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CARVALHO, C.A. Modulação da apoptose de neutrófilos humanos em cultura pela 
galangina e 6,7-diidroxi-3-[3',4'-metilenodioxifenil]-cumarina. 2015. 84f. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2015 

 
Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes na circulação sanguínea, sendo recrutados 
rapidamente para os locais de infecção e inflamação. Em condições fisiológicas, os 
neutrófilos circulantes possuem tempo de vida curto, de cerca de 6 a 8 horas, mas a sua 
sobrevida pode aumentar em condições inflamatórias. O papel dos neutrófilos em diversas 
doenças foi negligenciado por muito tempo, em parte devido àsdificuldades em seu estudo e 
manipulação, pois os mesmos são facilmente ativados e difíceis de serem mantidos em 
cultura. Nos últimos anos, o advento de novas técnicas e o aprimoramento de condições 
laboratoriais têm possibilitado uma investigação mais ampla da fisiopatologia dos neutrófilos 
e revelado a diversidade de funções e interações dessas células. Para dar continuidade aos 
estudos visando o entendimento de como as funções efetoras dos neutrófilos podem ser 
moduladas por produtos naturais e sintéticos, e a aplicação desse conhecimento no tratamento 
de patologias nas quais tais leucócitos participam, o presente trabalho estabeleceu, 
primeiramente, as condições experimentais para a cultura de neutrófilos humanos. As células 
mantiveram-se viáveis e em estado de repouso por até 24 horas, tanto em solução balanceada 
de Hank’s quanto em meio RPMI. A funcionalidade dos neutrófilos foi avaliada através da 
sua capacidade de produzir espécies reativas de oxigênio (ERO), medida por 
quimioluminescência dependente de luminol (QLlum). Diferentemente do meio RPMI, a 
solução balanceada de Hank’s não interferiu no ensaio de QLlum, possibilitando a análise da 
funcionalidade das células. Durante o período de cultura celular de 24 horas, os neutrófilos 
mantiveram a sua capacidade de produzir ERO em quantidades suficientes para serem 
detectadas e permitirem a avaliação do efeito inibitório de substâncias antioxidantes. Em 
seguida, este trabalho avaliou o efeito de dois antioxidantes – a 3-fenilcumarina 6,7-diidroxi-
3-(3’,4’-metilenodioxifenil)-cumarina (C13) e o flavonol galangina – na produção de ERO 
pelos neutrófilos. Ambas as substâncias inibiram esta função efetora dos neutrófilos durante 
todo o período de cultura analisado, indicando que as mesmas não foram degradadas a ponto 
de perderem a sua atividade antioxidante. As condições de cultura padronizadas 
possibilitaram também a avaliação do efeito da galangina e da C13 na viabilidade celular. Na 
maior concentração analisada (20 µM), ambas as substâncias não alteraram a porcentagem de 
células viáveis (aproximadamente 80%), mas modularam os estágios de sobrevivência dos 
neutrófilos, reduzindo a porcentagem de células em apoptose e aumentando a porcentagem de 
células em necrose, principalmente após 18 horas de cultura. Portanto, a solução balanceada 
de Hank´s é adequada para manter neutrófilos humanos em cultura por até 24 horas, 
possibilitando a avaliação do efeito de substâncias antioxidantes na produção de ERO por 
estas células e na sua viabilidade. 

 
Palavras-chave: neutrófilo, cultura celular, apoptose, 6,7-diidroxi-3-(3’,4’-
metilenodioxifenil)-cumarina, galangina, imunocomplexo. 
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CARVALHO, C. A. Modulation of apoptosis of cultured human neutrophils by galangin 
and 6,7-dihydroxy-3-[3',4'-methylenedioxyphenyl]-coumarin. 2015. 84f Dissertation 
(Master) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

