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RESUMO 

Os esteróides cardiotônicos têm sido usados como fármacos cardíacos por mais de 200 anos e, 

atualmente vários estudos demonstram interessantes efeitos antitumorais com esteróides 

cardiotônicos para uma série de culturas celulares. A cisplatina tem 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, ototoxicidade e 

nefrotoxicidade, além dos processos de resistência celulares, já descritos na utilização 

prolongada da droga. Estudos anteriormente publicados, por nosso grupo de pesquisa, 

demonstraram um potente efeito sinérgico antitumoral entre digoxina 1nM e cisplatina 1µM 

em células de câncer de colo uterino (HeLa), além de elucidar uma possível via de sinalização 

que estaria desencadeando o processo antitumoral, onde foi demonstrado o efeito do 

tratamento combinado frente a atividade e expressão da Na,K-ATPase e o envolvimento de 

Src. O objetivo do presente trabalho é demonstrar o efeito do tratamento combinado entre 

digoxina e cisplatina sobre a ativação de Src, através de ensaios de expressão proteica e, o 

efeito do tratamento combinado sobre parâmetros de estresse oxidativo em células HeLa. 

Além de demonstrar o efeito do tratamento em outras linhagens celulares, tumoral e normal. 

O tratamento combinado demonstrou aumentar a expressão de Src fosforilada no resíduo de 

ativação (Tyr416), comprovando o envolvimento de Src no seu efeito citotóxico. Analisando 

os parâmetros de estresse oxidativo, observamos uma redução significativa em mecanismos 

de defesa antioxidantes celulares, atividade de superóxido dismutase (SOD) e conteúdo de 

grupos tiois totais reduzidos e, um aumento em 24 horas no conteúdo de peróxido de 

hidrogênio (H2O2), comprovando o aumento do estresse oxidativo celular frente ao tratamento 

combinado. Além disso, foram avaliados os níveis de peroxidação lipídica e formação de 

gotículas lipídicas, onde foi observado um aumento desses parâmetros após 48 horas de 

tratamento, o que já é descrito comumente em casos de estresse oxidativo. Frente às outras 

linhagens celulares testadas, A549 (células epiteliais de câncer de pulmão) e WI-38 (células 

normais de fibroblasto humano), o tratamento combinado não teve a capacidade de alterar 

significativamente a viabilidade celular em comparação ao controle. Nossos experimentos 

sugerem que o efeito antitumoral do tratamento sinérgico entre digoxina e cisplatina em 

células HeLa, parece estar correlacionado com o aumento de estresse oxidativo nesse tipo 

celular, mediante ativação de Na,K-ATPase/Src/EROS o que por sua vez, poderia culminar 

em diferentes efeitos celulares como, efeitos sinalizatórios, antiproliferativos e apoptóticos. 

Palavras-chave: digoxina, cisplatina, tratamento combinado, Src, estresse oxidativo, câncer. 
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ABSTRACT 

Cardiotonic steroids have been used as cardiac drugs for over 200 years and currently several 

studies have shown interesting anti-tumor effects with cardiotonic steroids for a number of 

cell cultures. Cisplatin has played a crucial role in chemotherapy and anticancer treatments for 

over 30 years. However, treatment with cisplatin can cause serious side effects such as 

myelosuppression, ototoxicity and nephrotoxicity, in addition to the cellular resistance 

processes already described in prolonged use of the drug. Studies previously published by our 

research group have shown a potent synergistic antitumor effect between 1nM digoxin and 

1µM cisplatin in cervical cancer (HeLa) cells, and elucidate a possible signaling pathway that 

would be triggering the antitumor process, where the effect of combined treatment on Na, K-

ATPase activity and expression and Src involvement was demonstrated. The aim of the 

present work is to demonstrate the effect of combined treatment between digoxin and cisplatin 

on Src activation, through protein expression assays and the effect of combined treatment on 

oxidative stress parameters in HeLa cells. In addition to demonstrating the effect of treatment 

on other cell lines, tumor and normal. Combination treatment has been shown to increase 

phosphorylated Src expression in the activation residue (Tyr416), proving Src involvement in 

its cytotoxic effect. Analyzing the parameters of oxidative stress, we observed a significant 

reduction in cellular antioxidant defense mechanisms, SOD activity and content of reduced 

total thiol groups and an increase in 24 hours in H2O2 content, confirming the increased 

cellular oxidative stress across the combined treatment. In addition, the levels of lipid 

peroxidation and lipid droplet formation were evaluated, where an increase of these 

parameters was observed after 48 hours of treatment, which is commonly described in cases 

of oxidative stress. Compared to other cell lines tested, A549 (lung cancer epithelial cells) and 

WI-38 (normal human fibroblast cells), the combined treatment did not have the ability to 

significantly alter cell viability compared to control. Our experiments suggest that the 

antitumor effect of synergistic treatment between digoxin and cisplatin in HeLa cells seems to 

be correlated with increased in the oxidative stress in this cell type by Na, K-ATPase / Src / 

ROS activation which in turn could culminating in different cellular effects such as signaling, 

antiproliferative and apoptotic effects. 

Keywords: digoxin, cisplatin, combined treatment, Src, oxidative stress, cancer. 
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I. INTRODUÇÃO 

I.1 Levantamento teórico 

I.1.1 Câncer 

 Câncer é o termo utilizado para descrever um conjunto de doenças relacionadas, em 

que células mutadas começam a se dividir desordenadamente ganhando a capacidade de 

invadir outros tecidos (INCA, 2019; National Cancer Institute, 2015). As células humanas 

em processos normais crescem, se dividem, envelhecem e morrem, porém em casos de 

cânceres, esse processo altamente coordenado se altera e, células danificadas ou velhas ao 

invés de serem destinadas a morte, sobrevivem, podendo se dividir desordenadamente 

originando os tumores (National Cancer Institute, 2015). 

Tumores malignos podem se espalhar, invadindo outros tecidos, próximos ou até 

mesmo distantes. Uma vez que as células tumorais são conhecidas por apresentarem altas 

taxa de proliferação e desorganização da adesão célula-célula, algumas células podem se 

desprender do tumor original e serem transportadas através da corrente sanguínea ou 

vasos linfáticos, para tecidos ou órgão distante, ocasionando as chamadas metástases 

(National Cancer Institute, 2015). 

A medida que as células normais vão se tornando tumorais, elas adquirem inúmeras 

modificações celulares, como modificações na sua maquinaria de controle de proliferação 

e homeostase normal da célula (Hanahan and Weinberg, 2000; Hanahan and Weinberg, 

2011). É sabido também que tumores são tecidos complexos com composição celular 

diversa, onde essas células coexistem, realizando interações heterotípicas entre si 

(Hanahan and Weinberg, 2011). 

 A fim de facilitar a compreensão das propriedades comuns a todos os tipos tumorais, 

Fouad and Aanei demonstraram sete características distintas e complementares entre si, 

que permitem o crescimento e disseminação tumoral, sendo elas: vantagem proliferativa 

seletiva, resposta alterada ao estresse, vascularização, capacidade de invasão e metástase, 

reprogramação metabólica, modulação imunológica e microambiente estimulante (Figura 

1) (Fouad and Aanei, 2017) 
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Figura 1. Características para o desenvolvimento e manutenção do câncer (Fouad and 

Aanei, 2017). 

 Com relação à resposta alterada ao estresse os autores demonstram que essa 

capacidade favorece a sobrevivência celular geral, visto que as células tumorais enfrentam 

uma variedade de processos estressantes, como sinalização exacerbada, hipóxia, danos 

oxidativos e falta de nutrientes. Essa capacidade adaptativa ao estresse permite então que 

as células cancerosas sobrevivam aos mais diversos tipos de condições, mantendo suas 

características específicas (Fouad and Aanei, 2017).  

Adicionamente as características supracitadas, algumas capacidades adquiridas 

parecem ser comuns entre células tumorais, como fenótipos de estresse celular, onde a 

interação entre essas características promovem o estado tumorgênico (Figura 2) (Luo et 

al., 2009).  
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Figura 2. Capacidades adquiridas por células tumorais (Luo et al., 2009). 

 Dados recentes sobre câncer, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde em 

parceria com GLOBOCAN 2018, da Associação Internacional de Registros de Câncer, 

demonstraram que em 2018 a estimativa foi de aproximadamente 18 milhões de novos 

casos de câncer no mundo, como uma taxa de mortalidade de cerca de 9,5 milhões, onde 

países com maior IDH – índice de desenvolvimento humano – apresentam a maior taxa de 

novos casos de câncer e maior taxa de mortalidade (WHO, 2018).  

 Cerca de 15-20% do total de cânceres desenvolvidos atualmente são ocasionados por 

infecções virais, e aproximadamente 5% de todos os cânceres são causados por HPVs 

(vírus do papiloma humano). Mais de 200 genótipos de HPVs já foram identificados em 

amostras clínicas, alguns dos quais são sexualmente transmissíveis (Hemmat and Baghi, 

2019).  

 Cumpre destacar que o HPV é a infecção viral mais comum do trato reprodutivo de 

ambos os sexos e homens e mulheres sexualmente ativos são infectados em algum 

momento da vida (CANCER.GOV, 2018). O HPV pode dar origem a inúmeros tipos de 
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câncer, como câncer de colo uterino, câncer peniano, anal, vaginal, vulvar e cânceres 

orofaríngeos (CANCER.GOV, 2018). 

 Dentre os principais tumores causados por HPV destaca-se o câncer de colo uterino, 

que segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) é o quarto câncer mais comum 

entre as mulheres, com cerca de 16 mil novos casos em 2018, um total de 8,1% de todos 

os cânceres femininos, com taxa de mortalidade de aproximadamente 300 mil pacientes 

também em 2018 (WHO, 2018; CANCER.GOV, 2018). 

De acordo com o INCA, os tratamentos mais comuns para o câncer de colo uterino são 

cirurgia e radioterapia, porém, a melhor escolha, depende de alguns fatores, como estágio 

da doença, tamanho do tumor e idade. A quimioterapia é indicada juntamente com a 

radioterapia para tratamento de tumores mais volumosos, maiores que 4 cm, sendo a 

terapêutica mais eficiente nesses casos (INCA, 2019). 

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

estudos e desenvolvimento de novos fármacos e tratamentos. 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 as graves reações adversas 

causadas pelos antineoplásicos clássicos e tradicionais. 

I.1.2 Esteróides Cardiotônicos 

I.1.2.1 Esteróides Cardiotônicos e Na,K-ATPase 

 Os esteroides cardiotônicos são compostos encontrados amplamente distribuídos na 

natureza, sendo produzido por diversos tipos de plantas e anfíbios (Botelho et al., 2019; 

Ershad and Khalid, 2019). Em 1785, William Withering, descreveu o uso medicinal do 

extrato de dedaleira (Digitalis Purpurea) para o tratamento de hidropsia (acúmulo de 

fluido seroso em tecidos ou cavidades do corpo) (Ershad and Khalid, 2019). Anos mais 

tarde, foi relatado por Ferriar, o efeito do extrato de dedaleira sobre o tecido cardíaco 

(Ferriar, 1799). A partir daí, vários estudos se dedicaram a demonstrar o efeito inotrópico 

positivo dos esteroides cardiotônicos sobre células cardíacas, aumentando a força de 

contração (Askari, 2019).  

 Os esteroides cardiotônicos apresentam como estrutura geral um núcleo esteroidal, 

considerada a parte farmacofórica da molécula (responsável por sua atividade), um anel 
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lactônico insaturado na posição C17β, que pode ser de 5 ou 6 membros, classificando-os 

como cardenolídeos ou bufadienolídeos (sendo a porção responsável pela atividade 

inotrópica) e na extremidade C3β pode conter uma porção glicosídica, carregando de uma 

a várias unidades de açúcar (porção com capacidade de alterar a farmacocinética e 

farmacodinâmica dos esteroides) ou um grupamento não glicídico, também chamado de 

genina ou aglicona (Figura 3) (Melero et al., 2000; Mijatovic and Kiss, 2013). 

 

Figura 3. Estrutura geral dos esteroides cardiotônicos (Mijatovic and Kiss, 2013). 

 Dentre os esteroides cardiotônicos mais bem estudados, ganha local de destaque a 

digoxina, que é o mais conhecido esteroide cardiotônico e o mais antigo utilizado para o 

tratamento de insuficiência cardíaca e fibrilação atrial (Fisch and Knoebel, 1985; Rehman 

and Hai, 2019). A faixa terapêutica de uso da digoxina é bem estreita e, a dosagem 

adequada, varia de acordo com as características do paciente, como idade, sexo e função 

renal, além também do uso de outros medicamentos concomitantes (Rehman and Hai, 

2019). 

 O principal efeito farmacológico conhecido dos esteroides cardiotônicos é a inibição 

da Na,K-ATPase, podendo levar em uma serie de efeitos que culminam no aumento da 

contratilidade cardíaca (efeito inotrópico positivo) (Askari, 2019; Rehman and Hai, 2019).  

 A bomba de sódio, ou Na, K-ATPase, é uma enzima integral de membrana, membro 

da família das ATPases do tipo P, enzimas que requerem da hidrólise de ATP para obter a 

energia necessária para a sua atividade (Bagrov et al., 2009; Xie et al., 2013). É 

amplamente distribuída em todas as células eucarióticas e, é responsável por manter baixa 

a razão Na
+
/K

+
 intracelular (Bagrov et al., 2009).  

 A Na, K-ATPase é composta por 2 subunidades principais. A subunidade α contém 

cerca de 112kDa, apresenta 10 segmentos transmembrânicos e é o local onde se 
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encontram os sítios de ligação para os íons sódio e potássio, para ATP e para seus 

inibidores específicos, os esteroides cardiotônicos (Figura 4) (Melero et al., 2000). É 

considerada a subunidade catalítica da enzima, sofrendo modificações conformacionais a 

partir da hidrólise de ATP e fosforilação, permitindo o movimento de íons (Bagrov et al., 

2009; Blanco and Mercer, 1998; Xie et al., 2013).  

A subunidade β contém apenas um domínio trasmembrânico, com peso molecular que 

varia de 40 a 60kDa, com extremidade N-terminal curta na porção intracelular e, uma 

longa porção extracelular com pontes dissulfeto e locais de glicosilação (Figura 4) 

(Bagrov et al., 2009; Blanco and Mercer, 1998; Melero et al., 2000). É considerada a 

subunidade regulatória da enzima, responsável por controlar a atividade catalítica da 

subunidade α (Bagrov et al., 2009).  

Posteriormente foi descoberta outra subunidade, denominada subunidade γ ou FXYD, 

que pode se apresentar em diferentes isoformas com expressão tecido específica, 

possuindo peso molecular variável de 7 a 14kDa (Figura 4) (Blanco and Mercer, 1998; 

Melero et al., 2000). Não é considerada parte integral da Na,K-ATPase, interagindo 

apenas com o complexo α-β já montado, porém apresentando um papel importante na 

regulação da atividade enzimática em alguns tecidos sendo importante também para o 

tráfico da enzima até a membrana (Melero et al., 2000) (Bagrov et al., 2009; Blanco and 

Mercer, 1998; Cui and Xie, 2017). 

 

Figura 4. Desenho esquemático geral da Na,K-ATPase com suas 3 subunidades (Bagrov 

et al., 2009). 
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A enzima apresenta diferentes isoformas para cada uma de suas subunidades que são 

expressas de acordo com o tecido, dependendo do tecido em questão. A subunidade α, 

pode se apresentar em 4 diferentes tipos (α1, α2, α3 e α4) e a subunidade β em 4  tipos 

(β1, β2, β3 e β4) (Bagrov et al., 2009; Blanco and Mercer, 1998; Pestov et al., 2011). 

Essas isoformas podem se combinar de diversas maneiras, podendo existir vários tipos de 

combinação αβ da Na,K-ATPase, com expressão tecido-específico e características 

diferentes, como sensibilidades diferentes aos esteroides cardiotônicos (Bagrov et al., 

2009). A associação mais comum é α1β1, presente em praticamente todos os tecidos, 

sendo a principal combinação encontrada no tecido renal, órgão conhecido como fonte de 

Na,K-ATPase (Blanco and Mercer, 1998). 

A Na,K-ATPase transporta através da membrana, íons sódio e potássio contra seu 

gradiente de concentração, a custa da hidrólise de ATP (Xie et al., 2013).  A fosforilação 

da enzima faz com que ela possa transitar entre duas diferentes conformações, 

denominadas E1 e E2, onde essas conformações apresentam diferentes afinidades pelos 

íons Na
+
 e K

+
 e, sensibilidades diferentes ao ATP e ADP (Horisberger, 2004; Xie et al., 

2013). O mecanismo aceito para o funcionamento da Na,K-ATPase é conhecido como 

esquema de Post-Albers (Albers et al., 1963; Post et al., 1965). 

A inibição da enzima, pelos esteroides cardiotônicos, aumenta temporariamente os 

níveis de Na
+
 intracelular o que leva a uma inibição do trocador Na

+
/Ca

2+
, diminuindo a 

taxa de efluxo de Ca
2+ 

e consequentemente elevando seus níveis intracelulares, Ca
2+

 então, 

aumenta a interação entre os filamentos de actina e miosina e, consequentemente leva a 

um aumento da contratilidade cardíaca (Figura 5) (Bagrov et al., 2009; Rehman and Hai, 

2019). 
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Figura 5. Atividade inotrópica positiva dos esteroides cardiotônicos em miócitos cardíacos 

(Adaptado de KLABUNDE, 2015. Disponível em: 

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

I.1.2.2 Na,K-ATPase e Sinalização Celular 

 Além da sua função de transporte iônico, importante para manutenção do gradiente 

eletroquímico celular, a Na,K-ATPase vem sendo descrita a vários anos como um potente 

transdutor de sinal (Bagrov et al., 2009; Xie and Askari, 2002). 

Mudanças conformacionais na Na,K-ATPase, causadas por esteróides cardiotônicos, 

podem controlar uma intricada via de sinalização, culminando em diversos efeitos, como 

alterações de crescimento, proliferação e morte celular (Bagrov et al., 2009; Cui and Xie, 

2017; Mijatovic et al., 2007; Xie and Askari, 2002). 

 As proteínas da família Src, são do tipo tirosina-quinase (proteínas que catalisam a 

fosforilação de resíduos de tirosina em substratos protéicos ou enzimáticos) não receptoras 

associadas a membrana e, estão presentes em diversos tipos celulares estando relacionada 

a vários efeitos, como geração de espécies reativas de oxigênio, oscilação no conteúdo de 

Ca
2+

 e, crescimento e metástase tumoral (Thomas and Brugge, 1997; Xie et al., 2013)  

 Sob condições normais, foram demonstrados diversos estudos, onde a Na,K-ATPase 

interage diretamente com Src em um complexo intracelular, Na,K-ATPase/Src, sendo 

este, um importante receptor para os esteróides cardiotônicos com a finalidade de ativar 

cascatas de sinalização (Bagrov et al., 2009; Cui and Xie, 2017; Xie and Askari, 2002). 

http://cvpharmacology.com/cardiostimulatory/digitalis.htm
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Esse complexo é enriquecido em frações caveolares em diversos tipos celulares, o que 

parece ser crucial para sua função sinalizatória (Cui and Xie, 2017). 

 No complexo Na,K-ATPase/Src, acredita-se que Src se encontre em sua forma inativa, 

onde a própria redução da atividade da enzima parece ser suficiente para aumentar a 

atividade de Src, evento comum em algumas patologias, como câncer (Tian et al., 2006; 

Xie et al., 2013)  

 Em diferentes tipos de culturas celulares, a ligação de esteroides cardiotônicos com a 

Na,K-ATPase provoca uma alteração conformacional na enzima, alterando a interação do 

complexo Na,K-ATPase/Src, o que  leva a ativação de Src e início dos processos de 

transdução de sinal (Cui and Xie, 2017; Zhang et al., 2008). Uma vez ativa, Src é capaz de 

levar a transativação de um dos seus parceiros de sinalização mais importantes, o receptor 

de EGF, receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR), que é então fosforilado em 

vários locais de fosforilação, resultando na montagem de plataformas de sinalização 

variadas, como demonstrado na figura 6 (Bagrov et al., 2009; Cui and Xie, 2017; Xie et 

al., 2013; Xie and Askari, 2002).  

