o intraperitoneal ou intrratecal de minociclina
m
re
eduz a alodiinia mecânic
ca em
 A injeção
modelos experimenta
ais de dor n europática. Interessante
emente, o sseu efeito só
ó pode
ser obserrvado se o tratamento
t
ffor realizado
o nos primeiros dias da neuropatia e não
em perío
odos tardios,, indicando a contribuição expressiv
va das micró
óglias na indução
da dor ne
europática.
dor por inib
Nesse sen
ntido, a min
nociclina seriia eficaz em
m reduzir a d
bir um
tipo específico de
d célula da glia, as m icróglias, se
em afetar os neurônioss ou astrócittos. A
micró
óglia tem um
ma origem mielóide,
m
com
mpartilha div
versas carac
cterísticas co
om os macró
ófagos
e a le
esão de nerv
vos periféricos induz a a
ativação microglial, caracterizada prrincipalmente
e pela
fosforilação da subunidade p38
p
de MAP quinases e aumento da
a expressão do seu marrcador
celula
ar, Iba-1/CD
D11b. O pic
co de ativaçção microglial na medula espinal g
gira em torn
no da
prime
eira semana
a após a lesão, segu
uido pela liberação de
e quimiocin as/citocinas próinflam
matórias porr micróglias, que por sua
a vez sensibiilizam a med
dula espinal..
Dessa form
ma a minoci clina agiria inibindo
i
a fo
osforilação da
a subunidad
de p38
de MA
AP quinases
s e a atividad
de do NFκB,, reduzindo dessa
d
forma a liberação
o de citocinas pró-
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inflam
matórias (IL--1β e TNF-α). Outros acchados demo
onstram que a lesão de n
nervos perifféricos
aume
enta a libera
ação de ATP
P pela micró
óglia, e este
e ATP age via receptore
es P2X4, ativ
vando
uma via depende
ente de Ca+2 e p38 MA PK que culm
mina na liberração de BDN
NF (Brain-de
erived
neuro
otrophic fattor). A adm
ministração iintratecal de BDNF ind
duz a ativa
ação microg
glial e
poten
ncialização de
d longo termo nas fibra
as C que contribui para a cronificaçção da dor, sendo
assim
m, após a ad
dministração
o minociclina
a ocorreria a diminuição da ativação
o microglial, além
de inibir potencia
alização de lo
ongo termo induzido pello BDNF.
Nos último
os anos fora
am iniciados
s vários ensa
aios clínicos para avaliar se a
eficác
cia da mino
ociclina em reduzir a do
or em modelos experim
mentais tam
mbém poderia ser
obserrvada na clíínica. O último ensaio cclínico inicia
ado para se investigar ttal pergunta
a está
sendo
o conduzido na Bélgica, e é intitulad
do “O efeito da minociclina na dor ca
ausada pela lesão
de ne
ervos” (Effec
ct of Minocy
ycline on Paiin Caused by
y Nerve Dam
mage) e essse estudo tem
m por
objettivo avaliar se o tratam
mento com minociclina
a em pacien
ntes com do
or neuropáttica é
efetiv
vo, quando comprada com
c
pacienttes que rec
ceberam placebo ou am
mitriptilina. Agora
resta esperar os resultados desse
d
ensaio
o e de outros
s que estão em
e andamen
nto.
Atualmentte está claro
o que a dor crônica,
c
espe
ecialmente a dor neurop
pática,
resultta principalm
mente da intteração de ccélulas da glia, neurônios e outras ccélulas do sis
stema
imune. Cada tipo
o celular tem
m a sua parrticipação e as intervenções terapê
êuticas devem ser
realiz
zadas em pa
adrões temp
porais distin
ntos. Em sum
ma, os estudos realizad
dos até mom
mento
indica
am que exis
ste apenas uma
u
pequen
na janela pa
assível de intervenção te
erapêutica com
c
a
minociclina na dor
d
crônica, principalme
ente na dorr neuropática. Vale resssaltar que vários
v
estud
dos em modelos animais
s têm demon
nstrado os efeitos
e
benéfficos da mino
ociclina. Dife
erente
utras drogas a minocic
de ou
clina seria u
uma droga com
c
múltiplos mecanism
mos de açã
ão em
difere
entes alvos, o que aume
enta em mui to a sua pos
ssibilidade de
e utilização tterapêutica.
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