Neutrophils are the most abundant leukocytes in blood, which are rapidly recruited to sites of 
infection and inflammation. Circulating neutrophils have a short lifetime of about 6 to 8 hours 
under physiological conditions, but their survival can be increased under inflammatory 
conditions. The role that neutrophils play in various diseases was long neglected, partially due 
to the difficulties to study and manipulate these cells, which are easy to activate and hard to 
maintain in culture. In recent years, the development of new techniques and improvement of 
laboratory conditions have broadened the investigation of neutrophil physiopathology and 
revealed the variety of functions and interactions of these cells. To continue the studies to 
understand how the effector functions of neutrophils can be modulated by natural and 
synthetic products, and to apply such knowledge to treat diseases in which these leukocytes 
participate, the first part of the present work established the experimental conditions to culture 
human neutrophils. Cells cultured in either Hank’s balanced solution or RPMI medium 
remained viable and in the resting state for up to 24 hours. Neutrophil functionality was 
evaluated through its ability to produce reactive oxygen species (ROS), assessed by the 
luminol-enhanced chemiluminescence assay (CL-lum). In contrast to RPMI medium, Hank’s 
balanced solution did not interfere in the CL-lum assay and thereby allowed analysis of 
neutrophil functionality. During the 24-hour cell culture period, neutrophils maintained their 
capacity to produce ROS in detectable amounts that were sufficient to assess the inhibitory 
effect of antioxidant compounds. Next, this work examined the effect of two antioxidants – 
the 3-phenylcoumarin 6,7-dihydroxy-3-[3’,4’-methylenedioxyphenyl]-coumarin (C13) and 
the flavonol galangin – on ROS production by neutrophils. Both compounds suppressed this 
effector function of neutrophils during the whole culture period studied, indicating that they 
were not degraded to the point of losing their antioxidant activity. The standardized culture 
conditions also allowed assessing whether galangin and C13 affected cell viability. At the 
highest concentration tested (20 µM), both compounds did not alter the cell viability 
percentage (around 80%) but modulated the neutrophil survival stages by reducing the 
percentage of apoptotic cells and increasing the percentage of necrotic cells, particularly after 
18 hours of culture. Therefore, Hank’s balanced solution is suitable to culture human 
neutrophils for up to 24 hours, and enables to assess the effect of antioxidant compounds on 
neutrophil ROS production and viability. 

 

Key words: neutrophil, cell culture, 6,7-dihydroxy-3-[3’,4’-methylenedioxyphenyl]-

coumarin, galangin, immune complex. 
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1.1. Neutrófilos 

Os neutrófilos são células sanguíneas pertencentes à linhagem dos glóbulos brancos, 

que fazem parte do sistema imune inato e possuem um papel crucial na primeira linha de 

defesa contra a invasão de bactérias, fungos e protozoários (Hatanaka et al., 2006; Gungor et 

al., 2010; Nguyen-Jackson et al., 2010). Em condições normais, o tempo de vida dos 

neutrófilos na circulação é de cerca de 6 a 8 horas, mas durante processos inflamatórios, essas 

células podem receber estímulos que elevam o seu tempo de vida na circulação sanguínea 

(Cascão et al., 2010; Pruchniak et al., 2013; Wang; Arase, 2014).  

Os neutrófilos são formados na medula óssea e são classificados como granulócitos, 

como os eosinófilos e basófilos, por possuírem grânulos capazes de eliminar patógenos. Sua 

maturação é um processo que requer fatores de crescimento como o fator estimulador de 

colônia de granulócitos (G-CSF), e envolve vários estágios de desenvolvimento que incluem 

pró-mielócitos, mielócitos e metamielócitos, até a completa maturação com a formação dos 

grânulos e a segmentação do núcleo (Bardoel et al, 2014) (Figura 1.1). 

 

                                

Figura 1.1. Neutrófilo e suas características morfológicas: núcleo segmentado e grânulos 
citoplasmáticos. Fonte: Laboratório de Bioquímica da FCFRP-USP. 

 

Após a geração na medula óssea, os neutrófilos maduros migram através da parede dos 

vasos pela via paracelular (entre as células endoteliais) ou via transcelular (através das células 

endoteliais), para os locais de inflamação ou infecção em direção às maiores concentrações 

dos estímulos quimiotáticos exógenos (ex: produtos bacterianos) ou endógenos (ex: citocinas, 

C5, etc.) (Ciccheti et al, 2002; Mócsai, 2013; Mayadas et al., 2014). O recrutamento rápido de 

neutrófilos para os tecidos é de fundamental importância para o sistema imunológico inato 

(Kobayashi; DeLeo, 2012). 

Durante a fase inicial de uma resposta inflamatória, o endotélio vascular expressa 

moléculas de adesão como P e E-selectinas que irão interagir com ligantes expressos 

constitutivamente nos neutrófilos – PSGL-1 (glicoproteína ligante de P-selectina – 1), levando 



 

à ligação inicial dos neutrófilos ao endotélio (captura), seguido do rolamento ao longo do 

endotélio, firme adesão às células endoteliais, rastejamento ao longo do endotélio, e a 

transmigração de neutrófilos para o tecido em direção ao local da inflamação, ativando a 

maquinaria microbicida dos neutrófilos (Borregaard, 2010; Bardoel et al, 2014; Mayadas et 

al., 2014). 

 

1.2. Grânulos  

Para que os neutrófilos exerçam sua função imunológica são necessárias diversas 

proteínas pertencentes a três tipos de grânulos que são liberados no processo de degranulação 

(Pruchniak et al., 2013). À medida que vão se diferenciando na medula óssea, os granulócitos 

desenvolvem grânulos citoplasmáticos por um processo denominado granulopoiese 

(Borregaard, 2010). Os neutrófilos formam os grânulos de forma contínua durante seu 

processo de diferenciação que consiste em mieloblastos, promielócitos, fase na qual se 

originam os grânulos primários, mielócitos, que originam os grânulos secundários, 

metamielócitos – que formam os grânulos terciários e, finalmente, neutrófilos segmentados, 

que originam as vesículas secretórias e são capazes de deixar a medula óssea e entrar na 

corrente sanguínea (Bardoel et al, 2014; Wang; Arase, 2014).  