Na,K-ATPase/Src/EGFR pode então ativar a via de PI3K/Akt, via que se encontra 

constantemente ativada em algumas células tumorais, regulando crescimento e apoptose 

(Shaw and Cantley, 2006; Zhou et al., 2001). Pode ativar também fosfolipases, como PLC 

que leva a hidrólise de PIP2 na membrana, liberando IP3 (inositol 1,4,5-trifosfato) e DAG 

(diacilglicerol) que por sua vez participam da liberação de estoques intracelulares de Ca
2+

 

e ativação de PKC, sinalização importante em respostas hormonais (Carpenter and Ji, 

1999; Zhang et al., 2008). A via de sinalização de Ras/Raf/MEK/ERK também pode ser 

regulada pelos esteroides cardiotônicos dependente da pré-ativação de Src, via esta, que 

tem demonstrado ser importante em processos de morte de células tumorais (Kulikov et 

al., 2007). Além das vias citadas anteriormente, a geração de espécies reativas de oxigênio 

também pode ser alterada mediante sinalização celular ocasionada por esteroides 

cardiotônicos, podendo levar a regulação gênica e hipertrofia celular (Bagrov et al., 2009; 

Cui and Xie, 2017; Xie et al., 2013; Xie and Askari, 2002; Zhang et al., 2008).  
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Figura 6. Na,K-ATPase como transdutor de sinal, levando a ativação de inúmeras vias de 

sinalização intracelular (Cui and Xie, 2017). 

 Estudos demonstraram que a interação entre Na,K-ATPase e Src pode ser dependente 

do estado conformacional da Na,K-ATPase, onde modificadores químicos, como íons e 

ATP que estabilizem a enzima na sua conformação E1 ou E2 tem efeitos opostos sobre a 

atividade de Src (Ye et al., 2011). A expressão de genes mutantes defeituosos da Na,K-

ATPase podem prejudicar a transição entre os estados E1/E2 da enzima, afetando a 

atividade celular de Src, inativando-a, bem como mutações no local de ligação entre 

Na,K-ATPase e Src podem aumentar sua atividade (Lai et al., 2013; Ye et al., 2013). 

Esses dados sugerem que outros compostos, além dos esteroides cardiotônicos, que 

alterarem os estados conformacionais da Na,K-ATPase, podem apresentar efeitos sobre a 

função sinalizatória da Na,K-ATPase da enzima via modificação da interação da enzima 

com Src. (Xie et al., 2013). 

 Por conseguinte, a Na,K-ATPase além do papel na manutenção do gradiente 

eletroquímico celular, desempenha também importantes funções sinalizatórias. Essas 

variadas funções e sua expressão ubíqua nos mais diversos tipos celulares, fazem com que 

a Na,K-ATPase seja alvo de estudos para os mais diversos tipos de doenças e seus 

tratamentos (Xie et al., 2013).  
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I.1.2.3. Esteroides Cardiotônicos e Câncer 

 Recentemente o câncer foi reconhecido como uma forma adaptativa capaz de explorar 

mecanismos de ação cardiovascular, como sistema adrenérgico e atividade da Na,K-

ATPase, para promover sua própria sobrevivência (Regulska et al., 2019). Contudo, ao 

longo da história, já foram descritas atividades antitumorais para inúmeros medicamentos 

normalizadores do sistema cardíaco, como a digoxina (Mijatovic and Kiss, 2013; 

Regulska et al., 2019). Logo, esse reposicionamento de fármacos, para tratamentos 

oncológicos ou não, já é uma estratégia bem conhecida e econômica, sendo importante no 

desenvolvimento de novas terapias (Regulska et al., 2019). 

Diversos estudos demonstraram resultados intrigantes, em que pacientes que faziam 

tratamento para problemas cardíacos, com esteroides cardiotônicos, apresentavam menor 

ocorrência de morte por câncer. (Mijatovic and Kiss, 2013; Stenkvist et al., 1980; 

Stenkvist et al., 1979). Por tal motivo, Mijatovic em 2007, discute que a Na, K-ATPase 

poderia ser um interessante alvo para o desenvolvimento de novos antitumorais, visto que 

a mesma desempenha papel importante na transdução de sinal, adesão celular, e sua 

atividade e expressão exacerbada já foi observada em diversos tipos de tumores 

(Mijatovic et al., 2007). 

 Logo, a partir dos primeiros relatos da clara inibição da proliferação de células 

cardíacas pelos esteroides cardiotônicos, interessantes efeitos antitumorais também foram 

observados para os mesmos, porém, devido sua estreita margem terapêutica, doses tóxicas 

seriam necessárias para o alcance do efeito anticâncer em humanos. (Mijatovic et al., 

2007; Shiratori, 1967).  

 Cumpre destacar que nas últimas décadas houve um aumento no número de pesquisas 

envolvendo esteroides cardiotônicos e câncer, atestado pelas várias revisões disponíveis 

(Regulska et al., 2019; Mijatovic et al., 2007). Entretanto, o mecanismo exato de ação 

anticancer desses esteroides ainda não é completamente compreendido (Regulska et al., 

2019). A principal hipótese é que as células tumorais podem apresentar diferentes perfis 

de expressão e atividade da Na,K-ATPase, sendo a mesma importante para o tratamento 

terapêutico (Botelho et al., 2019; Mijatovic et al., 2007).  

 Estudos crescentes demonstram o uso da Na,K-ATPase na terapia anticâncer como 

ferramenta de diagnóstico, marcador de resposta terapêutica e potencial alvo para 
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tratamento (Mijatovic et al., 2013). Nos casos de alvo para tratamento, a subunidade β da 

Na,K-ATPase já é descrita por reduzir a invasão tecidual em diversos tipos celulares, o 

que é importante em processos metastáticos e, a subunidade α apresenta envolvimento 

direto com a quimiossensibilização mediada, por exemplo, pela ativação de vias 

apoptóticas, alterações pós-traducionais e, inibição da via glicolítica, processos que podem 

ser modulados pela ação direta de esteroides cardiotônicos sobre a enzima (Mijatovic et 

al., 2013). Estudo realizado em 2017 evidencia que a inibição da Na,K-ATPase, por 

ouabaína, é capaz de reduzir a proliferação celular e induzir apoptose devido ao aumento 

nos níveis citoplasmáticos de Ca
2+

 e EROS (Xiao et al., 2017). 

 Diversos estudos demonstram que células tumorais tratadas com esteroides 

cardiotônicos são mais sensíveis a radioterapia e em alguns casos a quimioterapia, 

principalmente células de pulmão, colo uterino, próstata e mama (Cerella et al., 2013; 

Wang et al., 2011) . Esses efeitos de citotoxicidade em células tumorais mostraram, em 

grande parte, ter relação com a geração de espécies reativas de oxigênio (Gorrini et al., 

2013) 

 Stenkvist e colaboradores demonstraram que células de câncer de mama de mulheres 

mastectomizadas que faziam uso de esteroides cardiotônicos, apresentavam uma 

característica mais benigna e menor taxa de recorrência em 5 anos, quando comparadas 

com células de mulheres mastectomizadas que não faziam uso de esteroides (Stenkvist et 

al., 1979; Stenkvist et al., 1980; Stenkvist et al., 1982). Além disso, Mijatovic e 

colaboradores demonstraram também em 2007 que pacientes com câncer de mama que 

utilizavam digoxina obtiveram menor taxa de recorrência da doença e maior taxa de 

sobrevivência (Mijatovic et al., 2007). 

 Além dos efeitos observados para o câncer de mama, os esteroides cardiotônicos 

foram identificados como uns dos inibidores mais potentes dos genes alvos do câncer de 

próstata (Johnson et al., 2002b). Foram descritos também os efeitos dos esteroides 

cardiotônicos em diversos tipos de células tumorais, como MCF-7 (adenocarcinoma de 

mama), TK-10 (adenocarcinoma renal), UACC-62 (melanona maligno), e K-562 (células 

leucêmicas) (Lopez-Lazaro et al., 2005).  

Células de câncer de mama MDA-MB-435s quando tratadas com digoxina e 

digitoxina, em concentrações terapêuticas, tiveram sua proliferação diminuída 

significativamente (Kometiani et al., 2005). Além disso, efeitos pró-apoptóticos também 
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foram observados em células de glioblastoma humano U118MG, U373MG e U87MG 

(Haux, 1999). Estudos pré-clínicos também demonstraram que esteroides cardiotônicos 

apresentam efeitos reprodutíveis em tumores específicos, ativando vias de morte celular 

como apoptose, autofagia e morte celular imunogênica (Regulska et al., 2019). 

O uso recente de esteroides cardiotônicos, seus efeitos sobre a Na, K-ATPase e sua 

relação com a terapia anticâncer, vem despertando o interesse desses compostos no campo 

da pesquisa científica (Mijatovic et al., 2007). Apesar dos intensos estudos e descobertas 

sobre o potencial antitumoral dos esteroides cardiotônicos, sua estreita margem 

terapêutica, toxicidade e o não estabelecimento de consensos em padrões de terapia, ainda 

limitam seu uso como antineoplásico (Botelho et al., 2019).  

I.1.3 Cisplatina 

 A cisplatina foi descoberta em 1965, pelo físico americano Barnett Rosenberg de 

maneira acidental. Ao analisar os efeitos do campo elétrico sobre o crescimento bacteriano 

de Escherichia coli, Rosenberg observou que o campo elétrico gerado por eletrodos de 

platina inibiam a divisão celular bacteriana formando longos filamentos, cerca de 300 

vezes maior que seu comprimento normal (Muggia et al., 2015; Rosenberg et al., 1965). 

Anos mais tarde, foi descoberto o composto que teria levado a esse feito sobre o 

crescimento bacteriano, cis- [Pt (NH3) 2Cl4], um composto a base de platina que era 

formado no meio (Muggia et al., 2015; Williams and Whitehouse, 1979). 

 A partir de então, interessantes efeitos foram observados e descritos para compostos a 

base de platina, onde os mesmos teriam a capacidade de diminuir divisão, crescimento e 

proliferação celular, se tornando uma alternativa efetiva para o tratamento tumoral (Dasari 

and Tchounwou, 2014; Goodisman et al., 2006; Williams and Whitehouse, 1979). 

 Em 1978 a cisplatina teve seu uso aprovado pela Food and Drug Administration, para 

tratamento de cânceres de testículo, ovário e bexiga, posteriormente sendo utilizada para o 

tratamento de diversos outros tipos tumorais (Rancoule et al., 2017). Atualmente é 

conhecida como uma das principais drogas antineoplásicas no tratamento de tumores 

sólidos, sendo utilizada de maneira isolada ou em combinação com outros antineoplásicos 

(Basu and Krishnamurthy, 2010; Dasari and Tchounwou, 2014; Rancoule et al., 2017). 

 A cisplatina é uma molécula neutra, com geometria quadrada-planar, com um átomo 

de platina central ligado a dois grupos cloreto e duas amônias (Basu and Krishnamurthy, 
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2010; Dasari and Tchounwou, 2014). É ligeiramente solúvel em água e estável sob 

condições normais de temperatura e pressão (Dasari and Tchounwou, 2014). A 

conformação cis é imprescindível para sua atividade antitumoral e, quando muito tempo 

estocada, a droga tende a perder seu efeito, devido a sua conversão gradual em seu 

isómero trans (Figura 7) (Basu and Krishnamurthy, 2010; Dasari and Tchounwou, 2014). 

 

 

Figura 7. Estrutura química da molécula de cisplatina na sua conformação cis (1) e trans 

(2) (Adaptado de Sedletska et al., 2005). 

 A cisplatina pode sofrer hidrólise em água e, a concentração de cloreto parece ser 

determinante para hidrólise ou hidratação da droga (Basu and Krishnamurthy, 2010; 

Sedletska et al., 2005). Devido a alta concentração de cloreto no sangue (~100 mM) a 

cisplatina não sofre em hidrólise quando administrada, porém ao entrar na célula, a 

cisplatina é capaz de sofrer hidratação, devido as baixas concentrações de cloreto 

intracelulares (~4 mM) (Basu and Krishnamurthy, 2010; Sedletska et al., 2005). Uma vez 

que a cisplatina troca seus íons cloreto por moléculas de água a mesma se torna um 

eletrófito potente, podendo interagir com os mais diversos substratos celulares, como 

DNA, RNAs e proteínas (Figura 8) (Basu and Krishnamurthy, 2010; Sedletska et al., 

2005). 
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Figura 8. Possíveis mecanismos de ação intracelulares da cisplatina (Adaptado de 

Browning et al., 2017). 

O mecanismo de entrada da cisplatina através da membrana plasmática ainda não é 

completamente compreendido. Alguns autores acreditam que esse transporte seja do tipo 

passivo, onde não ocorre gasto energético, visto que a captação da droga parece não ser 

um processo saturável e parece não competir com seus análogos (Basu and 

Krishnamurthy, 2010; Browning et al., 2017; Sedletska et al., 2005).  

Outros acreditam que o transporte seja mediado por alguns transportadores específicos 

presentes na membrana, como a família dos transportadores de cobre, especialmente o 

transportador de cobre tipo 1 (CTR1) (Basu and Krishnamurthy, 2010; Browning et al., 

2017; Sedletska et al., 2005). Porém, vários outros tipos de transportadores foram 

demonstrados como facilitadores do transporte ativo de cisplatina, como a Na,K-ATPase 

(Andrews et al., 1991; Basu and Krishnamurthy, 2010). 

Em 1991, pesquisadores demonstraram, que células tumorais de ovário quando pré-

tratadas com ouabaína apresentavam uma redução de 25 a 50% na captação de cisplatina 

e, isso se deveria ao fato de que o acúmulo de cisplatina parece ser dependente do 

conteúdo de potássio intracelular, sendo consequentemente dependente do potencial de 

membrana (Andrews et al., 1991). Da mesma forma que a inibição da Na,K-ATPase por 

ouabaína diminui a captação de cisplatina, a despolarização da membrana, ocasionada por 
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um aumento nos níveis de potássio intracelular, é capaz de aumentar o acúmulo da droga 

(Andrews et al., 1991).  

Além disso, estudos recentes também demonstraram que a cisplatina apresenta sítios 

de ligação específicos nas alças intracelulares da Na,K-ATPase, principalmente em 

resíduos de cisteína C45, podendo regular negativamente sua atividade enzimática (Figura 

9) (Seflova et al., 2018). Através dessa interação, a cisplatina pode levar a ativação de 

inúmeras vias de sinalização intracelulares, podendo culminar em um aumento na sua 

citoxicidade, levando a vários efeitos adversos (Seflova et al., 2018). Por outro lado, a 

ligação da cisplatina com a Na,K-ATPase, quando direcionada a células tumorais, pode 

ser de grande interesse terapêutico, visto que a inibição da atividade enzimática pode 

potencializar o efeito da droga, aumentando a citotoxicidade e reduzindo proliferação  

(Pereira et al., 2018).  

 

Figura 9. Esquema da interação da cisplatina com as alças intracelulares da Na,K-ATPase 

(Seflova et al., 2018). 

Uma vez que a cisplatina atravessa a membrana celular, penetra no citoplasma e, é 

encontrada na sua forma já hidratada, a droga passa a interagir com os mais diversos tipos 

de nucleófilos intracelulares, culminado em diversos efeitos. O principal alvo 

farmacológico, conhecido e bem estudado da cisplatina, são as bases nitrogenadas 

presentes na molécula de DNA (Sedletska et al., 2005). A cisplatina hidratada consegue 

atravessar a membrana nuclear e interagir de maneira direta com as bases nitrogenadas, 

adenina e guanina, nos seus resíduos N-7, formando ligações covalentes intra e 

intercadeias, ocasionando aductos de DNA (Figura 10) (Basu and Krishnamurthy, 2010; 

Sedletska et al., 2005). Essa interação com a molécula de DNA faz com que ocorra uma 

perturbação nos processos de transcrição e replicação, interferindo em seus mecanismos 
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de reparo, consequentemente levando a uma parada no ciclo celular, induzindo apoptose 

(Basu and Krishnamurthy, 2010; Dasari and Tchounwou, 2014; Natarajan et al., 2013; 

Sedletska et al., 2005). 

 

Figura 10. Interação da cisplatina com resíduos de adenina e guanina, intracadeias (I) e 

intercadeias (II) (Adaptado de Rocha et al., 2018) 

Outros eventos, que não o clássico, podem estar relacionados com os efeitos 

citotóxicos da cisplatina. Como é o caso da interação da mesma com diversas proteínas, 

principalmente proteínas ricas em aminoácidos que contenham enxofre (grupos tióis), 

como metionina e cisteína (Basu and Krishnamurthy, 2010; Natarajan et al., 2013). 

Devido a suas altas concentrações no interior das células e a presença de grupo tiol, a 

glutationa (GSH) e metalotioneína, são consideradas como as principais proteínas alvos 

para a ação da cisplatina, uma vez que a droga forma uma ligação estável entre seu átomo 

de platina e o enxofre presente nesses grupos tiois. (Basu and Krishnamurthy, 2010; 

Goodisman et al., 2006). 

A interação de cisplatina com GSH, pode fazer com que o complexo GSH-Pt sofra 

efluxo, através de transportadores de glutationa dependentes de ATP (bombas GS-X) o 

que consequentemente diminui a concentração intracelular da droga, diminuindo a 

sensibilidade à cisplatina (Basu and Krishnamurthy, 2010; Dasari and Tchounwou, 2014). 

Estudos demonstram a correlação entre quantidade de GSH celular e sensibilidade a 

cisplatina, onde células que apresentam maiores níves de GSH são menos sensíveis a ação 

da droga (Boubakari et al., 2004; Bracht et al., 2006). Este então é um dos mecanismos 
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clássicos mais bem estudados sobre os casos de resistência celular a cisplatina e 

compostos a base de platina (Basu and Krishnamurthy, 2010; Goodisman et al., 2006; 

Sedletska et al., 2005). 

Por outro lado se ligar a GSH a cisplatina diminui os conteúdos de GSH livre, o que 

pode resultar na inibição de desidrogenases mitocondriais, consequentemente levando a 

um desacoplamento na fosforilação oxidativa, aumentando o estresse oxidativo celular, 

comprovado pelo aumento de espécies reativas de oxigênio (EROS) livre (Dasari and 

Tchounwou, 2014). Com o aumento de EROS livre os mesmos podem culminar em danos 

em ácidos graxos poli-insaturados de membrana, alterando sua permeabilidade e, levando 

também a fortes danos oxidativos protéicos (Aggarwal, 1998; Dasari and Tchounwou, 

2014). Logo, os efeitos de cisplatina sobre GSH parecem ser importantes tanto para o 

tratamento tumoral, quanto para a toxicidade da droga em outros tecidos, levando a efeitos 

colaterais como nefrotoxicidade (Aggarwal, 1998; Basu and Krishnamurthy, 2010; Dasari 

and Tchounwou, 2014). 

I.1.3.1 Cisplatina e Sinalização 

 Além dos danos a nível de DNA causados pela cisplatina, inúmeros estudos vem 

demonstrando o efeito dessa droga sobre outros parâmetros celulares, o que pode 

aumentar a sua citotoxicidade (Basu and Krishnamurthy, 2010; Dasari and Tchounwou, 

2014). Dentre esses efeitos ganha local de destaque a modulação de vias de sinalização 

mediadas por cisplatina (Basu and Krishnamurthy, 2010; Dasari and Tchounwou, 2014; 

Sedletska et al., 2005; Siddik, 2003). 

 Os danos no DNA, causados pela ação da cisplatina, tem a capacidade de ativar 

inúmeras vias de transdução de sinal, principalmente vias relacionadas com morte celular 

ou sobrevivência, dependendo do tipo celular em questão e da intensidade e interação 

entre as vias ativadas (Achkar et al., 2018; Basu and Krishnamurthy, 2010; Siddik, 2003).  

