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RESUMO 

 Os esteróides cardiotônicos, particularmente a digoxina e a digitoxina, têm 

sido usados como fármacos cardíacos por mais de 200 anos, tendo como seu 

principal efeito farmacológico em doses terapêuticas a inibição da Na,K-ATPase, o 

que leva a uma série de efeitos, culminando em um aumento da contratilidade 

cardíaca. Atualmente vários estudos demonstram interessantes efeitos antitumorais 

com esteróides cardiotônicos para uma série de culturas celulares. Cisplatina e 

outros medicamentos contendo platina têm desempenhado um papel crucial na 

quimioterapia e tratamentos anticâncer há mais de 30 anos. Porém, o tratamento 

com cisplatina pode causar efeitos colaterais graves, como mielossupressão, 

náuseas, ototoxicidade, nefrotoxicidade e fadiga, além dos processos de resistência 

celulares já descritos na utilização prolongada da droga. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o possível efeito citotóxico do tratamento combinado entre digoxina e 

cisplatina em células de câncer de colo uterino, através de ensaios de viabilidade 

celular (MTT), bem como verificar se o tratamento apresenta caráter sinérgico, 

aditivo ou antagônico. Avaliar se o tratamento está desenvolvendo seus efeitos 

mediados pela modulação na atividade e/ou expressão da Na,K-ATPase e, elucidar 

a possível via que estaria desencadeando o processo antitumoral. O tratamento 

entre digoxina e cisplatina apresentou efeito sinérgico sobre células de câncer de 

colo uterino, sendo significativamente citotóxico e antiproliferativo para essa 

linhagem quando comparado ao controle e aos tratamentos isolados. Não foi 

observada alteração na atividade da Na,K-ATPAse frente ao tratamento e apesar de 

ser observada uma diminuição na expressão da subunidade α1 da enzima em 

extratos totais a sua expressão na membrana permanece inalterada, podendo 

explicar a ausência de alteração na atividade da enzima. O efeito antiproliferativo do 

tratamento sinérgico parece ser dependente da ativação de Src, indicando o 

possível envolvimento da via Src-EGFR-ERK1/2 para o efeito antitumoral. Como 

digoxina e cisplatina já são drogas utilizadas clinicamente este estudo abre 

possibilidades para futuros ensaios clínicos com tratamento combinado, 

possibilitando um tratamento mais eficaz com menor toxicidade e efeitos colaterais 

para o paciente. 

Palavras-Chave: digoxina, cisplatina, tratamento combinado, sinergismo, Na,K-

ATPase, Src. 
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ABSTRACT 

Cardiotonic steroids, particularly digoxin and digitoxin have been used as cardiac 

drugs for over 200 years and has as its primary pharmacological effect at therapeutic 

doses inhibition of Na, K-ATPase, which leads to a variety of effects, culminating in 

increased cardiac contractility. At present, various studies have shown interesting 

anti-tumor effects of cardiotonic steroids for a number of cell cultures. Cisplatin and 

other platinum-containing drugs have played a crucial role in anticancer treatments 

and chemotherapy for over 30 years. However, the treatment with cisplatin may 

causeserious side effects such as myelosuppression, nausea, ototoxicity, 

nephrotoxicity and fatigue, in addition to the cell resistance processes already 

described in the prolonged use of the drug. The objective of this study was to 

evaluate the potential cytotoxic effect of combined treatment of digoxin and cisplatin 

in cervical cancer cells through cell viability assays (MTT) and verify that the 

processing synergistic character, additive or antagonistic. Check that the treatment is 

developing its effects mediated by modulating the activity and / or expression of Na, 

K-ATPase and elucidate the potential pathway that would be triggering the antitumor 

process. The treatment of digoxin and cisplatin showed synergistic effect on cervical 

cancer cells, significantly cytotoxic and antiproliferative for this line when compared 

to the control and single treatments. There was no change in the activity of Na, K-

ATPase towards treatment and while it is observed a decrease in expression of the 

subunit α1 of the enzyme in total extracts expression in the membrane remains 

unchanged and may explain the lack of change in enzyme activity. The 

antiproliferative effect of the synergistic treatment appears to be dependent on 

activation of Src, indicating the possible involvement of pathway Scr-EGFR-ERK1 / 2 

for the antitumor effect. How cisplatin digoxin and drugs are already used clinically 

this study opens possibilities for future clinical trials of combined treatment enabling a 

more effective treatment with less toxicity and side effects to the patient. 

Keywords: digoxin, cisplatin, combined treatment, synergism, Na,K-ATPase, Src. 
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I. INTRODUÇÃO 

I.1 Levantamento teórico 

I.1.1 Câncer 

 Câncer é o termo usado para descrever um conjunto de doenças 

relacionadas, onde células do corpo começam a se dividir de maneira desordenada 

tendo a capacidade de invadir outros tecidos (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 

2015). Normalmente as células crescem, se dividem, envelhecem e morrem, porém 

em casos de cânceres esse processo ordenado se altera. Células danificadas ou 

velhas, ao invés de serem direcionadas a morte, sobrevivem, podendo dar origem 

aos tumores, que por sua vez, podem se espalhar e invadir outros tecidos 

(NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2015). 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO – World Health 

Organization) e o projeto GLOBOCAN 2012 da Agência Internacional para Pesquisa 

em Câncer (IARC – International Agency for Research on Cancer), em 2012 foram 

identificados cerca 14,1 milhões de novos casos de cânceres no mundo, 32,6 

milhões de pessoas vivendo com câncer e 8,2 milhões de mortes, sendo a maioria 

dos casos observados em países subdesenvolvidos (INTERNATIONAL AGENCY 

FOR RESEARCH ON CANCER, 2012; WHO, 2016).  

 O Papilomavírus humano (HPV) é o nome dado a um conjunto de mais de 

100 tipos de vírus, transmitidos principalmente através do contato sexual, dos quais 

pelo menos 13 são conhecidos como de alto risco para o câncer (WHO, 2016). É a 

infecção viral mais comum do trato reprodutivo, onde a maioria dos homens e 

mulheres sexualmente ativos são infectados em algum momento da vida. Dois tipos 

de HPV (16 e 18) são conhecidos por causar aproximadamente 70% dos cânceres 

cervicais e existem evidências de HPV ligado a diversos outros tipos de câncer, 

como de vagina, vulva, ânus e pênis (WHO, 2016). 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer cervical é o quarto 

tipo de câncer mais comum entre as mulheres com o número estimado de 530.000 

novos casos em 2012, representando 7,5% de todas as mortes por câncer no sexo 

feminino, em que mais de 85% destas mortes são observadas em países menos 
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desenvolvidos. Além disso, o câncer cervical apresenta uma alta taxa de mortalidade 

em todo mundo, atingindo 52% (WHO, 2016). 

 Diversos estudos demonstram que a tumorgênese é um processo que 

envolve inúmeras etapas, as quais conduzem a modificações celulares capazes, de 

maneira progressiva, transformar células normais em células tumorais (HANAHAN; 

WEINBERG, 2000). As células cancerosas sofrem alterações na maquinaria que 

coordena a proliferação e a homeostase normal da célula (HANAHAN; WEINBERG, 

2000). Em 2000, Hanahan e Weinberg demonstraram uma série de alterações 

celulares, comuns na maioria ou em todos os tipos de tumores, que permitem o 

crescimento e a metástase tumoral, como a autossuficiência em sinais de 

crescimento, pouca sensibilidade a sinais antiproliferativos, evasão da apoptose, 

potencial replicativo ilimitado, capacidade de invadir tecidos (metástase) e 

angiogênese sustentada (Figura 1) (HANAHAN; WEINBERG, 2000). 

 

Figura 1. Capacidades adquiridas para o desenvolvimento e manutenção do câncer 

(Adaptado de HANAHAN; WEINBERG, 2000). 
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 Em 2011, os mesmos autores descreveram duas características que parecem 

ser cruciais para que se estabeleçam as seis alterações supracitadas, sendo essas 

características: a evasão da destruição pelo sistema imune e a reprogramação do 

metabolismo energético (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

 Devido ao seu caráter multifatorial de causas e efeitos, o câncer vem sendo 

alvo de estudos para o desenvolvimento de novos fármacos. Logo, na busca por 

novos compostos e novos tratamentos com ação antitumoral, atualmente se dá 

maior importância a drogas que atuem de maneira alvo específico, o que limitaria os 

graves efeitos colaterais causados pelos antineoplásicos clássicos e tradicionais. 

 

I.1.2 Esteróides Cardiotônicos 

 William Withering em 1785 descreveu as propriedades e uso medicinal da 

planta dedaleira (Digitalis purpurea) no tratamento da hidropisia (acúmulo anormal 

de fluídos em tecidos ou cavidades do corpo) (WITHERING, 1785). No entanto 

apenas em 1799 foi descrita a ação direta do extrato de dedaleira no tecido cardíaco 

(FERRIAR, 1799). Assim, os compostos presentes na planta passaram a ser 

denominados como digitálicos, glicosídeos cardíacos ou esteróides cardiotônicos 

(FERRIAR, 1799). 

 Inicialmente acreditava-se que os esteróides cardiotônicos eram de origem 

exclusivamente vegetal. Porém, apesar da Digitalis purpurea apresentar os 

esteróides cardiotônicos mais bem estudados, os mesmo também podem ser 

encontrados em várias outras espécies do reino vegetal e até mesmo no reino 

animal, incluindo em anfíbios e mamíferos (DORIS, 1996; SCHONER, 2002, STEYN; 

VAN HEERDEN, 1998).  

 Os esteróides cardiotônicos apresentam uma estrutura geral composta de um 

núcleo esteroidal, considerada a porção farmacofórica do composto, responsável por 

sua atividade, uma lactona insaturada na posição C17β, considerada por muito 

tempo a porção da molécula responsável pela atividade inotrópica, que pode ou não 

conter uma porção glicosídica na extremidade C3β, podendo modificar a 

farmacocinética e farmacodinâmica do composto (MELERO et al., 2000; 

SCHONFELS et al., 1985; SMITH et al., 1982). 
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Figura 2. Estrutura dos esteróides cardiotônicos (MIJATOVIC; KISS, 2013). 

 Os esteróides cardiotônicos, particularmente a digoxina e digitoxina tem sido 

usados como fármacos cardíacos há vários anos, sendo utilizados para o tratamento 

de insuficiência cardíaca e alguns tipos de arritmias. Os esteróides cardiotônicos em 

doses terapêuticas tem a capacidade de se ligar às alças extracelulares da Na,K-

ATPase levando ao seu  principal efeito farmacológico, a inibição da Na, K-ATPase, 

o que leva a uma série de efeitos que culminam no aumento da contratilidade 

cardíaca (BAGROV et al., 2009; XIE; ASKARI, 2002;  HAUX, 1999). 

 A inibição da Na,K-ATPase aumenta os níveis internos de 

Na+temporariamente que, por sua vez, levam à ativação do trocador Na+/Ca+2, que 

promove a extrusão de Na+ intracelular por Ca+2 extracelular durante a maior parte 

do tempo. Desta maneira, o efeito inotrópico positivo é explicado pelo aumento dos 

níveis de Ca2+ intracelulares nas células do miocárdio uma melhor interação entre os 

filamentos de actina e miosina aumentando a contratilidade cardíaca (HAUX, 1999; 

BAGROV et al., 2009) (Figura 3). 
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Figura 3. Inibição da Na,K-ATPase pelos esteróides cardiotônicos e seu efeito inotrópico 

positivo (KLABUNDE, Disponível em: 

http://cvpharmacology.com/cardiostimulatory/digitalis.htm). 

 A partir dos anos 60, quando houveram os primeiros relatos da clara inibição 

de células cardíacas pelos esteróides cardiotônicos in vitro, interessantes efeitos 

antitumorais também foram observados (SHIRATORI, 1967). Entretanto, em 

experimentos de curta duração realizados em animais concluiu-se que, 

provavelmente, doses tóxicas seriam necessárias para obtenção destes efeitos 

anticâncer em humanos (CASSADY; DOUROS,1980). 

 Estudos realizados por Stenkvist e colaboradores demonstraram alterações 

morfológicas em células de câncer de mama obtidas de mulheres mastectomizadas 

fazendo uso de esteróides cardiotônicos, mostrando que estas células possuíam 

maior característica benigna do que as células cancerígenas obtidas de pacientes 

controle, que não estavam sob uso de esteróides (STENKVIST et al., 1979; 

STENKVIST et al., 1980). Após 5 anos da mastectomia, a recorrência entre as 

pacientes que não estavam usando esteróides cardiotônicos foi 9,6 vezes maior do 

que nas pacientes em tratamento com estes fármacos (STENKVIST et al., 1982). 

Apesar do pequeno número de pacientes tratados com esteróides neste estudo (24 

com digoxina, 4 com digitoxina e 5 com glicosídeos não especificados), as 

mudanças morfológicas foram altamente significativas, demonstrando que o efeito 

dos mesmos nas células cancerosas deveria ser considerado (STENKVIST et al., 

http://cvpharmacology.com/cardiostimulatory/digitalis.htm
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1982). Além disso, foi demonstrado que pacientes com câncer de mama que 

utilizavam digoxina obtiveram menor recorrência da doença e maior sobrevida 

(MIJATOVIC et al., 2007). 

 O efeito antitumoral dos esteróides já foi demonstrado para diversos tipos 

celulares, a exemplo de: TK-10 (adenocarcinoma renal), MCF-7 (adenocarcinoma de 

mama), UACC-62 (melanona maligno), e K-562 (células leucêmicas) (LÓPEZ-

LÁZAROet al., 2005). Outros estudos demonstraram um efeito antiproliferativo 

destes esteróides em células tumorais in vitro. Células de câncer de mama MDA-

MB-435s, negativas para o receptor de estrogênio, quando tratadas com digoxina e 

digitoxina em concentrações terapêuticas tiveram sua proliferação diminuída 

significativamente (KOMETIANI et al., 2005). Além disso, efeitos pró-apoptóticos 

também foram observados em células de glioblastoma humano U118MG, U373MG 

e U87MG (HAUX et al., 1999). 

 Apesar de um claro efeito antitumoral ser observado com o uso de esteróides 

cardiotônicos em várias linhagens celulares, os mecanismos pelos quais ele ocorre 

ainda não é completamente compreendido e, diversas vias de sinalização e 

receptores específicos podem estar envolvidos neste processo. 

 

I.1.3 Na,K-ATPase 

 A bomba de sódio, também conhecida como Na,K-ATPase, é um sistema de 

transporte ativo de íons sódio e potássio através da membrana plasmática, 

responsável por manter baixas concentrações de Na+ intracelular e altas 

concentrações de K+, sendo altamente conservada em todas as células eucarióticas 

(BRAGOV et al., 2009). Responsável por manter diversas funções celulares 

essenciais, como controle do potencial de membrana, homeostase, pH, volume 

celular, níveis de Ca2+ e condução de variados processos de transporte secundário, 

ela vem se tornando alvo de vários mecanismos de regulação ativados em resposta 

a novas exigências celulares (HORISBERGER, 2004; THERIEN; BLOSTEIN,2000). 

 A Na,K-ATPase é um membro da família das ATPases do tipo P, um grupo de 

proteínas integrais de membrana, que utilizam da hidrólise de ATP para obter a 
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energia necessária para sua ação, gerando através disso gradientes eletroquímicos 

e realizando o transporte de diversos íons (BRAGOV et al., 2009). 

