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RESUMO  

 

Os esteroides cardiotônicos (CTS) são fármacos utilizados para tratamento da insuficiência 

cardíaca, e conhecidos por sua capacidade de inibir a atividade da Na,K-ATPase (NKA). Os 

CTS vêm sendo estudados como antitumorais por modular mecanismos celulares envolvidos 

na proliferação e progressão tumoral. Diante do crescente interesse na pesquisa com os CTS, 

novos derivados da digitoxina foram sintetizados (DGIB1 e DGIB5) e seus efeitos celulares, 

bem como a modulação da NKA foram investigados. A citotoxicidade de DGIB1 e DGIB5 foi 

avaliada em tratamento por 48 horas nas diferentes linhagens celulares em cultivo: células de 

câncer HeLa, RKO, PC3 e A549 e também nas células não tumorais WI-26VA4. O efeito 

citotóxico de DGIB1 e DGIB5 foi na faixa de concentrações micromolares em todas as células, 

e IC50 entre 5 a 11 µM e a digitoxina na faixa nanomolar. As células de pulmão A549 e WI-

26VA4 foram selecionadas para avaliação dos efeitos celulares dos CTS e modulação da NKA, 

como a atividade da enzima, expressão das subunidades α1 e ꞵ1 na membrana e sua localização 

intracelular. DGIB1 inibiu a atividade da enzima e reduziu a expressão de α1 na membrana das 

células A549 intactas, sem efeito direto na NKA obtida da membrana isolada de A549 ou da 

NKA purificada de rim de porco. DGIB1 também provocou a internalização de α1 e ꞵ1, 

visualizadas por imunofluorescência que pode estar relacionado ao efeito inibitório observado. 

Já na célula WI-26VA4, DGIB1 reduziu a atividade da NKA sem alterar a expressão de α1. 

DGIB5 reduziu a atividade da NKA e a expressão de α1 na membrana de A549. Também 

reduziu a atividade da membrana de A549 isolada. DGBI5 não alterou a atividade em WI-

26VA4, e também não altera a NKA purificada, sugerindo que a ação é isoforma dependente. 

Somente a digitoxina alterou a expressão da subunidade ꞵ1, sugerindo que os novos CTS 

possam manter a adesão celular. Ambos CTS levaram ao acúmulo de gotículas lipídicas (ou 

“lipid droplets” - LD) e vesículas autofágicas (AV), que foram visualizadas através da 

microscopia eletrônica de transmissão (MET). O aumento de LD foi intenso com DGIB1, que 

também induziu a mobilização do colesterol intracelular, a formação de corpos apoptóticos e 

fragmentação nuclear. Já o acúmulo de AV foi maior com DGIB5. Estes dados sugerem que 

via da autofagia e/ou apoptose podem estar envolvidas no mecanismo de morte celular 

desencadeados pelos novos CTS, e que precisam ser melhor investigados através de marcadores 

específicos de cada via. 

 

PALAVRAS CHAVE: células de câncer de pulmão A549, esteroides cardiotônicos, 

subunidades α1 e ꞵ1 da Na,K-ATPase, gotículas lipídicas, vesículas autofágicas. 
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ABSTRACT 

 

Cardiotonic steroids (CTS) are drugs used for heart failure, and are known for their ability to 

inhibit the Na, K-ATPase (NKA) activity. CTS have been studied as antitumor by modulating 

cellular mechanisms involved in tumor proliferation and progression. Due to the increasingly 

interest in research with CTS, new digitoxin derivatives were synthesized (DGIB1 and DGIB5) 

and their cellular effects, such as NKA modulation, were investigated. The DGIB1 and DGIB5 

cytotoxicity was evaluated in treatment for 48 hours in the different cell lines in culture: HeLa, 

RKO, PC3 and A549 cancer cells, and also in WI-26VA4 non-tumor cells. The cytotoxic effect 

of DGIB1 and DGIB5 was in the range of micromolar concentrations in all cells, with an IC50 

between 5 and 11 µM and digitoxin at the nanomolar range. The lung cells A549 and WI-

26VA4 were selected to evaluate the cellular effects of CTS and NKA modulation, such as 

enzyme activity, expression of α1 and ꞵ1 subunits in the membrane and their intracellular 

location. DGIB1 inhibited the enzyme activity and reduced the α1 expression in intact A549 

cell membrane, with no direct effect on the NKA obtained from the A549 isolated membrane 

or purified pig kidney enzyme. DGIB1 also led to α1 and ꞵ1 internalization 1, visualized by 

immunofluorescence and it is possible related with the enzyme activity inhibition. In the WI-

26VA4 cell, DGIB1 reduced the activity without modulating the α1 expression. DGIB5 reduced 

the NKA activity and reduced α1expression in the A549 membrane. It also reduced the activity 

of the isolated A549 membrane. DGBI5 did not alter the activity in WI-26VA4 cells, and also 

did not alter the NKA purified, suggesting a isoform dependent effect. Only digitoxin altered 

the expression of the ꞵ1 subunit, suggesting that the new CTS may maintain cell adhesion. Both 

CTS led to the accumulation of lipid droplets (LD) and autophagic vesicles (AV), which were 

visualized through transmission electron microscopy (TEM). The increase in LD was intense 

with DGIB1, which also induced the mobilization of intracellular cholesterol, the formation of 

apoptotic bodies and nuclear fragmentation. The accumulation of AV was higher with DGIB5. 

These data suggest that the path of autophagy and/or apoptosis may be involved in the 

mechanism of cell death triggered by the new CTS, and that they need to be further investigated 

through specific markers for each pathway. 

 

KEY WORDS: lung cancer cells A549, cardiotonic steroids, α1 and ꞵ1 Na, K-ATPase 

subunits, lipid droplets, autophagic vesicles. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o câncer é um dos problemas de saúde pública mais complexos que o 

sistema de saúde brasileiro enfrenta, dada a sua magnitude epidemiológica, social e econômica. 

Nesta doença ocorre o crescimento descontrolado de células anormais que podem se espalhar e 

afetar qualquer parte do corpo, levando à metástase (INCA, 2018). A pesquisa e 

desenvolvimento de novos compostos com alvo de atuação nas células de câncer e que não 

prejudiquem as células normais tem sido constante, visando reduzir os efeitos adversos 

causados pelos quimioterápicos. 

A Na,K-ATPase (NKA) e seus ligantes altamente específicos, denominados esteroides 

cardiotônicos (CTS), vem sendo estudados como alvos antitumorais. Os CTS atuam modulando 

a atividade da enzima NKA e, consequentemente, levando a ativação de várias vias de 

sinalização celular que estão envolvidas na proliferação, progressão do tumor e metástase, 

levando a uma perspectiva interessante para o estudo da relação entre a Na,K-ATPase (NKA) 

e o câncer. Importantes vias de sinalização celular são moduladas pela NKA, e o potencial de 

modificação química dos esteroides cardiotônicos está em estudo para possibilitar o 

desenvolvimento de novas drogas anticâncer (DHALLA, 2016).  

Diante dos efeitos antitumorais dos esteroides cardiotônicos já relatados em diversas 

pesquisas, o presente estudo justifica-se pela importância de se investigar a ação de novos 

compostos esteroides cardiotônicos. A digitoxina, um composto natural derivado da Digitalis 

purpurea, tem mostrado resultados interessantes em células de câncer. Porém existem 

preocupações quanto a sua cardiotoxicidade, o que pode impedir a sua aplicação clínica na 

terapêutica do câncer (ELBAZ et al., 2012). Assim análogos sintéticos da digitoxina tornam-se 

interessantes afim de diminuir essa toxicidade.  

Para a realização deste estudo, novos esteroides cardiotônicos foram sintetizados a partir 

de modificações estruturais na molécula da digitoxina pelo Laboratório de Síntese Orgânica e 

Nanoestruturas da UFSJ- CCO, sob a coordenação do Prof. José Augusto Villar. No Laboratório 

de Bioquímica Celular (LABIC) da UFSJ foi realizada, pela primeira vez, pesquisa para avaliar 

a ação biológica destes novos análogos da digitoxina.  