 Foi descrito que os mecanismos que envolvem morte celular por apoptose, induzida 

por cisplatina, envolvem principalmente vias intrínsecas de estresse mitocondrial e 

estresse do retículo endoplasmático e via extrínseca mediada por receptores de morte 

(Figura 11) (Hong et al., 2012). 
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Figura 11. Efeitos intracelulares da ação da cisplatina (Adaptado de Hong et al., 2012). 

 No caso da via extrínseca da apoptose, a cisplatina pode interagir com receptores de 

morte presentes na membrana plasmática (Fas/FasL), ativando-os, e consequentemente 

ativação de caspase-8 dando sequência a ativação de capase-3, culminando no aumento da 

apoptose (Hong et al., 2012; Siddik, 2003).  

 Por sua vez, dentre as vias intrínsecas da apoptose, destaca-se a principal via 

apoptótica envolvida na toxicidade da cisplatina, a via mitocondrial, resultando na 

fosforilação e ativação de p53  (Basu and Krishnamurthy, 2010; Hong et al., 2012). A p53 

é uma proteína supressora de tumor com papel crucial nas respostas ao dano no DNA 

(Basu and Krishnamurthy, 2010; Siddik, 2003).  

 Diversos fatores influenciam para o aumento da ativação de p53, dentre eles a ativação 

da proteína quinase ATR, uma das proteínas preferencialmente ativas por cisplatina 

agindo como controladora de sinalização de reparo no DNA (Siddik, 2003). Uma vez 

ativa ATR pode levar a ativação de p53 e ativação de uma proteína quinase 

serina/treonina não específica (CHK1), envolvida na parada do ciclo celular, que por sua 

vez também pode ativar p53 (Figura 12) (Siddik, 2003). 
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Figura 12. Vias de transdução de sinal intracelular ativas em resposta a cisplatina 

(Adaptado de Siddik, 2003). 

 A via de MAPK também pode ser ativada pela proteína ATR, e por sua vez também 

aumentar a ativação de p53 (Siddik, 2003). Além disso, a via de MAPK pode ser ativada 

por uma proteína tirosina-quinase, denominada c-Abl, que desempenha um papel 

importante na resposta a danos no DNA, sendo importante na citotoxicidade da cisplatina 

(Basu and Krishnamurthy, 2010; Siddik, 2003). A proteína c-Abl pode agir fosforilando 

MEK, levando a uma ativação da via MAPK e consequentemente aumentando 

transativação de p53, levando a apoptose (Figura 12) (Basu and Krishnamurthy, 2010; 

Siddik, 2003). Como mecanismo alternativo, c-Abl juntamente com proteínas de reparo de 

incompatibilidade do DNA (MMR), também envolvidas na citotoxicidade da cisplatina, 

podem aumentar a ativação de p73, membro da família das proteínas p53, para induzir 

apoptose (Figura 12) (Basu and Krishnamurthy, 2010). 
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 Uma das principais subfamílias de MAPK, e que parece estar intimamente 

correlacionada com a ação da cisplatina, é a família de ERK1/2, onde a mesma pode estar 

correlacionada tanto com a prevenção quanto com a contribuição para morte celular, visto 

que o efeito parece ser dependente do tipo e duração do estímulo, bem como do tipo 

celular. Em células HeLa, a ativação de ERK1/2 parece ser requerida para a morte celular 

mediada por p53 em células tratadas com cisplatina (Basu and Tu, 2005). Enquanto em 

células de câncer de ovário, a ativação de ERK1/2 parece conferir resistência a apoptose 

induzida por cisplatina (Tang et al., 2010)  

Uma vez ativa, p53 pode ativar caspases, como caspase-2 que por sua vez pode levar a 

ativação do fator de indução de apoptose mitocondrial (AIF), podendo causar 

fragmentação do DNA e regular a permeabilidade da membrana mitocondrial, induzindo 

apoptose (Figura 11) (Hong et al., 2012). Pode ativar também Bax, um regulador 

apoptótico, que quando ativado aumenta a permeabilidade mitocondrial, aumentando 

liberação de citocromo c, o que leva a ativação de caspases e apoptose (Figuras 11 e 12) 

(Basu and Krishnamurthy, 2010; Hong et al., 2012; Siddik, 2003). 

Por outro lado, p53 pode transativar proteínas envolvidas na progressão do ciclo 

celular e reparo, como p21 e Gadd45a, respectivamente, o que pode levar a um aumento 

da taxa de reparo do DNA e, consequentemente, aumento da sobrevivência celular, 

estando, essas vias, envolvidas em processos de resistência a droga (Figura 12) (Basu and 

Krishnamurthy, 2010; Siddik, 2003). 

Brown e colaboradores em 1993 demonstraram que células de ovário com alta 

expressão de p53 se apresentavam mais resistentes a ação da cisplatina do que quando 

comparadas com células com expressão de p53 normal (Brown et al., 1993). Por outro 

lado, células HeLa parecem ser mais resistentes a ação da cisplatina mesmo com baixa 

expressão de p53 (Johnson et al., 2002a). Portanto o papel de p53 na resistência a ação da 

cisplatina em diferentes tipos celulares ainda parece controverso. 

A Akt é uma proteína quinase serina/treonina que atua juntamente com PI3K em 

eventos de sobrevivência celular (Basu and Krishnamurthy, 2010). A via PI3K/Akt facilita 

a indução da ativação de p21, auxiliando em processo de reparo (Figura 12) (Basu and 

Krishnamurthy, 2010; Siddik, 2003; Wang and Lippard, 2005). Akt também pode 

fosforilar e ativar a oncoproteína Mdm2, que por sua vez age diminuindo p53, podendo 

levar a processos de resistência (Basu and Krishnamurthy, 2010; Siddik, 2003). Uma vez 
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ativada, a via PI3K/Akt parece estar correlacionada a processos de resistência tumoral, 

como em casos de células de câncer de ovário (Hayakawa et al., 2000).  

Outra via de sinalização amplamente estuda que pode ser alvo da ação da cisplatina é a 

via envolvendo proteínas quinases do tipo C (PKC). A família das PKC´s é composta por 

proteínas dependentes de fosfolipídios, que desempenham papeis importantes de na 

transdução de sinal e regulação celular (Basu and Krishnamurthy, 2010). A ativação de 

PKC em células HeLa parece melhorar a sensibilidade a cisplatina nesse tipo celular, onde 

PKC atua regulando a ativação de caspases e induzindo apoptose (Basu et al., 1990; 

Johnson et al., 2002a). Por outro lado, outros estudos demonstram que a inibição de PKC 

parece sensibilizar linhagens celulares a ação da cisplatina (Hofmann et al., 1988). Logo, 

vias de transdução de sinal, envolvendo PKC, parecem estar relacionadas com a 

sensibilidade ou resistência da célula a ação da cisplatina, dependendo de tipo celular em 

questão e das isoenzimas de PKC envolvidas na sinalização (Basu and Krishnamurthy, 

2010; Dasari and Tchounwou, 2014; Johnson et al., 2002a).  

Os danos no DNA causados por cisplatina, bem como, a própria molécula em si, 

podem desencadear a modulação de inúmeras vias de transdução de sinais, sendo que cada 

proteína pode iniciar um ou mais eventos específicos correlacionados com a morte ou 

sobrevivência celular (Basu and Krishnamurthy, 2010; Dasari and Tchounwou, 2014; 

Siddik, 2003). Porem o tipo de evento relacionado parece depender diretamente do tipo 

celular em questão e da intensidade e duração da sinalização (Basu and Krishnamurthy, 

2010; Dasari and Tchounwou, 2014; Johnson et al., 2002a; Siddik, 2003). Assim, a 

maneira como as células respondem a ação da cisplatina desempenha um papel importante 

sobre o destino celular, seja ela de morte ou sobrevivência. 

I.1.3.2 Resistência, Reações adversas e Sinergismo 

 A cisplatina apesar de ser uma droga efetiva e utilizada amplamente na clínica, para o 

tratamento de inúmeros tipos de cânceres, seu uso é ainda hoje vinculado a diversos casos 

de resistência e toxicidade, o que limita a sua utilização. 

 A resistência à ação da cisplatina pode ser de dois tipos: 1 - intrínseca, quando o 

próprio tumor, originalmente já é resistente a ação da droga ou, 2 - adquirida, quando o 

tumor incialmente responde bem ao tratamento, mas posteriormente desenvolve processos 

de quimioresistência (Galluzzi et al., 2012; Siddik, 2003).   
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 Os mecanismos celulares de resistência à cisplatina, seja intrínseca ou adquirida, 

consistem em alguns eventos característicos, como a diminuição da captação da droga, 

aumento da taxa de efluxo e aumento da taxa de reparo do DNA (Figura 13) (Chen and 

Chang, 2019; Rocha et al., 2018; Zhu et al., 2016). Embora sejam mecanismos diferentes, 

mais de um deles pode estar presente, simultaneamente, em células resistentes à cisplatina 

(Chen and Chang, 2019). 

 

Figura 13. Mecanismos clássicos de resistência à ação da cisplatina (Adaptado de Rocha 

et al., 2018). 

 A diminuição do acúmulo da droga, seja por diminuição na taxa de influxo ou 

aumento da taxa de efluxo, tem demonstrado ser um importante mecanismo de resistência, 

onde de 20-70% dos tumores resistentes apresentam uma menor taxa de acúmulo de 

cisplatina quando comparado com tumores sensíveis (Galluzzi et al., 2012; Siddik, 2003). 

Porém esse efeito parece ser dependente do tipo celular em questão (Siddik, 2003). 

 Alguns autores acreditam que a diminuição da captação da cisplatina pode ser devido 

a alterações no processo de difusão passiva (processo não saturável), visto que a 

resistência pode ser observada em uma ampla faixa de concentrações de cisplatina 

(Kelland, 2000; Siddik, 2003). Outros autores acreditam que a diminuição na captação da 
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droga possa apresentar relação com a atividade da Na,K-ATPase, onde uma inibição da 

enzima poderia estar correlacionada com os casos de resistência, uma vez que a mesma  

regula concentrações iônicas, como de K
+
 que, por sua vez, são cruciais para que o 

transporte passivo da droga ocorra (Andrews et al., 1991; Gately and Howell, 1993; 

Siddik, 2003). Baixa expressão ou até mesmo auto grau de saturação de transportador de 

cobre tipo 1 (CTR1), com importante papel no transporte de cisplatina, parece aumentar a 

resistência celular a cisplatina em alguns tipos celulares, como HeLa (Galluzzi et al., 

2012; Zhu et al., 2016). 

 O aumento da taxa de efluxo da cisplatina também aparece como ponto chave em 

inúmeros processos de resistência. Transportadores do tipo ABC, de múltipla resistência a 

drogas, parecem ter envolvimento no aumento da taxa de efluxo da cisplatina em vários 

tipos celulares, sendo responsáveis pelo aumento de casos de resistência a droga (Chen 

and Chang, 2019; Galluzzi et al., 2012; Wernyj and Morin, 2004). Outro mecanismo de 

efluxo da cisplatina e, de extrema importância em casos de resistência é através da ligação 

da droga a GSH (Chen and Chang, 2019; Galluzzi et al., 2014; Siddik, 2003; Zhu et al., 

2016). A interação com GSH pode ser interessante visto que diminui as reservas de 

enzimas antioxidantes, aumentando o estresse oxidativo, porém, ao mesmo tempo, ocorre 

uma diminuição no conteúdo de cisplatina livre, o que diminui o efeito da droga (Chen 

and Chang, 2019; Galluzzi et al., 2014). Uma vez ligada a GSH, a cisplatina pode sofrer 

efluxo via bombas GS-X, diminuindo sua concentração intracelular, consequentemente 

aumentando a resistência (Siddik, 2003). 

 Outro importante evento nos casos de resistência a ação cisplatina, é o aumento na 

taxa de reparo do DNA (Chen and Chang, 2019; Galluzzi et al., 2012; Siddik, 2003). 

Onde o DNA lesado pode sofrer reparo via maquinarias clássicas de reparo do DNA, 

como mecanismos de reparo por excisão de nucleotídeos (Galluzzi et al., 2012). Além 

disso, alterações em algumas vias de sinalização, como, por exemplo, um aumento da 

ativação de p21 e Gadd45a ou, inibição da via de MAPK, podem culminar em redução nas 

taxas apoptóticas, auxiliando em processos de resistência (Siddik, 2003).  

 Além do crescente aumento de tumores resistentes à cisplatina, a alta toxicidade da 

droga vem limitando ainda mais o seu uso. Pacientes que fazem uso da quimioterapia a 

base de cisplatina costumam apresentar quadros de nefrotoxicidade, ototoxicidade e até 

mesmo casos de mielossupressão e neurotoxicidade (Muggia et al., 2015). 



36 

 

 Os casos de nefrotoxicidade, foram demonstrados em 2012, por Huliciak e 

colaboradores, estando possivelmente correlacionados com a modulação negativa da 

atividade da Na,K-ATPase, onde a inibição da enzima pela ligação direta da cisplatina 

com sua porção cistoplasmática poderia desencadear danos renais graves (Huliciak et al., 

2012). 

 Tendo em vista as limitações do uso da cisplatina, diversos grupos de pesquisa 

demonstram o efeito combinado entre cisplatina e outras drogas, a fim de diminuir as 

reações adversas e burlar os processos de resistência. Em 1999, pesquisadores 

demonstraram o efeito combinado entre dois quimioterápicos, cisplatina e gencitabina, 

onde a combinação teve a capacidade de aumentar a formação de aductos de DNA, 

quando comparada com as drogas isoladas, em células não pequenas de câncer de pulmão 

e células de câncer de ovário (van Moorsel et al., 1999) 

Leekha e colaboradores demonstraram em 2016, que o tratamento combinado de 

cisplatina e vitamina C, em células de câncer cervical (SiHa) foi capaz de aumentar a 

apoptose em relação ao tratamento isolado com cisplatina e, que esse efeito, parecia ser 

dependente da superexpressão de p53 e geração de peróxido de hidrogênio (Leekha et al., 

2016). Em 2017, Li e colaboradores demonstraram o efeito combinado entre cisplatina e 

ácido ursólico (composto natural extraído de plantas herbáceas, com propriedades 

antioxidantes, antiinflamatórias, antimicrobiana e antitumoral) sobre proliferação e 

apoptose, também em células de câncer cervical (SiHa), onde a combinação parece inibir 

efetivamente a proliferação e induzir apoptose através da supressão de NF-kB e p65, nesse 

tipo celular (Li et al., 2017).  

 Pereira e colaboradores, em 2018 demonstraram um efeito sinérgico antitumoral entre 

digoxina e cisplatina em células de câncer de colo uterino (HeLa), em que baixas 

concentrações das duas drogas quando combinadas aumentaram a citotoxicidade e o efeito 

antiproliferativo da cisplatina de maneira dependente da ativação de Src (Pereira et al., 

2018). Todavia, o tratamento combinado entre cisplatina e paclitaxel nesse mesmo tipo 

celular (HeLa), demonstrou efeito antagônico, em que o paclitaxel parece aumentar a 

resistência desse tipo celular à ação da cisplatina (Pereira et al., 2019). Deste modo, 

mecanismos alternativos, como a combinação entre drogas, podem ser ferramentas 

interessantes para aumentar a resposta celular à ação da cisplatina e, ao mesmo, tempo 

diminuir as reações adversas para o paciente.  
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I.1.4 Estresse Oxidativo 

I.1.4.1 Estresse Oxidativo e Sistemas Antioxidantes 

 O termo estresse oxidativo é utilizado para descrever um estado celular onde ocorre 

um desequilíbrio entre a formação de espécies reativas de oxigênio/nitrogênio 

(EROS/ERNOS) e a capacidade de neutralização das mesmas pelos sistemas de proteção 

antioxidantes (Pisoschi and Pop, 2015). Ou seja, como descrito por Sies em 1991, “um 

distúrbio no equilíbrio de antioxidantes e pró-oxidantes em favor dos pró-oxidantes” 

(Sies, 1991). Logo, o estresse oxidativo pode surgir devido a um aumento exacerbado na 

produção de EROS/ERNOS ou, uma diminuição da proteção antioxidante celular (Figura 

t14) (Pisoschi e Pop, 2015). 

 

Figura 14. Esquema do desbalanço celular causado em casos de estresse oxidativo 

(Adaptado de Poljsak et al., 2013). 

 EROS podem ser produzidos de maneira intracelular através de inúmeros mecanismos 

em diferentes organelas, como peroxissomo, reticulo endoplasmático e principalmente nas 

mitocôndrias (Gupta et al., 2012). A cadeia de transporte de elétrons presente na 

mitocôndria é a responsável pela formação da maior parte das espécies reativas de 

oxigênio intracelular, onde, por exemplo, durante a síntese do ATP o transporte de 

elétrons pela cadeia pode sofrer alteração e esses elétrons serem “liberados/vazados” da 

cadeia, resultando na redução do oxigênio celular (Gupta et al., 2012; Kudryavtseva et al., 

2016). EROS também podem ser gerados na ativação de fagócitos durante atividade física 

intensa ou pela ação de poluentes/toxinas, como cigarro, álcool, radiações, dentre outros, 

além de poderem ser produzidos mediante reação de Fenton, beta-oxidação e no complexo 

enzimático do citocromo p450 (Pisoschi e Pop, 2015). 

 As principais e mais conhecidas espécies reativas de oxigênio são: o radical 

superóxido (O2
·-
), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (

-·
OH) (Gupta et 
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al., 2012; Sies, 1991). Em condições de estresse oxidativo, EROS se acumulam e, como 

são altamente reativas, acabam interagindo e danificando proteínas, lipídios e DNA, 

levando a danos celulares muitas vezes irreversíveis (Gupta et al., 2012; Pisoschi and Pop, 

2015). Portanto, o desbalanço redox com consequente aumento de EROS livre, é 

observado em uma série de patologias, como em doenças neurodegenerativas, câncer, 

diabetes, obesidade, envelhecimento, processos inflamatórios e doenças cardiovasculares 

(Gupta et al., 2012; Kudryavtseva et al., 2016; Pisoschi and Pop, 2015; Sies, 2015).  

 Um dos principais efeitos danosos das espécies reativas é descrito pela interação das 

mesmas diretamente com fosfolipídios de membrana, podendo levar a eventos como perda 

da integridade membranar, perda de função da membrana e de proteínas ancoradas a 

mesma, bem como a produção de peróxidos lipídicos tóxicos para célula, podendo levar a 

processos inflamatórios e fibrose (Pisoschi and Pop, 2015). 

O estresse celular encontra-se também intimamente correlacionado com a formação de 

gotículas lipídicas (lipids droplets - LDs) (Shyu et al., 2018). As gotículas consistem em 

núcleo de lipídios neutros, como éster de colesterol e triacilglicerol (TG), envoltos por 

uma monocamada fosfolipídica contendo, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e 

fosfatidilinositol, além de algumas proteínas, envolvidas principalmente no metabolismo 

lipídico (Shy et al., 2018) (Figura 15).  

 

Figura 15. Biossíntese das gotículas lipídicas (Shyu et al., 2018). 
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As gotículas são então, importantes reguladores do metabolismo lipídico, e também de 

processos sinalizatórios, como autofágicos e apoptóticos, especialmente em células 

submetidas a estresse (Petan et al., 2018). Durante o estresse oxidativo a biogênese de 

gotículas lipídicas aumenta e, esse aumento desempenha importante ação na tentativa de 

proteção celular contra danos oxidativos, uma vez que as LD´s são capazes de sequestrar 

lipídios tóxicos, diminuindo a biodisponibilidade dos mesmos (Petan et al., 2018) 

Apesar de seu bem elucidado efeito danoso ao organismo, os oxidantes também veem 

sendo descritos, como tendo efeitos benéficos as células e organismos como um todo, 

sendo essenciais na promoção da saúde (Ristow and Zarce, 2010). Neste contexto, 

atualmente, vem sendo descrito um importante papel de EROS em processos celulares 

denominados sinalização redox, onde os mesmos, em baixas concentrações, são 

requeridos para modulação de vias de sinalização intracelulares específicas relacionadas à 

sobrevivência celular (Sies, 2015). 

