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1. To
oxina isolada do veneno da jararaca potencializa ação da Bra
adicinina
A Bra
adicinina foi descoberta pelo Prof. D
Dr. Maurício Oscar da Ro
ocha e Silva em 1948, devido
d
a suas propried
dades hipote
ensivas. Ela
a foi detectada em pla
asma sangu
uíneo de an
nimais
inocu
ulados com veneno
v
de Bothrops jara
araca. Duran
ntes estudos posterioress, o seu estu
udante
de d
doutorado, Sérgio
S
H. Ferreira, esstudando fra
ações da toxina da m
mesma serp
pente,
identtificou um fa
ator capaz de
d aumenta r de maneira significav
va tanto a d
duração qua
anto a
propo
orção da vas
sodilatação que induz o estado hipo
otensivo em
m artérias ca
arótidas de cães
c
e
gatos
s anestesiad
dos, além de
e testar a pe
ermeabilidad
de capilar induzida pela bradicinina. Este
estud
do teve gra
ande importtância, pois permitiu que
q
o Laboratório Farm
macêutico Squibb
S
desen
nvolvesse o medicamento de prim
meira geraçã
ão dos cham
mados inibid
dores da enzima
conve
ersora da an
ngiotensina, o Captopril.
Referrência: Ferre
eira, SH. A Bradykinin--potentiating
g factor (BP
PF) present in the veno
om of
Bothrrops Jararca. : Br J Pharrmacol Chem
mother. 1965
5 Feb;24:163-169
Alerta
a submetido
o em 19/07/2
2016 e aceitto em 26/07/2016.
2. Iso
olamento de
e peptídeos potencializad
p
dores da açã
ão da bradicinina presen
ntes no vene
eno da
Bothrrops jararaca
a
O co
omplexo sisttema das cininas-angio
c
otensinas co
ompreende os precurso
ores, os pró
óprios
peptíídeos ativos,, as enzimas
s e receptorres alvos. Ne
este complexo sistema, a bradicina pode
ser in
nativada qua
ando sofre a ação da en
nzima converrsora de ang
giotensina, q
que atua ain
nda na
catáliise da reaçã
ão que form
ma angiotenssina II a partir de angio
otensina I. N
Neste trabalho, o
Prof. Dr. Sérgio
o H. Ferreirra e seus colaboradore
es, fraciona
aram o ven
neno da jarraraca
Bothrrops, isolara
am e identifficaram 9 p
peptídeos bio
ologicamente ativos cap
pazes de in
nibir a
ativid
dade da enziima conversora de angio
otensina, po
otencializando os efeitos da bradicinina. O
estud
do foi de grande im
mportância por representar mais
s um passso no rum
mo ao
desen
nvolvimento dos chama
ados inibidorres da enzim
ma converso
ora da angio
otensina, co
omo o
Capto
opril.
Referrência: Ferrreira, SH. Isolation off Bradykinin-Potentiatin
ng Peptidess from Botthrops
jarara
aca Venom*
*: Biochemistry. 1970 9,, 2583.
Alerta
a submetido
o em 19/07/2
2016 e aceitto em 26/07/2016.
3. Efe
eitos da indo
ometacina e da aspirina sobre a liberação de pro
ostaglandina
as
Este trabalho rep
presenta um passo a ma
ais em direçã
ão à elucidação dos meccanismos de
e ação
dos fármacos “tipo
“
aspirin
na”. Comple
ementando dados ante
eriormente mostrados pelos
mesm
mos pesquis
sadores: Sérrgio Ferreira
a, Salvador Moncada e John Vane,, em que células
c
isolad
das (plaquettas) produziam prostag landinas, ne
esse trabalho é demonsstrada a libe
eração
basall ou estimulada desses mediadore s pelo baço
o de cães, e mais impo
ortante, que
e esta
libera
ação é inibid
da por indom
metacina e a
aspirina. Ess
ses dados contribuíram para a descrição
poste
erior de que o mecanism
mo de ação dos anti-infflamatórios não esteroid
dais (ou fárm
macos
“tipo aspirina”) baseava-se
e na inibiçã
ão de enzim
ma COX, responsável pela síntes
se de
prosttaglandinas, o que rende
eu ao grupo o prêmio No
obel de Medicina em 198
82.