 A Na,K-ATPase é composta por duas subunidades essenciais. A subunidade 

α com cerca de 112 kDa, apresenta 10 domínios transmembrânicos e é considerada 

a subunidade catalítica da enzima, sofrendo alterações conformacionais a partir da 

ligação com o ATP e fosforilação da enzima (SKOU, 1982). Nela se encontram os 

sítios de ligação para os íons Na+ e K+, para o ATP e para os esteróides 

cardiotônicos na porção extracelular (BLANCO; MERCER, 1998). A subunidade β 

possui uma massa molecular que varia entre 40 a 60 kDa, apresenta apenas um 

domínio transmembrânico com um grande segmento extracelular e, é considerada a 

subunidade regulatória, responsável por controlar a atividade catalítica da enzima 

(BRAGOV et al., 2009; BLANCO; MERCER, 1998). Uma terceira subunidade foi 

identificada posteriormente, sendo considerada a subunidade ou FXYD2. Essa 

subunidade apresenta massa molecular que varia de 8 a 14 kDa, anfifílica e 

apresenta uma expressão tecido específica, estando relacionada com a regulação 

da atividade da bomba em alguns tecidos (Figura 4) (BLANCO; MERCER, 1998).  

 

Figura 4. Desenho esquemático da estrutura da Na,K-ATPase com suas três subunidades 

(BAGROV et al., 2009). 
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 A Na,K-ATPase é expressa nos mais diversos tipos celulares, podendo 

apresentar diferentes isoformas para cada uma de suas subunidades. A subunidade 

α foi identificada por possuir 4 isoformas diferentes dependendo do tecido no qual é 

encontrada, sendo elas: α1, α2, α3 (SHULL et al., 1986) e α4 (SHAMRAJ et al., 

1994), por outro lado a subunidade β foi identificada por possuir 3 isoformas: β1, β2 

e β3 (MALIK et al., 1996; MARTIN-VASALLO et al., 1989). As 7 isoformas 

observadas para as duas subunidades podem ser combinadas de diversas 

maneiras, sugerindo a existência de vários tipos de Na,K-ATPas e que exibe um 

padrão de expressão tecido-específico (BLANCO; MERCER, 1998). A associação 

mais comum das subunidades, encontrada em praticamente todos os tecidos é a 

α1β1 sendo essa a principal isoenzima encontrada no rim, órgão utilizado como 

principal fonte de Na,K-ATPase para estudos experimentais (BLANCO; MERCER, 

1998). 

 As ATPases do tipo P recebem esse nome pois durante o ciclo catalítico, um 

fosfato presente na molécula de ATP é transferido para um resíduo de aspartato 

citosólico presente na subunidade α da enzima, fazendo com que a mesma se torne 

fosforilada (HORISBERGER, 2004).  Essa fosforilação faz com que as ATPases do 

tipo P se apresentem em duas conformações distintas durante o seu ciclo catalítico, 

definidas como E1 e E2 e essas conformações se diferem na afinidade pelos íons 

Na+ e K+ e sensibilidade ao ADP e ATP (HORISBERGER, 2004; GLYNN, 1993).O 

mecanismo atualmente aceito para o funcionamento da Na,K-ATPase foi proposto 

por Albers e Post e é atualmente conhecido como esquema de Post-Albers (POST 

et al., 1965; ALBERS et al., 1963).  

 A forma E1 da enzima está previamente ligada a uma molécula de ATP no 

lado citoplasmático, desta forma, três íons Na+ são incorporados à enzima, gerando 

uma mudança conformacional na mesma para que a molécula de ATP seja clivada, 

liberando ADP enquanto o Pi fica retido no resíduo de aspartato da enzima 

(LINGREL, 1992). A retirada da energia de ligação entre a enzima e o Pi é 

necessária para que ocorra a mudança conformacional do estado E1 para o estado 

E2 e, isso corre juntamente com à liberação de um íon Na+. Posteriormente, a 

enzima já na conformação E2 perde afinidade pelos íons Na+ remanescentes, 

liberando-os na porção extracelular. A enzima, agora na conformação E2-P, tem alta 

afinidade por íons K+ no lado extracelular, e também por vários esteróides 
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cardiotônicos, como a ouabaína. A ligação de dois íons K+, leva a liberação do Pi 

ligado à enzima. Em seguida, outra molécula de ATP se liga à Na,K-ATPase 

induzindo uma mudança conformacional na enzima para que ocorra a liberação dos 

íons K+ no citosol, retornando a conformação inicial E1-ATP (KAPLAN, 2002).  

 

Figura 5. Esquema proposto para o ciclo de reação da Na,K-ATPase (KAPLAN, 2002). 

 

I.1.4 Na, K-ATPase e Sinalização Celular 

 Diversos artigos descrevem a participação da Na,K-ATPase, não só nas 

funções de bombeamento de íons, mas como um transdutor de sinal, em que a 

mudança conformacional da bomba causada por esteróides cardiotônicos, como 

ouabaína, pode controlar uma geração de sinais que envolvem uma intrincada via de 

sinalização (PENG et al., 1996; MOHAMMADI et al., 2001; XIE; ASKARI, 2002; 

BAGROV et al., 2009). Uma série de estudos demonstraram o efeito de esteróides 

cardiotônicos na sinalização celular em vários tipos celulares, incluindo miócitos 

cardíacos, células endoteliais, células epiteliais e células tumorais (QIU et al., 2007; 

RAMIREZ-ORTEGA et al., 2006; DMITRIEVA; DORIS, 2003; HUANG et al., 1997).  

Inicialmente, os efeitos de inibição e promoção do crescimento celular observado 

pelos esteróides cardiotônicos foram atribuídos as concentrações iônicas 
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intracelulares, porém foram observadas que concentrações inferiores ao IC50 dos 

esteróides poderiam estar afetando o crescimento celular. Algumas pesquisas 

demonstram que a ouabaína, independente das concentrações iônicas, pode 

estimular a síntese de proteínas e levar ao crescimento de miócitos cardíacos por 

meio da ativação de uma série de vias de sinalização envolvidas no crescimento 

celular, incluindo ativação de protoncongenes como Src e EGFR, fatores 

transcricionais como NF-κB e aumento na produção de espécies reativas de 

oxigênio (LIU et a., 2000; PENG et al., 1996). 

A família das proteínas tirosino-quinase Src estão associadas à membrana, 

mas não atuam como receptores, contudo tem a capacidade de interagir com muitas 

proteínas de membrana, como bombas, canais e transportadores, além de regular 

várias vias de sinalização, envolvidas, por exemplo, na divisão e sobrevivência 

celular (PIERRE; XIE, 2006; THOMAS; BRUGGE, 1997). O receptor de EGF, ou 

EGFR (EGFR – epidermal growth factor receptor), tem um papel central no que diz 

respeito a transdução de sinais intracelulares (ULLRICH; SCHLESSINGER, 1990). O 

ligante EGF se liga ao seu receptor, EGFR, induzindo a formação de dímeros que se 

autofosforilam em aminoácidos específicos que uma vez fosforiladosfuncionam 

como sítios de ancoragem para diversas proteínas quinasescitosólicas. EGFR é 

capaz de recrutar Src, fazendo com que a mesma se torne ativa e essa ativação 

promova o aumento da fosforilação de EGFR e outras proteínas de sinalização (67).  

Estudos de coimunoprecipitação demonstraram que, sobcircunstâncias 

basais, a Na,K-ATPase se liga intimamente com Src, e que essa interação 

diferentemente do observado para EGFR, tem a capacidade de manter Src em 

numa forma inativa. A ligação do esteróide cardiotônico à Na,K-ATPase provoca 

uma mudança conformacional na bomba que, por sua vez, altera a interação da 

mesma com Src e permite que Src se torne ativa, sendo então capaz de fosforilar 

outras proteínas (TIAN et al., 2006). Logo a ativação de Src parece ser um evento 

primordial para ativar vias de transdução de sinal geradas a partir da interação da 

Na,K-ATPase e esteróides cardiotônicos. A interação entre Src e Na,K-ATPase 

também pode ser um dos principais mecanismos intracelulares de regulação de Src. 

Evidências recentes demonstram que EGFR é capaz de realizar 

comunicações cruzadas com outros sistemas de sinalização para integrar uma 
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variedade de sinais extracelulares em um número limitado de vias de sinalização 

(PIERRE; XIE, 2006). Nesse contexto, inúmeros trabalhos demonstram a estimulo 

da fosforilação de EGFR pela ligação da ouabaína à Na,K-ATPase, evento este que 

pode estar sendo mediado pela ativação de Src (AYDEMIR-KOKSOY et al., 2001; 

HAAS et al., 2000; KIM et al., 2009). 

A interação de esteróides cardiotônicos com o complexo Na,K-ATPase-Src 

podendo estimular a fosforilação de EGFR, tem sido demonstrado como primordial 

nos efeitos dos esteróides sob vias de sinalização específicas. Alguns estudos 

demonstram que a ligação da ouabaína com o complexo Na,K-ATPase-Src tem a 

capacidade de ativar a via PI3K/Akt, via que se encontra constantemente ativada em 

muitas células tumorais, sendo responsável pela regulação de várias funções 

celulares envolvidas com o crescimento tumoral, escape da apoptose e angiogênese 

(JIANG; LIU, 2008; SHAW; CANTLEY, 2006; ZHOU et al., 2001). A transativação de 

EGFR pelos esteróides cardiotônicos também pode estar envolvido com as 

oscilações dos níveis de Ca2+ intracelular, isso porque EGFR uma vez ativado pode 

levar a ativação de fosfolipases, como PLC-γ (fosfolipase C gamma), o que leva à 

hidrólise de PIP2 na membrana, liberando IP3 (inositol 1,4,5-trifosfato) e diacilglicerol 

como mensageiros secundários que irão participar na liberação do estoque de Ca2+ 

intracelular e ativação de PKC (proteinaquinase C) (CARPENTER; JI, 1999). A via 

de sinalização ERK/MAPK, que regula a expressão gênica por meio de uma cascata 

de sinalização modulando diversas funções celulares, também pode ser ativada pela 

interação dos esteróides cardiotônicos com a Na,K-ATPase em diversas linhagens 

celulares, podendo em alguns casos ser dependente da pré-ativação de Src 

(ARNAUD-BATISTA et al., 2012). Em 2007, Kulikov e colaboradores demonstraram 

que a ativação da via Ras/Raf/MEK/ERK1/2 pela ouabaína está associada com a 

morte celular em células de neuroblastoma humano (KULIKOV et al., 2007) (Figura 

6). 
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Figura 6. Vias de transdução de sinal ativadas pelos esteróides cardiotônicos (BAGROV et 

al., 2009). 

Além das vias de sinalização demonstradas anteriormente, a interação dos 

esteróides cardiotônicos com a Na,K-ATPase pode ocasionar a ativação de outras 

proteínas envolvidas nas mais diversas vias de sinalização celular. Todavia, a Na,K-

ATPase parece desempenhar um papel importante não somente na manutenção 

das concentrações iônicas intracelulares, como inicialmente pensado, mas sendo 

igualmente importante ao desencadear eventos de sinalização celular em resposta a 

mudanças conformacionais na bomba. 

  

I.1.5 Cisplatina 

 A cisplatina foi descoberta acidentalmente em 1965 por Rosenberg durante a 

investigação do efeito do campo elétrico sobre crescimento bacteriano de 

Escherichia coli, onde Rosenberg observou uma inibição na divisão celular 

bacteriana através do campo elétrico (ROSENBERG et al., 1965). Mais tarde esse 

efeito foi explicado por ser provocado através de compostos de platina (cis-

[Pt(NH3)2Cl4]) que eram formados no meio e não de maneira direta através do 

campo elétrico (WILLIAMS; WHITEHOUSE, 1979; ROSENBERG et al., 1965). 

Posteriormente observou-se que diversos outros compostos a base de platina, 
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dentre eles a cisplatina (cis-[Pt(NH3)2Cl2]), teriam a capacidade de inibir a divisão 

celular, diminuindo o crescimento e a proliferação  (WILLIAMS; WHITEHOUSE, 

1979; ROSENBERG et al., 1965). A partir de então aumentou-se o interesse da 

utilização desses compostos a base de platina para o tratamento de diversos tipos 

de cânceres. 

 O uso da cisplatina foi aprovado em 1978 pela Food and Drug Administration 

e desde então é um dos fármacos antineoplásicos mais eficazes no tratamento de 

tumores sólidos (BASU; KRISHNAMURTHY, 2010; WILLIAMS; WHITEHOUSE, 

1979). A cisplatina tem se mostrado eficiente no tratamento de diversos tipos de 

tumores, como de colo uterino, testículos, ovário, cabeça e pescoço e células 

pequenas de câncer de pulmão, de maneira isolada ou em combinação com outras 

drogas antitumorais (BASU; KRISHNAMURTHY, 2010; TIMMER-BOSSCHA et al., 

1992). Porém existem dois grandes problemas envolvendo o tratamento com 

cisplatina, o primeiro deles é a resistência adquirida à droga, ou seja, tumores que 

respondem inicialmente bem ao tratamento e posteriormente desenvolvem 

resistência, e o segundo é a sua alta toxicidade, o que limita a dose a ser 

administrada (BASU; KRISHNAMURTHY, 2010; TIMMER-BOSSCHA et al., 1992; 

ELJACK et al., 2014). 

 A cisplatina é uma molécula neutra que consiste em um átomo central de 

platina ligado a dois ligantes diferentes, dois íons cloreto e duas amônias, em que a 

conformação cis é necessária para a sua atividade antitumoral (TODD; LIPPARD, 

2009, ZAMBLE; LIPPARD, 1995). A cisplatina sofre hidrólise em água, logo é 

administrada por via intravenosa em solução salina (PIL; LIPPARD, 1997). A 

concentração de íons cloreto é crucial para a determinação da hidrólise da 

cisplatina, portanto uma vez na corrente sanguínea a cisplatina permanece intacta, 

devido as altas concentrações de íons cloreto no sangue (~103 mM) (BASU; 

KRISHNAMURTHY, 2010; PIL; LIPPARD, 1997).  Devido as baixas concentrações 

de íons cloreto no citoplasma (~4 mM), após entrar na célula, por um processo ainda 

não totalmente elucidado, a cisplatina troca seus dois íons cloreto por duas 

moléculas de água (SEDLETSKA et al., 2005; PIL; LIPPARD, 1997). A forma 

hidratada da cisplatina age como um eletrófilo potente, podendo interagir com os 

mais diferentes tipos de nucleófilos, como ácidos nucléicos e grupos tiol de proteínas 

(BASU; KRISHNAMURTHY, 2010) (Figura 7). 
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Figura 7. Captação celular de cisplatina e seus alvos (PIL; LIPPARD, 1997). 

 Uma série de estudos demonstram que a cisplatina parece entrar na célula 

por um processo de difusão passiva, no qual atravessa a membrana plasmática sem 

gasto energético (SEDLESTSKA et al., 2005; KERR et al.,1994; EASTMAN,1990; 

SHERMAN et al., 1985). Os principais indícios para essa hipótese são os fatos de 

que a utilização de análogos da cisplatina não tem capacidade de reduzir ou inibir 

seu acúmulo, e o fato da captação da mesma não ser um processo saturável 

(GATELY; HOWELL, 1993; ANDREWS et al., 1991; ANDREWS et al., 1987).  

 Contudo, alguns autores demonstram dados interessantes a respeito de que o 

transporte da droga poderia ser mediado por transportador. Em 1984, Dornesa 

demonstrou que o benzaldeído ao interagir com proteínas de membrana diminuía a 

absorção celular da cisplatina em células NHIK 3025 (células de câncer cervical 

humano) em cerca de 50% (DORNISH et al., 1984). Outros trabalhos discutem que 

transportadores como a Na,K-ATPse e transportadores da família dos 

transportadores de solutos (SLC) podem também estar envolvidos na captação 

celular de cisplatina (HALL et al., 2008; ANDREWS et al., 1991).  