 Por poderem ser altamente reativos e danosos às células, existem mecanismos de 

defesa antioxidante intracelulares específicos, enzimáticos e não enzimáticos, que agem 

reduzindo a quantidade de EROS livre, com o objetivo de minimizar os danos causados 

por eles (Figura 15) (Gupta et al., 2012; Pisoschi and Pop, 2015).  

 

Figura 16. Esquema geral de mecanismos de produção e controle de EROS intracelular 

(Gupta et al., 2012) 
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 Alguns compostos não enzimáticos estão envolvidos na defesa antioxidante, 

principalmente no plasma, como a glutationa, proteínas como ferritina e transferrina, 

ácido úrico, coenzima Q e ácido lipóico, porém, é o sistema antioxidante enzimático que 

desempenha o papel principal de proteção contra EROS intracelular (Pisoschi and Pop, 

2015; Poljsak et al., 2013).  

 O sistema antioxidante enzimático é composto principalmente por enzimas como, 

superóxido dismutase (SOD), catalase (Gubern et al., 2009) e glutationa peroxidase 

(GPx), onde as mesmas tem capacidade decompor espécies reativas de oxigênio, 

convertendo-as em formas menos reativas, como água (Figura 16) (Cheeseman e Slater, 

1993; Kudryavtseva et al., 2016; Poljsak et al., 2013). 

 

Figura 17. Mecanismo de defesa celular antioxidante  

 Por ser altamente reativo e extremamente danoso à célula, devido ao elétron livre, o 

radical superóxido é rapidamente convertido em peróxido de hidrogênio pela ação de 

SOD (Cheeseman and Slater, 1993; Rahman, 2007). Essa conversão ocorre devido ao 

centro ativo de metal presente na enzima (Cu, Zn ou Mn, dependendo da isoforma), que 

mediante sucessivos ciclos oxidativos e redutores é capaz de neutralizar íons superóxido 

em uma forma mais branda, H2O2 (Rahman, 2007). 

 Posteriormente o H2O2 gerado, tanto via SOD quanto via outros mecanismos 

intracelulares, pode ser convertido, pelas enzimas catalase e glutationa peroxidase, em 

água (Gupta et al., 2012; Poljsak et al., 2013; Rahman, 2007). A catalase é uma enzima 

presente em células aeróbicas e promove a conversão de H2O2 em H2O e O2, é a enzima 
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que tem maior taxa de reciclagem e pode converter até 6 milhões de moléculas de H2O2 

por minuto (Rahman, 2007). O sistema da glutationa peroxidase é um dos mais 

importantes mecanismos de defesa antioxidante celular. GPx depende de selênio para sua 

ação antioxidante, onde a redução das moléculas de H2O2  se dão via formação de 

selenóides (Se-OH) e consequente adição de dois elétrons a molécula de H2O2, gerando 

H2O (Rahman, 2007). O complexo da gluationa peroxidase funciona de maneira 

dependente da associação com a proteína glutationa (GSH), onde GPx catalisa a 

conversão de H2O2 em H2O, ao mesmo tempo que oxida GSH, originando GSH oxidada 

(GSSH) (Rahman, 2007). Posteriormente GSSH é recuperada, sendo reduzida pela ação 

glutationa redutase, gerando outra vez GSH, para ser utilizada novamente pela GPx, 

fechando o ciclo (Gupta et al., 2012; Rahman, 2007).  

 Além dos sistemas endógenos de defesa antioxidante, fontes exógenas também podem 

ajudar efetivamente no combate a espécies reativas de oxigênio, como é o caso de 

vitaminas C e E e, flavonoides, todos podendo ser ingeridos mediante dieta rica e 

equilibrada (Gupta et al., 2012; Pisoschi and Pop, 2015; Poljsak et al., 2013; Rahman, 

2007). 

 Contudo, o estudo mais aprofundado do estresse oxidativo e dos sistemas 

antioxidantes, pode ser de grande valia para o desenvolvimento de novas terapias 

auxiliando no combate aos mais diversos tipos de enfermidades. 

I.1.4.2 Esteróides Cardiotônicos, EROS e Na,K-ATPase 

 Os esteroides cardiotônicos uma vez ligados a Na,K-ATPase podem provocar um 

aumento do estresse oxidativo celular, comprovado pelo aumento no conteúdo de EROS 

(espécies reativas de oxigênio), como H2O2 (peróxido de hidrogênio). Porém, o 

mecanismo pelo qual os esteroides aumentam a formação de EROS ainda não é 

completamente compreendido (Bagrov et al., 2009). Alguns autores acreditam que esse 

aumento se deve a participação de canais mitocondriais, abertos devido cascatas de 

sinalização dependentes de Ras e, outros acreditam que se devem a um aumento citosólico 

dos níveis de Ca
2+

 (Bagrov et al., 2009; Cui and Xie, 2017; Liu et al., 2000). 

Alguns estudos demonstraram também um importante papel de EROS na alteração dos 

estados conformacionais E1 e E2 da Na,K-ATPase, onde o aumento na geração de EROS, 

especialmente H2O2, atuaria na enzima de forma semelhante a dos esteroides 
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cardiotônicos, levando, por si só, a ativação de Src (Corcoran and Cotter, 2013; Cui and 

Xie, 2017; Liu et al., 2012; Xie et al., 1990). Portanto, acredita-se, que uma vez ativado, o 

complexo Na,K-ATPase/Src aumenta a geração de EROS, e níveis aumentados de EROS, 

por sua vez, aumentam a ativação do complexo, gerando um loop de amplificação de sinal 

oxidante, onde os esteroides cardiotônicos e as próprias espécies reativas de oxigênio 

possam gerar sinais através da Na,K-ATPase (Figura 17) (Cui and Xie, 2017). Porém, 

alguns estudos destacam e alertam, que quando altamente estimulado, esse loop de 

amplificação pode ocasionar na dessensibilização do receptor, no caso do complexo Na,K-

ATPase/Src (Liu et al., 2016; Liu et al., 2017; Sodhi et al., 2015; Srikanthan et al., 2016). 

 

Figura 18. Loop de amplificação de sinal do complexo Na,K-ATPase/Src causado por 

esteroides cardiotônicos e pelo consequente aumento nos níveis de EROS (Srikanthan et 

al., 2016). 

Os efeitos de EROS sobre a Na,K-ATPase são interessante devido ao fato de que 

várias doenças, como infarto do miocárdio, obesidade e diabetes, apresentam como uma 

de suas características principais, o aumento intracelular de EROS, onde esse aumento 

pode levar a endocitose da enzima, consequentemente reduzindo sua expressão e atividade 

na membrana celular (Liu et al., 2018; Zhang et al., 2008).  
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Em casos de infarto do miocárdio o dano causado no mesmo se deve principalmente a 

dois processos, denominados isquemia e reperfusão (I/R), que são os processos onde 

ocorre a obstrução da passagem sanguínea (isquemia) e posteriormente a restauração 

desse fluxo (reperfusão) (Li et al., 2018). Esses dois processos podem causar danos 

permanentes no miocárdio, principalmente devido ao aumento e acúmulo de EROS (Turer 

and Hill, 2010). Logo, a via de sinalização envolvendo Na,K-ATPase/Src/EROS vem 

sendo um alvo potencial de estudo para proteção das células do miocárdio (Cui and Xie, 

2017; Li et al., 2018).  

Esses achados sugerem que o direcionamento do loop de amplificação mediado por 

sinalização de Na/K-ATPase/Src/EROS pode ser uma maneira eficaz de controlar o 

estresse oxidativo sistêmico, sendo uma interessante abordagem terapêutica para alguns 

estados patológicos (Liu et al., 2018). 

Por outro lado, o aumento intracelular de EROS pode auxiliar em processos de morte 

celular, podendo ser utilizado como ferramenta no tratamento de algumas patologias, 

como o câncer (Liu et al., 2000; Silva et al., 2017; Xie and Askari, 2002). 

Em linhagem celular de câncer de colo uterino (HeLa) tratadas com ouabaína, em 

concentrações parcialmente inibitórias, ocorre a ativação de vias que levam ativação de 

MAPK e geração de altas quantidade de EROS (Liu et al., 2000). Estes resultados estão de 

acordo a sensibilidade relativa da ouabaína nas isoformas específicas da Na,K-ATPase 

nesse tipo celular, confirmando então que os efeitos da ouabaína nas vias de sinalização 

em células HeLa começam na Na,K-ATPase e não em outros tipos de receptores (Liu et 

al., 2000; Xie and Askari, 2002).  

Os esteroides cardiotônicos, em algumas linhagens celulares tumorais parecem 

aumentar a produção de EROS também através da modulação negativa do sistema 

antioxidante enzimático celular, em que a inibição de enzimas constituintes do sistema 

antioxidante, com glutationa e superóxido dismutase, pode ser provocada pelo ataque das 

espécies reativas de oxigênio na estrutura enzimática, diminuindo a proteção celular 

contra EROS e consequentemente aumentando os danos oxidativos (Chaudhary and 

Parvez, 2012; Newman et al., 2006; Silva et al., 2017). Porém, alguns antioxidantes, como 

vitamina E, podem impedir a ação da ouabaína sobre a regulação transcricional e 

estimulação de síntese proteica, uma vez que impedem o aumento de EROS (Liu et al., 

2018; Xie and Askari, 2002).  
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Como se sabe, EROS desempenham papeis importantes na indução da apoptose 

celular, principalmente desencadeando dano mitocondrial e danos em macromoléculas, 

prejudicando funções celulares e levando a célula a processos de morte, como apoptose e 

necrose (Rasheduzzaman et al., 2019). Um aumento de EROS pode atuar modulando a 

atividade de proteínas como Bax e Bcl-2, envolvidas na sobrevivência celular e apoptose 

e, consequentemente alterar a liberação de citocromo c pela membrana mitocondrial, 

aumentando a atividade de vias pró-apoptóticas (Rasheduzzaman et al., 2019).  

Porém, o papel de EROS em células tumorais é controverso, onde em baixas a 

moderadas concentrações podem induzir a tumorigênese, mas em concentrações 

excessivas podem levar a morte celular (Rasheduzzaman et al., 2019). 

Vários estudos já demonstraram como alguns compostos, como esteroides 

cardiotônicos, com capacidade de aumentar EROS, podem induzir a morte celular, sendo 

interessantes para tratamento de vários tipos tumorais (Newman et al., 2006; 

Rasheduzzaman et al., 2019; Silva et al., 2017). Portanto, o direcionamento e aumento 

adequado dos níveis de EROS intracelulares parece ser uma abordagem terapêutica 

interessante para o tratamento de câncer. 

I.1.4.3 Cisplatina e Estresse Oxidativo 

 Diversos estudos tem demonstrado que a ação da cisplatina parece ter relação com o 

aumento de espécies reativas de oxigênio (Lesan et al., 2014), sendo este aumento 

importante para seu efeito de citotoxicidade celular (Choi et al., 2015; Dasari and 

Tchounwou, 2014; Hong et al., 2012).  

 Como demonstrado anteriormente, a cisplatina pode agir de maneira intrínseca ou 

extrínseca levando a modulação de inúmeras vias de sinalização intracelulares, em que 

vias envolvendo estresse mitocondrial ganham local de destaque (Hong et al., 2012). É 

descrito que a cisplatina tem a capacidade de se acumular rapidamente no espaço 

intermembranas na mitocôndria, pois seu acúmulo depende do potencial de membrana 

(Dzamitika et al., 2006). Além disso, a cisplatina, ao interagir com a glutationa pode ser 

transportada dentro da mitocôndria por meio de transportadores específicos de glutationa 

(Dzamitika et al., 2006).  

Uma vez se acumulando no interior da mitocôndria, a cisplatina é capaz de alterar a 

estrutura mitocondrial e sua função metabólica, podendo induzir a perda de grupos 
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sulfidrila de proteínas mitocondriais, diminuir o potencial de membrana, reduzir a 

captação de cálcio e alterar a permeabilidade mitocondrial  (Choi et al., 2015; Dzamitika 

et al., 2006; Hong et al., 2012). 

Ao danificar a estrutura e função mitocondrial a cadeia de transporte de elétrons e, 

consequente geração de energia também se torna prejudicada (Dasari and Tchounwou, 

2014; Hong et al., 2012). Com isso ocorre o aumento da produção de espécies reativas de 

oxigênio, que quando produzidas em altas concentrações acionam a abertura de poros de 

transição de permeabilidade mitocondriais (MPTP) e inibem proteínas estabilizadoras de 

poros, como Bcl-2, fazendo com que os poros se mantenham sempre abertos e, ocorra a 

indução da apoptose através da liberação de citocromo c (Hong et al., 2012).  

Outros fatores além do acúmulo de cisplatina mitocondrial podem levar ao aumento de 

estresse oxidativo celular, como geração de EROS pelo ligante Fas/FasL, ativado em 

resposta a cisplatina, culminando em um amento da taxa apoptótica e, a interação direta da 

cisplatina com a glutationa (Basu and Krishnamurthy, 2010; Gupta et al., 2012).  

O aumento de EROS, ocasionado por cisplatina, pode danificar proteínas, lipídios e 

DNA, levando a uma série de lesões, prejudicando a integridade celular (Dasari and 

Tchounwou, 2014). Mediante aos danos ocasionados por altas concentrações de EROS a 

célula pode responder de diversas maneiras, entrando em processos de autofagia, necrose 

e/ou apoptose (Dasari and Tchounwou, 2014). 

A formação de espécies reativas de oxigênio em resposta a cisplatina depende da 

concentração e do tempo de exposição à droga, bem como, do tipo celular em questão e da 

sua sensibilidade. Logo, tratamentos que visem aumentar os efeitos de estresse celular 

ocasionados pela ação da cisplatina, podem ser interessantes ferramentas para melhorar a 

efetividade da droga. 

I.1.4.4 Sistema Redox e Câncer 

A relação entre sistema redox e câncer se apresenta bem distinta, dependendo do tipo 

tumoral em questão e dos níveis de estresse oxidativo gerado, onde a relação pode ser 

observada e requerida tanto para instalação e manutenção de processos carcinogênicos, 

quanto em terapias anticâncer amplamente utilizadas, como quimio e radioterapia 

(Hegedus et al., 2018).   
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Já é descrito, como uma das características principais de células tumorais, um índice 

mais elevado de EROS, devido a maior taxa metabólica dessas células quando 

comparadas com células normais, além das mesmas apresentarem também uma maior 

capacidade antioxidante intrínseca (Hegedus et al., 2018; Kim et al., 2019). Logo, o 

sistema redox vem sendo descrito como importante no controle de diversos processos 

tumorais, como no estabelecimento tumoral, crescimento, proliferação, migração e 

metástese (Hegedus et al., 2018; Kim et al., 2019).. 

Nesse contexto de manutenção da carcinogênese, a maior produção de espécies 

reativas, como H2O2, pode ser usada, por exemplo, para a promoção de processos de 

sinalização redox, consequentemente aumentando a proliferação das células tumorais 

(Hegedus et al., 2018). Além disso, os oxidantes também são descritos como indutores de 

sinalização mitogênica, gerados a partir da ativação de receptores tirosina quinase e via 

dependente de Ras (Lim and Leprivier, 2019). Contudo, EROS se demonstra envolvido na 

hiperproliferação, funções mitogênicas e aumento na taxa de replicação do DNA em 

células tumorais, sendo uma importante característica para o desenvolvimento e 

manutenção do câncer (; Lim and Leprivier, 2019; Ogrunc et al., 2014). 

Por outro, lado uma série de estudos também demonstram a indução de EROS por 

terapias antitumorais, onde um aumento exarcebado no conteúdo de EROS, além do limite 

citotóxico, poderia levaria a um desbalanço da homeostease redox levando a efeitos 

drásticos nas células tumorais, como danos em lipídios, proteínas e DNA. (Kim et al., 

2019). Diversos compostos utilizados na terapia anticâncer, como a cisplatina, são ditos 

como pró-oxidantes, por poderem levar a indução do estresse oxidativo tanto pelo 

aumento na produção de EROS quanto pela redução da capacidade antioxidante, podendo 

induzir a citotóxicidade de células tumorais dependentes de EROS (Hegedus et al., 2018; 

Kim et al., 2019). 

No caso de terapias, a produção exarcebada de EROS não se encontra relacionada a 

sinalização redox e sim a processos de dano e morte, podendo culminar em senescência e 

apoptose (Hegedus et al., 2018; Kim et al., 2019). Durante a radioterapia, por exemplo, a 

produção de oxigênio singleto (
1
O2) é um dos seus principais efeitos, levando a maior taxa 

de morte das células tumorais (Hegedus et al., 2018). Conhecidas drogas quimioterápicas 

também apresentam papel bem descrito na indução de estresse oxidativo por diferentes 

meios. A cisplatina, por exemplo, pode induzir o aumento do estresse oxidativo através 
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dos danos diretos da droga no DNA, a doxorrubicina pode sua vez pode levar a quelação 

do ferro para geração de radical hidroxila e imexon e cisplatina podem se ligar ao grupo 

tiol da glutationa, diminuindo sua biodisponibilidade interrompendo a atividade do 

complexo da glutationa peroxidase (GPx) (Kim et al., 2019). Além desses, diversos outros 

compostos com ação quimioterápica tem descritos relação direta com o estresse oxidativo 

e sistema redox (Hegedus et al., 2018; Kim et al., 2019).Contudo temos que o controle 

redox pode afetar de maneira direta e indireta a biologia tumoral nos mais diferentes 

níveis (Hegedus et al., 2018). Demonstrando, o sistema redox, ser importante tanto em 

processos tumorgênicos, para desenvolvimento e manutenção do câncer, quanto em 

processos antitumorais, para o tratamento e morte de células cancerígenas (Hegedus et al., 

2018; Kim et al., 2019).  

 

II.  JUSTIFICATIVA 

Nos diversos estudos abordando o tratamento anticâncer, destaca-se a busca por novos 

compostos que atuem de maneira alvo específico, apresentando potente ação antitumoral e 

baixas reações adversas. Nesse contexto, inúmeros trabalhos vêm demonstrando os 

esteroides cardiotônicos como possíveis antitumorais para tratamento dos mais diversos 

tipos de cânceres, usados de maneira isolada ou em combinação com outros compostos 

(Mijatovic et al., 2007; Pereira et al., 2018; Regulska et al., 2019; Silva et al., 2017). 

A cisplatina, por outro lado, já é utilizada como quimioterápico há muitos anos, porém 

o seu uso ainda apresenta algumas limitações, que são os crescentes casos de resistência e 

toxicidade do medicamento (Galluzzi et al., 2014). Logo, como alternativa para superar os 

efeitos adversos da terapia medicamentosa a base da cisplatina, vários autores têm 

demonstrado que o tratamento combinado da mesma com outras drogas parece ser 

eficiente, potencializando a ação do quimioterápico e reduzindo seus efeitos colaterais 

(Leekha et al., 2016; Pereira et al., 2018; van Moorsel et al., 1999).  

Anteriormente, nosso grupo de pesquisa demonstrou um efeito antitumoral sinérgico 

no tratamento combinado comdigoxina 1nM e cisplatina 1µM em células de câncer de 

colo uterino (HeLa), que provocou uma redução importante da viabilidade e proliferação 

celular. Concluimos que o tratamento prévio com digoxina é capaz aumentar a 

sensibildade das células HeLa ao tratamento com cisplatina (Pereira et al., 2018).  
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A regulação redox tem sido implicada em diversos aspectos da carcinogense tais 

quais: crescimento celular, metabolismo, migração, invasão, metastase e vascularização e 

por isso a maioria das abordagens terapeuticas tem seu mecanismo de ação e efeitos 

adversos  relacionados a produção de EROS. 