Para melhor descrição e discussão dos resultados, esta tese foi dividida em dois 

capítulos, e a escolha dos mesmos norteou-se por dois grandes temas investigados, sendo eles: 

A ação dos CTS na modulação da enzima NKA e o efeito dos CTS na formação de gotículas 

lipídicas intracelulares.   
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Deste modo, o Capítulo 1 apresenta os efeitos da digitoxina e seus derivados em 

diversas células de câncer e em uma célula não cancerígena, afim de avaliar o efeito citotóxico 

e seletividades destes compostos. São abordadas a atuação dos novos esteroides cardiotônicos 

na atividade da NKA purificada de rim de porco, na enzima presente na membrana de células 

de câncer de pulmão e células de pulmão normais, e também a ação direta dos compostos na 

membrana destas células. O intuito foi comparar o efeito direto dos compostos na enzima e 

também seus diversos efeitos celulares. A expressão e localização celular da enzima após 

tratamento também são apresentadas em ambas as células de pulmão.  

No Capítulo 2 abordamos a ação dos análogos da digitoxina na formação de gotículas 

lipídicas e outras ultraestruturas moduladas pelos novos CTS nas células A549 através de 

técnicas para coloração de lipídios e microscopia eletrônica de transmissão e a distribuição do 

colesterol intracelular por fluorescência. Também é apresentada a peroxidação lipídica nestas 

células.  

Ao final da tese consta uma discussão geral, as conclusões e as perspectivas futuras do 

trabalho. Os Anexos apresentam uma relação das atividades e publicações complementares 

realizadas durante o período de doutoramento.  
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CAPÍTULO 1 – Efeitos citotóxicos de derivados da digitoxina (DGIB1 E DGIB5) e 

atuação na Na,K-ATPase de células tumorais e não tumorais 

 

I. APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo abordamos os efeitos citotóxicos dos esteroides cardiotônicos digitoxina 

e seus derivados DGIB1 e DGIB5 em diversas linhagens celulares tumorais através do ensaio 

de citotoxicidade (MTT). Após este experimento, selecionamos as células de carcinoma de 

pulmão humano (A549) e células não tumorais de fibroblasto embrionário de pulmão humano 

(WI-26VA4) para a avaliação dos efeitos de DGIB1 e DGIB5 na Na,K-ATPase (NKA) presente 

na membrana celular. Abordamos também seus efeitos na atividade enzimática e expressão da 

NKA obtida da membrana isolada destas células, além da localização celular das subunidades 

α1 e ꞵ1 da NKA após o tratamento. Por fim, apresentamos o efeito direto dos compostos da 

enzima NKA purificada. 

 

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

II.1 Câncer 

 

Câncer é o nome dado ao conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o 

crescimento descontrolado de células anormais que podem invadir e se espalhar por qualquer 

parte do corpo, podendo afetar diferentes órgãos. O que diferencia os diversos tipos de câncer 

entre si são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos 

vizinhos ou distantes, conhecida como metástase (INCA, 2018). 

 

II.1.1 Incidência do Câncer  

 

Dentre as estimativas realizadas pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o triênio 

2020-2022, aponta que ocorrerão 625 mil novos casos de câncer (450 mil, excluindo os casos 

de câncer de pele não melanoma). Os tipos de câncer mais frequentes em homens, à exceção 

do câncer de pele não melanoma, serão próstata (29,2%), cólon e reto (9,1%), pulmão (7,9%), 

estômago (5,9%) e cavidade oral (5,0%). Nas mulheres, exceto o câncer de pele não melanoma, 
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os cânceres de mama (29,7%), cólon e reto (9,2%), colo do útero (7,4%), pulmão (5,6%) e 

tireoide (5,4%) figurarão entre os principais. O câncer de pele não melanoma representará 

27,1% de todos os casos de câncer em homens e 29,5% em mulheres (INCA, 2019). A tabela 1 

mostra mais detalhadamente estas informações. 

 

Tabela 1. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 

2020 por sexo, exceto pele não melanoma* (INCA, 2019). 

 

Para o Brasil, estimam-se 17.760 casos novos de câncer de pulmão em homens e 12.440 

em mulheres, para cada ano do triênio 2020-2022. Esses valores correspondem a um risco 

estimado de 16,99 casos novos a cada 100 mil homens, sendo o terceiro tumor mais frequente 

e 11,56 para cada 100 mil mulheres, ocupando a quarta posição (INCA, 2019). 

 

II.1.2 Biologia celular do câncer 

 

O crescimento das células tumorais é determinado pela manifestação de seis alterações 

essenciais na fisiologia celular que são comuns na maioria dos tumores humanos e que foram 

descritas em 2000 por Hanahan e Weinberg (“The Hallmarks of Cancer”). Elas incluem: 

autossuficiência em sinais de crescimento, insensibilidade a sinais antiproliferativos, evasão da 

morte celular programada (apoptose), potencial replicativo ilimitado, angiogênese sustentada, 

e a capacidade de invadir tecidos e gerar metástases (HANAHAN; WEINBERG; 

FRANCISCO, 2000). Além destas seis características descritas, Luo et al. descreveram em 

2009 características adicionais, referidas como os fenótipos de estresse de cânceres, sendo estes: 

estresse metabólico, estresse proteotóxico, estresse mitótico, estresse oxidativo, e estresse ao 

dano e replicação do DNA (LUO; SOLIMINI; ELLEDGE, 2009). Em 2011, Hanahan e 
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Weinberg descreveram ainda mais dois marcadores emergentes: a evasão do sistema imune e a 

perda da regulação energética celular (HANAHAN; WEINBERG, 2011). A Figura 1 mostra o 

conjunto destas características de uma célula tumoral, chamado de hallmarks do câncer. 

 

Figura 1. Hallmarks do câncer. Adaptado de (LUO; SOLIMINI; ELLEDGE, 2009). 

 

II.2 Esteroides Cardiotônicos com efeito antitumoral 

 

Diversos estudos têm demonstrado que os esteroides cardiotônicos (CTS), (também 

denominados glicosídeos cardíacos) têm efeitos inibitórios no crescimento de células tumorais. 

Sleire e colaboradores, em seu trabalho de revisão, representaram os candidatos a drogas para 

reutilização e as características do câncer que eles visam, e os glicosídeos cardíacos estão entre 

os potenciais candidatos, atuando na resistência à morte celular programada (SLEIRE et al., 

2017). 

A enzima Na,K-ATPase (NKA) e seus ligantes esteroides cardiotônicos (CTS), tem sido 

estudados como um possível alvo antitumoral. Uma variedade de publicações enfatiza a 

expressão alterada de subunidades da NKA em diferentes tecidos cancerígenos, quando 

comparado aos tecidos normais correspondentes, sendo considerado, portanto, um novo alvo 

contra diversos tipos de cânceres (gliomas, melanomas, câncer do pulmão de células não 



27 
 

pequenas, câncer do cólon e carcinomas de células renais) (HANAHAN; WEINBERG, 2011; 

MIJATOVIC et al., 2007; MIJATOVIC; KISS; REVIEWS, 2013). 

Os CTS são um grupo de compostos naturais (a maioria derivados de plantas) capazes 

de se ligar à superfície extracelular da NKA e modular sua atividade enzimática. As espécies 

vegetais mais estudadas são a Neriumoleandere Strophantusgratus da família Apocynaceae 

(contendo, respectivamente, a oleandrina e a ouabaína como principais esteroides 

cardiotônicos) e a Digitalis purpúrea e Digitalis lanata da família Scrophulariaceae (contendo 

os esteroides digitoxina e digoxina como mais abundantes) (Figura 2) (MELERO; MEDARDE; 

SAN FELICIANO, 2000). Quimicamente, os esteroides cardiotônicos possuem um núcleo 

esteroidal, um anel lactônico na posição C17β, e podem conter uma porção glicosídica com 

uma ou mais unidades de açúcar na posição C3β. Eles são divididos em dois grupos: 

cardenolídeos e bufadienolídeos (Figura 3) (MIJATOVIC et al., 2007). 