 Um dos membros da família dos transportadores de soluto (SLC), o 

transportador de cobre 1 (CTR1), está intimamente correlacionado ao acúmulo 

intracelular de cisplatina em leveduras, visto que um defeito no gene que codifica 

CTR1 foi capaz de causar uma diminuição no acúmulo de cisplatina (SAFAEI; 

HOWELL, 2005; ISHIDA et al., 2002). Por sua vez, em células de câncer de ovário, 
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cobre e cisplatina são capazes de causar uma regulação negativa de CTR1 por meio 

da via do proteassoma (HOLZER et al., 2004). Um outro transportador da mesma 

família, o transportador de cobre 2 (CTR2), parece limitar o acúmulo intracelular de 

cisplatina e seus níveis parecem estar relacionados a sensibilidade do câncer de 

ovário a cisplatina (BLAIR et al., 2009) 

Estudos realizados por Andrew et al. demonstraram que a utilização de 

ouabaína foi capaz de diminuir a captação celular de cisplatina em 25% quando as 

células eram pré-tratadas com ouabaína 0,2 mM durante 30 minutos e que, essa 

captação era reduzida em 50% quando as células eram pré-incubadas por 1 hora 

(ANDREWS et al., 1991; ANDREWS et al., 1988). A relação entre o acúmulo de 

cisplatina e a Na,K-ATPase foi explicada devido ao fato do acúmulo de cisplatina ser 

dependente de potássio, e consequentemente dependente do potencial de 

membrana (ANDREWS; ALBRIGHT, 1991). A despolarização da membrana 

causada por incubação em meio com elevadas concentrações de potássio 

aumentou em 4-5 vezes a captação de cisplatina em comparação ao controle, 

sugerindo que a captação de cisplatina parece ser inversamente proporcional ao 

potencial de membrana e que seu gradiente eletroquímico está diretamente 

relacionado ao acúmulo intracelular da droga (ANDREWS; ALBRIGHT, 1991). 

 Uma vez ultrapassada a membrana celular, a cisplatina na sua forma 

hidratada é capaz de interagir com os mais diferentes alvos celulares, especialmente 

com moléculas de DNA. A cisplatina é capaz de atravessar a membrana nuclear e 

seu átomo de platina pode interagir através de reação química direta, com resíduos 

N-7 presentes em bases nitrogenadas guanina e adenina, formando ligações 

covalentes com o DNA intra e intercadeias (BASU; KRISHNAMURTHY, 2010; 

ZWELLING et al., 1981; ZWELLING; KOHN, 1979; PASCOE; ROBERTS, 1974) 

(Figura 3). Os aductos formados a partir da interação da cisplatina com o DNA 

perturbam a estrutura do mesmo interferindo nos processos de transcrição e 

replicação (BASU; KRISHNAMURTHY, 2010). Estas lesões no DNA sofrem pouco 

reparo pela maquinaria celular, o que leva a uma parada no ciclo celular culminando 

na apoptose (NATARAJAN et al., 2013). Embora o principal alvo da cisplatina seja o 

DNA, apenas uma pequena fração dela é capaz de interagir com o mesmo, porém 

os níveis de cisplatina que não causam danos no DNA podem ainda resultar na 
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morte das células através de outros mecanismos (NATARAJAN et al., 2013) (Figura 

8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mecanismos de ligação da cisplatina com resíduos de guanina e adenina inter e 

intracadeias do DNA (STANFORD UNIVERSITY, Disponível em: 

http://cmgm.stanford.edu/biochem201/Slides/DNA%20Repair%20-

%20Doug/Cisplatin%20Crosslinking.JPG) 

 Várias proteínas de membrana, citoplasmáticas e mitocondriais, além de 

outros eventos não nucleares, podem contribuir substancialmente para o efeito 

citotóxico da cisplatina (NATARAJAN et al., 2013; BASU; KRISHNAMURTHY, 2010). 

A cisplatina apresenta uma alta afinidade para átomos de enxofre presente em 

alguns aminoácidos, como metionina e cisteína, podendo formar ligações estáveis 

com proteínas que apresentem esses aminoácidos, como é o caso da glutationa e a 

metalotioneína (BASU; KRISHNAMURTHY, 2010; TIMMER-BOSSCHA et al., 1992; 

MEIJER et al. 1990). 

 A interação da cisplatina com a glutationa inicialmente foi pensada por ser um 

mecanismo de resistência que as células aprensentavam contra a droga. Quando as 

células tumorais são expostas à cisplatina, a mesma pode ser quelada pela 

glutationa e o complexo formado entre glutationa e cisplatina pode sofrer efluxo 

http://cmgm.stanford.edu/biochem201/Slides/DNA%20Repair%20-%20Doug/Cisplatin%20Crosslinking.JPG
http://cmgm.stanford.edu/biochem201/Slides/DNA%20Repair%20-%20Doug/Cisplatin%20Crosslinking.JPG
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através de transportadores de glutationa dependentes de ATP, denominadas 

bombas GS-X (ISHIKAWA; ALI-OSMAN, 1993). Diversos estudos correlacionam a 

resistência celular à cisplatina aos níveis de glutationa, onde células que apresentam 

elevados níveis de glutationa são, normalmente, mais resistentes a ação da 

cisplatina (BRACHT et al., 2006; BOUBAKARI et al., 2004). Porém alguns estudos 

realizados em células resistentes a ação da cisplatina sugerem o contrário e, 

demonstram que a diminuição da sensibilidade dessas células a cisplatina não 

parece ter envolvimento com os altos níveis de glutationa (KASHERMAN et al., 

2009; RACHT et al., 2006; BOUBAKARI et al., 2004). Em 2008, Chen et al. 

demonstraram que altos níveis de glutationa podem sensibilizar as células SR3A 

(derivadas de células pequenas de câncer de pulmão) à cisplatina por levar a 

regulação positiva dos transportadores de cobre 1 (CTR1) (CHEN et al., 2008). No 

entanto, o fato de altos níveis de glutationa estarem relacionados à sensibilidade das 

células a cisplatina ainda está em discussão.  

 Outro fator que tem demonstrado ser bastante importante na sensibilização 

das células a morte por cisplatina é o estresse no retículo endoplasmático (RE), 

tendo sido demonstrado que tratamentos que aumentem o estresse no RE têm a 

capacidade de aumentar a eficácia do tratamento com cisplatina (LUO; LEE, 2013; 

WANG; KAUFMAN, 2012). 

 

I.1.5.1 Cisplatina e sinalização 

 A inibição da replicação do DNA não é o suficiente para explicar a 

citotoxicidade da cisplatina, visto que as células têm a capacidade de responder a 

esses danos (BASU; KRISHNAMURTHY, 2010). Diversos estudos demonstram que 

a cisplatina além de inibir a replicação do DNA, tem a capacidade de ativar várias 

vias de transdução de sinal e que essas uma vez ativadas, podem levar a diferentes 

respostas celulares (SIDDIK, 2003).  

 A cisplatina ao interagir com o DNA consequentemente forma aductos que 

podem ativar diversas vias de transdução de sinal, incluindo vias que envolvam a 

participação de p53, p73, ATR e MAPK, vias essas que uma vez ativadas podem 
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culminar em apoptose ou sobrevivência celular dependendo da intensidade dos 

sinais gerados e da interação entre as vias envolvidas (Figura 4) (SIDDIK, 2003). 

 

Figura 9. Vias de sinalização envolvidas na resposta aos danos no DNA induzidos por 

cisplatina (SIDDIK, 2003). 

 A proteína p53 é uma proteína supressora de tumor que desempenha um 

papel fundamental na resposta celular a danos no DNA causados por cisplatina 

(BASU; KRISHNAMURTHY, 2010). Porém alguns eventos devem ocorrer primeiro 

para que haja a indução e a ativação de p53 (SIDDIK, 2003). Danos ao DNA 

inicialmente resultam em ativação de diversas proteínas, dentre elas a quinase ATR, 

uma das proteínas que é preferencialmente ativada por cisplatina e age como um 

dos principais controladores de sinalização pra o reparo do DNA e estabilidade 

genômica (EFEYAN; SERRANO, 2007; SIDDIK, 2003). 



31 
 

Além de desfosforilar e ativar p53 de maneira direta, a proteína quinase ATR 

também pode ativar outros alvos celulares, como CHK1 (proteína quinase 

serina/treonina não específica, importante na regulação do ciclo celular) que por sua 

vez pode transativar p53. Proteína quinase ATR também pode ativar a cascata de 

sinalização ativada por mitógeno (MAPK) levando tanto a ativação de p53 quanto a 

ativação de fatores de transcrição podendo culminar em apoptose celular (SHIEH et 

al., 2000; TANG et al., 2002;. ZHANG et al., 2002). 

Uma vez ativada, p53 pode transativar genes envolvidos na progressão do 

ciclo celular, como p21, no reparo do DNA, como Gadd45a e, genes envolvidos na 

apoptose, como Bax, podendo levar a ativação da via das caspases (EFEYAN; 

SERRANO, 2007; SIDDIK, 2003; DE LAURENZI; MELINO, 2000). 

 Diversos estudos demonstram que p53 parece contribuir para a citotoxicidade 

da cisplatina (BASU; KRISHNAMURTHY, 2010; SIDDIK, 2003), porém alguns 

autores correlacionam a mesma com a resistência a droga em algumas linhagem 

celulares (BASU; KRISHNAMURTHY, 2010). Células de ovário resistentes a ação da 

cisplatina apresentam níveis elevados de p53 quando comparadas a células 

sensíveis (BROWN et al., 1993). Em 1995, Fan et al. demonstrou que células de 

câncer de mama, MCF-7, contendo p53 selvagem eram altamente resistentes a 

cisplatina, mas que quando as mesmas eram inoculadas com o vírus HPV, capaz de 

degradar p53, ocorria a sensibilização das mesmas (FAN et al., 1995). Por outro 

lado, células HeLa são mais resistentes a ação da cisplatina, mesmo apresentando 

baixos níveis de p53, devido a degradação da proteína causada pelo HPV 

(JOHNSON et al., 2002).  

Células negativas para p53 também tem a capacidade de responder aos 

danos no DNA causados por cisplatina, logo, apesar de p53 desempenhar um papel 

importante na resposta celular a cisplatina, outras vias alternativas também podem 

estar envolvidas nesse processo (BASU; KRISHNAMURTHY, 2010). 

 A proteína quinase C (PKC) é uma família de enzimas importante na 

transdução de sinal e regulação celular, podendo ser classificada de acordo com sua 

estrutura e propriedades bioquímicas (BASU; SIVAPRASAD, 2007; NEWTON, 2003; 

BASU, 1993). Diversos estudos demonstram que vias de transdução de sinal 

envolvendo PKC podem regular a sensibilidade das células à cisplatina (BASU; 
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KRISHNAMURTHY, 2010). Uma pesquisa realizada em 1990 por Basu et al., 

descreveu que a ativação de PKC em células de câncer de colo uterino (HeLa) 

aumenta a sensibilidade à cisplatina (BASU et al.,1990). Porém alguns relatos 

mostram que a regulação negativa de PKC é necessária para a sensibilização e 

atividade antiproliferativa da cisplatina em alguns tipos celulares (HIRATA et al., 

1993; ISONISHI et al., 1990; HOFMANN et al., 1988). Por conseguinte, os efeitos de 

PKC na resistência ou sensibilidade à cisplatina dependem do contexto celular e das 

isoenzimas de PKC envolvidas na sinalização (BASU; KRISHNAMURTHY, 2010). 

 Em diversas linhagens celulares tumorais, é relatado que a cisplatina ativa 

membros da família MAPK (proteínas quinases ativadas por mitógenos), e que uma 

vez ativados podem resultar na fosforilação de p53, caspase-3 e geração de 

domínios catalíticos de PKC (NOWAK et al., 2002). Existem três principais 

subfamílias de MAPK implicadas na indução da morte celular por cisplatina, sendo 

elas: ERK1/2 regulada por sinais extracelulares, SAPK/JNC proteína quinase ativada 

por estresse e p38 proteína quinase ativada por estresse e citocinas inflamatórias 

(BASU; KRISHNAMURTHY, 2010). 

 A cisplatina vem sendo demonstrada por ativar ERK em diversos tipos 

celulares, porém se essa ativação previne ou contribui para a morte celular, depende 

do tipo de estímulo sofrido,  duração e também do tipo celular em questão (ZHUANG 

et al., 2006). Em células de câncer de ovário, a sinalização mediada por ERK1/2 

confere resistência a apoptose em células tratadas com concentrações clínicas de 

cisplatina (TANG et al., 2010). Por outro lado, em células HeLa, a diminuição da 

ativação de ERK tem sido associado a resistência a cisplatina, enquanto sua 

ativação parece ser requerida para a apoptose celular mediada por p53  (BASU; TU, 

2005; YEH et al., 2002; WANG et al., 2000). 

 Várias situações de estresse celular, incluindo danos no DNA, tem sido 

relatadas por ativar a via JNK e posteriormente levar a célula a apoptose (BASU; 

KRISHNAMURTHY, 2010). Um estudo realizado em 1996 por Zanke et al., 

demonstrou que células as quais apresentavam defeitos na via JNK, eram mais 

resistentes a ação da cisplatina (ZANKE et al., 1996). A subfamília de MAPK, 

proteína quinase p38 também vem sendo relatada como importante mediador da 

apoptose induzida por cisplatina. A ativação de p38 em diversos modelos 



33 
 

experimentais resulta na sensibilidade das células a cisplatina, enquanto sua 

inibição conduz ao caráter de resistência (LOSA et al., 2003; MANSOURI et al., 

2003). 

 A proteína tirosina quinase Src é descrita por seu importante papel em 

diversas vias de transdução de sinal, estando envolvida na regulação da proliferação 

e migração celular. Estudos demonstram que uma ativação anormal de Src é 

observada em diversas linhagens celulares. A partir desses relatos uma série de 

pesquisas correlaciona metástase e crescimento tumoral com ativação de Src 

(ZHANG et al., 2014). Alguns autores demonstram que Src, parece estar envolvida 

na resposta celular a cisplatina. Em 2009, Peterson-Roth et al., demonstraram que o 

aumento da ativação de Src é capaz de diminuir a comunicação entre as junções 

gap, com isso aumentando a sobrevivência das células ao tratamento com cisplatina 

(PETERSON-ROTH, 2009).  Outro estudo demonstra que a inibição de Src auxilia 

na apoptose causada por cisplatina em células de mesotelioma (EQUICHI et al., 

2015). Por outro lado, em 2004 Arany et al., demonstrou que Src é necessária na 

sinalização para a morte celular induzida por cisplatina em células TKPTS (células 

do túbulo proximal de ratos) (ARANY et al., 2004). 

 

I.1.5.2 Resistência, toxicidade e sinergismo 

 Apesar de sua importante ação como quimioterápico no tratamento dos mais 

diversos tipos de tumores, o uso da cisplatina apresenta algumas limitações a 

exemplo da resistência e os efeitos adversos que a utilização da droga pode 

acarretar (SIDDIK, 2003; ANDREWS et al., 1991b). 