Referrência: Ferreira, S. H.;; Moncada, S.; Vane, J. R. Indom
methacin an
nd aspirin abolish
prosttaglandin release from th
he spleen. N
Nat New Biol,, v. 231, p. 237-239,
2
19
971.
Alerta
a submetido
o em 19/07/2
2016 e aceitto em 26/07/2016.
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4. Pro
ostaglandina
as e a analge
esia da aspirrina
Neste
e trabalho temos
t
o pes
squisador S érgio H. Ferreira trabalhando no D
Departamen
nto de
Farmacologia do
o Instituto de
d Ciências Médicas Bá
ásicas em Londres,
L
jun
nto com Sallvador
Monc
cada e John Vane. Neste período elle participa das descobe
ertas que le
evaram ao prêmio
p
Nobe
el de Medicin
na de 1983 para o Dr. John Vane referentes a inibição d
da biossínte
ese de
prosttaglandinas pela
p
aspirina
a e seu pape
el na inflama
ação.
Neste
e trabalho, este aspec
cto é explorrado no contexto do efeito analg
gésico de drogas
d
seme
elhantes, po
ois ainda nã
ão existia a noção de analgésicos
s não-esterroidais. Utilizando
indom
metacina, brradicinina e prostagland
dina E1 e E2
E em admiinistrações iintra-arteriais em
cães,, os pesquisadores verifficam que ass drogas do tipo da asp
pirina induze
em analgesia
a pela
remo
oção da facilitação produ
uzida pelas p
prostaglandinas endógenas produzid
das por estímulos
mecâ
ânicos ou químicos.
Referrência: Ferrreira SH, Moncada
M
S, Vane JR. Prostaglandins and th e mechanis
sm of
analg
gesia produc
ced by aspirin-like drugs . Br J Pharm
macol. 1973 Sep;49(1):8
S
86-97.
Alerta
a submetido
o em 19/07/2
2016 e aceitto em 26/07/2016.
glandinas es
5. O bloqueio da geração loca
al de prostag
sclarece o effeito analgéssico da aspirina
Em 1
1974, Sérgio H. Ferreira e seus colaboradorres Salvadorr Moncada e John Van
ne no
Depa
artamento de
d Farmacologia do In
nstituto de Ciências Médicas Básiicas em Lo
ondres
condu
uziram um estudo
e
visan
ndo à interaçção da bradicinina e as prostagland
dinas do tipo
o E1 e
E2, n
no intuito de
e demonstra
ar o efeito a
analgésico da
d aspirina via
v inibição na produção das
prosttaglandinas. O resultado
o científico de
essa pesquis
sa esclareceu que as pro
ostaglandina
as não
são rresponsáveis
s por causarrem o sinto ma de dor, mas sim sã
ão essenciai s na facilita
ação e
poten
ncialização da bradicinina. A asp irina por sua vez porr bloquear a produção
o das
prosttaglandinas consequente
c
emente redu
uziu os níveis de bradicinina que cu
ulminava no efeito
final analgésico.
Referrência: Ferre
eira, S. H. . The blockad
de of the loc
cal generatio
on of prosta
aglandins explains
the a
analgesic acttion of aspirrin.. Polish JJournal Pharrmacology Ph
harmacia, v . 26, n. 1, p.
p 77,
1974
4.
a submetido
o em 19/07/2
2016 e aceitto em 26/07/2016.
Alerta
6. A h
hiperalgesia das prostag
glandinas
Neste
es artigos, o Prof. Dr. Sérgio H. Ferrreira, agora lecionando na Faculdad
de de Medicina de
Ribeirão Preto, inicia uma
a série de trabalhos investigativ
vos tentand
do desvenda
ar os
meca
anismos da sensibilizaçã
ão periférica
a das prostaglandinas em fenôme nos inflama
atórios
que levam à hipe
eralgesia.