 

 

Figura 2. Estrutura química dos cardenolídeos ouabaína e digoxina. Adaptado de 

(BAGROV, SHAPIRO; FEDOROVA, 2009). 

 

 

 

 Em 1785, William Withering descreveu as propriedades e usos medicinais da dedaleira 

(Digitalis purpurea) (WITHERING, 1785). Em 1799, John Ferriar descobre a ação direta do 

extrato desta planta, conhecido como digitalis, no tecido cardíaco (FERRIAR, 1799). Desde 

então, estes compostos têm sido amplamente estudados para o tratamento de doenças 

cardiovasculares. A digoxina (1) é um glicosídeo cardíaco isolado da dedaleira, que é um 

potente inibidor da NKA presente na membrana celular. Ela é utilizada há muitos anos no 

tratamento de várias doenças cardíacas, incluindo insuficiência cardíaca e arritmia 

(GHEORGHIADE, 2004; SHIM; LIU, 2014). Estudos recentes vêm mostrando atuações 
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adicionais a estes efeitos conhecidos dos esteroides cardiotônicos na NKA, envolvendo a 

transdução de sinais para a regulação de vários processos celulares importantes e destacando 

potenciais papeis terapêuticos em muitas doenças, a exemplo do câncer (PRASSAS; 

DIAMANDIS, 2008).  

 

Figura 3. Estrutura geral dos esteroides cardiotônicos. A lactona define a classe funcional 

de cada componente. Cardenolídeos contém um anel insaturado de cinco membros, enquanto 

bufadienolídeos contém um anel pirona de seis membros. Adaptado de (PRASSAS; 

DIAMANDIS, 2008) 

  

 

 

Figura 4. Estrutura molecular da digoxina (1) e digitoxina (2). A diferença estrutural entre 

as duas moléculas é a presença de um grupo hidroxila (OH) no núcleo esteroidal. Adaptado de 

(DIEDERICH; MULLER; CERELLA, 2017). 

Digoxina (1) Digitoxina (2) 
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A digitoxina (2), outro esteroide cardiotônico com capacidade de modificação 

semissintética vem sendo utilizada como molécula de partida para a síntese de novos compostos 

com possível atuação em células de câncer de pulmão. Um estudo demonstrou que a digitoxina 

suprimiu o crescimento do carcinoma de células escamosas do pulmão (CCEP) in vitro e in 

vivo. O CCEP é responsável por aproximadamente 30% dos casos de câncer de pulmão de não 

pequenas células (NSCLC), e são resistentes à terapia convencional. O estudo demonstrou que 

a digitoxina funciona como um potencial ativador de YAP e agente citostático para CCE de 

pulmão humano com baixo nível nuclear de YAP. A ativação de YAP levou ao acúmulo 

excessivo de espécies reativas de oxigênio (EROS) e reduziu a expressão de GPX2, suprimindo 

a proliferação de células CCE (HUANG et al., 2017). 

O interesse nas aplicações terapêuticas dos esteroides cardiotônicos para o tratamento 

do câncer começou em 1970 devido à descoberta de que células malignas apresentam um 

aumento de permeabilidade ao Na+ e também da atividade Na,K-ATPásica (SHEN et al., 1978). 

Stenkvist e colaboradores observaram que pacientes que faziam uso de esteroides cardiotônicos 

para o tratamento da insuficiência cardíaca raramente morriam de câncer. Em 1979, 

demonstraram alterações morfológicas em células de câncer de mama de mulheres 

mastectomizadas tratadas com digoxina. As células obtidas de mulheres que fizeram o uso de 

digitálicos tiveram uma característica mais benigna do que células de pacientes controle que 

não receberam o tratamento (STENKVIST et al., 1980). Após cinco anos da mastectomia, a 

recorrência entre as pacientes que não estavam usando digitálicos foi 9,6 vezes maior do que 

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

Então, desde o final da década de 1960, os efeitos anticancerígenos foram associados ao 

uso regular dos esteroides cardiotônicos, confirmando a ação seletiva na viabilidade e 

proliferação de células cancerígenas. Muitas das atividades anticâncer desses compostos têm 

sido relacionadas à inibição de seu alvo primário, a NKA (DIEDERICH; MULLER; 

CERELLA, 2017). A ouabaína, inibidor específico da NKA não só inibiu a migração 

aumentada pelo fator de crescimento epidérmico (EGF) de células A549, mas também inibiu a 

migração basal de células A549 na ausência de EGF. Ouabaína diminuiu a superexpressão de 

N-caderina e vimentina induzida por EGF e diminuiu a expressão das metaloproteinases de 

matriz MMP-2 e -9 (envolvidas na adesão, invasão e migração) na presença ou ausência de 

EGF, retardando a invasão das células de câncer de pulmão (LIU et al., 2013).   
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II.3 Na,K-ATPase 

 

A Na,K-ATPase é uma enzima integral da membrana plasmática dependente da 

hidrólise do ATP para o transporte ativo dos íons Na+ e K+. Ela é responsável por manter uma 

baixa razão Na+/K+ intracelular, garantindo a homeostase iônica e o potencial de membrana. 

Também conhecida como “bomba de Na+ e K+”, é um membro da família das ATPases do tipo 

P presente em células eucarióticas (SKOU; ESMANN, 1992).  

A enzima é um heterodímero composto por dois principais polipeptídios. A subunidade 

α é um polipeptídio transmembranar com peso molecular entre 110 e 112 kDa, responsável pela 

atividade catalítica e pelo transporte iônico. Existem quatro isoformas já identificadas da 

subunidade α (α1, α2, α3 e α4). A subunidade β, também transmembranar, possui quatro 

isoformas (β1, β2, β3 e β4). É considerada essencial para a atividade normal da Na,K-ATPase 

e contém vários locais de glicosilação, com peso molecular entre 40 e 60 kDa, dependendo da 

isoforma tecido-específica e das diferenças na glicosilação (BLANCO, 2005; JORGENSEN; 

HÅKANSSON; KARLISH, 2003; KAPLAN, 2002). A subunidade γ (ou FXYD2) é um 

pequeno polipeptídio hidrofóbico, de peso entre 8 e 14 kDa, que interage com a Na,K-ATPase 

com funções moduladoras, sendo considerada em alguns tecidos a terceira subunidade desta 

enzima (CORTES et al., 2011). Apesar deste polipeptídio não ser essencial para a atividade da 

enzima, ele influencia no transporte e propriedades cinéticas da Na,K-ATPase, a exemplo da 

velocidade máxima (Vmáx), que é aumentada na presença deste peptídeo sem que ocorra 

modificação na afinidade (Km) pelo substrato ATP (CORTES et al., 2006; MIJATOVIC et al., 

2007). Além disso este peptídio já foi descrito como alvo potencial para o tratamento com 

esteroides cardiotônicos potencializando o efeito de morte de células de carcinoma de ovário 

(HSU et al., 2016). 

A combinação das isoformas α e β é expressa de forma específica em cada tecido. A 

subunidade α1 associada à β1 é encontrada em praticamente todos os tecidos, sendo a principal 

isoenzima encontrada no rim, órgão classicamente utilizado como fonte da Na,K-ATPase para 

estudos experimentais (BLANCO; MERCER, 1998; SWEADNER, 1989). A isoforma α2 está 

localizada no cérebro (MCGRAIL; JOSEPH M. PHILLIPS, 1991), adipócitos (LYTTONS; 

LIN; GUIDOTTI, 1985), coração (ZAHLER, 1992), músculo esquelético (HUNDAL, 1992) e 

músculo vascular liso (ZHANG et al., 2005), cartilagem e osso (MOBASHERI et al., 2000). A 

isoforma α3 é expressa principalmente em tecido nervoso (MCGRAIL; JOSEPH M. 