 A resistência celular a cisplatina pode ser adquirida, quando o tumor responde 

inicialmente bem ao tratamento e só depois se torna resistente ou pode ser 

intrínseca do próprio tumor (SIDDIK, 2003). Além disso, a resistência pode ocorrer 

de duas maneiras distintas, a primeira seria a diminuição no acúmulo intracelular da 

droga, que pode ser causado pelo aumento no efluxo da mesma e/ou diminuição na 

sua absorção, e a segunda maneira seria principalmente através de vias de 

sinalização que afetam a apoptose e promovem o reparo do DNA aumentando a 

sobrevivência celular (WERNYI; MORIN, 2004). A resistência celular a cisplatina é 
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de caráter multifatorial e vários mecanismos podem ser observados em um único 

tipo celular (RICHON et al., 1987; KELLAND et al., 1992) 

 Como anteriormente citado, a interação entre cisplatina e glutationa seria 

umas das principais formas de resistência a droga, devido à capacidade da 

glutationa em quelar a cisplatina promovendo seu efluxo via transportadores 

específicos de glutationa (ISHIKAWA; ALI-OSMAN, 1993). Alguns transportadores 

também vêm sendo descritos como responsáveis pelo efluxo da cisplatina, como é o 

caso de transportadores de resistência a múltiplas drogas, por exemplo, os 

transportadores do tipo ABC, que são proteínas transmembrânicas capazes de 

transportar diversos solutos através da membrana plasmática com gasto energético 

(WERNYI; MORIN, 2004). 

Além do aumento do efluxo, a redução na acumulo de cisplatina também 

pode ser causada por uma inibição na absorção do fármaco (SIDDIK, 2003). 

Alterações no processo de difusão passiva vêm sendo estudadas por sua correlação 

com a resistência que algumas células apresentam à cisplatina (KELLAND, 1992).  

Por outro lado alguns autores demonstram que a redução na absorção e 

acúmulo de cisplatina pode apresentar relação com atividade daNa,K-ATPase, 

devido ao acúmulo da droga ser dependente de potássio (ANDREWS, et al., 1988; 

GATELY; HOWELL, 1993). Em 1991, Andrews et al., analisou a importância da 

Na,K-ATPase no acúmulo de cisplatina em células de carcinoma de ovário humano, 

onde aproximadamente 50% da acumulação de cisplatina foi inibida por um pré-

tratamento durante 1 hora com 200 μM ouabaína (inibidor específico da Na,K-

ATPase) antes da exposição a cisplatina 10 μM (ANDREWS, et al., 1991a). Apesar 

de um defeito no processo de absorção do fármaco ser uma das principais 

explicações para a resistência, o mecanismo pelo qual essa baixa absorção ocorre 

ainda não é totalmente elucidado (SIDDIK, 2003). 

A formação e permanência dos aductos de DNA gerados através da ligação 

com cisplatina são cruciais para o citotoxicidade da droga, logo um aumento na taxa 

de reparo do DNA tem a capacidade de diminuir a resposta celular à cisplatina e 

consequentemente colaborar para a resistência celular (SIDDIK, 2003). Além das 

diversas formas pelas quais pode ocorrer o reparo do DNA, alterações em algumas 
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vias de sinalização também podem afetar a apoptose de diferentes maneiras, 

dependendo do tipo celular em questão (Figura 10) (SDDIK, 2003). 

 

 

Figura 10. Mecanismos envolvidos na resistência celular a cisplatina e na inibição de sinais 

apoptóticos (SIDDIK, 2003). 

Além da resistência celular a cisplatina, outro fator importante na sua 

utilização, são os efeitos secundários que a terapia medicamentosa pode acarretar 

ao paciente, como a nefrotoxicidade, neurotoxicidade, ototoxicidade e 

mielossupressão (ANDREWS et al., 1991b). Dentre os efeitos colaterais da terapia 

com cisplatina o principal deles seria o efeito de nefrotoxicidade (ANDREWS et al., 

1991b). 

Diversos estudos demonstram que a cisplatina pode apresentar seu efeitos de 

nefrotoxicidade mediado pela interação com a Na,K-ATPase renal. Em 2012, 

Huliciak et al., demonstraram que a interação da cisplatina com a porção 

citoplasmática da Na,K-ATPase poderia estar correlacionada com o dano real 

causado pelo tratamento quimioterápico, uma vez comprovada a inibição da enzima 
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por cisplatina (HULICIAK et al., 2012). Estudos in vivo, demonstraram que 

moduladores renais da Na,K-ATPase (dietas ricas em potássio e uso de 

corticoesteróides) ou inibidores da enzima, como esteróides cardiotônicos, tiveram a 

capacidade de modular a nefrotoxicidade provocada pela cisplatina, alterando o 

acúmulo da droga (ANDREWS et al.,1991b). 

Com o objetivo de diminuir a toxicidade causada pela cisplatina e reverter os 

processos de resistência, diversos estudos vem sendo conduzidos no sentido de 

demonstrar os efeitos positivos no tratamento combinado entre cisplatina e outras 

drogas para diversos tipos de tumores. Estudo realizado por Van Moorsel e 

colaboradores demonstra o efeito do tratamento sinérgico entre dois quimioterápicos 

comerciais, cisplatina e gencitabina, frente a células não pequenas de câncer de 

pulmão e células de câncer de ovário, no qual o tratamento sinérgico aumentou a 

formação de aductos de DNA em comparação ao tratamento apenas com cisplatina 

em ambas as linhagens celulares (VAN MOORSEL et al., 1999). 

Em 2015, Wilson et al., observaram que o tratamento combinado entre 

cisplatina e timoquinona (componente fitoquímico da planta Nigella sativa) 

potencializou o efeito citotóxico da cisplatina in vitro e in vivo para o câncer de ovário 

(WILSON et al., 2015). Em outro estudo, os autores demonstram que o tratamento 

sequencial entre cisplatina e nutlin-3 (inibidor de MDM2, importante regulador 

negativo de p53) apresenta um forte efeito sinérgico, atenuando a citotoxicidade da 

cisplatina mesmo em baixas concentrações (DEBEN et al., 2015). 

A identificação das vias envolvidas nos processos de resistência pode 

fornecer alvos para terapias combinadas entre cisplatina e outras drogas, visando à 

diminuição da resistência celular a cisplatina e diminuição dos efeitos tóxicos do 

tratamento para o paciente.  

 

II. JUSTIFICATIVA 

A busca por novos compostos com ação antitumoral é uma parte importante 

no estudo para a cura/tratamento do câncer. Nesta busca, atualmente se dá maior 

importância a drogas que atuem com mecanismo alvo específico, o que limitaria os 

graves efeitos colaterais causados pelos antineoplásicos clássicos e tradicionais.  
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Os esteróides cardiotônicos se encaixam perfeitamente nessa classe de 

novos fármacos antineoplásicos, uma vez que pesquisas recentes demonstram um 

aumento no número de publicações envolvendo interessantes efeitos antitumorais 

dos esteróides cardiotônicos frente a várias linhagens celulares.  

Embora muitos tumores respondam inicialmente bem a medicamentos a base 

de platina, o aparecimento de tumores resistentes limita o seu potencial curativo. 

Além da resistência que vários tumores apresentam frente ao tratamento com 

cisplatina, outra limitação da utilização são os graves efeitos secundários que a 

mesma pode apresentar, tais como mielossupressão, náuseas e vômitos, neuropatia 

periférica, ototoxicidade, nefrotoxicidade e fadiga, além de possuir uma pequena 

taxa de resposta para o tratamento do câncer de colo uterino (ANDREWS et al., 

1991).  

Neste contexto é interessante verificar se a utilização da digoxina poderia 

tornar mais eficiente o tratamento com cisplatina, que é o tratamento padrão para o 

câncer de colo uterino, visando um tratamento mais eficaz e com diminuição de 

efeitos colaterais. 

 

III OBJETIVOS 

III. 1 Objetivos Gerais 

 Avaliar o efeito do tratamento combinado entre digoxina e cisplatina em 

células de câncer de colo uterino (HeLa), bem como demonstrar o possível 

mecanismo de sinalização celular envolvido nesse efeito. 

 

III. 2 Objetivos Específicos 

 Avaliar o efeito citotóxico e antiproliferativo do tratamento combinado entre 

digoxina e cisplatina em células de câncer de colo uterino (HeLa). 

 Avaliar se o tratamento combinado apresenta caráter sinérgico, aditivo ou 

antagônico. 
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 Analisar se há correlação entre o efeito antitumoral do tratamento combinado 

e a atividade da Na,K-ATPase. 

 Analisar a expressão da subunidade α1 da Na,K-ATPase em preparações de 

membrana e extratos totais de células HeLa tratadas, em comparação ao 

controle. 

 Avaliar o efeito das vias de sinalização de Src e ERK1/2 na viabilidade celular 

frente ao tratamento combinado. 

 

IV MATERIAL E MÉTODOS 

IV. 1 Cultura de células 

 As células de câncer de colo uterino (HeLa [ATCC® CCL-2TM]) foram 

cultivadas em meio DMEM (Sigma-Aldrich) suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (Hyclone ou GIBCO), 0,1% de gentamicina em estufa a 37ºC e  atmosfera de 

5% de CO2, onde as mesmas permaneceram em crescimento até atingirem 100% de 

confluência. Uma vez atingida a confluência foi realizado o repique celular, o meio 

era descartado e as células lavadas com PBS estéril [pH=7,4] (NaCl 137 mM, KCl 

2,7 mM e PO4
3- 10 mM) e incubadas por 5 minutos com tripsina 0,025%. Em seguida 

as células foram centrifugadas a 2400 rpm por 5 minutos (centrífuga Macro IV 

RV:025 – EVLAB), o sobrenadante descartado e o pellet ressuspendido no meio de 

cultura. Uma alíquota de 50 µL foi retirada e diluída 1:1 em azul de Tripan para 

contagem das células em câmara de Neubauer (INLAB). As células foram colocadas 

na quantidade desejada para cada experimento, em garrafas ou placas de cultivo 

celular (KASVI). 

 

IV. 2 Tratamento com as drogas 

 O tratamento com digoxina e cisplatina foram feitos com concentrações 

específicas para cada experimento. A solução de digoxina foi preparada diluindo-se 

a droga primeiramente em 100% de DMSO (estoque primário) e, posteriormente em 

tampão PBS estéril (estoque secundário). No momento do tratamento das células 

com a droga, esta foi diluída em meio de cultura de modo que a concentração de 
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DMSO máxima aplicada sobre as células não fosse superior a 1%, evitando os 

efeitos tóxicos deste solvente sobre as células. A cisplatina foi diluída diretamente 

em solução salina autoclavada (NaCl 0,9%) e no momento do tratamento diluída em 

meio de cultura. 

 

IV. 3 Ensaio de viabilidade celular - MTT 

 O ensaio colorimétrico de viabilidade celular, também denominado MTT, 

consiste na redução do MTT (3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide), pela enzima succinatodesidrogenase mitocondrial, presente somente em 

células viáveis (SLATER; SAWYER; STRÄULI, 1963). A redução do MTT gera 

formazan, composto azul-violeta, que uma vez precipitado é solubilizado em DMSO, 

podendo ser quantificado por espectrofotometria a 550 nm, servindo como uma 

estimativa do número de células viáveis. 

 As células foram cultivadas em placa de 96 poços na concentração de 5x104 

cels/mL, por 24 horas até total aderência e confluência e, depois tratadas por 48 

horas com concentrações crescentes de digoxina e cisplatina. Para os tratamentos 

combinados foi realizado inicialmente um pré-tratamento por 2 horas com digoxina 

em concentrações específicas e em seguida a cisplatina foi adicionada também em 

concentrações específicas e as células incubadas por 48 horas. Após decorrido o 

tempo de tratamento o meio de cultura com a droga foi retirado e adicionado 100 µL 

de MTT (5 mg/mL) diluído em meio de cultura em cada poço. A placa foi então 

incubada em estufa a 37ºC por 3 horas. Decorridas às 3 horas, os cristais de 

formazan foram solubilizados em 50 μL de DMSO, por poço, por 10 minutos, 

prosseguindo-se com a leitura espectrofotométrica em leitor de placa de ELISA 

(BIOTEK) no comprimento de onda de 550 nm. 

 

IV. 4 Análise de Sinergismo 

 Para que fosse possível a realização da análise de sinergismo, realizou-se o 

ensaio de viabilidade celular, conforme descrito anteriormente, no qual as células 

HeLa foram tratadas por 48 horas com as drogas de forma isolada ou em 
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combinação em diferentes concentrações, de modo a se obter uma curva dose 

resposta tanto para os tratamentos isolados quanto para o tratamento combinado. 

Em seguida, os graus de interação entre digoxina e cisplatina foram calculados por 

meio da equação do índice de combinação (CI), como base no princípio do efeito 

médio da lei de ação de massa, usando o software Calcusyn (versão 2.1, Biosoft). 

De acordo com o teorema de CI, valores de CI<1, CI=1 e CI>1 indicam sinergismo, 

efeito aditivo e antagonismo, respectivamente. 

 

IV. 5 Fracionamento de lisados celulares para preparação de membrana 

 Foram cultivadas 22,5x105 células em garrafas de cultivo de 75 cm² que foram 

mantidas em estufa a 37ºC e atmosfera de 5% de CO2 até atingirem 

aproximadamente 80% de confluência (cerca de 72 horas). Em seguida foram 

tratadas com 1 nM de digoxina, 1 µM e 10 μM de cisplatina isoladamente e 

simultaneamente com digoxina 1 nM e cisplatina 1 µM. Após 48 horas de tratamento 

com as drogas, as células foram lavadas três vezes com tampão PBS gelado e 

removidas das garrafas de cultivo com 3 mL/garrafa do tampão de preparação de 

membrana  composto por tris 6 mM [pH=6,8], imidazol 20 mM, sacarose 0,25 M, 

SDS 0,01%, EDTA 3 mM e PMSF 2 mM. As células foram maceradas em 

homogeneizador de tecidos tipo Potter (MARCONI) por dez vezes em gelo e em 

seguida o volume foi transferido para os tubos e centrifugados a 10.000g durante 20 

minutos em centrífuga (Optima XE-90 Ultracentrifuge). Posteriormente, o pellet foi 

descartado e o sobrenadante recolhido para ultracentrifugação a 70.000g por 1 hora 

em centrífuga (Optima XE-90 Ultracentrifuge). Após a centrifugação o sobrenadante 

foi descartado e o pellet ressuspendido em 300 µL de tampão de preparação. Por 

fim, o conteúdo final foi sonicado por 10 segundos a 25% de potência até completa 

solubilização do homogenato, e assim, direcionados para dosagem de proteínas 

(BRADFORD, 1976) e da atividade ATPásica da enzima Na,K-ATPase. 
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IV. 6 Dosagem da atividade ATPásica da enzima Na,K-ATPase 

 A atividade ATPásica foi determinada por método indireto, o qual se baseia na 

dosagem de fosfato inorgânico (Pi) liberado em decorrência da hidrólise enzimática 

do ATP pela enzima Na,K-ATPase (HEINONEN; LAHTI, 1981). A atividade foi 

medida descontinuamente a 37ºC, utilizando-se um espectrofotômetro Genesys S10 

UV/VIS ThermoScientific pela dosagem do fosfato inorgânico liberado, em Meio 

Reacional (HEPES 50 mM, pH 7,5, contendo ATP 3 mM, KCl 20 mM, MgCl2 2 mM e 

NaCl 120 mM). 

 A dosagem da atividade foi realizada em placas de 96 poços, e cada uma das 

amostras foi adicionada a placa para dosagem da atividade, na ausência e na 

presença de oubaína 1 mM, importante para posterior subtração das absorbâncias 

obtidas, descartando assim a dosagem de Pi liberado por outras ATPases presentes 

na fração de membrana. A mesma quantidade de amostra foi adicionada em todos 

os poços em um volume correspondente a 20 µL, nos poços reservados para 

dosagem de atividade na presença de inibidor foram adicionados 5 µL de ouabaína 

e a placa foi previamente incubada por 20 minutos à 37ºC. Após este tempo, 

adicionou-se 5 µL de água aos poços que não continham inibidor, totalizando um 

volume de 25 µL em todos os poços, com e sem inibidor. 