Atrav
vés de abordagens farrmacológicass e trabalh
hando, sobre
etudo com a administtração
intrap
plantar em ratos
r
e uma versão mod
dificada do método
m
Rand
dall-Selitto, u
utilizando prressão
consttante na pa
ata, o grupo
o do prof. Ferreira passa a inves
stigar de m
maneira grad
dual a
mediação de segundo mensa
ageiros na ca
ascata de sin
nalização pro
omovida porr prostaglandinas,
como
o a participa
ação do cAM
MP e o envollvimento de íons Ca2+ e sobretudo
o, a promoç
ção de
analg
gesia deste processo, principalmentte com uma
a importante
e implicação destes trab
balhos
que é a sugestão
o de um mec
canismo de a
analgesia periférica dos opioides.
Referrências:
 Ferreira SH, Nakamu
ura M. I - P
Prostaglandin
n hyperalges
sia, a cAMP//Ca2+ depe
endent
process. Prostaglandins. 1979 Au
ug;18(2):179-90.
Prostaglandiin hyperalge
 Ferreira SH, Nakamu
ura M. II - P
esia: the perripheral ana
algesic
activity of morphine
e, enkepha lins and op
pioid antago
onists. Prosstaglandins. 1979
Aug;18(2
2):191-200.
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Ferreira SH, Nakam
mura M. IIII - Prostag
glandin hyperalgesia: rrelevance of
o the
periphera
al effect for the analgessic action of opioid-antag
gonists. Prosstaglandins. 1979
Aug;18(2
2):201-8.
Alerta
a submetido
o em 19/07/2
2016 e aceitto em 26/07/2016.
7. Blo
oqueio pelo soro anti-m
macrófagos d
da migração de neutrófilos polimorfo
onucleares para
p
a
cavid
dade peritone
eal
Neste
e trabalho desenvolvido na Faculdad
de de Medic
cina de Ribeirão Preto, o professor Sergio
S
Ferre
eira em colab
boração com
m a professorra Gloria de Souza, investigaram o e
efeito do sorro anti
macrrófagos de ratos (rAMS
S) que foi testado sob
bre a influê
ência de gru
upos norma
ais ou
estim
mulados com
m Tioglicolato
o em popula ções de macrófagos da cavidade pe
eritoneal de ratos
na m
migração de neutrófilos polimorfon ucleares ind
duzida por carragenina.. Também foram
usado
os soro hete
erólogo de coelho e cé
élulas sanguíneas de ov
velha. O rAM
MS utilizados não
reagiram de form
ma cruzada com polimo
orfonucleare
es ou linfócittos nem afe
etaram as células
c
branc
cas circulanttes presente
es no exsuda
ado inflamattório. No enttanto aprese
entou uma reação
r
imunofluorescênc
cia positiva com macró
ófagos resid
dentes e es
stimulados. O rAMS In
n vivo
inibirram a funçã
ão dos mac
crófagos na fagocitose em células sanguíneass de ovelha
a e a
libera
ação de neuttrófilos polim
morfonuclearres (in vitro)).
Cavid
dades peritoneais estimu
uladas com tioglicolato, apresentara
am aumento
o na populaç
ção de
macrrófagos e re
esponderam com um a
aumento de
e neutrófilos
s polimorfon
nucleares qu
uando
desaffiados com soro heteró
ólogo ou co m carrageninam quand
do comparad
dos aos ratos do
grupo
o controle. Concluiu-se
C
que macrófa
agos residen
ntes participa
am no contrrole de neutrrófilos
polim
morfonucleares para o local de uma inflamaçãoa
aguda, agind
do como "céllulas de alarrme 'e
desen
ncadeando vários
v
meca
anismos de defesa o qu
ue acaba po
or proteger o hospedeiiro de
estím
mulos lesivos
s. Esta desc
coberta foi de extrema
a importância para estu
udos na áre
ea da
inflam
mação e a partir deste vários
v
mecan
nismos foram
m elucidados
s pelo grupo
o comandado
o pelo
profe
essor Sergio Ferreira.
Referrência: de So
ouza GE, Ferreira SH.Blo
ockade by antimacropha
age serum o
of the migrattion of
PMN neutrophils into the inflamed perito
oneal cavity. Agents Actions. 1985 O
Oct;17(1):97
7-103.
222.
