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Todas as vezes que nos deparamos com problemas em nossa vida, observamos o quanto 

somos frágeis. As alegrias se vão e só fica a verdade de que somos impotentes para lidar com 

adversidades que surgem no decorrer de nossa existência.

Deus nos deixa lições interessantes em sua criação para nos mostrar o contrário, que o 

homem foi criado forte e que essa força é sempre adquirida e absorvida dessas situações 

adversas. 

Você conhece uma árvore chamada carvalho? 

Pois é, essa árvore é usada pelos botânicos e geólogos como um medidor de catástrofes 

naturais do ambiente. Quando querem saber o índice de temporais e tempestades ocorridas 

numa determinada floresta, eles observam logo o carvalho, que naturalmente é a árvore que 

mais absorve as conseqüências de temporais. Quanto mais temporais e tempestades o carvalho 

enfrenta, mais forte ele fica. Suas raízes naturalmente se aprofundam mais na terra e seu 

caule se torna mais robusto, sendo impossível uma tempestade arrancá-lo do solo ou derrubá-

lo. 

Mas não pense que os cientistas precisam fazer essas análises todas para saber isso. 

Basta apenas eles olharem para o carvalho. Por absorver as conseqüências das tempestades, a 

robusta árvore assume uma aparência disforme, como se realmente tivesse feito muita força. 

Muitas vezes uma aparência triste. Cada tempestade para um carvalho é mais um desafio a 

ser vencido e não uma ameaça! Numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, mas 

o carvalho permanece firme! 

Assim somos nós. Devemos tirar proveito das situações contrárias à nossa vida e ficar 

mais fortes. Um pouco marcados. Muitas vezes com aparência abatida, mas fortes! Com 

raízes bem firmes e profundas na terra! 

Podemos, com isso, compreender o que o nosso PAI maravilhoso quis nos ensinar, 

quando disse que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E também a confiança do 

rei Davi quando cantou: 

_“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum, 

porque TÚ estás comigo...” 

Por isso quando olhar pela janela o lindo alvorecer, lembre-se de que não há temor com 

os  infortúnios da dia, porque DEUS está consigo! 

 



 

"As palavras de Deus estão escritas no mundo que nos rodeia. 

Basta prestar atenção ao que acontece em nossa vida para descobrir, 

em qualquer momento, onde Ele esconde Suas palavras e Sua vontade." 

(Paulo Coelho) 
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"Ninguém que passa em nossa vida, passa em vão. 
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que os tornam todos iguais." 

(Lao-Tsé) 
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"Feliz aquele que transfere o que sabe 

e aprende o que ensina." 

(Cora Coralina) 
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"Os poderosos podem matar uma, duas ou até três rosas, 

mas jamais poderão deter a primavera." 

(Che Guevara) 
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 Resumo

Os neutrófilos desempenham um papel fundamental na defesa do organismo 
contra microrganismos invasores, através da fagocitose, da degranulação e da 
produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), sendo que esta última é 
decorrente da ativação do metabolismo oxidativo dos neutrófilos. As EROs produzidas, 
tais como O2·-, H2O2, HO·, HOCl, 1O2 e NO, que são essenciais para matar os 
microrganismos fagocitados, podem também ser liberadas para o meio extracelular e 
causar lesões oxidativas aos tecidos do hospedeiro. Essas lesões têm sido implicadas 
na patogênese de doenças como aterosclerose, câncer, artrite reumatóide, pneumonia 
e enfisema pulmonar. Com o intuito de prevenir essas lesões oxidativas, tem-se 
investigado a atividade antioxidante de diversos compostos, especialmente os 
derivados de plantas. 

 Neste trabalho foram avaliadas as atividades de oito cumarinas simples 
(compostos 1 a 8) sobre o metabolismo oxidativo de neutrófilos de coelho estimulados 
com Zimosan opsonizado, empregando-se os ensaios de quimioluminescência (QL) 
dependente de lucigenina (QLluc) e de QL dependente de luminol (QLlum). A QLluc 
reflete a produção apenas de O2·- , enquanto que a QLlum é resultante da oxidação do 
luminol pelas diversas EROs produzidas pelos neutrófilos estimulados. Assim, a 
inibição da QLluc e da QLlum será decorrente da redução da concentração das EROs 
responsáveis pela oxidação da lucigenina e do luminol no meio de reação, 
respectivamente. 