 A reação foi iniciada pela adição de 25 µL de meio reacional, contendo ATP 3 

mM, em cada um dos poços, a placa foi incubada em estufa a 37ºC por 1 hora com 

volume final de 50 µl cada poço. Em seguida, a reação foi parada com a adição de 

100 μL de SDS 1 % (p/v), sem fosfato. 

 A liberação do fosfato inorgânico proveniente da hidrólise do ATP foi medida 

de acordo com o método de Fiske e Subbarow (1925), que consiste na complexação 

do Pi liberado com 100 μL da solução de molibdato de amônio/reagente de Fiske, na 

proporção 5:1, preparada no momento do uso, por ser fotossensível. Após a 

complexação foram aguardados 15 minutos e procedeu a leitura a 660 nm. 
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IV. 7 Ensaios de proliferação celular 

 Foram cultivadas 2x105 células, por poço, em placas de 6 poços por 24 horas. 

Posteriormente, as células foram tratadas com diferentes concentrações de digoxina 

e cisplatina isoladas ou em combinação por 48 horas. Após 48 horas, o meio de 

cultura foi retirado dos poços e adicionou-se 500 µL de tripsina 0,025% sobre as 

células e, estas foram incubadas por 5 minutos em estufa a 37°C e atmosfera com 

5% de CO2. Em seguida foram adicionados 2 mL de meio de cultura, em cada poço, 

para centrifugação das células a 2400 rpm por 5 minutos. O pellet foi ressuspendido 

em 500 µL de meio de cultura e uma alíquota foi retirada para diluição 1:1 em azul 

de Tripan para quantificação em câmara de Neubauer, seguida da avaliação do 

potencial antiproliferativo do tratamento. 

 

IV. 8 Pré-tratamento com inibidores das vias de Src e ERK1/2 

 O cultivo celular para o experimento foi realizado em placas de 6 poços, com 

cada poço contendo 2x105 células. Após 24 horas, as células foram pré-tratadas por 

1 hora com os inibidores das vias de Src (PP2 5 μM) e de ERK1/2 (PD98059 20 μM), 

em seguida tratadas com concentrações pré-determinadas de digoxina e cisplatina 

isoladas e em combinação. Após 48 horas de tratamento, as células foram 

submetidas à contagem de viabilidade em câmara de Neubauer. 

 

IV. 9 Extrato total 

 Foram cultivadas 2x105 células em placas de 6 poços por 24 horas e em 

seguida, submetidas a tratamento por 48 horas com digoxina e cisplatina de maneira 

isolada e em combinação. Posteriormente, o meio foi retirado da placa e foi 

adicionado 1 mL de PBS + PMSF 200 mM (5 µL de PMSF: 1 mL de PBS) em cada 

poço e as células raspadas com espalhador de células “scraper rubber policeman” 

(COSTAR). A suspensão foi centrifugada a 4ºC a 10.000 rpm por 5 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em 300 µL de tampão de lise 

(HEPES 10 mM [pH=7,9], MgCl2 1,5 mM, KCl 10 mM, EDTA 0,1 mM, Na3VO4 1 mM 

e PMSF 0,5 mM). A suspensão foi novamente centrifugada a 11.900 rpm por 2 
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minutos a 4°C, em seguida, o sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido 

com 50 μL de tampão de lise e incubado por 15 minutos em gelo. Posteriormente, 

foram adicionados 3,1 μL de Triton X-100 10%, agitando cada amostra em agitador 

tipo vórtex mixer KMC-1300V (VISION SCIENTIFIC) por 10 segundos. Por fim, as 

amostras foram centrifugadas novamente a 11.900 rpm por 1 minuto a 4°C, o 

sobrenadante foi recolhido e utilizado para dosagem de proteína e preparação das 

amostras para análise de expressão protéica por Western Blotting. 

 

IV. 10   Análises de expressão protéica por Western Blotting 

 Para as análises de expressão protéica, foram utilizadas tanto as amostras de  

preparação de membrana quanto as amostras obtidas do extrato total. As amostras 

foram submetidas à dosagem de proteínas pelo método de Bradford (BRADFORD, 

1976) e em seguida preparadas para a corrida em gel de poliacrilamida 10%. Cada 

amostra foi diluída em água MiliQ ultrapura e tampão de amostra (Tris-HCl 0,125 

mM [pH=6,8], Azul de Bromofenol 0,004%, 2-Mercaptoetanol 10%, Glicerol 20%, e 

SDS 4%) para uma concentração fixa de proteína. 

 Posteriormente, as amostras foram corridas em um gel de poliacrilamida 10% 

(Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis - SDS-PAGE) (Gel de 

corrida – Tris 1,5M [pH=8,8], Acrilamida/bis-acrilamida 30,8%/2,7%, SDS 10%, 

Persulfato de Amônio 10% e TEMED [N,N,N’,N’-tetramethylethylenediamine]; Gel de 

empacotamento – Tris 0,5M [pH=6,8], Acrilamida/bis-acrilamida 30,8%/2,7%, SDS 

10%, Persulfato de Amônio 10% e TEMED) em tampão de corrida (Tris-base 25 mM, 

Glicina 192 mM e SDS 0,1%) durante aproximadamente 4 horas a 100 Volts, 400 

mA e potência máxima. 

Após a corrida em gel, foi realizada a transferência das proteínas do gel de 

poliacrilamida para uma membrana de nitrocelulose (UltraCruzTM) em tampão de 

transferência (Tris-base 25 mM, Glicina 192 mM e Metanol 20%) por 2 horas a 400 

mA, potência e voltagem máximas. A eficiência da transferência foi avaliada 

corando-se o gel de poliacrilamida com solução de Azul de Coomassie Brilhante G-

250 (VETEC) e a membrana de nitrocelulose com solução de vermelho 

PonceauXilidina (DINÂMICA). Para bloquear ligações inespecíficas dos anticorpos 
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utilizados, a membrana foi bloqueada por 1 hora com leite desnatado 5% diluído em 

T-TBS (Tris-Base 100mM, NaCl 0,9% e Tween 0,1%). Posteriormente, a membrana 

foi lavada duas vezes, por 5 minutos cada, com T-TBS e incubada overnight com 

anticorpo primário anti-α1 (sc-21712 - SANTA CRUZ) diluído 1:1000 em solução de 

T-TBS. 

No dia seguinte, a membrana foi lavada três vezes com T-TBS, por 10 

minutos cada, e incubada por 2 horas com anticorpo secundário anti-mouse (sc-

2005 - Goatanti-mouse IgG-HRP – SANTA CRUZ) diluído 1:2000 em T-TBS. Depois, 

a membrana foi lavada duas vezes com T-TBS, por 5 minutos cada, e revelada por 

método de quimioluminescência utilizando uma mistura equimolar de duas soluções 

(Solução 1: Tris 100 mM [pH=8,5], Luminol 2,5 mM e ácido p-cumárico 0,396 mM; 

Solução 2: Tris 100 mM [pH=8,5] e H2O2 0,06%). Após a exposição à mistura, a 

membrana foi revelada em filme radiográfico (Medical X-rayFilm- KODAK).  

Os filmes radiográficos foram digitalizados e as bandas correspondentes a 

cada amostra foram quantificadas por densitometria utilizando-se o programa Image 

J 1.47. 

 

IV. 11 Análises estatísticas 

Todas as análises e gráficos foram feitos utilizando-se o programa 

GraphPadPrism 5. Foi utilizado o teste One-way ANOVA (Analysis of Variance) para 

comparação de mais de duas médias, com posterior teste de Dunnet (Dunnet’s post-

hoc test) ou teste Tukey (Tukey’s post-hoc test) para identificação das médias com 

diferenças estatisticamente significantes. Foi utilizado o Teste T de Student para 

comparação de duas médias e identificação de diferenças estatisticamente 

significantes entre elas.  
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V RESULTADOS E DISCUSSÃO 

V.1 Ensaios de Viabilidade Celular e Análise de Sinergismo 

 Para que fosse possível a avaliação do efeito do tratamento sinérgico entre 

digoxina e cisplatina frente as células HeLa, inicialmente realizou-se o ensaio 

colorimétrico para viabilidade celular (MTT) para células tratadas durante 48 horas 

com concentrações crescentes de digoxina (0,008 nM, 0,04 nM, 0,2 nM, 1 nM, 5 nM, 

25 nM, 125 nM, 625 nM e 3125 nM) e cisplatina (0,008 µM, 0,04 µM, 0,2 µM, 1 µM, 5 

µM, 25 µM, 125 µM, 625 µM e 3125 µM) isoladamente (Figura 11). Ambos os 

tratamentos apresentaram um perfil dose-resposta, sendo que para o tratamento 

com digoxina observou-se um efeito citotóxico significativo a partir da concentração 

de 5 nM e, para a cisplatina a partir de 5 µM. 

 

Figura 11. Viabilidade celular de células HeLa após 48 horas de tratamento na presença de 

digoxina (A) e cisplatina (B). * Diferença significativa em relação ao controle, One-way 

ANOVA com teste posterior de Tukey (p<0,05) n=3. 

 

 Em seguida, calculou-se o IC50 (half maximal inhibitory concentration) para as 

duas drogas, sendo o IC50 calculado para a digoxina de 101,6 nM e para a cisplatina 

de 8,52 µM. 

 Recentes estudos têm demonstrado que o tratamento combinado entre 

cisplatina e outras drogas, melhoraram o tratamento com o quimioterápico e 

diminuem seus efeitos colaterais. Calderón-Montaño e colaboradores, em 2013, 
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descreveram o efeito do tratamento combinado entre esteróides cardiotônicos 

(digitoxina, digoxina ou ouabaína) e cisplatina em células A549 (células não 

pequenas de câncer de pulmão), no qual a citotoxicidade foi testada em várias 

combinações de cisplatina e de cada esteróide e, em seguida calculado o índice de 

combinação (CI). O efeito observado para as combinações como sendo sinérgico, 

aditivo ou antagônico se mostraram dependentes das concentrações das drogas e 

da ordem em que foram adicionadas as células, demonstrando que combinações 

específicas dos esteróides podem aumentar a citotoxicidade de compostos de 

platina em células de câncer de pulmão (CALDERÓN-MONTAÑO et al., 2013). 

 Diante ao aumento do efeito citotóxico da cisplatina por outros compostos e 

levando em consideração os valores de IC50 anteriormente calculados para digoxina 

e cisplatina neste estudo, foi realizado o ensaio de viabilidade celular (MTT) em 

células de câncer de colo uterino (HeLa) com o tratamento combinado entre digoxina 

e cisplatina em diversas concentrações para verificar se a digoxina teria a 

capacidade de potencializar o efeito da cisplatina nessas células. 

 As células HeLa foram inicialmente tratadas com digoxina por 2 horas e em 

seguida tratadas com cisplatina, ambas as drogas nas mesmas concentrações 

anteriormente citadas e, posteriormente incubadas por 48 horas. Os pré-tratamentos 

com digoxina potencializaram o efeito da cisplatina em quase todas as combinações.  
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Figura 12. Viabilidade celular de células HeLa após 48h de tratamento combinado entre 

digoxina e cisplatina em diversas concentrações. * Diferença significativa em relação ao 

controle, One-way ANOVA com teste posterior de Tukey (p<0,05) n=3. 

 A partir dos resultados dos tratamentos isolados e em combinação pôde-se 

calcular, com o auxilio do programa Calcusyn, os valores dos índices de combinação 

(CI). Exceto o tratamento combinado entre digoxina 3125 nM e cisplatina 3125 µM, 

todos os outros tratamentos apresentaram CI inferior a 1, indicando efeito sinérgico 

entre as duas drogas (Tabela 1). 
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Tabela 1. Efeito sinérgico entre digoxina e cisplatina em células HeLa. CI<1 indica 

sinergismo, CI entre 0,1 - 0,3 indica sinergismo alto, CI<0,1 indica sinergismo muito alto, CI= 

1 efeito aditivo e CI>1 antagonismo (n=3) 

 Viabilidade 

Celular (%) 

Valores de CI Efeito 

Dig. 0,008 nM + Cispl. 0,008 µM 87,29 0,032 Sinergismo Muito Alto 

Dig. 0,04 nM  + Cispl. 0,04 µM 92,69 0,666 Sinergismo 

Dig. 0,2 nM + Cispl. 0,2 µM 94,38 0,646 Sinergismo 

Dig. 1 nM + Cispl. 1 µM 61,71 0,156 Sinergismo Alto 

Dig. 5 nM + Cispl. 5 µM 58,72 0,594 Sinergismo 

Dig. 25 nM + Cispl. 25 µM 18,15 0,054 Sinergismo Muito Alto 

Dig. 125 nM + Cispl. 125 µM 17,00 0,228 Sinergismo Alto 

Dig. 625 nM + Cispl. 625 µM 13,27 0,611 Sinergismo 

Dig. 3125 nM + Cispl. 3125 µM 11,05 1,959 Antagonismo 

 

 A partir dos valores de CI e dos valores de viabilidade celular dos tratamentos 

isolados e em combinação, foi selecionado um dos tratamentos sinérgicos para 

realização dos experimentos subsequentes. O tratamento sequencial com digoxina 1 

nM e cisplatina 1 µM apresentou os melhores resultados, pois as concentrações 

utilizadas foram inferiores ao IC50 das duas drogas, o tratamento apresentou um alto 

efeito sinérgico e foi o único que teve a capacidade de diminuir a viabilidade celular 

tanto em relação ao controle quanto em relação aos tratamentos isolados (Tabela 3). 

Tabela 2. Viabilidade celular e valores de índice de combinação de digoxina (1 nM e 5 nM) e 

cisplatina (1 µM e 5 µM) isoladas e em combinação. Onde, CI<1 indica sinergismo e CI entre 

0,1 - 0,3 indica sinergismo alto. * indica p<0,05 em relação ao controle e aos tratamentos 

isolados (n=3). 

 Viabilidade celular (%) Valores de CI Efeito 

Controle 100   
Digoxina 1 nM 95,04 - - 
Cisplatina 1 µM 90,75 - - 
Dig. 1 nM + Cispl. 1 µM 61,71* 0,156 Sinergismo Alto 
Digoxina 5n M 84,65 - - 
Cisplatina 5 µM 59,59 - - 
Dig. 5 nM + Cispl. 5 µM 58,72 0,594 Sinergismo 
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O resultado de sinergismo para a maioria dos tratamentos demonstra a 

capacidade que o pré-tratamento com digoxina possui em aumentar o efeito 

citotóxico causado pela cisplatina, mesmo em concentrações inferiores ao IC50 das 

drogas. O aumento no acúmulo de cisplatina pode ser uma das explicações para o 

maior efeito citotóxico desta droga quando em combinação com a digoxina.  

 A fim de avaliar o efeito que o pré-tratamento com digoxina teria sobre o valor 

de IC50 da cisplatina, foi realizado o ensaio de viabilidade celular do tratamento 

combinado entre digoxina, na concentração fixa de 1 nM, e concentrações 

crescentes de cisplatina (Figura 13).  
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Figura 13. Viabilidade celular de células HeLa após 48 horas de tratamento com cisplatina 

(0,008 µM, 0,04 µM, 0,2 µM e 1 µM) de maneira isolada e, combinada com digoxina 1 nM. * 

Diferença significativa em relação ao controle, One-way ANOVA com teste posterior de 

Tukey (p<0,05) n=3. 