Considerando o efeito sinérgico anticancer obtido pelo tratamento combinado entre 

digoxina e cisplatina em células HeLa, este trabalho busca compreender o papel do 

sistema redox frente, analisando em tempos distintos (24 e 48 horas de tratamento) a 

produção de especies reativas de oxigênio e o funcionamento das enzimas do sistema 

antioxidante. 

 

III. OBJETIVOS 

III. 1 Objetivos Gerais 

Avaliar em células HeLa a possível via de sinalização que estaria desencadeando o 

processo antitumoral do tratamento combinado, bem como, o envolvimento do estresse 

oxidativo frente ao mesmo e, analisar o efeito do tratamento em diferentes linhagens 

celulares. 

III. 2 Objetivos Específicos 

 Analisar o envolvimento de Src frente ao tratamento combinado em células de 

câncer de colo uterino (HeLa). 

 Avaliar o efeito do tratamento combinado sobre o estresse oxidativo. Mediante 

análises do conteúdo de H2O2 e grupos tióis totais reduzidos, atividade de SOD, 

avaliação dos níveis de peroxidação lipídica (TBARS) e, avaliação da formação de 

gotículas lipídicas após 24 e 48 horas de tratamento. 

 Avaliar o efeito do tratamento combinado entre digoxina e cisplatina em células 

normais de fibroblasto humano (WI-38), após 48 horas. 

 Avaliar o efeito do tratamento combinado em células epiteliais de câncer de 

pulmão (A549), após 48 horas. 
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IV. MATERIAS E MÉTODOS 

 

 

Figura 19. Fluxograma geral das metodologias utilizadas no trabalho 

IV. 1 Cultivo Celular 

Foram utilizadas três diferentes linhagens celulares, a saber: câncer de colo uterino 

(HeLa [ATCC® CCL-2
TM

]), epiteliais de câncer de pulmão (A549 [ATCC® CCL-

185™]) e fibroblasto humano normal (WI-38 [ATCC® CCL-75™]). Todas as células 

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

bovino (SFB) (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 foi 

descartado e as células lavadas com PBS [1x] livre de Ca
2+ 

e Mg
2+

,
 
estéril [pH=7,4] (NaCl 

137 mM, KCl 2,7 mM, KH2PO4 1,5 mM, Na2HPO4 8 mM) e incubadas por 3 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). 
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Homogenato 
Total 

Parâmetros de 
Estresse 
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Cultivo Células 
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IV. 2 Tratamento com as Drogas 

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, o estoque secundário foi diluído em 

meio de cultura nas concentrações necessárias, de modo que a concentração de 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 nas 

concentrações adequadas. 

Para os tratamentos combinados, os mesmos foram realizados de maneira sequencial, 

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

tratamento com cisplatina e, onde o tratamento conjunto foi mantido pelo tempo adequado 

para cada experimento. 

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), por 

desidrogenases NADH-dependentes, presente somente em células viáveis (Slater et al., 

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 (Carmichael et al., 1987). 

 As células WI-38 e A549 foram cultivadas em placa de 96 poços na concentração de 

5x10
4
 cels/mL e, mantidas em estufa a 37ºC, com 5% de CO2, por 24 horas, até total 

aderência e confluência. Decorrido o tempo de incubação as células foram 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 o tempo de 

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

(3 mg/mL), diluído em meio de cultura, em cada poço. A placa foi então incubada em 

estufa a 37ºC por 3 horas e, em seguida, os cristais de formazan gerados foram 

solubilizados em 50 μL de DMSO, por poço e, mantidos por 10 minutos, prosseguindo-se 
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com a leitura espectrofotométrica em leitor de placa de ELISA (BIOTEK) no 

comprimento de onda de 550 nm. 

IV. 4 Extrato Total 

Foram cultivadas 5x10
5
 células, por poço, em placas de 6 poços e, mantidas por 24 

horas em estufa de CO2 na presença de meio completo (10% SFB). Decorridas às 24 

horas, foi realizado o starvation, onde meio de cultura anteriormente utilizado foi retirado 

e novo meio, na ausência de SFB, foi adicionado na placa e mantido por 24 horas. 

Posteriormente, as células foram submetidas ao tratamento por 48 horas com 1 nM de 

digoxina e 1 µM  de cisplatina, diluídas em meio de cultura com 1% SFB, de maneira 

isolada e em combinação. Após o período de tratamento, o meio foi retirado da placa e 

realizou-se a lavagem das células 3x com PBS (1x) gelado. Em seguida, foi adicionado 1 

mL de PBS + PMSF 200 mM (5 μL de PMSF: 1 mL de PBS) ou coquetel de inibidor de 

protease (na proporção de 1/100µL) 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). A suspensão foi novamente centrifugada a 11.900 rpm por 2 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. Após, 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 

proteínas totais pelo método de Bradford (Bradford, 1976) e preparação das amostras para 

análise de expressão proteica por Western Blotting. 

IV. 5 Análise de Expressão Protéica por Western Blotting 

Para as análises de expressão proteica, foram utilizadas as amostras obtidas a partir 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. 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. 



52 

 

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, 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 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-p-Src (ab32078 - ABCAM®) 

diluído 1:1000, anti-p-Src (sc-166860 – SANTA CRUZ) diluído 1:2000, anti-c-Src (sc-

8056 - SANTA CRUZ) diluído 1:500e anti-β-actina (sc-130656 - SANTA CRUZ) diluído 

1:1000. Todos os anticorpos foram diluídos em 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 - Goat anti-mouse 

IgG-HRP – SANTA CRUZ) diluído 1:2000 ou anti-rabbit (074-1506 - Goatanti-

rabbitIgG-HRP - KPL) 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. 
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IV. 6 Homogenato Total 

 As células HeLa foram cultivadas em placas de Petri de 90 x 15 mm
 
na concentração 

de 7,5x10
5
 células/placas em um volume final de 5 mL e, foram mantidas em meio de 

cultura com 10% de SFB por 72 horas ou até atingirem a confluência. Decorrido o tempo 

de incubação, as células foram tratadas com digoxina e cisplatina de maneira isolada e em 

combinação e, mantidas por 24 e 48 horas de tratamento. Posteriormente ao tempo de 

tratamento as células foram lavas por 3x com PBS (1x) gelado e, retiradas das placas de 

Petri em 700µL de uma solução contendo PBS (1x) e inibidor de protease (1:100) com o 

auxílio de um rodinho (scraper rubber policeman - COSTAR). Em seguidas as células 

foram sonicadas 3x, durante 30 segundos a potência de 30% e, centrifugadas a 11.900 rpm 

por 10 minutos a 4º C. O pellet foi descartado e o sobrenadante utilizado para dosagem de 

proteínas pelo método de Bradford e para avaliação dos parâmetros de estresse oxidativo 

(atividade de SOD, conteúdo de grupos tióis totais reduzidos e H2O2 e, níveis de 

peroxidação lipídica).
 

IV. 7 Dosagem da Atividade de Superóxido Dismutase (SOD) 

 Para realização da dosagem da atividade de SOD foi utilizado tampão glicina na 

concentração de 50 mM em pH 10 e, uma solução de epinefrina de 60mM e pH 2 

(solubilizada em  HCl e H2O). Foi realizada a cinética enzimática de SOD utilizando-se 

três diferentes tempos (0, 1 e 2 minutos) para a condição basal e, para as amostras diluídas 

em três condições (10 µL, 20 µL e 30µL de amostra). Os reagentes e amostras foram 

diluídos diretamente em cubeta na seguinte ordem: Tampão Glicina > Amostras > 

Epinefrina e, a leitura realizada em espectrofotômetro a 480 nM (Misra and Fridovich, 

1972). Os valores de delta (Δ), que são a diferença entre as absorbâncias no tempo 

máximo e o tempo mínimo de reação (Δ = absorbância em 120 segundos – absorbância 

em 0 segundos), foram obtidos e utilizados para plotagem da curva e, consequente 

obtenção da equação da reta. Em seguida foram realizados os cálculos e a normalização 

para concentração de proteína, sendo obtida a atividade de SOD em nmol epinefrina 

oxidada/min/mg proteína (U/µg de proteína) (Misra and Fridovich, 1972). 

IV. 8 Dosagem de grupos tióis totais reduzidos 

 Para a dosagem do conteúdo de grupos tióis totais foi necessária a realização de uma 

curva padrão de cisteína, utilizou-se um estoque de cisteína de 1,5mM na presença de 
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DNTB (concentração estoque 10mM) e solução tamponante contendo NaH2PO4 0,1M, pH 

8 e, EDTA 1mM. A curva foi realizada variando-se as concentrações de cisteína de 0 a 50 

nM. 

 Para as dosagens do conteúdo de grupos tióis totais das amostras e para realização da 

curva foram utilizadas placas de 96 poços e todos os pontos foram feitos em triplicata. 

Para a dosagem das amostras, foram adicionados aos poços 5µL de DNTB, 50 µL de 

amostra e 225 µL de tampão, respectivamente. O tempo de reação foi de 20 minutos a 

temperatura ambiente e, em seguida realizou-se a leitura em leitor de placa de ELISA 

(BIOTEK) a 412nM (Jollow et al., 1974).  

 As absorbâncias da curva de cisteína foram utilizadas para determinação do fator de 

correção que, em seguida, foi usado para o cálculo do conteúdo de grupos tióis totais 

reduzidos das amostras. Onde, a absorbância das amostras foi dividida pelo volume das 

mesmas, multiplicada pelo fator de correção e normalizada pela concentração de proteína. 

Obtendo-se o conteúdo de grupos tióis reduzidos em unidades/µg de proteína (U/µg de 

proteína) (Jollow et al., 1974). 

IV. 9 Dosagem do Conteúdo de Peróxido de Hidrogênio (H2O2) 

 A quantificação da produção de H2O2 foi realizada pela adição de 100 µL de 

homogenato e 900 µL de meio de reação contendo: 0,5 mM de sulfato ferroso amoniacal e 

0,2 mM de alaranjado de xilenol, diluído em H2SO4 25 mM, em eppendorf de 1 mL. Após 

a agitação em vórtex por 10 segundos deixou-se o eppendorf em repouso em temperatura 

ambiente, com proteção da luz por 45 minutos. Decorrido esse tempo, o produto formado 

foi lido em espectrofotômetro no comprimento de onda de 580 nm (Jiang et al., 1990).  

 A determinação da concentração de H2O2 foi calculada a partir da regressão linear dos 

valores da curva padrão de H2O2 feita a cada dosagem. Para a curva padrão, foi utilizada 

uma solução de H2O2 1,0 μM/mL, variando de 0 a 20µL, completando o volume de 1,0 

mL com meio de reação, obtendo-se quantidades de 0 a 20 nmol de H2O2  (Jiang et al., 

1990). 

IV. 10 Dosagem dos Níveis de Peroxidação Lipídica (TBARS) 

 As células HeLa foram cultivadas em placas de Petri de 90 x 15 mm na concentração 

de 7,5x10
5 

células/placa e mantidas por 72h em estufa de CO2 ou até atingirem a 
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confluência. Decorrido o tempo de incubação as células foram lavadas por 3x com PBS 

gelado (1x) e, depois removidas das placas com 500µL de água deionizada e inibidor de 

protease (1:100). As amostras celulares foram sonicada por 5 ciclos de 20 segundos em 

35% de potência e, em seguida, 150 µL das amostras foram adicionados a 850 µL de meio 

de reação, contendo 15% de ácido tricloroacético (TCA), 0,8% de ácido tiobarbitúrico 

(TBA) e 0,25M de HCl, em eppendorfs de 2 mL, em triplicata. Os mesmos foram 

homogeneizados em VORTEX por 10 segundos e depois incubados em banho-maria a 

95ºC por 15 minutos. Em seguida, foram mantidos a temperatura ambiente até esfriarem 

para posterior leitura a 532 nM  (Buege and Aust, 1978). 

 As determinações das concentrações de malondialdeído  das amostras, utilizadas para 

determinar os níveis de peroxidação lipídica, foram estimadas a partir da regressão linear 

dos valores de uma curva de malondialdeído realizada a cada experimento, partindo de um 

estoque de 1,0 μmol/mL, variando de 0 a 300 nmol/tubo (Buege and Aust, 1978).  

IV. 11 Análise da Formação de Gotículas Lipídicas (Lipids Droplets) 

 Lamínulas de 24 x 24 mm autoclavadas foram colocadas em placas de 6 poços e em 

seguida foram adicionadas sobre as lamínulas 2x10
5
 células (HeLa), diluídas em 2 mL. As 

placas foram mantidas em estufa de CO2 até atingirem a confluência, cerca de 72 horas. 

Decorrido o tempo de incubação, foi realizado o tratamento com digoxina e cisplatina de 

maneira isolada e em combinação por 24 e 48 horas, em meio com 1% SFB.  

 Passado o tempo de tratamento o meio foi retirado e as lamínulas lavadas 3x com PBS 

(1X) e, em seguida fixadas com 800 µL de Paraformaldeído 4 % tamponado por 30 

minutos, à temperatura ambiente. Posteriormente o Paraformaldeído foi retirado e as 

lamínulas lavadas rapidamente com álcool 70 %. Adicionou-se uma solução saturada de 

Sudan Black (0,3 % em álcool 70 %) sobre as lamínulas durante 15 minutos, para 

coloração das gotículas lipídicas. Decorrido o tempo, as lamínulas foram lavadas 

rapidamente em álcool 70 %. Foi realizada a contra coloração com Hematoxilina por 1 

minuto e, o excesso foi lavado com água.  

 Em seguida, foi realizada a montagem das lamínulas em lâminas de microscopia com 

glicerina e, posterior fixação das lamínulas com base de unha. As lâminas montadas foram 

observadas e as imagens obtidas em microscópio eletrônico EVOS FL Auto. 
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IV. 12 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. 

 

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

V. 1 Tratamento Sinérgico e Ativação de Src 

 Em estudo anteriormente realizado por nosso grupo de pesquisa, foi demonstrado um 

efeito sinérgico antitumoral entre 1 nM de digoxina e 1 µM de cisplatina sobre células 

HeLa (Pereira et al., 2018). Esse efeito demonstrou aparentemente ser dependente da 

ativação de Src, o que foi evidenciado através de experimentos realizados na presença de 

seu inibidor específico (PP2) (Pereira et al., 2018). 

 A fim de se comprovar o envolvimento de Src no efeito antitumoral observado para o 

sinergismo, foram realizadas análises de expressão proteica de Src fosforilada nos 

resíduos de ativação (p-Src Tyr416) e inibição (p-Src Tyr530) e expressão de Src total (c-Src). 

As análises foram realizadas em unidades arbitrárias da razão entre p-Src/c-Src, como 

demonstrado na figura abaixo (Figura 20). 
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Figura 20. Razão da expressão de p-Src (Tyr416) (A) e p-Src (Tyr530) (B) por c-Src, em 

extratos totais 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) (Pereira et al., 2018). 

 Pode-se observar que o tratamento combinado em células HeLa foi capaz de diminuir 

a expressão de Src fosforilada no resíduo de inibição (Tyr530) e consequentemente 

aumentar a expressão de Src fosforilada no resíduo de ativação (Tyr416), demonstrando 

um envolvimento direto de Src no efeito antitumoral do tratamento combinado nesse tipo 

celular.  

Além disso, demonstramos neste mesmo trabalho que ao analisar a proliferação 

celular, na presença do inibidor de Src mostrou-se que esta proteína está envolvida no 

efeito antiproliferativo observado (Pereira et al., 2018). 

 As proteínas da família tirosino-quinase Src são capazes de interagir com diversos 

tipos de proteínas podendo regular inúmeras vias de sinalização intracelular, envolvidas, 

por exemplo, na proliferação, sobrevivência celular, migração e metástase (Pierre and Xie, 

2006; Thomas and Brugge, 1997). Portanto, a modulação de Src, demonstra ser uma 

interessante ferramenta no tratamento antitumoral (Roskoski, 2015) 

Estudos vêm demonstrando que Src pode ser ativada mediante interação de esteróides 

cardiotônicos com a Na,K-ATPase, onde uma modificação conformacional na bomba, 
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causada por essa interação, levaria a ativação de Src, que uma vez ativada é capaz de 

fosforilar e ativar outras inúmeras proteínas, como a cascata se sinalização 

Src/EGFR/ERK1/2  (Bagrov et al., 2009; Cui and Xie, 2017; Tian et al., 2006). Em 2007, 

Kulikov e colaboradores demonstraram que a ativação da via Ras/Raf/MEK/ERK1/2 pela 

ouabaína e, consequente ativação de Src, está associada com a morte celular em células de 

neuroblastoma humano (Kulikov et al., 2007).  

 A proteína Src também foi demonstrada associada a um aumento da produção de 

EROS celular, onde o complexo Na,K-ATPase/Src poderia aumentar a geração de EROS, 

e o aumento de EROS aumentaria a ativação do complexo, gerando um loop de 

amplificação de sinal (Cui and Xie, 2017). O aumento de EROS já foi demonstrado em 

diversas patologias, como câncer, porém em elevados níveis, espécies reativas de oxigênio 

também podem servir como terapia para o combate dessa patologia, devido ao fato de que 

elevadas concentrações de EROS induzem dano mitocondrial e danos em 

macromoléculas, prejudicando funções celulares e levando a célula a processos de morte, 

como apoptose e necrose (Rasheduzzaman et al., 2019). 

Contudo, em células HeLa, um aumento na ativação de Src poderia levar a modulação 

de vias intracelulares relacionadas a sobrevivência e, induzir um aumento na produção de 

espécies reativas de oxigênio, culminando em uma maior taxa de morte celular. 

V. 2 Estresse Oxidativo e Gotículas Lipídicas 

 A fim de se verificar o efeito do tratamento combinado sobre o estresse oxidativo 

celular e, se este estaria envolvido no processo antitumoral observado no sinergismo, 

alguns parâmetros de estresse oxidativo foram analisados após 24 horas e 48 horas. 

 A atividade da superóxido dismutase (SOD) foi avaliada através de método 

colorimétrico para os tratamentos isolados e combinado entre digoxina e cisplatina em 

células HeLa, nos dois diferentes tempos. Após 24 horas e 48 horas, observamos uma 

diminuição significativa na atividade de SOD para o tratamento combinado em relação ao 

grupo controle, como pode ser verificado na figura abaixo (Figura 21).  
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Figura 21. Atividade enzimática de SOD após 24 horas (A) e 48 horas (B) de tratamento 

com digoxina e cisplatina de maneira isolada e em combinação. * Diferença significativa 

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

 A superóxido dismutase é uma das principais enzima envolvida no mecanismos de 

defesa antioxidante celular, sendo responsável por converter rapidamente o radical 

superóxido, altamente reativo, em peróxido de hidrogênio, auxiliando no controle do 

estresse oxidativo (Cheeseman and Slater, 1993; Rahman, 2007). Uma vez que a enzima 

apresenta uma diminuição da atividade, como observado para o tratamento combinado, 

ocorre uma diminuição da conversão de superóxido em H2O2, levando a um acúmulo de 

íon superóxido, o que pode ser altamente tóxico a célula, visto a alta reatividade desse 

radical livre (Rahman, 2007). 

 Em estudo realizado por Silva e colaboradores, os autores observaram uma diminuição 

na atividade de SOD frente ao tratamento com esteroides cardiotônicos em células HeLa 

e, propuseram que esse efeito poderia ser depende da ação direta do aumento de EROS 

sobre a atividade de SOD mediante oxidação da mesma (Silva et al., 2017). 

 Pesquisas envolvendo indução de estresse oxidativo pelo tratamento com cisplatina 

também tem demonstrado que a mesma pode agir diminuindo a atividade de SOD em 

tecido renal e, que essa diminuição poderia estar correlacionada com os inúmeros casos de 

nefrotoxicidade induzida pelo tratamento quimioterápico a base de cisplatina  (Huang et 

al., 2017). 
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 Contudo, essa diminuição na atividade de SOD em células tumorais pode ser um 

interessante mecanismo de indução de citotoxicidade, uma vez que aumentaria o conteúdo 

de radical superóxido livre, levando a maiores danos celulares e consequentemente 

aumentando a taxa de morte celular. 