A liberação desses grânulos e vesículas durante a resposta inflamatória ocorre de 

forma sucessiva e inversa à sua produção, sendo as vesículas secretórias as primeiras a serem 

liberadas, seguidas pelos grânulos terciários, secundários e primários, respectivamente 

(Pruchniak et al., 2013). 

Os grânulos primários ou azurófilos contêm principalmente agentes antimicrobianos 

como defensinas, mieloperoxidase (MPO) – que é a responsável pela conversão do Peróxido 

de Hidrogênio (H2O2), em ácido hipocloroso (HOCl), principalmente; elastase e catepsina G. 

Grânulos secundários ou específicos contêm principalmente fosfatase alcalina, lactoferrina, 

lisozima, o complexo enzimático da NADPH oxidase e colagenase. A lactoferrina sequestra 

ferro livre, o que inibe o crescimento bacteriano e aumenta a permeabilidade à lisozima, 

culminando na ruptura da parede celular bacteriana. Já os grânulos terciários são compostos 

principalmente de duas proteínas, catepsina e gelatinase (conhecidos também como 

metaloprotease nove (MMP9), enzimas capazes de degradar componentes da matriz 

extracelular, incluindo colágeno, fibronectina e proteoglicano, o que facilita o processo de 

diapedese e migração dos neutrófilos (Van der Veen et al., 2009; Mayadas et al., 2014). As 

vesículas secretórias são constituídas de receptores de membrana e outras proteínas 

funcionais, tais como receptores para lipopolissacarídeos (CD14), receptores de 



 

complemento, imunocomplexos (FcγR), integrinas LFA-1 (CD11a/CD18) e Mac-1 

(CD11b/CD18), promovendo o recrutamento de neutrófilos (Borregaard, 2010; Hajishengallis 

et al, 2014; Mayadas et al., 2014).  

A degranulação é um processo de exocitose, no qual grânulos e vesículas fundem com 

o fagossoma ou com a membrana citoplasmática, liberando substâncias líticas, microbicidas e 

outras moléculas, desencadeando as principais funções efetoras dos neutrófilos na defesa do 

organismo, já que além de aumentar o número de receptores de membrana, acentuando a 

fagocitose, ativa as vias de sinalização intracelular, permitindo a produção de ERO e 

culminando com a eliminação dos agentes infecciosos (Uriarte et al., 2011; Pruchniak et al., 

2013; Bardoel et al., 2014). 

 

1.3. Receptores Fcγ 

Os neutrófilos expressam receptores que estão envolvidos desde o reconhecimento de 

patógenos até a resolução da inflamação. Os receptores Fc são responsáveis pelo 

reconhecimento de patógenos mediado por imunocomplexos, sendo os mais importantes os 

receptores Fcγ, incluindo os receptores de ativação FcγRI (CD64), FcγRII (CD32) - FcγRIIa, 

FcγRIIc, FcγRIII (CD16) - FcγRIIIa e FcγRIIIb, e o receptor inibidor FcγRIIb (Futosi et al., 

2013; Pincetic et al., 2014). 

Os neutrófilos são as únicas células que apresentam em sua membrana dois desses 

receptores de forma constitutiva, FcγRIIa e FcγRIIIb, porém, FcγRI é expresso quando estes 

são ativados por citocinas inflamatórias, como o interferon-γ (Van Der Poel et al., 2011). A 

ativação dos neutrófilos por imunocomplexos ocorre através da ligação deste com o FcγRIIIb, 

seguido pela ativação completa da célula através da ligação sinérgica com FcγRIIa, induzindo 

a fagocitose e a liberação do conteúdo lisossomal(Clark; Petty, 2010; Futosi et al. 2013). 

 

1.4. Fagocitose 

 Os neutrófilos englobam e digerem os patógenos através de um processo denominado 

fagocitose (Kobayashi; DeLeo, 2012). Os neutrófilos, macrófagos e células dendríticas 

compõem um grupo de células denominado de fagócitos profissionais (Soehnlein et al., 

2010). Os neutrófilos, assim como os macrófagos, podem internalizar tanto partículas 

opsonizadas, quanto não opsonizadas. No entanto, a opsonização facilita o processo de 

fagocitose. Dessa forma, quando partículas opsonizadas se ligam aos receptores para 

componentes solúveis do sistema complemento tipo 1 (CR1; CD35) e tipo 3 (CR3; 

CD11b/CD18; Mac-1), são internalizadas por um processo de invaginação, enquanto que a 



 

ligação aos receptores para o fragmento cristalizável das imunoglobulinas [FcγRIIa (CD32) e 

FcγRIIIb (CD16)] inicia a emissão de pseudópodes, envolvendo a partícula a ser fagocitada. 