PHILLIPS, 1991). A isoforma α4 é espermatozoide específico (SHULL; GREEB; LINGREL, 

1986). Já a subunidade β2 é expressa em tecido nervoso (PENG; MARTIN-VASALLO; 
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SWEADNER, 1997), músculo (LAVOIE et al., 1997), na glândula pineal (SHYJAN et al., 

1990), cérebro e testículo (YOSHIMURA et al., 2008). β3 está presente na retina, fígado, 

testículos e pulmão (ARYSTARKHOVA; SWEADNER, 1997). A subunidade β4 foi 

encontrada no RNA mensageiro do músculo esquelético, mas não é expressa (YOSHIMURA 

et al., 2008).  

 A subunidade catalítica α da Na,K-ATPase possui 10 segmentos transmembranares com 

os sítios de ligação específicos para os íons Na+, K+, ATP e os esteroides cardiotônicos (Figura 

5). Os segmentos extracelulares de subunidade α formam um local de ligação para esteroides 

cardiotônicos (mostrado em vermelho) que inclui as alças TM1-TM2, TM5-TM6, TM7-TM8 e 

vários aminoácidos das regiões transmembranares M4, M6 e M10. O local de ligação para o 

ATP fica no laço intracelular entre o segmento TM4-TM5 (em azul), que constitui o "bolso" de 

nucleotídeos. O domínio P (mostrado em laranja) é o domínio responsável pela fosforilação da 

enzima; está localizado na extremidade proximal e distal de partes do segmento intracelular 

TM4-TM5 e contém uma sequência altamente conservada DKTGT que é um motivo de 

fosforilação, usualmente encontrado em outras ATPases do tipo P (SHINODA et al., 2009). O 

domínio atuador, especificamente o seu motivo TGES, é responsável pelo processo de 

desfosforilação da enzima; ele é constituído pelo laço intracelular TM2-TM3 (mostrado em 

verde) e pela porção citoplasmática NH2-terminal (BAGROV; SHAPIRO; FEDOROVA, 

2009). A subunidade β é uma proteína transmembranar que interage com um motivo 

conservado no laço extracelular TM7-TM8 da subunidade α. O FXYD2 interage 

especificamente com a fosfatidilserina e colesterol entre os domínios transmembrana 8 e 10 e 

dessa forma confere estabilidade à Na,K-ATPase (HABECK et al., 2017; MAYAN; FARFEL; 

KARLISH, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Figura 5. Representação esquemática da estrutura da Na,K-ATPase. Modificado de 

BAGROV; SHAPIRO; FEDOROVA, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mecanismo de reação da Na,K-ATPase (Figura 6) baseia-se no modelo descrito por 

Post-Albers, que fundamenta-se na mudança de afinidade da enzima pelos íons Na+ e K+ e 

também em sua mudança conformacional (ALBERS; FAHN; KOVAL, 1963; POST; SEN; 

ROSENTHAL, 1965). 

Na etapa inicial a enzima encontra-se no estado E1, que possui afinidade pelo Na+ 

citoplasmático. Nessa etapa, a enzima apresenta um ATP previamente ligado e por afinidade 

três íons Na+ ligam-se à ela, o que provoca uma mudança conformacional, fazendo com que o 

resíduo de aspartato da enzima seja fosforilado pelo ATP presente no sítio N. A mudança 

conformacional para o estado E2 faz com que a enzima perca a afinidade por Na+ e tenha maior 

afinidade pelos íons K+. Os sítios de ligação ao sódio então, são expostos para a superfície 

extracelular e nessa conformação os três íons Na+ são liberados e dois íons K+ extracelulares 

ligam-se à enzima. A ligação dos íons K+ faz com que a enzima mude novamente sua 

conformação o que resulta na desfosforilação do resíduo de aspartato, pelo domínio A. 

Recentemente foi descrito que a desoclusão de K+ é acelerada quando o Na+ se liga a um sítio 
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alostérico inespecífico, levando a um aumento de 2 vezes na atividade da ATPase (MONTI; 

MONTES; ROSSI, 2018). O domínio N apresenta-se agora acessível ao nucleotídeo 

intracelular e a ligação do ATP promove a mudança do estado E2 para a conformação E1. Na 

conformação E1 a enzima possui baixa afinidade para K+ e a mudança conformacional resulta 

na abertura do canal intracelular e a subsequente liberação de K+ para o lado citoplasmático 

(KÜHLBRANDT, 2004; HORISBERGER, 2004; KAPLAN, 2002). 

 

Figura 6. Versão simplificada do modelo proposto por Post-Albers para o funcionamento 

fisiológico da Na.K-ATPase. Intermediários no esquema de reação (esquerda) foram 

desenhados (à direita) para melhor compreensão. Os subscritos i e e são para intracelular e 

extracelular, respectivamente. Para o diagrama à esquerda, os cátions oclusos são mostrados 

entre parênteses. Para o diagrama à direita, cada intermediário é representado com seu lado 

citoplasmático (in) voltado para cima. Sob condições fisiológicas, o ciclo de reação prossegue 

no sentido horário. Modificado de MONTI; MONTES; ROSSI, 2018. 

 

 

 

II.3.1 Interação dos esteroides cardiotônicos à Na,K-ATPase 

 

Os moduladores da Na,K-ATPase, como os esteroides cardiotônicos, podem atuar em 

dois mecanismos de ação distintos: na inibição do bombeamento de íons e na ativação de uma 

cascata de sinalização celular (Figura 7). Com atuação no bombeamento de íons, o mecanismo 

pelo qual os esteroides cardiotônicos levam à inibição da atividade da Na,K-ATPase e afetam 

a contratilidade cardíaca é através da ligação específica às alças extracelulares (TM1-TM2, 

TM5-TM6, TM7-TM8) da subunidade α (Figura 5). A primeira alça extracelular da subunidade 

α (aminoácidos de 111 a 122) é o componente mais importante do sítio de ligação aos esteroides 
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cardiotônicos. Alguns aminoácidos das regiões transmembranares (M4, M6 e M10) também 

interagem com ouabaína, sugerindo assim, que uma região hidrofóbica dos esteroides 

cardiotônicos pode ser inserida na membrana, auxiliando a interação com a subunidade α 

(BAGROV; SHAPIRO; FEDOROVA, 2009; BURNS; NICHOLAS; PRICE, 1996; CROYLE; 

WOO; LINGREL, 1997).  

 

Figura 7. Efeitos da ligação dos esteroides cardiotônicos à Na,K-ATPase (BAGROV; 

SHAPIRO; FEDOROVA, 2009). 

 

 

Os esteroides cardiotônicos são potentes inibidores da Na,K-ATPase, e a ouabaína 

possui alta afinidade pela forma E2P desta fosfoenzima (LAURSEN et al., 2015). Em 

concentrações terapêuticas, ocorre uma inibição parcial da Na,K-ATPase (aproximadamente 

30%) que resulta em um aumento temporário na concentração de Na+ intracelular. Com isso, o 

transportador Na+/Ca2+ diminui sua taxa de troca, fazendo com que a concentração de Ca2+ 

intracelular aumente. O aumento da concentração de Ca2+ citosólico estimula a contratilidade 

muscular cardíaca, levando ao efeito ionotrópico. Em doses não terapêuticas (inibição 
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enzimática maior que 60%), os altos níveis de Na+ e Ca2+ intracelulares resultam em efeitos 

tóxicos, demonstrados pelos sintomas de arritmias cardíacas (MELERO; MEDARDE; SAN 

FELICIANO, 2000; THOMAS; GRAY; ANDREWS, 1990). A inibição da Na,K-ATPase pelos 

esteroides cardiotônicos apresenta também efeitos antiproliferativos e pró-apoptóticos, 

resultando em um controle seletivo sobre tumores humanos, mas não na proliferação celular 

normal (NEWMAN et al., 2008; WOLLE et al., 2014). 