 Outro parâmetro de estresse oxidativo analisado foi o conteúdo de grupos tióis 

reduzidos (comuns em proteínas com atividade antioxidante, como GSH) presente em 

células HeLa frente ao tratamento com as drogas. Após 24 horas foi observada uma 

diminuição no conteúdo de grupos tióis reduzidos para o tratamento combinado em 

relação ao controle, mas não de maneira significativa. Porém, após 48 horas de tratamento 

foi observada uma diminuição significativa no conteúdo desses grupos tióis para todos os 

tratamentos em relação ao controle, porém com um maior nível de significância (p<0,01) 

para o tratamento combinado (Figura 22). 

 

Figura 22. Conteúdo de grupos tióis totais reduzidos após 24 horas (A) e 48 horas (B) de 

tratamento com digoxina e cisplatina de maneira isolada e em combinação. * Diferença 

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

(p<0,05), ** Diferença significativa em relação ao controle, One-way ANOVA com teste 

posterior de Tukey (p<0,01) (n=3). 

 Já é amplamente descrito que a cisplatina tem como um dos seus principais alvos 

intracelulares os grupos tióis presentes em diversas proteínas, como é o caso da GSH, 

sendo a mesma um conhecido alvo da ação da droga (Basu and Krishnamurthy, 2010; 

Goodisman et al., 2006). A cisplatina, ao se ligar a esse grupamento na GSH é capaz de 

diminuir sua biodisponibilidade, podendo levar a um aumento de EROS livre, como H2O2, 
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aumentando o estresse oxidativo celular, o que parece ser interessante em processos 

antitumorais (Aggarwal, 1998; Dasari and Tchounwou, 2014). Além disso, a interação da 

cisplatina com o grupo tiol da GSH pode causar um aumento da taxa de efluxo da droga, 

logo, uma diminuição no conteúdo de GSH poderia levar a um maior acúmulo de 

cisplatina intracelular aumentando sua efetividade (Chen and Chang, 2019; Galluzzi et al., 

2014). 

 Estudo realizado por Newman e colaboradores em 2006, evidenciou que o esteroide 

cardiotônico oleandrina, provocou aumento nos níves de radical superóxido e 

consequentemente diminuição dos níveis de conteúdo de GSH em linhagens celulares de 

melanoma humano (Newman et al., 2006).  

 A diminuição observada nos níveis de grupos tióis totais reduzidos, para o tratamento 

combinado em células HeLa, parece ter envolvimento direto com a redução no conteúdo 

de GSH disponível, estando este último intimamente correlacionado com o aumento no 

estresse oxidativo, juntamente com a redução da atividade de SOD (Rahman, 2007).  

 Ao comparar os dois diferentes tempos, observamos também uma redução geral no 

conteúdo de grupos tióis totais reduzidos livres. Nesse contexto, dados da literatura 

mostram um forte papel da glutationa nos processos de senescência, onde o conteúdo 

global de GSH pode se encontrar naturalmente reduzido no processo de envelhecimento 

celular (Alaluf et al, 2000). Logo, a redução no conteúdo de grupos tióis reduzidos, após 

48h, pode ser explicada por um aumento de processo de senescência.  

 O conteúdo de H2O2 também foi avaliado frente aos tratamentos isolados e combinado 

de digoxina e cisplatina em células HeLa. Após 24 horas de tratamento foi observada uma 

redução nos níves de H2O2 nas células tratadas apenas com digoxina e para o tratamento 

combinado foi observado um aumento significativo nos níveis de H2O2 quando comparado 

ao controle. Porém, após 48 horas nenhum dos tratamentos apresentou variação 

significante no conteúdo de H2O2 (Figura 23). 
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Figura 23. Conteúdo de H2O2 após 24 horas (A) e 48 horas (B) de tratamento com 

digoxina e cisplatina de maneira isolada e em combinação. * Diferença significativa em 

relação ao controle, # Diferença significativa em relação aos tratamentos isolados One-

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

 O peróxido de hidrogênio (H2O2) é um dos principais radicais livres celulares, sendo 

responsável por grande parte do estresse oxidativo celular (Gupta et al., 2012; Pisoschi 

and Pop, 2015). Um aumento no conteúdo de H2O2 pode levar a inúmeros danos celulares, 

como danos em proteínas, DNA e membrana celular (Gupta et al., 2012; Pisoschi and 

Pop, 2015). 

 Já é descrito na literatura que esteroides cardiotônicos tem a capacidade de aumentar o 

estresse oxidativo celular, em linhagens tumorais, devido ao aumento de EROS, como 

H2O2, (Bagrov et al., 2009; Cui and Xie, 2017; Liu et al., 2000). Por exemplo, em células 

HeLa tratadas com ouabaína, em concentrações inibitórias, ocorre um aumento na 

produção de EROS pela ação da droga (Liu et al., 2000). Além do aumento na sua 

produção, elevadas concentrações de espécies reativas também são observadas devido a 

modulação negativa do sistema antioxidante celular, onde a inibição de enzimas 

antioxidantes leva a um acúmulo de EROS (Chaudhary and Parvez, 2012; Newman et al., 

2006; Silva et al., 2017).  

 Observa-se um aumento na quantidade de H2O2 para o tratamento combinado após 

24h, mesmo após a comprovada redução da atividade de SOD pelo mesmo, sendo um 

indicativo de que H2O2 poderia estar sendo produzido por outros processos que não pela 
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ação de SOD sobre o radical superóxido, como por exemplo, pela ação dos peroxissomos. 

Já é descrito que os peroxissomos apresentam estreita relação com a degradação e também 

produção de EROS onde, por exemplo, por meio da ação de enzimas FAD oxidases 

dependentes, presentes em processos como de oxidação de ácidos graxos (β-oxidação) o 

H2O2 pode ser formado como subproduto de reação, tendo, o mesmo, diferentes efeitos na 

sinalização, comunicação e função celular, fazendo do peroxissomo uma conhecida 

organela oxidativa (Antonenkov et al., 2010).  

 Vários estudos demonstraram que a cisplatina é capaz de aumentar os níveis 

intracelulares de EROS, ocasionado principalmente pela ligação direta da droga com 

GSH, o que levaria a um acúmulo de H2O2, como descrito anteriormente (Choi et al., 

2015; Dasari and Tchounwou, 2014; Hong et al., 2012). Esse aumento teria correlação 

direta com os efeitos citotóxicos da droga sobre células tumorais e normais, porém esses 

efeitos dependem da concentração, tempo de exposição a droga e do tipo celular (Dasari 

and Tchounwou, 2014). 

O aumento de EROS já é descrito por estar correlacionado com o aumento na taxa de 

morte celular, visto que os mesmos desempenham papeis importantes na indução da 

apoptose (Liu et al., 2000; Silva et al., 2017; Xie and Askari, 2002). Portanto, o aumento 

nas concentrações de EROS intracelular, mediante tratamento combinado entre digoxina e 

cisplatina, pode ser interessante ferramenta no combate a células tumorais. 

Os resultados obtidos demonstraram, de maneira clara, o aumento significativo no 

conteúdo de H2O2 celular ocasionado pelo tratamento combinado entre digoxina 1 nM e 

cisplatina 1 µM em células HeLa, após 24 de tratamento, sendo o aumenteo significativo 

em relação ao controle e aos tratamentos isolados com as duas drogas. A fim de se 

verificar os efeitos celulares desse aumento no estresse oxidativo, foram avaliados os 

níveis de peroxidação lipídica (TBARS) das células frente aos tratamentos isoladas e 

combinado entre as duas drogas.  

Após 24 horas de tratamento não foi observada alteração nos níveis de peroxidação 

lipídica em nenhum dos tratamentos em relação ao controle, porém após 48 horas, foi 

observado um aumento significativo nos níveis de peroxidação quando as células foram 

tratadas com o sinergismo entre digoxina e cisplatina, em relação ao controle (Figura 24). 
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Figura 24. Índices de peroxidação lipídica após 24 horas (A) e 48 horas (B) de tratamento 

com digoxina e cisplatina de maneira isolada e em combinação. * Diferença significativa 

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

 Uma das principais consequências do maior estresse oxidativo celular, é o aumento em 

danos na membrana plasmática, ocasionados por uma maior quantidade de EROS livre 

(Gupta et al., 2012; Pisoschi and Pop, 2015). Espécies reativas de oxigênio são altamente 

reativas e podem interagir diretamente com cadeias de ácidos graxos insaturados, 

presentes na membrana, alterando sua fluidez, permeabilidade e integridade, estando 

altamente correlacionado com processos de morte celular (Mahattanatawee et al., 2006)  

 Contudo, o aumento do estresse oxidativo descrito tanto para digoxina quanto para a 

cisplatina de maneira isolada, tem como uma de suas principais consequências a 

modulação nos níves de peroxidação lipídica, principalmente observada na membrana 

plasmática (Silva et al., 2017; Dasari and Tchounwou, 2014).  

 Logo, nossas análises de peroxidação lipídica, após 48h de tratamento, corroboram 

com o aumento do estresse oxidativo celular demonstrado nos experimentos anteriores 

pela redução da atividade antioxidante, além de ser uma consequência celular do aumento 

no conteúdo de H2O2 em 24 horas. 

Outro indicativo do aumento de estresse oxidativo é a maior formação de gotículas 

lipídicas (lipids droplets - LDs). Os LDs podem existir nos mais diversos tipos celulares, e 

atualmente vem sendo altamente explorado no estudo de células tumorais, por 
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demonstrarem importância em processo como proliferação e sobrevivência tumoral (Shyu 

et al., 2018). 

Como pode ser verificado na figura abaixo, foi observado um aumento no conteúdo de 

gotículas lipídicas (coloração preta) nos tempos de 24 e 48 horas, para o tratamento com 

cisplatina 10 µM e, para o tratamento sinérgico (Figura 25). 
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Figura 25. Análise qualitativa da formação de gotículas lipídicas, após tratamento com 

digoxina 1 nM e cisplatina 1µM, de maneira isolada (A) e, cisplatina 10 µM e tratamento 

combinado entre digoxina 1nM e cisplatina 1µM (B) após 24 e 48 h de tratamento, em 

comparação ao grupo controle. Setas em vermelho demonstram a formação de gotículas.   
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 O aumento no estresse oxidativo, leva a degração de fosfolipídios, como presentes na 

membrana plasmática, gerando ácidos graxos livres, que por sua vez podem ser 

armazenados em gotículas lipídicas (Gubern et al., 2009). Logo, a biossíntese de LDs 

aumenta sobre condições de maior estresse oxidativo, como observado em processos 

inflamatórios e apoptóticos (Gubern et al., 2009; Lee et al., 2012).  

Recentes estudos demonstram também que o acúmulo de gotículas lipídicas tem sido 

amplamente correlacionado a tratamentos quimioterápicos, onde o aumento do estresse 

oxidativo, causado por uma diminuição da fosforilação oxidativa, é suficiente para 

aumentar a formação das gotículas e consequentemente induzir a morte celular (Shyu et 

al., 2018; Zirath et al., 2013).  

 Ao analisar todos os parâmetros de estresse oxidativo anteriormente demonstrados, 

podemos notar um aumento do estresse oxidativo em células HeLa, mediante ao 

tratamento sinérgico e, que possivelmente a citotoxicidade do tratamento combinado se 

deve a esse aumento. O maior estresse oxidativo teve a capacidade de elevar a formação 

de gotículas lipídicas nesse tipo celular, o que poderia estimular ainda mais os processos 

de morte.  

Portanto, o tratamento combinado, entre 1 nM de digoxina e 1 µM de cisplatina, 

aumenta o estresse oxidativo, levando a danos celulares muitas vezes irreversíveis e, 

consequentemente aumenta a taxa de morte celular, o que é de grande interesse para o 

tratamento antitumoral.  

V.3 Ensaios de Viabilidade Celular (MTT) 

A cisplatina é um dos quimioterápicos preferencialmente utilizados para o tratamento 

de câncer de pulmão, principalmente de células não pequenas, sendo frequentemente 

utilizada a combinação de cisplatina e outro antineoplásico, como o objetivo de aumentar 

a resposta ao tratamento (Fennell et al., 2016). 

Portanto, foram realizados ensaios de viabilidade celular (MTT) para os tratamentos 

com digoxina e cisplatina isoladas e em combinação, em duas linhagens celulares 

pulmonares distintas, uma linhagem tumoral de células epiteliais não pequenas de câncer 

de pulmão (A549) e, uma linhagem normal de células de fibroblasto humano (WI-38) 

(Mahattanatawee et al. 2006). As células foram tratadas com concentrações crescentes das 

duas drogas e, o tempo de tratamento foi mantido em 48 horas.  
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 Para as células tumorais, A549, frente aos tratamentos isolados, foi observada uma 

curva dose-resposta com diminuição significativa, em relação ao controle, a partir de 0,2 

nM de digoxina e 125 µM de cisplatina (Figura 27). Por outro lado ao avaliar o efeito do 

tratamento combinado entre digoxina e cisplatina nas mesmas concentrações 

anteriormente testadas, observamos uma redução na viabilidade celular apenas na 

combinação entre as maiores concentrações das duas drogas (Figura 26). 

 

Figura 26. Viabilidade celular de células A549 após tratamento por 48h com diferentes 

concentrações de digoxina (A) e cisplatina (B) isoladas e, em combinação (C). * 

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

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

 Os resultados obtidos demonstram que o tratamento combinado entre digoxina e 

cisplatina parece não ter efeito sinérgico em células A549 e sim, um efeito antagônico, 

visto que as duas drogas isoladas, diminuem de maneira mais efetiva a viabilidade celular 

do que quando colocadas em combinação. Diferentemente do que foi observado para o 
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tratamento combinado com as duas drogas em células de câncer de colo uterino (HeLa), 

onde observou-se um efeito sinérgico entre digoxina e cisplatina até mesmo em baixas 

concentrações (Pereira et al., 2018). 

 Porém, diversos estudos têm demonstrado que a combinação da cisplatina com outras 

drogas podem apresentar um efeito antagônico, diminuindo a eficácia do tratamento 

quimioterápico com cisplatina, como é o caso da combinação entre metformina e 

cisplatina em células de câncer gástrico, onde a combinação diminui os efeitos 

antiproliferativos da cisplatina (Lesan et al., 2014).  

Em estudo realizado em 2013, pesquisadores evidenciaram o efeito do tratamento 

combinado entre esteroides cardiotônicos e cisplatina em células A549, onde observaram 

diferentes efeitos, sendo aditivos, antagônicos ou sinérgicos, dependendo do esteroide em 

questão e da sua concentração (Calderón-Montaño et al., 2013).  Em todos os casos de 

combinação de drogas, a efetividade ou não do tratamento, parece depender das drogas 

utilizadas e da sua concentração, bem como, do tipo celular em questão. 

Com o intuito de avaliar se o tratamento combinado entre digoxina e cisplatina seria 

tóxico também as células não tumorais, células normais de fibroblasto humano 

(Mahattanatawee et al. 2006) foram tratadas com concentrações crescentes das duas 

drogas de maneira isolada e em combinação. Como demonstrado nos gráficos abaixo, o 

tratamento isolado com digoxina não teve a capacidade de diminuir de maneira 

significativa a viabilidade celular das células WI em relação ao grupo controle e, por outro 

lado, a cisplatina reduziu de maneira significativa à viabilidade celular a partir da 

concentração de 5µM. Para o tratamento combinado, o perfil observado foi semelhante ao 

obtido no tratamento isolado com cisplatina (Figura 27). 
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Figura 27. Viabilidade celular de células WI após tratamento por 48h com diferentes 

concentrações de digoxina (A) e cisplatina (B) isoladas e, em combinação (C). * 

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

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

 Nossos resultados sugerem que o tratamento combinado entre digoxina e cisplatina em 

células normais (Mahattanatawee et al. 2006) não apresentou caráter sinérgico, uma vez 

que o efeito observado para os tratamentos combinados parecem ser dependentes, 

unicamente, do efeito da cisplatina sobre esse tipo celular, onde a combinação com 

digoxina não teve a capacidade de modular a ação da cisplatina.  
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  Como evidenciado por Muggia e colaboradores em 2015, uma das principais 

limitações do uso quimioterápico cisplatina, são seus inúmeros efeitos colaterais, advindos 

da ação da cisplatina também sobre células normais (Muggia et al., 2015). Logo, a 

ausência de efeito sinérgico entre digoxina e cisplatina em células normais é interessante, 

visto que, o tratamento combinado se apresentaria efetivo no combate a células tumorais, 

mas, sem efeito sobre células normais. O que levaria a um aumento na resposta 

antitumoral com diminuição das reações adversas. 

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos resultados obtidos, em células HeLa, podemos comprovar que o efeito 

sinérgico antitumoral do tratamento entre digoxina 1 nM e cisplatina 1 µM parece ser 

dependente de sinalização celular mediada por Src e, corroborando com os resultados 

obtidos por Pereira e colaboradores o efeito antitumoral demonstrou-se possivelmente 

associados à ativação do complexo Na,K-ATPase/Src (Pereira et al., 2018). Visto que Src 

uma vez ativada é relacionada com o aumento de estresse oxidativo celular, foram 

analisados os efeitos do tratamento combinado sobre alguns parâmetros oxidativos.  

Observou-se uma redução na atividade de SOD e no conteúdo de grupos tióis totais 

reduzidos, indicando uma diminuição nos mecanismos de defesa antioxidantes 

enzimáticos celulares, podendo culminar em um aumento no conteúdo de espécies 

reativas de oxigênio livre e consequentemente aumentando o estresse oxidativo. Esse 

aumento foi comprovado também pela maior quantidade de H2O2 livre nas primeiras 24 

horas de tratamento com o sinergismo em comparação ao controle e, através do aumento 

nos níveis de peroxidação lipídica e formação de gotículas lipídicas nas células tratadas 

com o tratamento combinado, após 48 horas.  

Como já descrito, o aumento de estresse oxidativo celular está intimamente 

correlacionado com o aumento dos processos de morte por diversos mecanismos. Logo, o 

tratamento combinado parece desenvolver seus efeitos citotóxicos, em células HeLa, 

mediado pela ativação de Na,K-ATPase/Src/EROS, culminado em um aumento nos 

processos de morte celular (Figura 29). 

Juntamente com a redução da proteção antioxidante celular (diminuição da atividade 

de SOD e grupos tióis totais reduzidos), o maior estresse oxidativo observado frente ao 
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tratamento combinado pode ser explicado também, por uma possível ativação de Ras e, 

consequentemente da via MAPK, pelo complexo Na,K-ATPase/Src. A ativação da via 

MAPK levaria a um aumento de EROS, que por sua vez culminaria em um aumento da 

atividade do complexo Na,K-ATPase/Src, gerando um loop de amplificação de sinal 

oxidante, contribuindo ainda mais para o estresse oxidativo ocasionado pelo tratamento 

sinérgico (Figura 28).  
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Figura 28. Desenho esquemático dos efeitos do tratamento combinado entre Digoxina 

1nM e Cisplatina 1µM em células HeLa após 24 horas (A) e 48 horas (B). 
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Além disso, foi analisado também, se o tratamento sinérgico teria o mesmo efeito 

sobre outra linhagem de célula tumoral e, principalmente, se teria efeito citotóxico sobre 

células normais. Nenhum efeito significativo de morte celular foi observado para o 

tratamento combinado entre digoxina 1 nM e cisplatina 1 µM nas duas linhagens testadas, 

tumoral (A549) e normal (WI-38). Indicando que a citotoxicidade do tratamento parece 

depender do tipo celular em questão. 

Contudo, este trabalho propõe uma possível alternativa para a melhoria do tratamento 

padrão utilizado atualmente para o câncer de colo uterino, apresentando resultados 

promissores, abrindo possibilidade para futuros ensaios in vivo com a terapia combinada. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Achkar, I.W., N. Abdulrahman, H. Al-Sulaiti, J.M. Joseph, S. Uddin, and F. Mraiche. 2018. 