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8. Intterleucina-1 beta como potente age nte hiperalgésico
Já tin
nham sido descritas na literatura du
uas proteínas inflamatórrias chamada
as genericam
mente
de In
nterleucina-1
1 (IL-1), IL-1
1β e IL-1α. S
Suas sequên
ncias de aminoácidos têm
m apenas 26
6% de
simila
aridade, mas suas atividades biológ
gicas são pa
arecidas. Alé
ém disso, a s duas molé
éculas
parec
cem agir no
n
mesmo receptor. A
As IL-1 lib
beram prota
aglandinas que sensibilizam
nocic
ceptores pro
ovocando hiperalgesia. Com isso,, foi testad
do pelo pro
ofessor Sérgio e
colab
boradores o efeito
e
hipera
algésico da IIL-1β e IL-1α
α em ratos. Os resultado
os mostraram
m que
a IL-1β quando administrada
a
a sistemicam
mente atuava como um potente age
ente hiperalg
gésico
o, já a IL-1α teve uma ação bem ma
ais amena. Assim,
A
com um provável local de ação periférico
tais p
pesquisadore
es tentaram delinear a região da IL
L-1β que me
ediava o efe
eito hiperalgésico,
para ser desenvo
olvido um tripeptídeo an
nálogo que pudesse
p
atua
ar como um analgésico. Após
testar vários aná
álogos, foi obervado
o
qu e alguns an
nálogos prov
vocavam hip
peralgesia qu
uando
administrados por
p
via intraperitoneal, mas outro
os três pos
ssuíam pou
uco ou nen
nhuma
ativid
dade hiperalgésica. Assim, quando um destes compostos foi testado isoladamentte, foi
obserrvado que quando
q
adm
ministrado p
por via subc
cutânea, ate
enuou o efe
eito hiperalg
gésico
produ
uzido pela IL-1β. Posterriormente, ttal molécula foi modifica
ada novame
ente, tornando se
mais efetiva e potente.
p
Os pesquisadorres observaram que esta nova dro
oga era capaz de
antag
gonizar dose
es crescente
es de IL-1β
β atuando como um an
ntagonista ccompetitivo. Além
disso
o, a dose que
e antagonizo
ou o efeito da
a IL-1β, tam
mbém antago
onizou a hipe
eralgesia ind
duzida
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por c
carragenina na pata, ma
as a não a hiperalgesia
a induzida por PGE2. O efeito analg
gésico
máximo obtido por
p
tal molé
écula foi sim
milar ao obttido com ind
dometacina. Entretanto, esta
droga
a não age inibindo a sííntese das p
prostaglandin
nas, já que não foi cap
paz de dimin
nuir a
libera
ação de PGE
E2. Portanto,, o peptídeo
o pôde ser co
onsiderado como
c
um prrotótipo para
a uma
nova classe de drogas
d
analg
gésicas, send
do chamadas de drogas que antago
onizavam a IL-1β.
Como
o essa nova
a molécula não interferriu na síntes
se de PGE2, foi sugerid
do que essa
a não
causa
ava lesões gástricas o que limitaria o uso em hu
umanos, com
mo ocorre co
om os analgé
ésicos
não e
esteroidais.
Porta
anto, este trrabalho perm
mitiu que fo
osse estudado um prottótipo de um
m antagonis
sta do
recep
ptor para IL-1β,
I
que deu origem
m ao medicamento Anakinra, qu
ue ainda hoje é
come
ercializado e indicado para o tratame
ento de artriite reumatoide em assocciação com outros
o
fárma
acos.
Referrência: Ferre
eira, S.H.; Lorenzetti, B.. B.; Bristow
w, A. F.; Poo
ole, S. Interle
eukin-1 beta
a as a
poten
nt hyperalge
esic agent antagonized
a
by a tripeptide analogu
ue. NATURE
E., v. 334, p.698p
700, 1988.
Alerta
a submetido
o em 19/07/2
2016 e aceitto em 26/07/2016.
9. Me
ecanismo de
e ação da analgesia
a
pe
eriférica da morfina - estimulação d
do sistema do Larg/N
NO/GMPc
Neste
e trabalho de
d 1991 realizado na Fa
aculdade de Medicina de Ribeirão P
Preto, o Pro
of. Dr.