A diferença de sensibilidade da NKA a uma variedade de esteroides cardiotônicos, que 

incluem os cardenolídeos e bufadienolídeos, ocorre devido às diferenças na sequência de 

aminoácidos entre as diferentes espécies e isoformas (BLANCO et al., 1999; MOBASHERI et 

al., 2000). A fosforilação da Na,K-ATPase por proteínas quinases também ocorre de maneira 

tecido e isoforma específica (BLANCO; MERCER, 1998). A subunidade α1 da Na,K-ATPase 

pode ser fosforilada por proteínas quinase C (PKC) e proteínas quinase A (PKA). Esta 

fosforilação pode inibir a atividade da enzima, seja por redução da atividade de transporte ou 

por indução de internalização da enzima mediada por clatrina (BERTORELLO et al., 1991). 

A digoxina e outros esteroides cardiotônicos (CTS) exercem seu efeito inibindo a 

atividade da Na,K-ATPase através da ligação às várias isoformas da Na,K-ATPase. Diversos 

estudos têm demonstrado uma correlação entre a superexpressão de subunidades α em células 

cancerígenas específicas comparando com células não cancerosas e a responsividade a células 

cancerígenas (DIEDERICH; MULLER; CERELLA, 2017). Um grande número de amostras 

clínicas de câncer de pulmão de não pequenas células (NSCLC) expressam em excesso 

da subunidade α1 da Na,K‐ATPase, direcionando α1 como um potencial alvo terapêutico. Além 

disso, pacientes com NSCLC que expressam α1 poderiam se beneficiar da quimioterapia 

direcionada usando cardenolídeos. O cardenolídeo UNBS1450 difere estruturalmente da 

ouabaína, digitoxina e digoxina, o que confere uma maior afinidade de ligação por α1, e possui 

uma maior potência antiproliferativa contra as linhagens celulares de NSCLC que expressam 

significativamente a subunidade α1 (A549, Cal-12T e NCI-H727). A atividade antiproliferativa 

nestas células foi maior do que nas células de fibroblasto de pulmão normais que expressam 

menores níveis de α1, e que também apresentaram uma diminuição acentuada na [ATP] 

intracelular na presença de UNBS1450 em comparação com as linhagens celulares tumorais 

(NGUYEN; GARSIA, 2007).  

Nosso grupo de pesquisa sintetizou uma série de derivados da digoxina (derivados γ-

benzilideno digoxina) com substituições no anel lactônico a fim de obter CTS com melhor 

especificidade da isoforma da Na,K-ATPase. Alves et al. 2015 demonstraram que o efeito 

antitumoral dos γ-benzilidenos digoxina sintetizados não está relacionado com a inibição da 
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atividade da Na,K-ATPase ou alteração da sua expressão, sugerindo que o efeito molecular 

clássico destes CTS não está envolvido na citotoxicidade destes derivados (ALVES et al., 

2015). Através de análises docking molecular apresentados em Pêssoa et al. 2018, alguns destes 

derivados mostraram efeitos seletivos para algumas das isoformas da Na,K-ATPase. Os 

compostos BD-3, BD-8 e BD-13 aumentando a atividade NKA α2, BD-5 inibindo NKA α1 e 

NKA α3, BD-10 reduzindo NKA α1, mas estimulando NKA α2 e α3; e BD-14, BD-15 e BD-

16, aumentando a atividade de NKA α3. Estes resultados mostram que os compostos BD são 

novos tipo de CTS com a capacidade de direcionar a atividade da NKA de maneira isoforma-

específica (PESSÔA et al., 2018). 

 

II.3.2 Transdução de sinais através da interação dos esteroides cardiotônicos à Na,K-

ATPase 

 A NKA não é só uma bomba de íons, mas também um importante receptor que é capaz 

de transduzir sinais a partir da ligação de esteroides cardiotônicos. Além do efeito ionotrópico, 

os esteroides cardiotônicos têm sua ação antitumoral a partir da ligação à NKA, que funciona 

como um importante receptor capaz de desencadear uma cascata de sinalização celular (Figura 

8). A enzima atua como um transdutor de sinais através de interações proteína-proteína, a partir 

da membrana plasmática para o núcleo, podendo apresentar semelhanças e diferenças de um 

tipo celular para outro (XIE; ASKARI, 2002).  

A sinalização celular parece estar integrada em domínios de membrana denominados de 

rafts lipídicos. Os rafts lipídicos são regiões enriquecidas com colesterol, esfingolipídios e 

gangliosídeos que apresentam propriedades únicas e específicas nas células, e se comportam 

como principais moduladores da geometria da membrana, movimento lateral de moléculas, 

tráfego e transdução de sinal. Rafts lipídicos se comportam como plataformas que podem 

abrigar diferentes processos de sinalização celular, mediando processos importantes como 

sobrevivência, proliferação celular, apoptose, adesão, migração celular, organização do 

citoesqueleto, exocitose e endocitose. Estes processos desempenham papéis importantes no 

desenvolvimento e progressão do câncer. Portanto, estes domínios podem modular a sinalização 

celular, regulando o destino celular e, portanto, pode ser um alvo importante na terapia contra 

o câncer (MOLLINEDO; GAJATE, 2014). 

Existem dois tipos de rafts lipídicos, os que contêm e os que não contêm caveolina. A 

presença da caveolina provoca invaginações nesses microdomínios, que são então 

caracterizados como cavéolas. As cavéolas são importantes para as vias de sinalização da NKA, 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/signal-transduction
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ricas em colesterol, glicoesfingolipídios, proteínas ancoradas à membrana por GPI 

(glycosylphophatidyl-inositol) e proteínas estruturais, como as caveolinas-1, -2, -3. As 

caveolinas são responsáveis pela regulação de diversas moléculas de sinalização celular, e sua 

desregulação está envolvida na patogênese de muitas doenças humanas. Estudo em cultura de 

células indica que a caveolina-1, a principal proteína constituinte da cavéola, possui papel 

importante em uma variedade de cânceres (COHEN et al., 2004).  

Lisanti e colaboradores foram os primeiros a descrever o importante papel das cavéolas, 

e observaram a abundância de moléculas de sinalização, como proteínas da família Src 

(LISANTI et al., 1994). Estudos observaram que a sinalização a partir da NKA pode ocorrer 

em frações caveolares e não caveolares de membrana. Foram comparadas frações caveolares e 

não caveolares de preparações de rim, onde foi observado que ambas as frações continham Src, 

EGFR, PI3K e várias outras proteínas envolvidas na sinalização induzida por estímulos na 

NKA, indicando que a sinalização não se limita a frações caveolares de membrana (LIU et al., 

2011). Souza e colaboradores demonstraram que a ouabaína reduziu α1 e β1 da NKA de células 

cancerígenas colorretais, e mudanças estruturais e funcionais no complexo de junções 

aderentes. Estes eventos levaram à perda de adesão célula-célula, aumento da viabilidade e 

proliferação celular, e foram mediados pela sinalização ERK1 /2 de maneira independente das 

cavéolas (DE SOUZA et al., 2014). 