Porém, ambos os casos resultam na formação do fagossomo (Pruchniak et al., 2013). 

 Após sua ativação, os neutrófilos organizam em sua membrana os receptores 

dependentes de opsoninas, possibilitando o reconhecimento das partículas opsonizadas e o seu 

engolfamento (Borregaard, 2010; Cascão et al., 2010; Kobayashi; DeLeo, 2012). Esse 

processo possibilita a reorganização do citoesqueleto, de modo que a membrana da célula 

emite pseudópodes que facilitam a ingestão de partículas opsonizadas, a degranulação e a 

ativação do metabolismo oxidativo, sendo que essas funções efetoras atuam em conjunto na 

digestão do patógeno fagocitado (Luerman et al., 2010; Flannagan et al., 2012).  Os patógenos 

ingeridos são engolfados por vacúolos ligados à membrana, os fagossomos, que se fundem 

com vesículas lisossomais contendo grânulos citoplasmáticos compostos de enzimas, 

formando o fagolisossoma, num processo denominado maturação fagossomal. No 

fagolisossoma ocorrerá a liberação dos grânulos, que contêm enzimas líticas, e ERO, 

destruindo os microrganismos ou partículas engolfadas (Nunes; Demaurex, 2010; Costa et al., 

2010; Mayadas et al., 2014). 

Os neutrófilos engolfam e destroem agentes patogênicos rapidamente, o que é uma 

vantagem em termos de defesa do hospedeiro. Porém, durante a fagocitose e a maturação 

fagossomal os grânulos podem fundir-se com o fagossoma antes de sua selagem completa, 

liberando substâncias líticas e produtos oxidativos fora dos neutrófilos, levando à liberação de 

conteúdos líticos e produtos oxidativos fora do neutrófilo e, consequentemente, lesando as 

demais células (Mayadas et al., 2014). 

Moléculas que interagem com receptores de membrana dos neutrófilos ativam as vias 

de transdução de sinal que prolongam a sobrevivência das células, facilitam a adesão e a 

fagocitose, aumentam a liberação de citocinas, quimiocinas e Espécies Reativas de Oxigênio 

(ERO) e promovem a degranulação, contribuindo assim para a resposta imune inata. 

(Kobayashi; DeLeo, 2012). 

Após a fagocitose, os neutrófilos ativados entram em apoptose e são fagocitados pelos 

macrófagos, um processo essencial para o término da resposta inflamatória. Além disso, os 

neutrófilos circulantes, que não são ativados, também sofrem apoptose (Bainton, 1999; 

Galley,  et al., 2008). 

 

 

 



 

1.5. Metabolismo Oxidativo: produção das espécies reativas de oxigênio (ERO)  

O metabolismo oxidativo de neutrófilos forma espécies oxidantes com atividade 

microbicida, sobretudo as espécies reativas de oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN), como o 

radical ânion superóxido (O2●-), o peróxido de hidrogênio (H2O2), o radical hidroxila (HO●), 

o ácido hipocloroso (HOCl), cloraminas, óxido nítrico (NO), e peroxinitrito (OONO-) 

(Fialkow, 2007). A ativação dos neutrófilos leva a um aumento brusco no consumo de 

oxigênio, um processo denominado “burst” oxidativo ou explosão respiratória (Pruchniak et 

al., 2013; Kobayashi; DeLeo, 2012; Mayadas et al., 2014).  

Com a ativação dos neutrófilos, o complexo enzimático da NADPH oxidase transfere 

elétrons para o O2, reduzindo-o a radical ânion superóxido (O2•-), que é a primeira espécie 

reativa de oxigênio formada e a fonte das demais ERO produzidas durante a fagocitose 

(Pruchniak et al., 2013). Assim, o superóxido produzido pode ser dismutado a peróxido de 

hidrogênio (H2O2) pela ação da enzima superóxido dismutase. O superóxido pode ainda reagir 

com o H2O2, na presença de ferro, formando radical hidroxila (HO●). Por último, o H2O2 pode 

ser convertido pela enzima mieloperoxidase (MPO) liberada dos grânulos primários, na 

presença de íons cloreto, em ácido hipocloroso (HOCl) e outras espécies halogenadas que têm 

um poder microbicida muito maior do que as ERO produzidas anteriormente (Lambeth, 2004; 

Pugine et al., 2005; Mayadas et al., 2014). 