Observou-se uma diminuição significativa na viabilidade celular em relação ao 

controle nas células tratadas com a combinação de digoxina 1 nM e cisplatina 0,2 

µM e 1 µM, diminuição esta que não foi observada para o tratamento isolado com as 

mesmas concentrações de cisplatina. Em seguida, foi realizado o cálculo para o IC50 

dos tratamentos com digoxina e cisplatina e para o tratamento combinado com 

concentração fixa de digoxina (Tabela 3). 
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Tabela 3. Valores de IC50 para digoxina e cisplatina de maneira isolada e para a combinação 

entre digoxina 1 nM e cisplatina em concentrações crescentes (n=3). Teste T (p<0,05) 

 IC50 
Digoxina 101,6 nM 
Cisplatina 8,52 µM 

Dig. 1nM + Cispl. 6,68 µM 

 

 Como observado na tabela 3, o pré-tratamento com digoxina na concentração 

de 1 nM teve a capacidade de diminuir o valor de IC50 para cisplatina em 

aproximadamente 2 µM, porém essa diminuição não se faz significativa quando 

comparada com o tratamento isolado com cisplatina, indicando que a digoxina 1 nM 

parece potencializar, de maneira significativa, a ação da cisplatina apenas em 

concentrações específicas da droga. 

 Com a finalidade de verificar se o pré-tratamento com digoxina seria essencial 

para o efeito citotóxico, foi realizado o ensaio de viabilidade celular, para 

comparação do tratamento sequencial (pré-tratamento por 2 horas com digoxina 

seguido do tratamento com cisplatina) com o tratamento simultâneo (ambas as 

drogas adicionadas ao mesmo tempo) (Figura 14). 
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Figura 14. Viabilidade celular de células HeLa após 48h de tratamento com digoxina e 

cisplatina de maneira isolada e em combinação. A. Tratamento sequencial, onde as células 

foram pré-tratadas com digoxina por 2 horas e depois tratadas com cisplatina. B. 

Tratamento simultâneo, onde as células foram tratadas de maneira direta com as duas 

drogas.* Diferença significativa em relação ao controle, One-way ANOVA com teste 

posterior de Tukey (p<0,05). # Diferença significativa em relação aos tratamentos isolados, 

One-way ANOVA com teste posterior de Tukey (p<0,05) n=3. 

 

 Através do resultado obtido, observamos que para que ocorre-se uma 

diminuição na viabilidade celular de maneira significativa em relação ao controle e 

em relação aos tratamentos isolados, era necessário que o tratamento combinado 

fosse realizado de maneira seqüencial, indicando que o pré-tratamento com digoxina 

é necessário para sensibilizar as células a ação da cisplatina. Logo, por apresentar o 

melhor resultado, o tratamento seqüencial foi utilizado para a realização dos 

experimentos subseqüentes. 

A Na,K-ATPase é o principal receptor celular para os esteróides 

cardiotônicos, dentre eles a digoxina que vem sendo recentemente descrita como 

crucial na acúmulo intracelular de cisplatina. Vários estudos demonstram a 

importância da atividade e expressão da Na,K-ATPase no acúmulo de cisplatina em 

diversas linhagens celulares (ANDREWS, et al., 1988; ANDREWS; ALBRIGHT, 

1991; GATELY; HOWELL, 1993). Kishimoto e colaboradores demonstraram que a 

subunidade α1 da Na,K-ATPase parece desempenhar um papel importante no 
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acúmulo intracelular de cisplatina e que uma modulação da enzima, causada pelos 

esteróides cardiotônicos, pode alterar esse acúmulo (KISHIMOTO et al., 2006). 

Logo, uma das hipóteses que explicaria o efeito sinérgico observado entre 

digoxina e cisplatina em células HeLa, seria o envolvimento de uma modulação na 

bomba de sódio,pelo pré-tratamento com digoxina, na acumulação de cisplatina. 

Os experimentos seguintes foram delineados para verificar a atividade e 

expressão da subunidade α1 da Na,K-ATPase após o tratamento com digoxina e 

cisplatina de maneira isolada e em combinação e, correlacionar possíveis alterações 

observadas na enzima com a diminuição na viabilidade celular pelo tratamento 

combinado.  

 

V.2 Atividade da Na,K-ATPase e Expressão da Subunidade α1 

 Inicialmente, foi avaliada a ação da drogas sobre a atividade da Na,K-ATPase 

em preparações de membrana de células HeLa tratadas com digoxina 1 nM, 

cisplatina 1 µM e 10 µM e o sinergismo de digoxina 1 nM e cisplatina 1 µM. Como 

apresentado na figura 11, nenhum dos tratamentos foi capaz de alterar 

significativamente a atividade da Na,K-ATPase em relação ao controle e em relação 

aos tratamentos isolados (Figura 15). 
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Figura 15. Atividade ATPásica da enzima Na,K-ATPase em preparação de membrana de 

células HeLa tratadas com digoxina (1 nM) e cisplatina (1 µM e 10 µM) isoladas e em 

combinação por 48 horas (n=3). 

 

 Inúmeros trabalhos tem mostrado a inibição da Na,K-ATPase pelos esteróides 

cardiotônicos em diversas linhagens celulares. Uma inibição dose-dependente da 

Na,K-ATPase pela ouabaína foi observada em células MDA-MB-435s, células de 

câncer de mama (KOMETIANI et al., 2005). Elbaz e colaboradores observaram que 

ocorria uma inibição da Na,K-ATPase pela digoxina em células NCl-H460 (ELBAZ at 

al., 2012). Alguns trabalhos demonstram que em baixas concentrações, os 

esteróides parecem ter um efeito diferente sobre a Na,K-ATPase, podendo até 

mesmo aumentar a atividade da enzima. Foi demonstrado em 2010 por Oselkin et al 

um aumento na atividade da enzima após o tratamento, de fatias de hipocampo, 

com baixas concentrações de ouabaína, digoxina e marinobufagenina (OSELKIN et 

al., 2010).  

 Em estudo realizado por Andrews e colaboradores foi descrito que células de 

carcinoma de ovário humano pré-tratadas durante 1 hora com ouabaína na 

concentração de 200 μM, e posteriormente tratadas com cisplatina 10 μM, 
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diminuíram sua capacidade de acumulação de cisplatina em aproximadamente 50%, 

sendo essa acumulação um passo importante para o desempenho do seu efeito 

quimioterápico (ANDREWS et al., 1991). 

 Em 2005, Kitada et al., demonstrou que a ação da cisplatina sobre a atividade 

da Na,K-ATPase parece ser dependente da concentração da droga e do tempo de 

incubação. A cisplatina teve a capacidade de inibir 50% da atividade da Na,K-

ATPase purificada de rim de porco apenas a partir de concentrações de 600 µM 

após um tempo de 3 horas de pré-incubação e, concentrações menores, a partir de 

50 µM já seriam capazes de reduzir 50% da atividade da enzima quando o tempo de 

pré-incubação passa de 3 horas para 3 dias (KITADA et al., 2005). Pelo fato de altas 

concentrações de cisplatina serem requeridas para que a inibição da Na,K-ATPase 

ocorra, alguns autores afirmam que a cisplatina é um inibidor ineficaz da enzima  

tanto in vitro quanto in vivo (KITADA et al., 2005).  

O resultado da atividade da enzima sugere que provavelmente o efeito 

sensibilizante da digoxina, sobre as células de câncer de colo uterino, não está 

correlacionado com a modulação da atividade da enzima. O que pode ser explicado 

pelo fato de as concentrações utilizadas para ambas as drogas não apresentarem 

de maneira isolada nenhum efeito na modulação da atividade da Na,K-ATPase. 

 Em seguida foi avaliada a expressão da subunidade α1 da Na,K-ATPase em 

extratos totais de células HeLa tratadas com digoxina e cisplatina de forma isolada e 

em combinação e, em preparações de membrana, nas mesmas condições 

anteriores. Uma diminuição significativa na expressão da subunidade α1 da Na,K-

ATPase foi observada nos extratos totais das células tratadas com o sinergismo, 

tanto em relação ao controle, quanto em relação aos tratamentos isolados e, 

nenhuma alteração na expressão foi observada nas preparações de membrana 

(Figura 16).  
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Figura 16. Expressão da subunidade α1 da Na,K-ATPase em extratos totais (A) e em 

preparações de membrana (B), ambos obtidos através de células HeLa tratadas com 

digoxina (1 nM), cisplatina (1 µM e 10 µM) e com o tratamento sinérgico entre digoxina 1 nM 

e cisplatina 1 µM, por 48 horas. * Diferença significativa em relação ao controle, One-way 

ANOVA com teste posterior de Tukey (p<0,05) n=3. 

 

 Diversos estudos demonstram que os esteróides cardiotônicos têm a 

capacidade de modular a expressão de diversos genes. Estudo realizado por Tian e 

colaboradores demonstrou que a ligação da ouabaína, em concentrações 

nanomolares à Na,K-ATPase está envolvida na ativação de proteínas de sinalização 

celular, modulando a expressão das subunidade α1 e β1 da própria Na,K-ATPase 

bem como a expressão de proteínas envolvidas no ciclo celular, como p21 (TIAN et 

al., 2009). Neste estudo os autores demonstram que a regulação gênica é 

dependente do tipo celular, comprovando um aumento na expressão das 

subunidades em células normais (LLC-PK1 – células epiteliais de rim de porco) e 

uma diminuição em células tumorais (BT-20 e DU145 – células de câncer de mama 

humano e células de câncer de próstata humano, respectivamente) (TIAN et al., 

2009). 
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 O resultado obtido sugere que o tratamento combinado diminui a expressão 

da subunidade α1 da Na,K-ATPase na célula de uma maneira geral, mas que 

mesmo ocorrendo essa diminuição, a expressão da Na,K-ATPase na membrana se 

mantém inalterada, o que pode explicar a ausência de alteração na atividade 

enzimática. Uma diminuição nos níveis de mRNA para α1 da Na,K-ATPase pode ser 

uma das explicações para a diminuição da expressão da enzima nos extratos totais 

e que, mesmo ocorrendo essa diminuição a translocação da mesma para a 

membrana seria poupada. 

  

V.3 Ensaios de Proliferação Celular e Pré-tratamento com inibidores das vias 

de ERK1/2 e Src 

 Em seguida, avaliou-se o potencial antiproliferativo dos tratamentos isolados, 

digoxina 1 nM e cisplatina 1 µM e, a combinação de digoxina 1 nM com cisplatina 1 

µM, 500 nM, 100 nM e 10 nM. 

 A avaliação da atividade antiproliferativa foi realizada através do método com 

azul de Tripan, onde somente células viáveis foram contabilizadas. Os tratamentos 

isolados com digoxina 1 nM e cisplatina 1 µM tiveram a capacidade de diminuir a 

proliferação celular de maneira significativa em relação ao controle, porém o 

tratamento combinado entre digoxina 1 nM e cisplatina 1 µM diminuiu a proliferação 

celular em relação ao controle, em aproximadamente 65% além de ter diminuído de 

maneira significativa a proliferação em relação aos tratamentos isolados. O 

tratamento combinado entre digoxina 1 nM e cisplatina 500 nM também diminuiu a 

viabilidade celular em relação ao controle em aproximadamente 44% e os outros 

tratamentos combinados não exibiram diminuição significativa da proliferação celular 

em relação ao controle (Figura 17).  



57 
 

C
ontr

ole

D
ig

oxi
na 

1n
M M

C
is

pla
tin

a 
1

M

D
ig

. 1
nM

 +
 C

is
pl. 

1

D
ig

. 1
nM

 +
 C

is
pl. 

50
0n

M
 

D
ig

. 1
nM

 +
 C

is
pl. 

10
0n

M

D
ig

. 1
nM

 +
 C

is
pl. 

10
nM

0

50

100

150

*
*

*

*#

N
ú

m
e
ro

 d
e
 C

é
lu

la
s
 (

%
)

 

Figura 17. Efeito antiproliferativo do tratamento sinérgico entre digoxina e cisplatina em 

células HeLa, após 48 horas de tratamento. * Diferença significativa em relação ao controle, 

One-way ANOVA com teste posterior de Tukey (p<0,05). # Diferença significativa em relação 

aos tratamentos isolados (digoxina 1 nM e cisplatina 1 µM), One-way ANOVA com teste 

posterior de Tukey (p<0,05) (n=3). 

 Foi observado um perfil dose-resposta para os tratamentos combinados, com 

o maior efeito antiproliferativo observado para o sinergismo entre digoxina 1 nM e 

cisplatina 1 µM. Posteriormente o tratamento sinérgico foi utilizado para a avaliação 

de vias de sinalização que poderiam estar envolvidas no processo antitumoral. 

 Diversos estudos demonstram o papel dos esteróides cardiotônicos, não só 

como potente inibidor da Na,K-ATPase, mas também seus efeitos sobre a 

sinalização celular. Algumas pesquisas demonstram que a ouabaína pode estimular 

a síntese de proteínas e levar ao crescimento de miócitos cardíacos por ativar uma 

série de vias de sinalização envolvidas no crescimento celular, incluindo ativação de 

protoncongenes como Src e EGFR, fatores transcricionais como NF-κB e aumento 

na produção de espécies reativas de oxigênio (LIU et al., 2004; PENG et al., 1996).  

 A família das proteínas tirosino-quinase Src interagem com muitas proteínas 

de membrana, como bombas, canais e transportadores, além de regular várias vias 

de sinalização, envolvidas, por exemplo, na divisão e sobrevivência celular 
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(PIERRE; XIE, 2006; THOMAS; BRUGGE, 1997). Além disso, a ativação de Src 

pode estimular vias envolvidas no aumento na produção mitocondrial de espécies 

reativas de oxigênio (ROS), sendo este considerado um importante passo na 

indução da apoptose (PIERRE; XIE, 2006). Entretanto, a resposta final da 

sinalização intracelular ativada pelos esteróides cardiotônicos é dependente do tipo 

celular, tempo de exposição e concentração da droga (MIJATOVIC, et al., 2007). 

 Atualmente a cisplatina vem sendo demonstrada como capaz de ativar 

inúmeras vias de sinalização celular que podem culminar em diferentes respostas 

celulares. Dentre as possíveis vias ativadas por cisplatina, estudos demonstram o 

envolvimento de Src e ERK1/2 na resposta celular a droga. Src parece estar 

envolvida nos processos de citotoxicidade da cisplatina em células de túbulo 

próxima de ratos, no qual sua ativação é requerida para que ocorra a morte celular 

(ARANY et al., 2004). Estudo realizado por Equichi e colaboradores demonstram 

que a inibição de Src auxilia na apoptose de células tratadas com concentrações 

clínicas de cisplatina (EQUICHI et al., 2015).  

A cisplatina é descrita por ativar membros da família MAPK, como ERK1/2 e 

se esse estímulo contribui ou não para a apoptose depende do tipo celular em 

questão. Em células HeLa, por exemplo, foi demonstrado que a ativação de ERK é 

requerida para a apoptose celular mediada por p53 (BASU; TU, 2005; YEH et al., 

2002; WANG et al., 2000). 

 Com base nos efeitos de sinalização celular observados para digoxina e 

cisplatina de maneira isolada em diversos tipos celulares, decidiu-se avaliar o 

envolvimento de Src e/ou ERK1/2 no efeito antitumoral do tratamento combinado. 

Para isso, realizou-se os ensaios de proliferação celular na presença de inibidores 

específicos para as duas vias. Inicialmente foi realizado um pré-tratamento por 1 

hora com concentrações não tóxicas dos inibidores, inibidor de Src (PP2 5 μM) e de 

ERK1/2 (PD98059 20 μM) e, em seguida procedeu-se com a realização do 

tratamento combinado. 