 As principais vias de sinalização celular desencadeadas pelos esteroides cardiotônicos 

incluem: EGFR/Src/Ras/MEK/Erk1/2 e já foram confirmadas por diversos pesquisadores 

(ARNAUD-BATISTA et al., 2012; ASKARI; XIE, 2000; HAAS, 2002; HAAS; KOMETIANI, 

2004; KULIKOV et al., 2007; TIAN et al., 2009; XIE; ASKARI, 2002), PI3K (LIU et al., 2004; 

ZHOU et al., 2001) e PKC (AIZMAN et al., 2001; FONTANA et al., 2013; MIYAKAWA-

NAITO et al., 2003; YUAN et al., 2005). A interação entre a família tirosina quinase Src e 

NKA vem sendo estudada como um complexo que funcionaria como um receptor envolvido na 

transmissão de sinais (GABLE et al., 2014; JIANG TIAN, TING CAI et al., 2006). As proteínas 

envolvidas neste complexo de sinalização celular estão representadas na Figura 8.  
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Figura 8. Proteínas envolvidas na transdução de sinal a partir da ligação dos esteroides 

cardiotônicos à Na,K-ATPase atuando como um sinalossoma em cavéolas. Esteroides 

cardiotônicos (CTS) estão envolvidos em várias vias de transdução de sinal. Akt, serina-

treonina quinase; AP-1, ativador de proteína 1; ASK-1, sinal de regulação da apoptose da 

quinase-1; FAK, quinase de adesão focal; GSK3, glicogênio sintase quinase-3; IP3, inositol 

1,4,5-trifosfato; IP3R, receptor de IP3; JNK, membro de MAP quinase; MEK, quinase 

citosólica (MAP quinase-quinase) ativando ERK (MAP quinase); NCX1, transportador 

Na+/Ca2+; NFκB, fator nuclear κB; PI3K, fosfatidilinositol 3-quinase; PLC, fosfolipase C; Raf, 

quinase citosólica (MAP quinase-quinase-quinase); Ras, proteína da via Ras-Raf-Mek-Erk; 

ROS, espécies reativas de oxigênio; SOCs, supressor fisiológico de sinalização de citocinas; 

Src, tirosina quinase; EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico; SP, sódio potássio 

ATPase. Modificado de SCHONER; SCHEINER-BOBIS, 2007. 

 

 

Quinases da família Src (SFKs) representam a maior família de tirosina quinase não 

receptora de 52 a 62 kDa que interagem diretamente com outras tirosinaquinases receptoras, 

receptores de esteroides, receptores acoplados à proteína G, ativadores de transcrição, 

transdutores de sinal e moléculas envolvidas na migração e adesão celular. Estas interações 
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levam a um conjunto diversificado de funções biológicas, incluindo a proliferação, crescimento 

celular, diferenciação, forma celular, motilidade, migração, angiogênese e sobrevivência 

celular (WHEELER; IIDA; DUNN, 2009).  

Alguns estudos mostram que Src se liga à Na,K-ATPase formando um complexo 

receptor em resposta à ligação dos esteroides cardiotônicos. Esta ligação ocorre nos domínios 

CD2 e CD3 da subunidade α1 da Na,K-ATPase, interagindo com os domínios SH2 de Src, e 

mantendo a quinase Src em um estado inativo (JIANG TIAN, TING CAI et al., 2006; YE et 

al., 2011). A ativação de Src induzida pela exposição de células intactas a inibidores da Na,K-

ATPase, como a ouabaína, foi primeiramente relatado por Haas et al. (HAAS; ASKARI; XIE, 

2000). Estudos subsequentes mostraram que a ligação da ouabaína aos domínios extracelulares 

da subunidade α1 leva a mudanças conformacionais no complexo, conduzindo a ativação de 

Src associada, que atua como um transdutor e amplificador de sinal ativando múltiplas cascatas, 

como a via EGFR / Src / Ras / Raf / MEK / MAPK (LI; XIE, 2009; LIU; XIE, 2010; YE et al., 

2011).  

A cascata de sinais parece não depender da inibição enzimática da Na,K-ATPase, e 

ocorre quando esteroides cardiotônicos se ligam a Na,K-ATPase caveolar na presença de Src e 

EGFR (WANG et al., 2004; XIE; ASKARI, 2002). A ligação de esteroides cardiotônicos à 

Na,K-ATPase caveolar pode provocar a endocitose do complexo CTS-Na,K-ATPase-Src-

EGFR de modo similar aos receptores tirosina quinases clássicos (LIU; XIE, 2010). 

Experimentos utilizando linhagem de células epiteliais e fibroblastos sugerem que Src e EGFR 

agem sinergicamente para aumentar a proliferação e invasão celular (BOYER et al., 1997; 

TICE et al., 1999). A ouabaína, por exemplo, é capaz de inibir a sinalização do EGFR em 

células de meduloblastoma, mas não células de glioblastoma, e impede a migração celular 

induzida por EGF (WOLLE et al., 2014). 

Deste modo, após a interação do ligante, os receptores formam homo ou heterodímeros, 

ativando assim o domínio tirosina quinase intracelular e ativam outras proteínas que incluem a 

Erk1/2 (MAPK) e vias fosfoinositídeos-3 (PI3K/Akt) que são conhecidas por desempenhar 

papéis fundamentais na proliferação celular, sobrevivência, diferenciação em fibroblastos e em 

células epiteliais (WONG; GUILLAUD, 2004). Foi identificado que a ouabaína e Na,K-

ATPase pode regular negativamente a migração celular por dois mecanismos: um deles é via 

fosforilação da p130cas Tyr, impactando diretamente na polimerização da actina e o segundo é 

via ERK1,2 levando a separação do núcleo e centrossomo, também levando a um bloqueio da 

migração celular (OU et al., 2017). 
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Está bem descrito que a inibição da Na,K-ATPase por esteroides cardiotônicos aumenta 

a concentração de Na+ intracelular, e, consequentemente, aumenta a concentração de Ca2+
 

momentaneamente. Além de atuar no aumento da contratilidade cardíaca, o íon cálcio pode 

atuar como um segundo mensageiro intracelular, ativando diversas proteínas quinases, como a 

proteína quinase C (PKC). A PKC pode ser ativada por Ca2+ através de outros mensageiros 

intracelulares, o diacilglicerol (DAG) e IP3, via fosfolipase C. A ativação da fosfolipase C leva 

à hidrólise de PIP2, liberando os mensageiros intracelulares inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) e 

DAG, que irão participar na liberação do estoque de Ca2+ intracelular do retículo 

endoplasmático e posteriormente, levar à ativação de PKC (CARPENTER; JI, 1999). 

Sabe-se que sinais de Ca2+ governam uma série de funções celulares vitais e, portanto, 

são necessários para a sobrevivência da célula. No entanto, estudos recentes têm enfatizado o 

papel crucial do íon Ca2+ na regulação da morte celular. É bem estabelecido que a sobrecarga 

celular de Ca2+, ou a perturbação da concentração de Ca2+ intracelular compartimentalizado, 

pode provocar citotoxicidade e levar a sinalização da morte celular não só por apoptose, mas 

também através de outras modalidades de morte celular, incluindo necrose, autofagia ou 

anoikis. Assim, a morte celular pode ser provocada por uma perda do controle homeostático do 

Ca2+, mas também pode ser desencadeada por alterações sutis de Ca2+ no interior de 

compartimentos intracelulares. O estresse causado pelo esgotamento de Ca2+ do retículo 

endoplasmático, ou alterações nos sistemas de transporte do Ca2+, pode ser ligada diretamente 

a ativação caspases no processo de morte celular por apoptose (ZHIVOTOVSKY; ORRENIUS, 

2011). 