 



 

 

Figura 1.3. Representação esquemática do metabolismo oxidativo dos neutrófilos. (1): O ânion 
superóxido (O2

•-) é produzido pelo complexo enzimático da NADPH oxidase. (2): O O2
•- é dismutado 

pela SOD, produzindo H2O2. (3): H2O2, por ação da enzima MPO proveniente dos grânulos 
citoplasmáticos, produz HOCl e outras espécies halogenadas. (4): Formação de outras espécies 
oxidantes, por meio de diversas reações químicas. (5): Compostos antioxidantes inativam as ERO que 
extravasam para o citosol e/ou para o meio extracelular. Fonte: KABEYA, (2006) [adaptado de 
KLEIN (1990), WEISS (1989) e HALLIWELL (1999)]. Abreviaturas: CAT : catalase; GPO: 
glutationa peroxidase; GSH: glutationa reduzida; GSSG: glutationa oxidada; MPO: mieloperoxidase; 
SLPI:  inibidor de protease secretória de leucócitos; SOD: superóxido dismutase. 

 

 

Apesar da produção e liberação das ERO serem processos controlados, sua liberação 

desordenada é uma das principais causas de diversas doenças inflamatórias, já que contém 

enzimas que degradam o tecido adjacente (Simões-Ambrosioet al., 2010; Kobayashi; DeLeo, 

2012; Pruchniak et al, 2013). 
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A produção de ERO pode ser mensurada através de um processo conhecido como 

quimioluminescência, já que durante o burst oxidativo os neutrófilos emitem luz, utilizando-

se sondas quimioluminescentes como o luminol e a lucigenina que aumentam a eficiência de 

detecção de fótons. O ânion superóxido (O2•-) é detectado pela lucigenina (QLluc) no meio 

extracelular, uma vez que este não permeia a membrana das células, enquanto que a produção 

total de ERO pode ser medida pelo luminol (QLlum) já que este se difunde através da 

membrana das células (Simões-Ambrósio et al., 2010). Sendo assim, é possível investigar a 

ação de um composto antioxidante nas diversas etapas de produção das ERO (Lucisano-

Valim et al., 2002). 

 

1.6. Doenças relacionadas aos neutrófilos 

Conforme descrito acima, os neutrófilos atuam na defesa do organismo principalmente 

por meio da fagocitose, degranulação e produção de espécies oxidantes. A ativação 

inapropriada e prolongada dessas células por fatores como citocinas, derivados bacterianos e 

imunocomplexos (IC) pode ocasionar danos teciduais relacionados a diversas doenças, como 

doenças autoimunes, aterosclerose e complicações diabéticas (Luerman et al., 2010; Segel et 

al., 2011). Um exemplo disso são as doenças no qual ocorre a deposição de imunocomplexos 

(IC).  

Em patologias que envolvem a deposição de IC, como na artrite reumatoide e no lúpus 

eritematoso sistêmico, há recrutamento de um grande número de neutrófilos para os locais de 

deposição desses IC (Mayadas et al., 2009). Os neutrófilos são ativados via receptores Fcγ e 

CR, porém eles não conseguem fagocitá-los, uma vez que os IC estão aderidos ao tecido, 

ocorrendo a fagocitose frustrada. Com isso, são liberados os componentes tóxicos dos 

grânulos e espécies oxidantes, resultando em lesão tecidual (Kurien et al., 2006; Mayadas et 

al., 2014).  

Os neutrófilos presentes na sinóvia de pacientes com Artrite Reumatóide precoce 

possuem sobrevida maior quando comparados com outros estágios da doença ou com 

indivíduos saudáveis (Andersson et al., 2008).  Além disso, o aumento da sobrevida dessas 

células em pacientes com artrite reumatóide independe do estágio da patologia, dado que 

neutrófilos do sangue periférico de pacientes em diferentes estágios da doença possuem 

deficiências no processo apoptótico, favorecendo a sobrevivência dessas células no foco 

inflamatório (Weinmann et al., 2007). 



 

Portanto a modulação da sobrevida dos neutrófilos é um alvo terapêutico potencial 

para inúmeras doenças inflamatórias e autoimunes, como a artrite reumatoide e o lúpus 

eritematoso sistêmico (Rahman et al., 2006). 

 

1.7. Apoptose 

Os neutrófilos possuem um papel crucial na imunidade inata, sendo as primeiras 

células recrutadas para os locais de lesão e infecção. Entretanto, seus mecanismos de defesa 

que digerem e eliminam os patógenos são potencialmente nocivos para os tecidos adjacentes 

quando a resolução do processo inflamatório não ocorre de forma adequada (Rossi et al., 

2006). Dessa forma, a resolução da inflamação através da apoptose dessas células, e 

fagocitose das mesmas pelos macrófagos, é imprescindível para evitar a liberação de 

componentes intracelulares tóxicos, favorecendo, assim, a restauração da homeostase do 

sistema (McCracken; Allen, 2014). 

 A apoptose é o mecanismo pelo qual a célula promove sua autodestruição de forma 

programada, através de processos intracelulares como a ativação de enzimas que degradam 

seu DNA e as proteínas citoplasmáticas (Kumar et al., 2005). A sobrevivência e apoptose de 

neutrófilos são altamente influenciadas pelo meio inflamatório. A presença de estímulos pró-

apoptóticos, mediadores inflamatórios e condições ambientais influenciam na sobrevida dos 

neutrófilos. A apoptose destes é controlada por uma complexa via de sinalização (Rossi et al., 

2006; Kobayashi; DeLeo, 2009). 