Cisplatin based therapy: the role of the mitogen activated protein kinase signaling 

pathway. J Transl Med. 16:96. 

Aggarwal, S.K. 1998. Calcium modulation of toxicities due to Cisplatin. Metal-based drugs. 

5:77-81. 

Agmon, E., and B.R. Stockwell. 2017. Lipid homeostasis and regulated cell death. Current 

opinion in chemical biology. 39:83-89. 

Albers, R.W., S. Fahn, and G.J. Koval. 1963. The role of sodium ions in the activation of 

electrophorus electric organ adenosine triphosphatase. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America. 50:474-481. 

Alaluf, S., H. Muir-Howie, H.L. Hu, et al. 2000. Atmospheric oxygen accelerates the 

induction of a post-mitotic phenotype in human dermal fibroblasts: the key protective 

role of glutathione. Differentiation. 66:147–55. 

Andrews, P.A., S.C. Mann, H.H. Huynh, and K.D. Albright. 1991. Role of the Na+, K(+)-

adenosine triphosphatase in the accumulation of cis-diamminedichloroplatinum(II) in 

human ovarian carcinoma cells. Cancer research. 51:3677-3681. 

Antonenkov, V. D., S. Grunau, S. Ohlmeier, and J. K. Hiltunen. 2010. Peroxisomes Are 

Oxidative Organelles. Antioxidant Redox Signal. 13(4): 525-537. 

Askari, A. 2019. The sodium pump and digitalis drugs: Dogmas and fallacies. Pharmacol Res 

Perspect. 7:e00505. 



76 

 

Bagrov, A.Y., J.I. Shapiro, and O.V. Fedorova. 2009. Endogenous cardiotonic steroids: 

physiology, pharmacology, and novel therapeutic targets. Pharmacol Rev. 61:9-38. 

Basu, A., and S. Krishnamurthy. 2010. Cellular responses to Cisplatin-induced DNA damage. 

J Nucleic Acids. 2010. 

Basu, A., B.A. Teicher, and J.S. Lazo. 1990. Involvement of protein kinase C in phorbol 

ester-induced sensitization of HeLa cells to cis-diamminedichloroplatinum(II). J Biol 

Chem. 265:8451-8457. 

Basu, A., and H. Tu. 2005. Activation of ERK during DNA damage-induced apoptosis 

involves protein kinase Cdelta. Biochem Biophys Res Commun. 334:1068-1073. 

Blanco, G., and R.W. Mercer. 1998. Isozymes of the Na-K-ATPase: heterogeneity in 

structure, diversity in function. Am J Physiol. 275:F633-650. 

Botelho, A.F.M., F. Pierezan, B. Soto-Blanco, and M.M. Melo. 2019. A review of cardiac 

glycosides: Structure, toxicokinetics, clinical signs, diagnosis and antineoplastic 

potential. Toxicon. 158:63-68. 

Boubakari, K. Bracht, C. Neumann, R. Grunert, and P.J. Bednarski. 2004. No correlation 

between GSH levels in human cancer cell lines and the cell growth inhibitory 

activities of platinum diamine complexes. Archiv der Pharmazie. 337:668-671. 

Bracht, K., Boubakari, R. Grunert, and P.J. Bednarski. 2006. Correlations between the 

activities of 19 anti-tumor agents and the intracellular glutathione concentrations in a 

panel of 14 human cancer cell lines: comparisons with the National Cancer Institute 

data. Anti-cancer drugs. 17:41-51. 

Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical 

biochemistry. 72:248-254. 

Brown, R., C. Clugston, P. Burns, A. Edlin, P. Vasey, B. Vojtesek, and S.B. Kaye. 1993. 

Increased accumulation of p53 protein in cisplatin-resistant ovarian cell lines. 

International journal of cancer. 55:678-684. 

Browning, R.J., P.J.T. Reardon, M. Parhizkar, R.B. Pedley, M. Edirisinghe, J.C. Knowles, 

and E. Stride. 2017. Drug Delivery Strategies for Platinum-Based Chemotherapy. ACS 

Nano. 11:8560-8578. 

Buege, J.A., and S.D. Aust. 1978. Microsomal lipid peroxidation. Methods in enzymology. 

52:302-310. 



77 

 

Calderón-Montaño, J.; Burgos-Morón, E.; Lopez-Lazaro, M. The Cardiac Glycosides 

Digitoxin, Digoxin and Ouabain Induce a Potent Inhibition of Glycolysis in Lung 

Cancer Cells. Webmed Central CANCER, v. 4, n. 7, p. 1-12, 2013. 

Carmichael, J., W.G. DeGraff, A.F. Gazdar, J.D. Minna, and J.B. Mitchell. 1987. Evaluation 

of a tetrazolium-based semiautomated colorimetric assay: assessment of 

chemosensitivity testing. Cancer research. 47:936-942. 

Carpenter, G., and Q. Ji. 1999. Phospholipase C-gamma as a signal-transducing element. Exp 

Cell Res. 253:15-24. 

Cerella, C., M. Dicato, and M. Diederich. 2013. Assembling the puzzle of anti-cancer 

mechanisms triggered by cardiac glycosides. Mitochondrion. 13:225-234. 

Chaudhary, S., and S. Parvez. 2012. An in vitro approach to assess the neurotoxicity of 

valproic acid-induced oxidative stress in cerebellum and cerebral cortex of young rats. 

Neuroscience. 225:258-268. 

Cheeseman, K.H., and T.F. Slater. 1993. An introduction to free radical biochemistry. British 

medical bulletin. 49:481-493. 

Chen, S.H., and J.Y. Chang. 2019. New Insights into Mechanisms of Cisplatin Resistance: 

From Tumor Cell to Microenvironment. Int J Mol Sci. 20. 

Choi, Y.M., H.K. Kim, W. Shim, M.A. Anwar, J.W. Kwon, H.K. Kwon, H.J. Kim, H. Jeong, 

H.M. Kim, D. Hwang, H.S. Kim, and S. Choi. 2015. Mechanism of Cisplatin-Induced 

Cytotoxicity Is Correlated to Impaired Metabolism Due to Mitochondrial ROS 

Generation. PLoS One. 10:e0135083. 

Corcoran, A., and T.G. Cotter. 2013. Redox regulation of protein kinases. FEBS J. 280:1944-

1965. 

Cui, X., and Z. Xie. 2017. Protein Interaction and Na/K-ATPase-Mediated Signal 

Transduction. Molecules. 22. 

Dasari, S., and P.B. Tchounwou. 2014. Cisplatin in cancer therapy: molecular mechanisms of 

action. Eur J Pharmacol. 740:364-378. 

Dzamitika, S., M. Salerno, E. Pereira-Maia, L. Le Moyec, and A. Garnier-Suillerot. 2006. 

Preferential energy- and potential-dependent accumulation of cisplatin-gutathione 

complexes in human cancer cell lines (GLC4 and K562): A likely role of 

mitochondria. Journal of bioenergetics and biomembranes. 38:11-21. 

Ershad, M., and M.M. Khalid. 2019. Cardioactive Steroid Toxicity. In StatPearls. StatPearls 

Publishing StatPearls Publishing LLC., Treasure Island (FL). 



78 

 

Fennell, D.A., Y. Summers, J. Cadranel, T. Benepal, D.C. Christoph, R. Lal, M. Das, F. 

Maxwell, C. Visseren-Grul, and D. Ferry. 2016. Cisplatin in the modern era: The 

backbone of first-line chemotherapy for non-small cell lung cancer. Cancer treatment 

reviews. 44:42-50. 

Ferriar, J. An Essay On The Medical Properties Of The Digitalis purpurea Or Foxglove. 1799. 

In: Medical Histories And Reflections. First Amer ed. Manchester: Sowler and 

Russell, p. 253–289. 

Fisch, C., and S.B. Knoebel. 1985. Digitalis cardiotoxicity. J Am Coll Cardiol. 5:91A-98A. 

Fouad, Y.A., and Aanei, C. 2017. Revisiting the hallmarks of cancer. Am J Cancer Res. 7 

(5):1016-1036. 

Galluzzi, L., L. Senovilla, I. Vitale, J. Michels, I. Martins, O. Kepp, M. Castedo, and G. 

Kroemer. 2012. Molecular mechanisms of cisplatin resistance. Oncogene. 31:1869-

1883. 

Galluzzi, L., I. Vitale, J. Michels, C. Brenner, G. Szabadkai, A. Harel-Bellan, M. Castedo, and 

G. Kroemer. 2014. Systems biology of cisplatin resistance: past, present and future. 

Cell Death Dis. 5:e1257. 

Gately, D.P., and S.B. Howell. 1993. Cellular accumulation of the anticancer agent cisplatin: 

a review. British journal of cancer. 67:1171-1176. 

Goodisman, J., D. Hagrman, K.A. Tacka, and A.K. Souid. 2006. Analysis of cytotoxicities of 

platinum compounds. Cancer Chemother Pharmacol. 57:257-267. 

Gorrini, C., I.S. Harris, T.W. Mak. 2013. Modulation of oxidative stress as an anticancer 

strategy. Nat Rev Drug Discov. 12:931-47. 

Gubern, A., M. Barcelo-Torns, J. Casas, D. Barneda, R. Masgrau, F. Picatoste, J. Balsinde, 

M.A. Balboa, and E. Claro. 2009. Lipid droplet biogenesis induced by stress involves 

triacylglycerol synthesis that depends on group VIA phospholipase A2. The Journal of 

biological chemistry. 284:5697-5708. 

Gupta, S.C., D. Hevia, S. Patchva, B. Park, W. Koh, and B.B. Aggarwal. 2012. Upsides and 

downsides of reactive oxygen species for cancer: the roles of reactive oxygen species 

in tumorigenesis, prevention, and therapy. Antioxidants & redox signaling. 16:1295-

1322. 

Hanahan, D., and R.A. Weinberg. 2000. The hallmarks of cancer. Cell. 100:57-70. 

Hanahan, D., and R.A. Weinberg. 2011. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 

144:646-674. 



79 

 

Haux, J. 1999. Digitoxin is a potential anticancer agent for several types of cancer. Medical 

hypotheses. 53:543-548. 

Hayakawa, J., M. Ohmichi, H. Kurachi, Y. Kanda, K. Hisamoto, Y. Nishio, K. Adachi, K. 

Tasaka, T. Kanzaki, and Y. Murata. 2000. Inhibition of BAD phosphorylation either at 

serine 112 via extracellular signal-regulated protein kinase cascade or at serine 136 via 

Akt cascade sensitizes human ovarian cancer cells to cisplatin. Cancer research. 

60:5988-5994. 

Hegedűs, C., K. Kovács, Z. Polgár, Z. Regdon, É. Szabó, A. Robaszkiewicz, H. J. Forman, A. 

Martner , L. Virág. 2018. Redox control of cancer cell destruction. Redox Biol. 16:59-

74.  

Hemmat, N., and H.B. Baghi. 2019. Association of Human Papillomavirus Infection and 

Inflammation in Cervical Cancer. Pathog Dis. 

Hofmann, J., W. Doppler, A. Jakob, K. Maly, L. Posch, F. Uberall, and H.H. Grunicke. 1988. 

Enhancement of the antiproliferative effect of cis-diamminedichloroplatinum(II) and 

nitrogen mustard by inhibitors of protein kinase C. Int J Cancer. 42:382-388. 

Hong, J.Y., G.H. Kim, J.W. Kim, S.S. Kwon, E.F. Sato, K.H. Cho, and E.B. Shim. 2012. 

Computational modeling of apoptotic signaling pathways induced by cisplatin. BMC 

systems biology. 6:122. 

Horisberger, J.D. 2004. Recent insights into the structure and mechanism of the sodium 

pump. Physiology (Bethesda, Md.). 19:377-387. 

Huang, Y.C., M.S. Tsai, P.C. Hsieh, J.H. Shih, T.S. Wang, Y.C. Wang, T.H. Lin, and S.H. 

Wang. 2017. Galangin ameliorates cisplatin-induced nephrotoxicity by attenuating 

oxidative stress, inflammation and cell death in mice through inhibition of ERK and 

NF-kappaB signaling. Toxicology and applied pharmacology. 329:128-139. 

Huliciak, M., J. Vacek, M. Sebela, E. Orolinova, J. Znaleziona, M. Havlikova, and M. 

Kubala. 2012. Covalent binding of cisplatin impairs the function of Na(+)/K(+)-

ATPase by binding to its cytoplasmic part. Biochemical pharmacology. 83:1507-1513. 

Instituto Nacional do Câncer. O que é cancer. Disponível em: < https://www.inca.gov.br/o-

que-e-cancer>. Acesso em 08 de setembro de 2019. 

Jiang, Z.Y., A.C. Woollard, and S.P. Wolff. 1990. Hydrogen peroxide production during 

experimental protein glycation. FEBS letters. 268:69-71. 

Johnson, C.L., D. Lu, J. Huang, and A. Basu. 2002a. Regulation of p53 stabilization by DNA 

damage and protein kinase C. Molecular cancer therapeutics. 1:861-867. 

https://www.inca.gov.br/o-que-e-cancer
https://www.inca.gov.br/o-que-e-cancer


80 

 

Johnson, P.H., R.P. Walker, S.W. Jones, K. Stephens, J. Meurer, D.A. Zajchowski, M.M. 

Luke, F. Eeckman, Y. Tan, L. Wong, G. Parry, T.K. Morgan, Jr., M.A. McCarrick, 

and J. Monforte. 2002b. Multiplex gene expression analysis for high-throughput drug 

discovery: screening and analysis of compounds affecting genes overexpressed in 

cancer cells. Molecular cancer therapeutics. 1:1293-1304. 

Jollow, D.J., J.R. Mitchell, N. Zampaglione, and J.R. Gillette. 1974. Bromobenzene-induced 

liver necrosis. Protective role of glutathione and evidence for 3,4-bromobenzene oxide 

as the hepatotoxic metabolite. Pharmacology. 11:151-169. 

Klabunde, E. R. Cardiac Glycosides (Digitalis Compounds). Disponível em: 

<http://cvpharmacology.com/cardiostimulatory/digitalis.htm>. Acesso em 11 de 

setembro de 2019. 

Kelland, L.R. 2000. Preclinical perspectives on platinum resistance. Drugs. 59 Suppl 4:1-8; 

discussion 37-38. 

Kim, S. J.,
 
H. S. Kim,, Y. R. Seo. Understanding of ROS-Inducing Strategy in Anticancer 

Therapy. 2019. Oxid Med Cell Longev. 2019:5381692.  

Kometiani, P., L. Liu, and A. Askari. 2005. Digitalis-induced signaling by Na+/K+-ATPase in 

human breast cancer cells. Mol Pharmacol. 67:929-936. 

Kudryavtseva, A.V., G.S. Krasnov, A.A. Dmitriev, B.Y. Alekseev, O.L. Kardymon, A.F. 

Sadritdinova, M.S. Fedorova, A.V. Pokrovsky, N.V. Melnikova, A.D. Kaprin, A.A. 

Moskalev, and A.V. Snezhkina. 2016. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress 

in aging and cancer. Oncotarget. 7:44879-44905. 

Kulikov, A., A. Eva, U. Kirch, A. Boldyrev, and G. Scheiner-Bobis. 2007. Ouabain activates 

signaling pathways associated with cell death in human neuroblastoma. Biochim 

Biophys Acta. 1768:1691-1702. 

Lai, F., N. Madan, Q. Ye, Q. Duan, Z. Li, S. Wang, S. Si, and Z. Xie. 2013. Identification of a 

mutant alpha1 Na/K-ATPase that pumps but is defective in signal transduction. The 

Journal of biological chemistry. 288:13295-13304. 

Lee, J.S., R. Mendez, H.H. Heng, Z.Q. Yang, and K. Zhang. 2012. Pharmacological ER stress 

promotes hepatic lipogenesis and lipid droplet formation. American journal of 

translational research. 4:102-113. 

Leekha, A., B.S. Gurjar, A. Tyagi, M.A. Rizvi, and A.K. Verma. 2016. Vitamin C in 

synergism with cisplatin induces cell death in cervical cancer cells through altered 

redox cycling and p53 upregulation. Journal of cancer research and clinical oncology. 

142:2503-2514. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31929855
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31929855
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seo%20YR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31929855


81 

 

Lesan, V., S.H. Ghaffari, J. Salaramoli, M. Heidari, M. Rostami, K. Alimoghaddam, and A. 

Ghavamzadeh. 2014. Evaluation of antagonistic effects of metformin with Cisplatin in 

gastric cancer cells. International journal of hematology-oncology and stem cell 

research. 8:12-19. 

Li, H., A. Yin, Z. Cheng, M. Feng, H. Zhang, J. Xu, F. Wang, and L. Qian. 2018. Attenuation 

of Na/K-ATPase/Src/ROS amplification signal pathway with pNaktide ameliorates 

myocardial ischemia-reperfusion injury. Int J Biol Macromol. 118:1142-1148. 

Li, L., Y. Hou, J. Yu, Y. Lu, L. Chang, M. Jiang, and X. Wu. 2017. Synergism of ursolic acid 

and cisplatin promotes apoptosis and enhances growth inhibition of cervical cancer 

cells via suppressing NF-kappaB p65. Oncotarget. 8:97416-97427. 

Lim, J. K. M., G. Leprivier. 2019. The impact of oncogenic RAS on redox balance and 

implications for cancer development. Cell Death Dis.10(12)955. 

Liu, C.C., A. Garcia, Y.A. Mahmmoud, E.J. Hamilton, K.K. Galougahi, N.A. Fry, G.A. 

Figtree, F. Cornelius, R.J. Clarke, and H.H. Rasmussen. 2012. Susceptibility of beta1 

Na+-K+ pump subunit to glutathionylation and oxidative inhibition depends on 

conformational state of pump. The Journal of biological chemistry. 287:12353-12364. 

Liu, J., M.N. Lilly, and J.I. Shapiro. 2018. Targeting Na/K-ATPase Signaling: A New 

Approach to Control Oxidative Stress. Curr Pharm Des. 24:359-364. 

Liu, J., Y. Yan, Y. Nie, and J.I. Shapiro. 2017. Na/K-ATPase Signaling and Salt Sensitivity: 

The Role of Oxidative Stress. Antioxidants (Basel). 6. 

Liu, J., J. Tian, M. Chaudhry, K. Maxwell, Y. Yan, X. Wang, P.T. Shah, A.A. Khawaja, R. 

Martin, T.J. Robinette, A. El-Hamdani, M.W. Dodrill, K. Sodhi, C.A. Drummond, 

S.T. Haller, D.J. Kennedy, N.G. Abraham, Z. Xie, and J.I. Shapiro. 2016. Attenuation 

of Na/K-ATPase Mediated Oxidant Amplification with pNaKtide Ameliorates 

Experimental Uremic Cardiomyopathy. Scientific reports. 6:34592. 

Liu, J., J. Tian, M. Haas, J.I. Shapiro, A. Askari, and Z. Xie. 2000. Ouabain interaction with 

cardiac Na+/K+-ATPase initiates signal cascades independent of changes in 

intracellular Na+ and Ca2+ concentrations. The Journal of biological chemistry. 

275:27838-27844. 

Lopez-Lazaro, M., N. Pastor, S.S. Azrak, M.J. Ayuso, C.A. Austin, and F. Cortes. 2005. 

Digitoxin inhibits the growth of cancer cell lines at concentrations commonly found in 

cardiac patients. Journal of natural products. 68:1642-1645. 

Luo, J., N.L. Solimini, and S.J. Elledge. 2009. Principles of cancer therapy: oncogene and 

non-oncogene addiction. Cell. 136:823-837. 



82 

 

Mahattanatawee, K., J.A. Manthey, G. Luzio, S.T. Talcott, K. Goodner, and E.A. Baldwin. 

2006. Total antioxidant activity and fiber content of select Florida-grown tropical 

fruits. Journal of agricultural and food chemistry. 54:7355-7363. 