Sergiio Ferreira e colegas investigaram
m se o mec
canismo perriférico de o
opioides, co
omo a
morfiina, poderia
a assemelha
ar-se ao da
a acetilcolina, promovendo analge sia por me
eio da
estim
mulação da produção de
e GMPc me
ediada pela produção de óxido nítrrico. Utilizan
ndo o
estím
mulo mecânic
co em ratos,, prostagland
dina E2 (PGE
E2) foi administrada perrifericamente
e para
induz
zir a sensibillização do lo
ocal, reduzin
ndo o tempo
o de reação do animal frrente ao esttímulo
mecâ
ânico. Foi ve
erificado que
e o efeito da
a morfina da
a atividade da
d enzima g
guanilato ciclase e
tamb
bém da produção de GMPc, uma vezz que enquanto o uso de
e inibidor da
a guanilato ciclase
c
abolia
a o efeito do opioide, o bloqueadorr da degradação de GM
MPc potencia
alizava seu efeito.
e
Tamb
bém foi visto
o que a inib
bição da prod
dução de NO
O também era
e capaz de
e impedir o efeito
antinociceptivo. A descoberta
a desta via i nfluenciou em
e trabalhos
s posterioress que reafirm
maram
os ac
chados do Prrof. Sergio, demonstran do o mecanismo de ação periférica desta importante
classe
e de drogas
s, além de permitir o e
estudo de diferentes drogas e com
mpostos com ação
simila
ar.
Referrência: Ferre
eira, S. H. ; Duarte, I. D
D. G. ; Lorenzetti, B. B. . The Molecu
ular Mechanism Of
Action Of Periph
heral Morphine Analgessia: Stimulation Of Cgm
mp System Via Nitric Oxide
ase. EUR. J. PHARMACOL
L., v. 201, p
p. 121-122, 1991.
1
Relea
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a submetido
o em 19/07/2
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na depende
10. A analgesia
a periférica
a da morfin
e da ativação da via
a de sinaliização
PI3Kγ
γ/AKT/nNOS
S/NO/KATP
A mo
orfina é a drroga mais prescrita e effetiva utiliza
ada para o tratamento
t
a
analgésico da
d dor
pós-o
operatória e aguda seve
era. Seu uso
o é limitado
o pelos efeitos adversoss como deprressão
respiratória, tole
erância e ad
dição. O Drr. Sérgio H. Ferreira pu
ublicou ante
eriormente que
q
a
morfiina também
m produz an
nalgesia perriférica na dor
d
inflamattória permittindo desenv
volver
opióid
des periféric
cos desprovidos de efei tos colatera
ais centrais. Os mecanissmos moleculares
desen
ncadeados pela
p
morfina para promo
over esta açã
ão não foram
m completam
mente elucid
dados.
Neste
e sentido, o Dr. Sérgio H.
H Ferreira ccom colaboração do Dr. Fernando Q
Q. Cunha e do
d Dr.
Thiag
go M. Cunha
a, entre outros, elucida
aram o pos
ssível mecan
nismo moleccular da mo
orfina,
utiliza
ando PGE2, norepinefrina e CFA ccomo modelos inflamató
órios de hip
pernocicepçã
ão em
animais nNOs -/--, testes bioq
químicos e e
eletrofisiológicos.
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A m
morfina ativ
va os rece
eptores de opióides em neurôn
nios nocice
eptivos prim
mários
desen
ncadeando a activação da via PI3
3Kγ/AKT, qu
ue por sua vez pode e
estimular nN
NOS e
aume
entar a pro
odução de NO. Em ú
última instância o NO, indiretam ente atravé
és da
estim
mulação da cGMP/PKG
G aumenta a express
são de ca
anais KATP promovendo a
hiperrpolarização do neurônio
o nociceptivo
o primário. O desenvolv
vimento de drogas com
m ação
perifé
érica da morfina
m
pode
e representtar novas estratégias
e
para o tra
atamento da
a dor
inflam
matória.
Referrência: Cunh
ha, T. M., Roman-Camp
R
pos, D., Lotufo, C. M., Duarte, H. L., Souza, G.
G R.,
Verri,, W. A., ... & Sachs, D. (2010). Mo rphine perip
pheral analge
esia depend s on activattion of
the P
PI3Kγ/AKT/n
nNOS/NO/KA
ATP signaling
g pathway. Proceedings
s of the Nat ional Academy of
Scien
nces, 107(9), 4442-4447
7.
Alerta
a submetido
o em 19/07/2
2016 e aceitto em 26/07/2016.

5