 O pré-tratamento com inibidor da via de ERK1/2 aumentou o efeito 

antiproliferativo do tratamento isolado com cisplatina 1 µM tanto em relação ao 

controle quanto em relação ao tratamento isolado, indicando o possível 

envolvimento de ERK1/2 na atividade antiproliferativa do tratamento com cisplatina. 
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Porém, o pré-tratamento com inibidor não teve a capacidade de reverte o efeito 

antiproliferativo do tratamento combinado, indicando que a via que estaria 

desencadeando o processo antiproliferativo do mesmo para ser independente da 

ativação de ERK1/2 (Figura 18). 
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Figura 18. Efeito de ERK1/2 na atividade antiproliferativa do sinergismo entre digoxina 1 nM 

e cisplatina 1 µM após 48 horas de tratamento. * Diferença significativa em relação ao 

controle, One-way ANOVA com teste posterior de Tukey (p<0,05). # Diferença significativa 

em relação ao tratamento na ausência do inibidor, One-way ANOVA com teste posterior de 

Tukey (p<0,05) (n=3). 

 Em seguida, avaliou-se o efeito da via de Src sobre a proliferação celular de 

células HeLa tratadas com os tratamentos isolados e sinérgico, na presença e 

ausência de inibidor específico da mesma, PP2 5 µM. Diferentemente do observado 

para a via de ERK1/2, o pré-tratamento com PP2 teve a capacidade de reverter a 

atividade antiproliferativa do tratamento sinérgico em aproximadamente 30%, porém 

apesar da reversão em relação ao tratamento combinado, o pré-tratamento com o 

inibidor ainda apresenta um diminuição significativa em relação ao controle, 

indicando uma reversão parcial da atividade antiproliferativa na presença do inibidor, 

demonstrando o envolvimento de Src na via de sinalização envolvida na proliferação 

celular do tratamento combinado (Figura 19). 
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Figura 19. Efeito de Src na atividade antiproliferativa do sinergismo entre digoxina 1 nM e 

cisplatina 1 µM após 48 horas de tratamento. * Diferença significativa em relação ao 

controle, One-way ANOVA com teste posterior de Tukey (p<0,05). # Diferença significativa 

em relação ao tratamento na ausência do inibidor, One-way ANOVA com teste posterior de 

Tukey (p<0,05) (n=3). 

 Estudos demonstram que a ligação da ouabaína,em baixas concentrações,à 

Na,K-ATPase é capaz de regular a interação entre a enzima e a caveolina, o que 

estimula Src citoplasmática. Src uma vez ativada é capaz de transativar EGFR, o 

qual recruta proteínas adaptadoras, dando seguimento à ativação da cascata Ras-

Raf-ERK1/2 (HAAS et al., 2000; LI; XIE, 2009). Estes eventos resultam em 

mudanças na expressão de múltiplos genes, além da regulação da concentração de 

Ca+2 intracelular (AIZMAN et al., 2001; YUAN et al., 2005). Oscilações de Ca+2 

intracelular ativam NF-kB (factor nuclear kappa B), que por sua vez ativam diversos 

genes que modulam a proliferação celular, apoptose e genes que desenvolvem a 

respostas do sistema imune (MIYAKAWA-NAITO et al., 2003). 

 Muitos pesquisadores demonstraram o envolvimento das vias de sinalização 

de Src, ERK1/2, PI3K e EGFR em resposta à ligação de esteróides cardiotônicos na 

enzima Na,K-ATPase (LI; XIE, 2009; PIERRE; XIE, 2006; TIAN et al., 2006; XIE; 

ASKARI, 2002). Outros autores demonstram a existência de intercomunicações de 
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vias de sinalização (crosstalk) fazendo com que um sinal possa gerar um efeito 

característico de outra via, ou mesmo, dois sinais distintos gerarem o mesmo efeito 

(GUO; WHANG, 2009; GUPTA et al., 2010; SISO-NADAL et al., 2009). 

 Assim, os ensaios com os inibidores demonstram que a inibição de Src 

previne parcialmente o efeito antiproliferativo do sinergismo entre digoxina e 

cisplatina, indicando o possível envolvimento da via Scr-EGFR-ERK1/2 no efeito 

antitumoral do tratamento combinado. 

 

VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados apresentados demonstram que todos os tratamentos 

combinados, com exceção do que utiliza a maior concentração de digoxina e 

cisplatina, apresentam um caráter sinérgico, indicando, em células HeLa, um melhor 

efeito citotóxico das drogas em combinação do que quando utilizadas de maneira 

isolada.  

O tratamento sinérgico que apresentou melhor efeito citotóxico e, selecionado 

para prosseguir com os experimentos, foi a combinação de digoxina 1 nM e 

cisplatina 1 µM, ambos os valores abaixo do IC50 das drogas, no qual a combinação 

teve a diminuiu a viabilidade celular de maneira significativa, tanto em relação ao 

controle quanto em relação aos tratamentos isolados. 

Demonstramos que para que o efeito citotóxico do tratamento combinado seja 

mantido, é necessário que o tratamento seja feito de maneira sequencial, em que o 

pré-tratamento por 2 horas com digoxina parece ser fundamental para sensibilizar as 

células a ação da cisplatina. 

A partir das análises de expressão da subunidade α1 da Na,K-ATPase em 

extratos totais e preparações de membrana, observamos uma diminuição na 

expressão dessa subunidade em extratos totais e sem alteração na membrana 

plasmática, indicando que independente da diminuição na expressão total da 

subunidade α1 da enzima sua translocação para a membrana permanece 

preservada, o que pode explicar a ausência de alteração na atividade da bomba pelo 

tratamento combinado. 
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Além de apresentar um efeito citotóxico sobre as células HeLa, o tratamento 

sinérgico também apresenta um efeito antiproliferativo para essa linhagem celular. 

Os ensaios de proliferação celular na presença dos inibidores demonstram o 

envolvimento de Src na atividade antiproliferativa do tratamento sinérgico, 

mostrando que a ativação da mesma pode interferir na proliferação celular. 

 Os experimentos sugerem um efeito sensibilizante do pré-tratamento com 

digoxina 1 nM em células HeLa no qual, a digoxina, em baixas concentrações, 

interage com a Na,K-ATPase tornando a célula mais sensível a ação da cisplatina. 

Uma mudança na interação da Na,K-ATPase com Src, ocasionada pelo tratamento 

sinérgico, poderia ser responsável pela ativação de Src e consequente ativação por 

crosstalk da via Scr-EGFR-ERK1/2. 

 Este trabalho propõe uma possível alternativa para melhoraria da eficácia do 

tratamento padrão utilizado atualmente para o câncer de colo uterino, uma vez que o 

tratamento sinérgico entre digoxina e cisplatina apresenta resultados promissores, 

abrindo possibilidades para futuros ensaios clínicos com a terapia combinada. Pelo 

fato de as concentrações utilizadas serem abaixo do IC50 das drogas isoladas a 

terapia proposta poderia ser mais eficaz, com menor toxicidade e efeitos colaterais 

para o paciente. 
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Introduction 

In general, cervix cancer accounts for about 15% of all types of female cancer 

and is the second most common type of cancer among women accounting for 14% of 

all deaths due to gynecologic cancer world wide [1]. In some developing countries, is 

the most common type of female cancer, where as in developed countries comes to 

occupy the sixth general position. In Latin America and Southeast Asia, the incidence 

rates are generally high; while in North America, Australia, Western Europe and 

North America, they are considered of low incidence [2]. Unsatis factory results of 

conventional treatments in advanced tumors led to the search for new therapeutic 

strategies and, among them, the use of cisplatin-based chemotherapy [3]. The 

results of several clinical trials, mostly employing chemotherapy in locally advanced 

cervix tumors, brought new perspectives for this group of patients [2]. 

Cisplatin (cis-diamminedichloroplatinum II, CDDP) and other platinum-

containing drugs have played a crucial role in anticancer chemotherapy treatment 

during the course of the last 30 years. The combination of cisplatin with paclitaxel 

has been considered to be the most effective treatment against recurrent malignant 

cervical carcinoma [3,4]. The cisplatin molecule consists of a central platinum atom 

bonded to two different ligands, chloride ion (Cl-) and ammonia (NH3). The drug is 

administered intravenously diluted in saline, and once in the bloodstream, remains 

intact due toit´s relatively high concentrations of chloride ions. Cisplatin then crosses 
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the cells plasma membrane, through copper- or organic cation transporters [5,6] and 

suffers an aquation process which is basically the exchange of the two chloride 

groups of the molecule by a water molecule, which facilitates its entry into the 

nucleus. The hydrolysis occurs inside the cell due to its low concentration and high 

chloride ion concentration in water [5,7]. Once in the nucleus, it can perform the 

generation of DNA adducts with guanine residues, impairing DNA transcription and 

replication, which triggers the apoptosis of the tumoral cell [7]. 

Cisplatin caused the activation of multiple signal transduction pathways, which 

can lead to different cellular responses [7]. In several cancer cell lines, cisplatin is 

capable of activating family members of mitogen-activated protein kinase and 

extracellular signal regulated kinases, ERK1/2. The activation of these kinases can 

result in phosphorylation of p53, caspase-3 and have been shown that knockdown of 

PKCδ attenuates cisplatin-induced ERK activation and apoptosis [8], suggesting that 

PKCδ acts upstream of ERK1/2 to trigger cisplatin-induced apoptosis. It has been 

shown that the administration of cisplatin in vivo increases the level of PKC in the 

renal tubules and that the pre-treatment with specific inhibitors protects against 

lesions induced by cisplatin in the kidneys. Activation of the ERK1/2 pathway has 

been associated with protection against the death induced by oxidant substances in 

proximal tubules via activation of survival signals [9]. It was found that the activation 

of eIF2α, which is downstream of the ER stress apoptotic pathway and regulates 

ATF4, CHOP and caspase -12, -9 and -3, may be involved in cisplatin-induced 

nephrotoxicity [10]. 

Although many tumors can initially show a good response to these platinum-

based drugs, the emergence of resistant tumors limits its potential dressing. Some 

chemotherapy resistant breast cancer cells express high levels of a resistance 

protein (BRCP/ABCG2), which functions as an ATP-dependent membrane 

transporter. The ABCG2 transporter efficiently promotes the efflux of a variety of 

chemotherapeutic drugs and drug conjugates on different cell lines, this constitutes a 

major cause of resistance to cisplatin chemotherapy [11]. 

The Na,K-ATPase is composed by two essential subunits. The catalytic 

subunit, α1-4 with the binding sites for ATP and cardiac steroids binding sites. The 

β1-3subunitis a transmembrane protein with a glycosylation site that controls the 
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activity of the enzyme [12]. And a third subunit (FXYD2) that was demonstrated to be 

important to modulate the Na,K-ATPase activity in kidney [13]. 

Recently, many articles have shown that cardiac steroids that bind to Na,K-

ATPase plays a significant hormonal role, causing activation of signaling pathways 

such as Src-EGFR-ERK1/2 and PI3K-mTOR [14,15,16,17]. In some cells, these 

effects are dependents of caveolae, but some reviews demonstrated the caveolae 

content is not a sine qua non condition for the activation of these signaling pathways 

[18,19,20]. 

Currently a series of articles described the relationship between cisplatin and 

Na,K-ATPase, and that this enzyme can be involved to the sensitivity of cells to 

cisplatin [21,22,23]. Studies by Neault et al.,showed that cisplatin, at low 

concentrations, is capable of bind in the lipid portion of the enzyme, while high levels 

of cisplatin binds to the enzyme through the peptide groups [24]. 

The aim of this study is to verify the interaction between the cytotoxic effect of 

cisplatin and the effects of digoxin in HeLa cells. We show that digoxin in therapeutic 

levels can increase the cytotoxicity of cisplatin and that effect is partially dependent 

of Src activation. This can support the involvement of the Na,K-ATPase on the 

molecular basis of the cytotoxic effects of the cisplatin in responsive cells.  

 

Matherial and Methods 

Cell culture 

HeLa (human cervix carcinoma) cells were culture in DMEM medium (Sigma®, 

St. Louis, MO, USA) supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS) (Hyclone), 

60mg/ml streptomycin and 100mg/ml penicillin in a humidified atmosphere of 5% 

CO2. The culture medium was replaced every 48h to avoid nutrient depletion.  

 

Cytotoxicity assay 

The cytotoxicity effect was assessed using a tetrazolium salt MTT (3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) (Sigma®, St. Louis, MO, USA) 
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colorimetric method. Briefly, the cells were seeded in 96-well plates 

(1 × 105 cells/well) and incubated for 24h at 37 °C in humid atmosphere with 5% 

CO2 to adhesion. After this period, the wells were washed with culture medium and 

incubated during 24 or 48h with the tested compounds at different concentrations 

(0.05–500μM) before the treatment with MTT. After the incubation, the plates were 

treated with MTT. The reading was performed in a microplate reader Spectramax 

M5e (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA) at 550nm. Cytotoxicity was scored as 

the percentage reduction of the absorbance versus the values obtained for untreated 

control cultures. All experiments were performed in triplicate. The results were 

expressed as the means of the LC50 (drug concentration that reduced cell viability to 

50% of the control). 

 

Drug Combination Analyses 

To determine synergism or antagonism cell viability assay was performed, in 

which the cells were treated for 48 hours with digoxin and/or cisplatin in different 

concentrations. Forward, using a mass-action law-based method, that allows 

automated computerized simulation of synergism and antagonism by the software 

Calcusyn (version 2.1, Biosoft), determined the combination effect between digoxin 

and cisplatin by the calculated of Combination Index (CI). According to CI theorem, 

values CI<1, CI=1 e CI>1 represents synergism, additive effect and antagonism, 

respectively. 

 

Fractionation of cell lysates and preparation of membrane homogenate 

2.5 x105 cells were grown in 75cm² culture bottles and treated with digoxin and 

21-BD. After 48 hours of treatment, cells were washed three times with cold PBS and 

scrapped from the culture bottle with a rubber policeman in a membrane preparation 

buffer (6mMTris [pH 6.8], 20mM imidazole, 0.25M Sucrose, 0.01% SDS, 3mM EDTA 

and 2mM PMSF). The cells were homogenized through ten passages on a potter 

standing on crushed ice. Then, the resultant material was sonicated in an ultrasonic 

disruptor, always on ice, for 10s at 45% power and rested on the ice for 5s. Then the 

volume was subjected to centrifugation at 14,000rpm for 90min at 4°C. The 
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supernatant was discarded and the pellet resuspended with 250µL of membrane 

preparation buffer. Finally, the final content was sonicated during 10s at 25% power 

until complete solubilization of the membrane homogenates. 

 

Determination of Na,K-ATPase activity 

The ATPase activity was measured using a spectrophotometer (Genesys S10 

UV/VIS Thermo Scientific) by measuring the release of inorganic phosphate. The 

hydrolysis medium contained 50mM HEPES, pH 7.5, 20mMKCl, 2mMMgCl2, 

120mMNaCl, 20µg of membrane protein/tube. To assess the Na,K-ATPase activity, 

the experiment were performed in the absence or presence of 1mM ouabain, and 

followed 20min of pre incubation with the glycoside. Reactions were started with the 

addition of 3mM ATP and were incubated at 37°C for 1h. Reactions were stopped 

with the addition of 100µL of 1% phosphate-free SDS (w/v). The release of inorganic 

phosphate from ATP was measured according to the method of Fiske and Subbarow 

[25]. All assays were performed in triplicate and enzyme unit (U) was arbitrarily 

defined as 1nmol of phosphate released after1min per milligram of protein (nmol 

Pi/min/mg protein) under the standard test conditions. 