Melero, C.; Medarde, M.; San Feliciano, A.A short review on cariotonic steroids and their 

aminoguanidine analogues. 2000. Molecules, v. 5, n. 1, p. 51-81. 

Mijatovic, T., and R. Kiss. 2013. Cardiotonic steroids-mediated Na+/K+-ATPase targeting 

could circumvent various chemoresistance pathways. Planta Med. 79:189-198. 

Mijatovic, T., E. Van Quaquebeke, B. Delest, O. Debeir, F. Darro, and R. Kiss. 2007. 

Cardiotonic steroids on the road to anti-cancer therapy. Biochim Biophys Acta. 

1776:32-57. 

Misra, H.P., and I. Fridovich. 1972. The role of superoxide anion in the autoxidation of 

epinephrine and a simple assay for superoxide dismutase. The Journal of biological 

chemistry. 247:3170-3175. 

Muggia, F.M., A. Bonetti, J.D. Hoeschele, M. Rozencweig, and S.B. Howell. 2015. Platinum 

Antitumor Complexes: 50 Years Since Barnett Rosenberg's Discovery. Journal of 

clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 

33:4219-4226. 

Natarajan, B., R. Gaur, O. Hemmingsson, G. Kao, and P. Naredi. 2013. Depletion of the ER 

chaperone ENPL-1 sensitizes C. elegans to the anticancer drug cisplatin. Worm. 

2:e24059. 

National Cancer Intitute. HPV and Cancer. Disponível em: <https://www.cancer.gov/about-

cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer>. Acesso em 10 de 

setembro de 2019. 

Newman, R.A., P. Yang, W.N. Hittelman, T. Lu, D.H. Ho, D. Ni, D. Chan, M. Vijjeswarapu, 

C. Cartwright, S. Dixon, E. Felix, and C. Addington. 2006. Oleandrin-mediated 

oxidative stress in human melanoma cells. J Exp Ther Oncol. 5:167-181. 

Ogrunc, M., R. Di Micco, M. Liontos, L. Bombardelli, M. Mione, M. Fumagalli, V. G. 

Gorgoulis, F. d'Adda di Fagagna. 2014. Oncogene-induced reactive oxygen species 

fuel hyperproliferation and DNA damage response activation. Cell Death Differ. 21 

(6):998-1012. 

Pereira, D.G., M.M. Rendeiro, V.F. Cortes, L.A. Barbosa, and L.E.M. Quintas. 2019. 

Antagonistic anticancer effect of paclitaxel and digoxin combination. Journal of 

cellular biochemistry. 120:13107-13114. 



83 

 

Pereira, D.G., M.A.R. Salgado, S.C. Rocha, H.L. Santos, J. Villar, R.G. Contreras, C.F.L. 

Fontes, L.A. Barbosa, and V.F. Cortes. 2018. Involvement of Src signaling in the 

synergistic effect between cisplatin and digoxin on cancer cell viability. Journal of 

cellular biochemistry. 119:3352-3362. 

Pestov, N.B., H. Zhao, V. Basrur, N.N. Modyanov. 2011. Isolation and characterization of 

BetaM protein encoded by ATP1B4--a unique member of the Na,K-ATPase β-subunit 

gene family. Biochem Biophys Res Commun. 412(4):573-8. 

Petan, T., E. Jarc, M. Jusović. 2018. Lipid Droplets in Cancer: Guardians of Fat in a Stressful 

World. Molecules. 23(8):1941. 

Pierre, S.V., and Z. Xie. 2006. The Na,K-ATPase receptor complex: its organization and 

membership. Cell biochemistry and biophysics. 46:303-316. 

Pisoschi, A.M., and A. Pop. 2015. The role of antioxidants in the chemistry of oxidative 

stress: A review. Eur J Med Chem. 97:55-74. 

Poljsak, B., D. Suput, and I. Milisav. 2013. Achieving the balance between ROS and 

antioxidants: when to use the synthetic antioxidants. Oxidative medicine and cellular 

longevity. 2013:956792. 

Post, R.L., A.K. Sen, and A.S. Rosenthal. 1965. A phosphorylated intermediate in adenosine 

triphosphate-dependent sodium and potassium transport across kidney membranes. 

The Journal of biological chemistry. 240:1437-1445. 

Rahman, K. 2007. Studies on free radicals, antioxidants, and co-factors. Clinical interventions 

in aging. 2:219-236. 

Rancoule, C., J.B. Guy, A. Vallard, M. Ben Mrad, A. Rehailia, and N. Magne. 2017. [50th 

anniversary of cisplatin]. Bull Cancer. 104:167-176. 

Rasheduzzaman, M., H. Yin, and S.Y. Park. 2019. Cardiac glycoside sensitized hepatocellular 

carcinoma cells to TRAIL via ROS generation, p38MAPK, mitochondrial transition, 

and autophagy mediation. Mol Carcinog. 

Regulska, K., M. Regulski, B. Karolak, M. Murias, and B. Stanisz. 2019. Can cardiovascular 

drugs support cancer treatment? The rationale for drug repurposing. Drug discovery 

today. 24:1059-1065. 

Rehman, R., and O. Hai. 2019. Digitalis Toxicity. In StatPearls. StatPearls Publishing 

StatPearls Publishing LLC., Treasure Island (FL). 



84 

 

Ristow, M. and K. Zarde. 2010. How increased oxidative stress promotes longevity and 

metabolic health: The concept of mitochondrial hormesis (mitohormesis). 

Experimental Gerontology. 45:410-418. 

Rocha, C.R.R., M.M. Silva, A. Quinet, J.B. Cabral-Neto, and C.F.M. Menck. 2018. DNA 

repair pathways and cisplatin resistance: an intimate relationship. Clinics (Sao Paulo). 

73:e478s. 

Rosenberg, B., L. Vancamp, and T. Krigas. 1965. Inhibition of Cell Division in Escherichia 

Coli by Electrolysis Products from a Platinum Electrode. Nature. 205:698-699. 

Roskoski, R., Jr. 2015. Src protein-tyrosine kinase structure, mechanism, and small molecule 

inhibitors. Pharmacological research. 94:9-25. 

Sedletska, Y., M.J. Giraud-Panis, and J.M. Malinge. 2005. Cisplatin is a DNA-damaging 

antitumour compound triggering multifactorial biochemical responses in cancer cells: 

importance of apoptotic pathways. Current medicinal chemistry. Anti-cancer agents. 

5:251-265. 

Seflova, J., P. Cechova, T. Stenclova, M. Sebela, and M. Kubala. 2018. Identification of 

cisplatin-binding sites on the large cytoplasmic loop of the Na(+)/K(+)-ATPase. J 

Enzyme Inhib Med Chem. 33:701-706. 

Shaw, R.J., and L.C. Cantley. 2006. Ras, PI(3)K and mTOR signalling controls tumour cell 

growth. Nature. 441:424-430. 

Shiratori, O. 1967. Growth inhibitory effect of cardiac glycosides and aglycones on neoplastic 

cells: in vitro and in vivo studies. Gan. 58:521-528. 

Shyu, P., Jr., X.F.A. Wong, K. Crasta, and G. Thibault. 2018. Dropping in on lipid droplets: 

insights into cellular stress and cancer. Biosci Rep. 38. 

Siddik, Z.H. 2003. Cisplatin: mode of cytotoxic action and molecular basis of resistance. 

Oncogene. 22:7265-7279. 

Sies, H. 1991. Oxidative stress: from basic research to clinical application. The American 

journal of medicine. 91:31s-38s. 

Sies, H. 2015. Oxidative stress: a concept in redox biology and medicine. Redox Biol. 4:180-

183. 

Silva, L.N.D., M.T.C. Pessoa, S.L.G. Alves, J. Venugopal, V.F. Cortes, H.L. Santos, J. Villar, 

and L.A. Barbosa. 2017. Differences of lipid membrane modulation and oxidative 

stress by digoxin and 21-benzylidene digoxin. Exp Cell Res. 359:291-298. 



85 

 

Slater, T.F., B. Sawyer, and U. Straeuli. 1963. Studies on succinate-tetrazolium reductase 

systems III. Points of coupling of four differente tetrazolium salts. Biochim Biophys 

Acta. 77:383-393. 

Sodhi, K., K. Maxwell, Y. Yan, J. Liu, M.A. Chaudhry, M. Getty, Z. Xie, N.G. Abraham, and 

J.I. Shapiro. 2015. pNaKtide inhibits Na/K-ATPase reactive oxygen species 

amplification and attenuates adipogenesis. Science advances. 1:e1500781. 

Srikanthan, K., J. I. Shapiro, K. Sodhi. 2016. The Role of Na/K-ATPase Signaling in 

Oxidative Stress Related to Obesity and Cardiovascular Disease. Molecules. 

21(9):1172. 

Stenkvist, B., E. Bengtsson, B. Dahlqvist, O. Eriksson, T. Jarkrans, and B. Nordin. 1982. 

Cardiac glycosides and breast cancer, revisited. N Engl J Med. 306:484. 

Stenkvist, B., E. Bengtsson, G. Eklund, O. Eriksson, J. Holmquist, B. Nordin, and S. 

Westman-Naeser. 1980. Evidence of a modifying influence of heart glucosides on the 

development of breast cancer. Anal Quant Cytol. 2:49-54. 

Stenkvist, B., E. Bengtsson, O. Eriksson, J. Holmquist, B. Nordin, and S. Westman-Naeser. 

1979. Cardiac glycosides and breast cancer. Lancet. 1:563. 

Tang, M.K., H.Y. Zhou, J.W. Yam, and A.S. Wong. 2010. c-Met overexpression contributes 

to the acquired apoptotic resistance of nonadherent ovarian cancer cells through a 

cross talk mediated by phosphatidylinositol 3-kinase and extracellular signal-regulated 

kinase 1/2. Neoplasia (New York, N.Y.). 12:128-138. 

Thomas, S.M., and J.S. Brugge. 1997. Cellular functions regulated by Src family kinases. 

Annu Rev Cell Dev Biol. 13:513-609. 

Tian, J., T. Cai, Z. Yuan, H. Wang, L. Liu, M. Haas, E. Maksimova, X.Y. Huang, and Z.J. 

Xie. 2006. Binding of Src to Na+/K+-ATPase forms a functional signaling complex. 

Mol Biol Cell. 17:317-326. 

Turer, A.T., and J.A. Hill. 2010. Pathogenesis of myocardial ischemia-reperfusion injury and 

rationale for therapy. The American journal of cardiology. 106:360-368. 

van Moorsel, C.J., H.M. Pinedo, G. Veerman, A.M. Bergman, C.M. Kuiper, J.B. Vermorken, 

W.J. van der Vijgh, and G.J. Peters. 1999. Mechanisms of synergism between 

cisplatin and gemcitabine in ovarian and non-small-cell lung cancer cell lines. British 

journal of cancer. 80:981-990. 

Vegiopoulos, A., M. Rohm, and S. Herzig. 2017. Adipose tissue: between the extremes. The 

EMBO journal. 36:1999-2017. 



86 

 

Wang, D., and S.J. Lippard. 2005. Cellular processing of platinum anticancer drugs. Nat Rev 

Drug Discov. 4:307-320. 

Wang, L., U. Raju, L. Milas, D. Molkentine, Z. Zhang, P. Yang, L. Cohen, Z. Meng, and Z. 

Liao. 2011. Huachansu, containing cardiac glycosides, enhances radiosensitivity of 

human lung cancer cells. Anticancer research. 31:2141-2148. 

Wernyj, R.P., and P.J. Morin. 2004. Molecular mechanisms of platinum resistance: still 

searching for the Achilles' heel. Drug resistance updates : reviews and commentaries 

in antimicrobial and anticancer chemotherapy. 7:227-232. 

WHO. Cervix Uteri. Disponível em: <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/23-

Cervix-uteri-fact-sheet.pdf>. Acesso em 09 de setembro de 2019. 

Williams, C.J., and J.M. Whitehouse. 1979. Cis-platinum: a new anticancer agent. British 

medical journal. 1:1689-1691. 

Xiao, Y., M. Chen, L. Jie, H. Chaoqun, Z. Xiuli, L. Yanyu, H. Yide and L. Yao. 2017. 

Ouabain targets the Na+ /K+ -ATPase α3 isoform to inhibit cancer cell proliferation 

and induce apoptosis. Oncology Letters. 14: 6678-6684. 

Xie, J.X., X. Li, and Z. Xie. 2013. Regulation of renal function and structure by the signaling 

Na/K-ATPase. IUBMB Life. 65:991-998. 

Xie, Z., and A. Askari. 2002. Na(+)/K(+)-ATPase as a signal transducer. European journal of 

biochemistry. 269:2434-2439. 

Xie, Z.J., Y.H. Wang, A. Askari, W.H. Huang, J.E. Klaunig, and A. Askari. 1990. Studies on 

the specificity of the effects of oxygen metabolites on cardiac sodium pump. J Mol 

Cell Cardiol. 22:911-920. 

Ye, Q., F. Lai, M. Banerjee, Q. Duan, Z. Li, S. Si, and Z. Xie. 2013. Expression of mutant 

alpha1 Na/K-ATPase defective in conformational transition attenuates Src-mediated 

signal transduction. The Journal of biological chemistry. 288:5803-5814. 

Ye, Q., Z. Li, J. Tian, J.X. Xie, L. Liu, and Z. Xie. 2011. Identification of a potential receptor 

that couples ion transport to protein kinase activity. The Journal of biological 

chemistry. 286:6225-6232. 

Yokoyama, S., Y. Sugimoto, C. Nakagawa, K. Hosomi and M. Takada. 2019. Integrative 

analysis of clinical and bioinformatics databases to identify anticancer properties of 

digoxin. Scientific Reports. 9: 16597. 

Zhang, L., Z. Zhang, H. Guo, and Y. Wang. 2008. Na+/K+-ATPase-mediated signal 

transduction and Na+/K+-ATPase regulation. Fundam Clin Pharmacol. 22:615-621. 



87 

 

Zhou, X., G. Jiang, A. Zhao, T. Bondeva, P. Hirszel, and T. Balla. 2001. Inhibition of Na,K-

ATPase activates PI3 kinase and inhibits apoptosis in LLC-PK1 cells. Biochem 

Biophys Res Commun. 285:46-51. 

Zhu, H., H. Luo, W. Zhang, Z. Shen, X. Hu, and X. Zhu. 2016. Molecular mechanisms of 

cisplatin resistance in cervical cancer. Drug Des Devel Ther. 10:1885-1895. 

Zirath, H., A. Frenzel, G. Oliynyk, L. Segerstrom, U.K. Westermark, K. Larsson, M. 

Munksgaard Persson, K. Hultenby, J. Lehtio, C. Einvik, S. Pahlman, P. Kogner, P.J. 

Jakobsson, and M.A. Henriksson. 2013. MYC inhibition induces metabolic changes 

leading to accumulation of lipid droplets in tumor cells. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America. 110:10258-10263. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

LISTA DE APÊNDICES 

 

Apêndice 1.  Artigo publicado 1 

 

Artigo publicado em 2018, na revista Journal of Cellular Biochemistry, com os 

resultados obtidos durante o mestrado e parte do doutorado. 

 

Article  

Involvement of Src signaling in the synergistic effect between cisplatin and digoxin on 

cancer cell viability.  

 

Duane Gischewski Pereira
a
, Mariana Alves Resende Salgado

a
, Sayonarah Carvalho Rocha

a
, 

Hérica L Santos
a
, José Augusto FP Villar

b
, Ruben G Contreras

c
, Carlos Frederico Leite 

Fontes
d
*, Leandro Augusto Barbosa

a
*, Vanessa Faria Cortes

a
.  

 

a 
Laboratorio de Bioquimica Celular, Faculdade de Bioquimica, Universidade Federal de São 

João Del Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu, Divinopolis, MG, Brazil  

b 
Laboratório de Síntese Orgânica e Nanoestruturas, Universidade Federal de São João del 

Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu, Divinopolis, MG, Brazil  

c 
Department of Physiology, Biophysics and Neurosciences, Center for Research and 

Advanced Studies (Cinvestav), Mexico City, Mexico.  

d 
Laboratório de Estrutura e Regulação de Proteínas e ATPases, Instituto de Bioquimica 

Médica Leopoldo de Meis, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brazil  

 

Received 27 April 2017; Revised 29 October 2017; Accepted 9 November 2017  

Journal of Cellular Biochemistry  

This article is protected by copyright. All rights reserved  

DOI 10.1002/jcb.26499 

 

ABSTRACT  

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

treatments for over 30 years. However, treatment with cisplatin may cause serious side 

effects, such as myelosuppression, nausea, ototoxicity, nephrotoxicity and cell resistance 
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processes. In addition, cardiotonic steroids, particularly digoxin, have recently been suggested 

to exert potent anticancer effects. Therefore, it is possible that the combined treatment of 

HeLa cells with cisplatin and digoxin can ameliorate the cytotoxic effects and decrease the 

side effects of cisplatin. In this study, we demonstrated that the interaction between cisplatin 

and digoxin had a synergistic effect on cervical cancer cells and a significantly positive 

cytotoxic and antiproliferative effect on this cell line compared to the control and single 

cisplatin treatments. Although a decrease in the Na,K-ATPase α1 subunit expression was 

observed in total extracts, its expression remains unchanged in the membrane, as does the 

Na,K-ATPase activity. The antiproliferative effect of the synergistic treatment appears to 

depend on Src kinase activation, indicating the possible involvement of the Scr-EGFR-

ERK1/2 pathway in the antitumor effect. The inhibition of ERK1/2 provoked the same 

synergism with 1 μM cisplatin as that observed with 1 nM digoxin plus 1 μM cisplatin but not 

with 1 nM digoxin. Pretreatment with PP2 during combined treatment abolished the 

synergistic effect on the antiproliferative activity. Cisplatin and digoxin are already used in 

the clinical setting; therefore, this study opens possibilities for future clinical trials of 

combined treatments to improve treatment outcomes with a lower incidence of toxicity and 

side effects.  

 

Keywords: Digoxin; Cisplatin; Synergism; Na,K-ATPase; Src. 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

O projeto apresentou interessantes resultados para o tratamento combinado entre 

paclitaxel e digoxina sobre diferentes linhagens celulares e, recentemente, um artigo 

contendo esses dados, foi publicado na resvista Journal of Cellular Biochemistry. 
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ABSTRACT 

Despite the growing interest in the antitumor effect of cardiotonic steroids, combination 

treatments with well‐established chemotherapy drugs like paclitaxel have been rarely 

investigated. Moreover, paclitaxel has been suggested as a Na+/K+‐ATPase inhibitor. 

Here we investigated the effect of paclitaxel and digoxin alone or in combination on the 

viability of human lung (A549) and cervical cancer (HeLa) cell lines and the inhibitory 

effect of paclitaxel on several mammalian Na+/K+‐ATPases. Although the viability of 

both tumor cell lines was concentration‐dependently affected by digoxin treatment after 

48 hours (A549 IC50 = 31 nM and HeLa IC50 = 151 nM), a partial effect was observed 

for paclitaxel, with a maximal inhibitory effect of 45% at 1000 nM with A549 and around 
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70% with HeLa cells (IC50 = 1 nM). Although the two drugs were cytotoxic, their 

combined effect in HeLa cells was revealed to be antagonistic, as estimated by the 

combination index. No direct inhibitory effect of paclitaxel was detected in human, pig, 

rat, and mouse Na+/K+‐ATPase enzymes, but high concentrations of paclitaxel decreased 

the Na+/K+‐ATPase activity in HeLa cells after 48 hours without affecting protein 

expression. Our findings demonstrate that, under our conditions, paclitaxel and digoxin 

cotreatment produce antagonistic cytotoxic effects in HeLa cells, and the mechanism of 

action of paclitaxel does not involve a direct inhibition of Na+/K+‐ATPase. More studies 

shall be designed to evaluate the consequences of the interaction of cardiotonic steroids 

and chemotherapy drugs. 

Keywords: antitumor activity, digoxin, drug combination, Na+/K+‐ATPase, paclitaxel 

 

 

 

 