Foram avaliadas também a atividade dos antioxidantes α-tocoferol, butil-
hidroxitolueno (BHT) e quercetina sobre a QLlum e a QLluc, e a toxicidade das 
cumarinas 1 a 8 e dos três antioxidantes citados sobre os neutrófilos de coelho. 
Determinou-se o coeficiente de partição e o volume molecular das cumarinas 1 a  8. 

Dentre os três antioxidantes, observou-se que a quercetina inibiu tanto a QLlum 
quanto a QLluc, e não foi tóxica para os neutrófilos, na concentração de 50 µmol/L. O 
α-tocoferol não inibiu a QLlum nem a QLluc, enquanto o BHT foi tóxico para os 
neutrófilos de coelho.  

Para as cumarinas simples, observou-se que: (1) a cumarina 1 não apresentou 
atividade inibitória sobre a QLluc e sobre a QLlum; (2) as cumarinas 3, 4, 5 e 6 tiveram 
atividades inibitórias sobre a QLluc semelhantes à da quecetina, que foram maiores 
que as das cumarinas 2, 7 e 8; (3) as atividades inibitórias das cumarinas 2 a 8 sobre 
a QLluc não estão relacionadas à lipofilicidade e ao volume molecular desses 
compostos, nem à toxicidade dos mesmos sobre os neutrófilos de coelho; (4) as 
cumarinas 3 e 4 provocaram aumento da QLlum medida, enquanto as demais não 
tiveram atividade neste sistema. 
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" Em todos os seus sonhos mais belos o homem  

nunca inventou coisa mais bela do que a natureza."  

(Alphonse de Lamartine) 
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 Summary

Neutrophils play a crucial role in the defense of the organism against invading 

microorganisms, thorough phagocytosis, degranulation and generation of reactive 

oxygen species (EROS). The last one is a consequence of activation of neutrophils' 

oxidative metabolism. The produced EROs, such as O2·-, H2O2, HOCl, HO·, 1O2 and  

NO, which are essential for killing phagocyted microorganisms, may also be released 

to the extracellular milieu and inflict oxidative damage to host tissues. This damage has 

been implicated in the pathogenesis of diseases, such as arteriosclerosis, cancer, 

rheumatoid arthritis, pneumonia and lung emphysema. The antioxidant activity of many 

compounds, especially those obtained from plants, has been investigated with the aim 

of avoid such oxidative damage. 

In this work, we studied the activity of eight simple coumarins (compounds 1 to 

8) on the oxidative metabolism of rabbit neutrophils upon stimulation by opsonized 

zymosan, using luminol- (QLlum) and lucigenin (QLluc)-enhanced chemiluminescence 

(QL) assays. QLluc reflects generation of O2·- only, whereas QLlum is a result of 

luminol oxidation by the various EROs produced by the stimulated neutrophils. 

Inhibition of QLluc and of QLlum will be a consequence of the decrease of the 

concentration of that EROs which are involved in the oxidation of lucigenin and luminol, 

respectively, in the reaction medium. 

We also evaluated the activity of the antioxidants α-tocopherol, butyl-

hydroxytoluene (BHT) and quercetin on QLlum and QLluc, and the toxicity of 

coumarins 1 to 8 and the three antioxidants on rabbit neutrophils. Partition coefficient 

and molecular volume values of coumarins 1 to 8 were determined. 

We observed that, among the three antioxidants, quercetin inhibited QLlum and 

QLluc, and was not toxic to the neutrophils at concentration of 50 µmol/L. BHT was 

toxic to the rabbit neutrophils whereas α-tocopherol did not inhibit QLlum nor QLluc. 

For the simple coumarins we observed that: (1) coumarin 1 did not inhibit 

QLlum nor QLluc; (2) coumarins 3, 4, 5 and 6 had inhibitory effects, which were similar 

to the quercetin and higher than coumarins 2, 7 and 8; (3) the inhibitory activities of 

coumarins 2 to 8 on QLluc were not related to the lipophilicity and to the molecular 

volume of these compounds, nor to their toxicity upon the rabbit neutrophils; (4) 

coumarins  3 and  4 increased the QLlum, whereas the others had no effect on this 

system. 
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