As caspases, conjunto de proteases intracelulares responsáveis pela indução e 

execução da apoptose são ativadas por vias sinalizadoras que levam a uma série de alterações 

morfológicas e bioquímicas nas células, como condensação da cromatina, ruptura do núcleo, 

contração do citoplasma, alterações na simetria sem perda da integridade da membrana 

plasmática, fragmentação de célula em corpos menores (corpos apoptóticos), bem como a 

clivagem do material genético e despolarização mitocondrial (Vermes, 2000; Kobayashi; 

DeLeo, 2009; Wang, 2014). A membrana das células apoptóticas sofre modificações, de 

modo a facilitar o processo de fagocitose por macrófagos, porém permanece intacta, e por isso 

não promove a ativação do processo inflamatório e eventual dano tecidual, como no caso da 

necrose (Kumar et al., 2005; Wang, 2014).  

A ativação das caspases pode ocorrer por vias distintas. Na via intrínseca ou apoptose 

espontânea, via na qual neutrófilos senis sofrem apoptose, ocorre a permeabilização da 

membrana externa mitocondrial (MOMP) mediada por dois membros das proteínas pró-

apoptóticos da família de Bcl-2, Bax e Bak, que são inseridos na membrana externa 



 

mitocondrial formando poros e alterando o potencial de membrana, o que libera citocromo C 

e outros fatores pró-apoptóticos para o citosol. O citocromo C liberado, junto com o fator 

ativador de protease de apoptose (APAF), forma o apoptossomo que recruta e ativa caspase-9 

e, consequentemente, caspase-3. Já a via extrínseca (extracelular), que é ativada pela ligação 

de fatores externos como o fator de necrose tumoral (TNF-α), a ligação de Fas ao seu receptor 

específico e TRAIL (ligante indutor de apoptose relacionado a TNF) aos receptores de morte 

presentes na membrana plasmática, formando um complexo indutor de morte associado ao 

receptor, recrutando e ativando caspase-8 e caspase-3. Há, também, outro tipo de morte 

apoptótica, a morte celular induzida por fagocitose (PICD) que é ativada pela fagocitose de 

partículas e microrganismos e por ERO. (Kennedy; Deleo, 2008; Nikoletopoulou et al., 2013; 

McCracken; Allen, 2014). 

Outras circunstâncias também podem induzir a apoptose como lesões no material 

genético por processos radioativos ou por compostos químicos, assim como por ativação de 

uma resposta de estresse (Abbas et al., 2008; Luan et al., 2015).  

Neutrófilos apoptóticos expõem fosfatidilserina sobre a superfície da célula, o que leva 

ao reconhecimento específico e remoção por macrófagos nos tecidos, ou quando na 

circulação, no fígado, baço e medula óssea. Sendo assim, a fosfatidilserina é muito utilizada 

como marcador de células apoptóticas (Kobayashi; DeLeo, 2009; McCracken; Allen, 2014). 

Já os receptores FcγRIIIb estão presentes em grande número na superfície celular de 

neutrófilos – 100.00 – 200.000 moléculas por célula – e sua expressão diminui com a redução 

de sua capacidade funcional. Dessa forma, neutrófilos apoptóticos perdem a expressão de 

CD16, sendo, portanto utilizado como marcador de células apoptóticas (Moulding et al., 

1999). Outro grupo de receptores são as selectinas, expressos constitutivamente nos 

neutrófilos e responsáveis pela adesão ao endotélio vascular. A L-selectina (CD62L) participa 

da adesão e rolamento dos neutrófilos no início da resposta inflamatória. Porém, após a 

ativação celular e a exposição a estímulos inflamatórios, estes receptores são clivados, 

diminuindo sua expressão (Boer et al., 2010; Futosi et al., 2013). 

Defeitos nos mecanismos regulatórios da apoptose podem resultar no acúmulo de 

células indesejáveis para o bom funcionamento do organismo, gerando inúmeras anomalias 

como neoplasias, doenças neuromusculares e doenças autoimunes (Delhalle, 2003; Luan et 

al., 2015). 



 

 

 

Figura 1.4. Visão geral da via extrínseca e intrínseca de apoptose de neutrófilos, e apoptose induzida 
por fagocitose. A via extrínseca é iniciada por ligação e agregação de receptores de morte da 
membrana plasmática que conduzem à ativação de caspase-8 e caspase-3. A via apoptótica intrínseca é 
iniciada quando a abundância relativa das proteínas pró-apoptóticas, membros da família Bcl-2 (Bax e 
Bak) excede o dos seus homólogos anti-apoptóticos (Mcl-1 e A1), permitindo que Bax e Bak 
oligomerizem e formem poros na membrana mitocondrial externa. A liberação de citocromo C no 
citosol é um sinal essencial para a ativação de caspase-9 e ativação da caspase-3. A via dependente de 
fagocitose é acionada pela fagocitose de partículas, subsequente ativação da NADPH-oxidase e 
produção de Espécies Reativa de Oxigênio (ERO). Fonte: McCracken & Allen, 2014. 
 