II.4 Internalização da Na,K-ATPase e mecanismos de morte celular induzida por 

Cardenolídeos 

 

Estudos recentes indicam alvos intracelulares adicionais para os esteroides 

cardiotônicos, que incluem o tráfego endossomal da NKA e Src quinase. Esse mecanismo leva 

à diminuição da atividade da NKA e poderia, portanto, contribuir para a viabilidade diminuída 

das células cancerígenas (DIEDERICH; MULLER; CERELLA, 2017). A ouabaína induz a 

internalização da subunidade α1 na linhagem celular de carcinoma de pulmão humano H1299, 

de uma maneira Src- ou PI3K independente, levando ao acúmulo de subunidades α1 

intracelulares após a inibição da degradação lisossomal, mas não do proteassoma. Cherniavsky-

Lev et al mostraram a internalização da subunidade α1 em células humanas de câncer de pulmão 

(H1299) através da co-localização com proteína de membrana associada ao lisosssomo LAMP1 



41 
 

(marcador lisossomal) e não foi observada com marcadores de Golgi ou nucleares. Eles 

propuseram que a internalização e degradação de bombas inibidas pode ser desencadeada por 

uma alteração conformacional da estrutura da Na,K-ATPase ligada à ouabaína, e a substituição 

por novas proteínas sintetizadas, representam uma maneira eficiente e rápida para as células se 

recuperarem de um nível transitoriamente alto de CTS circulante e removerem a ouabaína 

endógena da circulação (CHERNIAVSKY-LEV et al., 2014). A ouabaína também estimula 

uma via de endocitose dependente de clatrina, que transloca a Na,K-ATPase para os 

compartimentos intracelulares de células do túbulo proximal (LLC-PK1) (LIU et al., 2004).  

Uma internalização extensa e duradoura das subunidades da Na,K-ATPase pode ser 

causada por esteroides cardiotônicos com alta afinidade pela enzima. Isso pode levar a um 

desequilíbrio iônico nas células cancerígenas e, como consequência, levar à morte por vias não 

canônicas. Diferentes CTS naturais ou hemisintéticos poderiam se ligar com uma afinidade 

ainda maior para NKA, ativando assim internalização endocítica similar ou mais forte. O 

esteroide cardiotônico UNBS1450 ativou mecanismos de morte celular não-canônicos em 

NSCLC humano nas linhas celulares A549, A427, CAL-12T e NCI-H727. Isso ocorreu devido 

a diminuição na expressão de Hsp70 em ambos os níveis de mRNA e proteína para 

eventualmente induzir a permeabilização da membrana lisossômica (LMP). A Figura 9 

apresenta uma visão geral de regulação endossômica e os tipos de morte celular que podem ser 

induzidas por esteroides cardiotônicos (DIEDERICH; MULLER; CERELLA, 2017). 

 

Figura 9. A) Visão geral do direcionamento endossômico de Na,K-ATPase induzida por 

glicosídeos cardíacos.  B) Alvos intracelulares de CTS não relacionados à Na,K-ATPase, que 

podem causar morte celular por apoptose, autofagia, necroptose, estresse do retículo 

endoplasmático e morte celular imunogênica. Modificado de DIEDERICH; MULLER; 

CERELLA, 2017. 
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II.5 Síntese de novos esteroides cardiotônicos  

 

II.5.1 Derivados da digoxina 

 

 Novos compostos derivados da digoxina foram sintetizados no Laboratório de Síntese 

Orgânica e Nanoestruturas da Universidade Federal de São João Del-Rei Campus Centro-Oeste 

Dona Lindu, coordenado pelo Professor Doutor José Augusto Ferreira Perez Villar. A síntese 

foi realizada a partir da condensação de aldeídos aromáticos, contendo diferentes grupos 

terminais na molécula de digoxina: metoxi (BD-1), cloro (BD-2), flúor (BD-3), dimetilamino 

(BD-4), nitro (BD-5) e cloro (BD-6) (Figura 10). Dos γ-benzilidenos digoxina sintetizados, 21-

p-dimetilaminobenzilideno digoxina (BD-4 – também denominado por DGB5 em nosso grupo 

de pesquisa) foi o esteroide cardiotônico que apresentou melhor efeito citotóxico contra células 

de carcinoma de colo uterino (HeLa) e carcinoma colorretal humano (RKO) (ALVES, 2013; 

ALVES et al., 2015).  

 

Figura 10. Síntese dos γ-benzilidenos digoxina. A) Derivados de digoxina B) Síntese de 1-

BD a 6-BD: Z-21-p-metoxi-benzilideno digoxina (BD-1) (p-OMe), diclorobenzilideno 

digoxina (BD-2) (2,3-Cl), 21-p-flúorbenzilideno digoxina (BD-3) (p-F), Z-21-p-

dimetilaminobenzilideno digoxina (BD-4) (p-N(CH3)2), 21-m-nitrobenzilideno digoxina (BD-

5) (m-NO2) e 21-p-clorobenzilideno digoxina (BD-6) (p-Cl). Adaptado de Alves et al. (2015). 

 

 O composto 21-BD (Figura 11B) é outro esteroide cardiotônico sintetizado por nosso 

grupo, em que foi adicionado um grupo estireno ao anel lactona da digoxina, e apresentou 

efeitos interessantes em diferentes modelos celulares, com propriedades funcionais no 

tratamento do câncer e em doenças onde ocorre a proliferação celular. A modelagem molecular 

mostrou que 21-BD se liga à NKA com baixa afinidade, além de reduzir a atividade da NKA 

somente em concentrações elevadas (em milimolar). O derivado da digoxina também induz a 
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apoptose, reduzindo assim, a viabilidade celular em células de câncer, mas não em células 

epiteliais normais. 21-BD regula positivamente claudina-4 e ZO-1 e regula negativamente as 

proteínas juncionais claudina-02, aumentando o fechamento das junções “tight” em células 

epiteliais (ROCHA et al., 2014a).  

 

Figura 11. Estrutura molecular da digoxina (A) e 21-Benzilideno digitoxina (21-BD) (B) 

(VIEIRA et al., 2018). 

 

 

 

 

 

II.5.2 Derivados da digitoxina  

 

Diante do crescente interesse na pesquisa dos CTS como quimioterápicos, e visto que 

os derivados da digoxina, como o 21-BD, já haviam apresentado efeitos celulares interessantes, 

mesmo apresentando altos valores de IC50, novos CTS foram sintetizados a partir de 

modificações na molécula da digitoxina: DGIB1 e DGIB5 (Figura 12). Os novos CTS foram 

criados a fim de encontrar novas compostos com concentrações citotóxicas menores do que as 

apresentadas pelos derivados da digoxina.  

 

Figura 12. Estruturas moleculares dos derivados da digitoxina DGIB1 e DGIB5. 
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A síntese foi realizada pelo grupo de pesquisa liderado pelo Professor José Augusto 

Villar no Laboratório de Síntese Orgânica e Nanoestruturas na Universidade Federal de São 

João Del Rei e os compostos foram cedidos para a realização do presente projeto no Laboratório 

de Bioquímica Celular, para a avaliação de seus efeitos biológicos. 

 

III. OBJETIVOS 

 

III.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o mecanismo de ação molecular de dois novos esteroides cardiotônicos 

derivados da digitoxina (DGIB1 e DGIB5) em linhagens de células tumorais e não tumorais, 

analisando os efeitos citotóxicos e os efeitos na enzima Na,K-ATPase através de estudos in 

vitro. 

III.2 Objetivos específicos 

 

● Avaliar o efeito citotóxico dos esteroides cardiotônicos digitoxina, e seus derivados 

(DGIB1 e DGIB5) pelo método de MTT em células de câncer de colo uterino (HeLa), 

carcinoma colorretal humano (RKO), câncer de próstata (PC3), câncer de pulmão 

(A549) e células não tumorais de fibroblasto de pulmão (WI-26VA4); 

● Avaliar a modulação da atividade ATPásica da Na,K-ATPase purificada de rim de porco 

na presença de concentrações crescentes de digitoxina, DGIB1 e DGIB5; 

● Determinar a atividade ATPásica da Na,K-ATPase em preparação de membrana de 

células A549 e WI-26VA4 tratadas em cultivo por 48 horas com digitoxina, DGIB1 e 

DGIB5; 

● Avaliar o efeito DGIB1 e DGIB5 diretamente na Na,K-ATPase de membrana das 

células A549;  

● Avaliar o perfil de expressão das subunidades α1 e ꞵ1 da Na,K-ATPase por western 

blotting na membrana de células A549 e WI-26VA4 após tratamento das células com 

DGIB1 e DGIB5 e digitoxina; 

● Analisar por imunofluorescência a localização celular das subunidades α1 e ꞵ1 da Na,K-

ATPase nas células A549 após tratamento das células com DGIB1 e digitoxina; 
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IV. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

IV.1 Preparo dos esteroides cardiotônicos derivados da digitoxina  

 

Os compostos foram preparados a partir de uma diluição dos produtos da síntese, 

primeiramente em 100 % de DMSO (solução estoque mantidas a -20 °C). A solução estoque 

foi diluída no momento do uso em meio de cultura a 1% SFB, para serem aplicadas nas células 

em cultivo, ou em água MilliQ ultrapura para os testes de atividade da Na,K-ATPase.  Durante 

o tratamento, as drogas foram diluídas de modo que a concentração final de DMSO não 

superasse 1% nas células, evitando os efeitos tóxicos deste solvente. 