 

Proliferation assay 

The cells were seeded (2x105 cells/well) in 6-well plates for 24h. Subsequently 

the cells were treated with digoxin and cisplatin for 48 h. The cells were scrapped 

with the addition of 500μL of 0.025% trypsin solution and incubated for 5min at 37°C 

in an atmosphere with 5% CO2. Then, 2ml of culture medium were added to the cell 

and the suspension was centrifuged for 5min in 2.400rpm. The pellet was 

resuspended in 500μL of culture medium and an aliquot was removed for 1:1 dilution 

in Trypan blue to assess the antiproliferative effect using a Neubauer chamber.  

For those experiments regarding cell signaling, the cells were pre-treated with 

5µM PP2 (Srcinhibitor – Life Technologies®) and 20µM PD98059 (MEK inhibitor - Life 

Technologies®) for 1h, and then the proliferation assay was performed. 

 



83 
 

Results 

Digoxin and cisplatin treatment increased the cytoxicity by a synergic effect 

The cytotoxic concentrations of digoxin and cisplatin were determined in HeLa 

cells (Fig. 1A and 1B) and the IC50 for both drugs were determined, 101,6nM for 

digoxin and 8,5µM for cisplatin.  

After, the combined treatment with digoxin plus cisplatin (added in sequence) 

enhanced the cytotoxic effect of cisplatin. The concentration of 1µM cisplatin plus 

1nM digoxin decreased the cell viability to 61,71% (Fig. 1C). By using the calcusyn 

software, the CI value was determined. For the concentration of digoxin 1nM + 

cisplatin 1µM the CI=0,156 (strong synergism) and digoxin 5nM + cisplatin 5µM the 

CI= 0,594 (synergism) (table 1).  

Therefore, based on the CI values, the combined treatment (digoxin 1nM and 

cisplatin 1µM) was select to evaluate the cell viability analyze. As show in figure 2, 

this treatment decreased in 70% the cell viability comparing with cisplatin alone. Note 

that the combined treatment reduces the IC50 for 6,68uM, less than cisplatin alone 

(8,5µM) (Table 2). 

In sequence, was evaluated if the previous incubation with digoxin is required 

for the synergic effect. Then, the cisplatin was added in sequence (after 2 hours of 

incubation with digoxin) or simultaneous (at the same time of digoxin) (Figure 3). For 

the synergic effect of digoxin and cisplatin, a previous sensitized with digoxin is 

necessary. 

 The antiproliferative effect of cisplatin also was increased with combination 

treatment with digoxin. The concentration of 1µM cisplatin or 1nM digoxin alone was 

capable to decrease the cell proliferation, but the combination of 1µM cisplatin plus 

1nM digoxin provoked a synergic antiproliferative effect (Fig. 4). 
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Na,K-ATPase activity is not required to synergism effect of digoxin and 

cisplatin treatment 

Several papers raise the hypothesis that the activity of Na,K-ATPase is 

necessary for the full cellular effect of cisplatin, but the mechanisms involved for 

these effect are still not defined [23,26]. In this paper, was tested the Na,K-ATPase 

activity in the cells previously treated for 48 hours with digoxin or cisplatin (figure 5). 

The Na,K-ATPase did not altered in the presence alone or in combination of this 

compounds suggesting that Na,K-ATPase activity is not required for synergic effect 

of digoxin on cisplatin treatment. 

 

Invovement of Src and ERK1/2 pathway onantiproliferative effect of cisplatin 

 Signaling pathways have been described to be activated by cardiac steroids 

involvement on Na,K-ATPase. As well as the inhibition of ERK1/2 enhanced the 

cytotoxic effect of cisplatin [8]. To verify if the synergic effect of digoxin have 

involvement of cell signaling, the cells were pre-treated with 20µM PD98059 (MEK 

inhibitor) and 5µM PP2 (Src inhibitor) for 2h and then performed the treatment with 

cisplatin or digoxin alone or in combination. 

The previous treatment with ERK 1/2 inhibitor, increased the antiproliferative 

effect in the presence of 1µM cisplatin. However, did not reverse the antiproliferative 

effect in the combined treatment (figure 6).  

 When we pre-treated the cell in the presence of 5µM of PP2 alone, the cell 

proliferation was not affected. In addition, PP2 was not able to modulate the 

antiproliferative effect observed when digoxin was used independently. Curiously, it 

seems that the pretreatment with PP2 led to an increase in the antiproliferative effect 

of 1µM cisplatin. (Fig. 7). However, the use of the pharmacological inhibitor of the Src 

pathway partially prevents the antiproliferativo synergistic effect caused by the 

combine treatment with 1nM digoxin and 1µM cisplatin.  
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Discussion 

Sensitization to treatment is now a days the most important problem in anti-

cancer therapy. In consideration of the narrow therapeutic window of chemotherapy 

drugs, synergistic effect may improve therapeutic effects and reverse drug resistance 

because of the long-term chemotherapy. Then, this approach of cardiac glycosides 

combine to cisplatin may be an alternative therapy for chemotherapy.  

Calderón-Montaño et al (2013) described that the combine treatment of 

cardiac glycosides (digitoxin, digoxin or ouabain) and cisplatin in A549 cells improved 

the chemotherapy effect and decreased the side effect appearance [27]. 

We have shown here that the combine treatment of digoxin and cisplatin 

increase the cytotoxic effect, even in concentrations lower than the IC50 for each 

drug (table 1). The strong synergic effect between digoxin (1nM) plus cisplatin (1uM), 

caused a decreased of 34% and 29% of cell viability, comparing to isolated treatment 

with digoxin and cisplatin, respectively. 

Corroborating with our study, a recent research reported that a combination 

treatment with etoposide and digoxin may enhance cytotoxic potential, thereby 

allowing the chemotherapeutic dose to be decreased and minimizing toxicity and 

adverse reactions by a mechanism that involves calcium signaling and not 

dependent of MAPK activation [28]. 

The involvement of the expression profile of Na,K-ATPase, the cell sensibility 

to cisplatin, either the effect of MAPK/ERK pathway on cisplatin effect, strongly 

suggests a role for Na,K-ATPase activity and signaling downstream pathway on 

cytotoxicity mechanism of cisplatin [28,31,32]. In this study we demonstrated that low 

levels of digoxin similar that founded on therapeutic schemes enhance the cytotoxic 

and antiproliferative effect of cisplatin when combine (figure 4). 

 The Na,K-ATPase is the main receptor for cardiotonic steroids, as example 

the digoxin, that is frequently associated to intracellular cisplatin accumulation. There 

are several studies describing effects of the cisplatin on the Na,K-ATPase. Cell lines 

which become resistant to cisplatin exhibit lower expression of Na,K-ATPase than 

susceptible cells lines. The Na,K-ATPase expression levels has a direct relationship 

with the susceptibility of the cells to cisplatin [31]. As shown by Kishimoto et al., 
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cisplatin-sensitive cell lines present a high expression of the Na, K- ATPase α1 

subunit after cisplatin treatment, which can be correlated with their sensitivity to the 

drug [21]. It has been reported that oxaliplatin and carboplatin (other 

chemotherapheutic platinum-based drugs) exhibit very much lower nephrotoxicity 

than cisplatin and that these two drugs were not able to inhibit the Na,K-ATPase 

[23,28]. 

The addition of digoxin 1nM plus cisplatin 1µM caused a decrease about 10 

fold on cytotoxic and cell proliferation (figure 4). Besides that, figure 5 revealed that 

the sensitizes effect of digoxin is not related to Na,K-ATPase activity in HeLa cells. In 

addition, the a1 Na,K-ATPase subunit expression is observed only in the total 

homogenate but not in the cell membrane, suggesting that the combine treatment do 

not affect the enzyme translocation to the membrane and for this reason do not 

interfere on Na,K-ATPase activity. In a previous study of our group, was 

demonstrated that treatment of the cells with the analogue of digoxin 21-BD (which 

was not able to inhibit Na,K-ATPase on intact cells) did not induced the synergism 

[33].  

Andrews et al., showed that the human ovarian carcinoma cells pre-treated for 

1h with 200µMouabain and subsequently treated with 10μMcisplatin decreased the 

cisplatin accumulation capacity in approximately 50%, which is an important feature 

for its chemotherapeutic effect [34]. Some data with cancer cell lines were able to 

associate the sensitivity to cisplatin with the activation of mitogenic activity of p38 

activated protein kinase (MAPK) signaling proteins. However, cancer cell lines with 

high basal levels of p38 MAPK activity tend to be more resistant to cisplatin. 

The key role of the MAPK pathway for cell response of hepatocellular 

carcinoma to the treatment with cisplatin, depends of the mobilization and 

engagement of ERK1/2 is a critical step in response to cisplatin. The individual 

contribution of each kinase induced by cisplatin in normal and tumor cells, leads to a 

concurrent activation of MAPK/ERK signaling that is required for cisplatin induced 

hepatocyte death. It was demonstrated that the pro-apoptotic signal is mediated 

primarily by ERK1, which is essential for the cytotoxicity of cisplatin, while ERK2 is 

responsible for increasing the activity of ERK1 [35]. 
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Since the activity of the pump appears to be not important for the synergism 

we postulate that these effects can be achieved by signaling pathways triggered by 

cardiac steroids. The inhibition of ERK1/2 provoked the same synergism with 1µM 

cisplatin that was observed with 1nM digoxin plus 1µM cisplatin but not with 1nM 

digoxin (Fig.4). These data are in agreement with other authors that demonstrated 

that ERK1/2 is involved in cisplatin cytotoxicity [36]. However, the lack of effect of 

PD98059 provokes synergism with digoxin alone but not with cisplatin suggests that 

may be digoxin is acting through ERK1/2 pathway to enhance the cisplatin effect. 

Most important, the inhibition of Src by PP2 partially prevented the synergism 

between digoxin and cisplatin, demonstrating that the Src-EGFR-ERK/1/2 pathway it 

is probably involved in the synergistic behavior of digoxin and cisplatin on the cell 

proliferation. 

Next, we evaluated the effect of the Src pathway on the proliferation of HeLa 

cells treated with the isolated drugs (Digoxin or cisplatin) and synergic treatment 

(Digoxin 1nM plus cisplatin 1uM) in the presence and absence of specific Src 

inhibitor, PP2 5μM. Unlike that observed for ERK1/2 pathway, pre-treatment with 

PP2 reversed the antiproliferative activity of the synergistic treatment by 

approximately 30% (figure 7). 

Several studies have been reported that ouabain binding to Na,K-ATPase, at 

low concentration is able to modulate the Na,K-ATPase interaction with caveolin, 

which stimulates the cytoplasmatic Src. Once activated, Src transactive EGFR, that 

recruit adapters proteins, starting the activation of Ras-Raf-ERK1/2 cascade [16].  

This event result in changes in the expression of multiple genes and 

modulates the concentration of intracellular Ca2+ [36,37]. Intracellular Ca2+ 

oscillations activate NF-kB (nuclear factor kappa B), which in turn activate several 

genes which modulate cell proliferation, apoptosis, and genes that develop immune 

system responses [39]. 

 This interaction between digoxin and cisplatinand the enhancement of the 

antiproliferative effects of cisplatin is potentially relevant to cancer patients, since it 

can contribute to minimize the well known panel of side effects caused by cisplatin 

treatment and their impact on patient illness. Several studies have demonstrated that 

the how big is the side effects number caused by the chemotherapy lower will be the 
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adhesion of the patient [29]. In addition, the state of the patient with cancer is 

essential for his chemotherapy protocol, and lower doses and less harmful side 

effects of the employed drugs could yield more patients being admitted and adhering 

to this therapy. 

In conclusion, this in vitro study demonstrated that the combined treatment of 

digoxin and cisplatin is a promising result, which can open possibilities for future 

clinical trials and therapeutic regimens. This treatment protocol can be presented as 

more effective and less toxic, with a reduced array of side effects for the cancer 

patients because the cisplatin doses can be reduced significantly. These findings 

indicate that further research on combined treatment with digoxin and cisplatin may 

provide novel and unique therapeutic interventions for overcoming cancer. In this 

way the next step is to evaluate the effect of this treatment on the side effects, such 

as nephrotoxicity. 
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Figures 

 

Figure 1. Cell Viability of HeLa cells after 48 hours treatment with digoxin (A), cisplatin (B) 

and after combined treatment of digoxin and cisplatin at different concentrations. * Significant 

difference from control, one-way ANOVA with subsequent Tukey test (p <0.05) n = 3. 

 

Table 1. Cell viability and combination index values digoxin (1 nM and 5 nM) and cisplatin (1 

uM and 5 uM) isolated or in combination. Where, CI <1 indicates synergism and CI between 

0.1-0.3 indicates high synergism. * Indicates p <0.05 compared to control and isolated 

treatments (n = 3). 

 Cell Viability (%) CI Values Effect 

Control 100   
Digoxin1nM 95,04 - - 
Cisplatin 1µM 90,75 - - 
Dig. 1nM + Cispl. 1µM 61,71* 0,156 Strong Sinergism 
Digoxin 5nM 84,65 - - 
Cisplatin 5µM 59,59 - - 
Dig. 5nM + Cispl. 5µM 58,72 0,594 Sinergism 
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Figure 2. Cell Viability of HeLa cells 48 hours after treatment with cisplatin (0.008 uM, 0.04 

uM, 0.2 uM and 1 uM) in isolation and in combination with digoxin 1nM. * Significant 

difference from control, one-way ANOVA with subsequent Tukey test (p <0.05) n = 3. 

 

Table 2. IC50 values for digoxin and cisplatin in isolation and the combination of digoxin 1 nM 

and cisplatin at increasing concentrations (n = 3). 

 IC50 

Digoxin 101,6nM 
Cisplatin 8,52µM 
Dig. 1nM + Cispl. 6,68µM 
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Figure 3. Cell viability of HeLa cells after 48 hours of sequential and simultaneous 

synergistic treatment between digoxin and cisplatin. * Significant difference compared to 

control, one-way ANOVA with subsequent Tukey test (p <0.05). # Significant difference in 

relation to treatments, one-way ANOVA with subsequent Tukey test (p <0.05) (n = 3). 

 

 

Figure 4. Synergistic antiproliferative effect of treatment of digoxin and cisplatin in HeLa cells 

after 48 hours of treatment. * Significant difference from control, one-way ANOVA with 

subsequent Tukey test (p <0.05). # Significant difference compared to treatments (digoxin 1 

nM and 1 uM cisplatin), One-way ANOVA with Tukey post test (p <0.05) (n = 3). 
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Figure 5. Expression of subunit α1 of Na, K-ATPase in total extracts (A) and membrane 

preparations (B), both obtained from HeLa cells treated with digoxin (1 nM), cisplatin (1 uM 

and 10 uM) and the synergistic treatment of digoxin 1 nM and cisplatin 1 uM, for 48 hours (C) 

ATPase activity of the enzyme Na, K-ATPase in the preparation of HeLa cell membrane 

treated with digoxin (1 nM) and cisplatin (1 uM and 10 uM) isolated and in combination for 48 

hours (n = 3). * Significant difference compared to control, one-way ANOVA with subsequent 

Tukey test (p <0.05) n = 3. 
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Figure 6. Effect of ERK1 / 2 in the antiproliferative activity of synergism between digoxin 1 

nM and 1 uM cisplatin after 48 hours of treatment. * Significant difference from control, one-

way ANOVA with subsequent Tukey test (p <0.05). # Significant difference in relation to the 

treatment in the absence of inhibitor, One-way ANOVA with Tukey post test (p <0.05) (n = 3). 

 

 

Figure 7. Effect of Src on the antiproliferative activity of synergism between digoxin 1 nM 

and 1 uM cisplatin after 48 hours of treatment. * Significant difference from control, one-way 

ANOVA with subsequent Tukey test (p <0.05). # Significant difference in relation to the 

treatment in the absence of inhibitor, One-way ANOVA with Tukey post test (p <0.05) (n = 3). 
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