A morte celular programada tem um papel importante na homeostase do sistema 

imunológico, balanceando a taxa de divisão e morte das células imunes, já que o acúmulo de 

células indesejáveis pode ocasionar diversas patologias como neoplasias, doenças 

neuromusculares e doenças autoimunes. É, também, o principal mecanismo de controle da 

intensidade da resposta inflamatória, limitando sua duração e a lesão tecidual provocada pelas 

próprias células do sistema imunológico causadas pela permanência prolongada de neutrófilos 

ativados no local de inflamação (Kin, 2004; Bardoel et al., 2014). 

 

1.8. Substâncias Fenólicas: flavonoides e derivados 3-fenilcumarínicos 

1.8.1. Flavonóides e a galangina 

A biodiversidade das plantas possibilita a descoberta de novos compostos químicos 

com grande aplicabilidade no desenvolvimento de produtos de uso biológico e 



 

farmacêutico como os metabólitos secundários ou compostos derivados de produtos 

naturais (Harvey, 2008; Li; Vederas, 2009; Carter, 2011). 

Os flavonóides são compostos que possui núcleo aromático com substituintes 

hidroxilados e/ou derivados funcionais presentes nas sementes, caules, raízes, cascas, e/ou 

flores de diversas plantas medicinais, sendo, portanto, um dos maiores grupos de produtos 

naturais conhecidos (Heller et al., 1986; Havsteen, 2002; Rahman et al., 2006; Lojek et al, 

2014). São distribuídos em diversas bebidas e alimentos como cebola, couve, brócolis, 

maçã, uva, nozes, vinho tinto e chá, normalmente fazendo parte da dieta humana. Este 

grupo de substâncias é considerado como metabólito secundário promissor já que possui 

várias propriedades terapêuticas como imunomodulatória, antiinflamatória, antioxidante, 

antialérgica, hepatoprotetora, antitrombótica, antiviral e anticarcinogênica, além de inibir 

diversas enzimas incluindo hidrolases, óxido redutases, DNA sintetase, RNA polimerase, 

fosfatases, fosfoquinases e oxigenases (Middleton, 2000; Garcia-Lafuente et al., 2009; 

Lojek et al, 2014; Santos et al., 2014). 

Alguns flavonoides suprimem a atividade de compostos sinalizadores como NF-kB, 

ERK, p38, MAPK em macrófagos e diminuem a produção de interleucinas, modulando a 

produção de citocinas pró-inflamatórias e algumas funções como a produção de ERO, a 

degranulação e a apoptose (Cho et al., 2003; Moreira et al., 2007; Ramos, 2007; Kim et al., 

2013). 

Os flavonóides possuem diversas subclasses que são encontradas na dieta como os 

flavonóis, flavonas, antocianinas, flavononas e isoflavonas (Crozier et al., 2009; Lojek et 

al, 2014;). A galangina é um flavonol encontrado na própolis, no mel e na Alpinia 

officinarum (família do gengibre) (Huh et al., 2013; Santos et al., 2014). A galangina 

possui diversas atividades biológicas como, por exemplo, antiinflamatória, antiviral, 

antimicrobiana, vasorrelaxante, antioxidante e anticâncer (Kim et al., 2013).  
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Figura 1.4: Estruturas químicas dos flavonóides e da galangina. 



 

 Santos e colaboradores (2014) avaliaram o efeito antioxidante da galangina no 

metabolismo oxidativo de neutrófilos humanos de indivíduos saudáveis e de pacientes com 

Artrite Reumatóide. Eles mostraram que a galangina inibe a produção de espécies reativas 

de oxigênio de ambas as células e esse efeito é desencadeado pela capacidade “scavenger” 

que a galangina exerce sobre o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o ácido hipocloroso 

(HOCl), como também pela inibição da enzima mieloperoxidase. 

 

1.8.2. Derivados 3-fenilcumarínicos: 6,7-didroxi-3[3´,4´-metilenodioxifenil]-cumarina 

(C13)  

 Os derivados 3-fenilcumarínicos, conhecidos também por aril-3-cumarinas ou 3-

arilcumarinas, possuem o núcleo básico das cumarinas, porém, são classificados como uma 

subclasse de isoflavonóides (Zuanazzi; Montanha, 2004). 

Esses compostos possuem diversas atividades biológicas como antioxidante 

(Roussakiet al., 2010), inibindo o metabolismo oxidativo de neutrófilos (Kabeya et al., 

2007), antidepressiva (Sashidhara et al., 2011), anticoagulante (Tunali et al., 2011), 

antiagregante plaquetária (Tawata et al., 1990),  antibacteriana (Nkengfack et al., 2000) e 

também como inibidora de  algumas enzimas como a monoamina oxidase b (Matos et al., 

2011) e a lipoxigenase (Roussaki et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Estruturas químicas dos derivados 3-fenilcumarínicos e da C13. 

 

Andrade e colaboradores (2013) avaliaram o efeito antioxidante de uma série de 

derivados 3-fenilcumarínicos no metabolismo oxidativo de neutrófilos humanos estimulados 

com Imunocomplexos. Dentre o conjunto de substâncias, o derivado 3-fenilcumarínico 6,7-

diidroxi-3-[3´,4´-metilenodioxifenil]-cumarina, denominado de C13, foi o mais efetivo em 

inibir a quimioluminescência. Essa substância possui duas características que estão 

6,7-diidroxi-3-[3’,4’-metilenodioxifenil]-cumarina (C13)
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relacionadas com o efeito antioxidante que exerce: um grupo substituinte orto-diidroxi no 

esqueleto cumarínico e um grupo metilenodioxila no anel fenílico, tornando-a uma molécula 

eficiente na atividade scavenger de ácido hipocloroso (HOCl). Além disso, eles mostraram 

que a C13 possui atividade inibitória sobre a enzima Mieloperoxidase. 

De modo geral, os relatos na literatura sobre as atividades biológicas da galangina e da 

C13 são escassos e relativamente recentes, o que reforça a necessidade de estudos adicionais 

para ampliar o conhecimento sobre os efeitos biológicos desta classe de substâncias, bem 

como para o entendimento dos seus possíveis mecanismos de ação, tendo em vista uma 

possível aplicação terapêutica.  

    

    

 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

6. Conclusão6. Conclusão6. Conclusão6. Conclusão    



Conclusão 24    
 

Os resultados desse trabalho mostram que em relação a cultura de neutrófilos é 

possível mantê-los utilizando solução balanceada de Hank´s,viáveis por até 24 horas, de 

acordo com as análises de viabilidade celular realizada por meio da Exclusão ao Corante Azul 

de Tripan; Atividade da Enzima Lactato Desidrogenase (LDH) liberada de neutrófilos; e 

Apoptose e Necrose, utilizando Anexina-V e Iodeto de Propídeo. Estes dados foram 

semelhantes aos encontrados quando se utilizou RPMI 1640 como meio. Além disso, as 

condições de cultura com o Hank´s estão livres de agentes químicos, físicos ou biológicos que 

possam ativar as células, pois a expressão da molécula CD62L, um marcador de ativação 

celular, se manteve estável durante todo o período de cultura avaliado. 

O meio Hank´s, diferentemente do meio RPMI 1640, não interfere na mensuração das 

Espécies Reativas de Oxigênio (ERO), já que o mesmo não possui componentes antioxidantes 

em sua composição. Dessa forma, a produção de quimioluminescência dependente de luminol 

(QLlum), quando as células são estimuladas com Imunocomplexo (IC) e PMA, pode ser 

mensurada durante todo o período de cultura celular avaliado. Nestas condições, as células 

mantiveram a sua capacidade de produzir ERO numa faixa que foi possível avaliar a produção 

e além do mais avaliar o efeito inibitório de substâncias antioxidantes nesse processo. 

Neste trabalho, o efeito de dois compostos antioxidantes [O Derivado 3-

fenilcumarínico (C13) e a Galangina] foi avaliado sobre o metabolismo oxidativo dessas 

células. A C13 e a Galangina inibiram o metabolismo oxidativo dos neutrófilos e esse efeito 

foi mantido durante todo o período de cultura analisado (24 horas). Isso mostra que as 

substâncias não foram degradadas e não sofreram nenhuma modificação estrutural que 

favorecesse a perda da função antioxidante. 

 As condições de padronização da cultura de neutrófilos com Hank´s possibilitou ainda 

a avaliação dessas mesmas substâncias sobre a modulação da viabilidade celular. Elas não 

alteraram a porcentagem de células viáveis, que ficou entorno de 80%, mas de certa forma 

modularam os estágios de sobrevivência dos neutrófilos, pois na maior concentração 

analisada (20 µM) reduziram a porcentagem de células em apoptose e aumentaram o número 

de células em necrose, principalmente no tempo de 18 horas de cultura. 

Em suma, o conjunto de dados obtidos nesta investigação mostra que o Hank´s pode ser 

utilizado, como meio, para manter neutrófilos em cultura por até 24 horas e que nessas 

condições é possível avaliar o efeito de compostos antioxidantes no metabolismo oxidativo 

dessas células, como também avaliar se essas substâncias modulam a viabilidade celular. 
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