IV.2 Cultivo Celular e reagentes 

 

As linhagens celulares utilizadas no estudo foram de adenocarcinoma cervical uterino 

humano (HeLa) adquirida do ATCC (ATCC®CCL-2), células de carcinoma colorretal humano 

(RKO) (ATCC®CRL-2577), células de câncer de próstata (PC3) (ATCC®CRL-1435), células 

de carcinoma de pulmão humano (A549) (ATCC®CCL-185) (Figura 13), e células de 

fibroblasto embrionário de pulmão humano (WI-26VA4) (ATCC®CCL-95.1) (Figura 13).  

Para manutenção e crescimento celular, foram utilizados os meios de cultura DMEM 

(Dulbecco's Modified Eagle's Medium, Sigma-Aldrich) ou RPMI (RPMI 1640-Medium, 

Sigma-Aldrich) estéril suplementado com 10 % (v/v) de soro fetal bovino (SFB, Gibco®, 

EUA), 10 % (v/v) de antibiótico-antimicótico (penicilina, estreptomicina e anfotericina B) 

(Gibco®, EUA) ou 40 μg/mL de gentamicina. As células foram mantidas em frascos de cultura 

estéreis de 75 cm2 ou 25 cm2 em estufa a 37 ºC, em atmosfera com 5 % de CO2.  Antes da 

realização dos procedimentos experimentais, as células foram submetidas à análise em 

microscópio para garantir a ausência de bactérias, levedura e fungos. 

Para manutenção dos nutrientes necessários à proliferação celular ideal, o meio de 

cultura foi descartado, as células lavadas com tampão PBS estéril [pH=7,4] (NaCl 137 mM, 

KCl 2,7 mM e PO4
3- 10 mM) e incubadas com meio novo, numa periodicidade de 2 a 3 dias. 

No repique celular, o meio de cultura foi descartado, as células foram lavadas com PBS, 

incubadas com tripsina 0,05 % por 3 minutos, a 37 ºC, em atmosfera umedecida de 5 % de CO2, 

e novo meio de cultura suplementado com 10% SFB foi adicionado para cessar a ação da 

tripsina. Posteriormente, a suspensão celular foi centrifugada por 5 minutos a 1.063 g (ou 2.400 

rpm - centrífuga Macro IV EV:025 – EVLAB), o sobrenadante foi descartado, e o pellet foi 
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ressuspendido em meio de cultura. Para a padronização do número de células em cada 

procedimento experimental uma alíquota da suspensão celular foi retirada e diluída 1:1 em azul 

de Tripan e as células foram contadas em câmara de Neubauer.  

 

Figura 13. Imagem de microscópio invertido de células de pulmão A549 e WI-26VA4 

cultivadas no Laboratório de Bioquímica Celular (UFSJ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3 Ensaio de viabilidade celular – MTT 

 

O ensaio de citotoxicidade consiste na conversão do MTT (3-(4,5 dimetiltiazol-2yl)-2-

5-difenil-2H tetrazolato de bromo), um sal tetrazólico amarelo solúvel em água, em cristais de 

formazan, de cor púrpura e insolúveis em água. Esta conversão é realizada pela clivagem 

redutiva do anel tetrazólico do MTT pelo sistema da succinato desidrogenase de mitocôndrias 

ativas (SLATER; SAWYER; STRÄULI, 1963). Sendo assim, somente as células viáveis 

poderão converter o MTT em cristais de formazan, gerando uma coloração púrpura. A formação 

de cristais de formazan é detectada por espectrofotometria servindo como uma estimativa do 

número de células viáveis após o tratamento com os esteroides cardiotônicos. 

O esteroide cardiotônico digitoxina e os novos compostos derivados da digitoxina, 

(DGIB1 e DGIB5) foram submetidos a testes in vitro em diversas linhagens celulares 

cancerígenas e também em células normais, a fim de verificar a sensibilidade dos diferentes 

tipos celulares a estes compostos. Os ensaios de viabilidade celular foram realizados em células 

de carcinoma de colo uterino (HeLa), células de carcinoma colorretal humano (RKO), células 

de câncer de próstata (PC3), células de câncer de pulmão (A549) e células de fibroblasto de 

pulmão (WI-26VA4).  Foram semeadas 5x104 células por poço em placas de 96 poços, por 24 

horas, até total aderência, e depois incubadas com concentrações crescentes de digitoxina, 

DGIB1 e DGIB5 diluídas em meio de cultura suplementado com 1% SFB, em triplicata. Após 

Carcinoma de pulmão 

humano (A549) 
Fibroblasto humano de tecido 

embrionário de pulmão (WI-26-VA4) 
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48 horas de exposição dos compostos, o meio foi retirado e as células foram submetidas ao 

ensaio de MTT adicionando-se 100μL de MTT 0,5 mg/mL em cada poço. Depois de três horas, 

os cristais de formazan foram solubilizados com 50μL de DMSO, por poço, por 10 minutos, 

prosseguindo-se com a leitura espectrofotométrica em leitor de microplacas (BioTek - Power 

Wave XS2) em comprimento de onda de 550 nm utilizando o Gen5 (Data Anaysis Software - 

BioTek). Foram realizados três experimentos independentes, com passagens diferentes da 

célula para cada experimento. O IC50 (inibição do crescimento em 50% da linhagem celular) e 

o índice de seletividade (IS) dos compostos foram calculados em cada tipo celular. O IC50 foi 

calculado através de uma curva dose-resposta, em função da regressão linear pelo programa 

GraphPad Prism 5.  

O IS dos compostos foi calculado a partir da razão dos valores de IC50 encontrados para 

células normais (WI-26VA4) sobre o IC50 das células tumorais (HeLa, RKO, PC3 e A549). 

Quanto maior o valor de IS, o agente analisado é mais ativo contra a linhagem tumoral e menos 

citotóxico para a linhagem normal. Neste trabalho, foi considerado como um promissor 

candidato antitumoral, a substância que apresentar um IS > 3 (CHELOPO et al., 2013).  

IV.4 Preparação de frações de membrana para acesso à Na,K-ATPase  

 

 A fração de membrana das células A549 e WI-26VA4, tratadas por 48 horas em 

condições estéreis com os novos esteroides cardiotônicos derivados da digitoxina, foi isolada 

para ter acesso à Na,K-ATPase membranar. Foram cultivadas 22,5x105 células em garrafas de 

cultivo de 75 cm2, onde as células ficaram em crescimento até atingirem 80 a 90% de 

confluência. As células A549 e WI-26VA4 foram tratadas com digitoxina, DGIB1 e DGIB5 

com suas respectivas concentrações do IC50, uma concentração abaixo e outra concentração 

acima do IC50. Após 48 horas de tratamento, as células foram lavadas três vezes com PBS 

gelado e removidas utilizando um “scraper rubber policeman” (rodo para células em cultura) 

na presença de tampão de preparação de membrana contendo: tris 6 mM (pH 6,8), imidazol 20 

mM, sacarose 0,25 M, SDS  0,01 %, EDTA 3 mM e coquetel de inibidor de protease (SIGMA- 

ALDRICH - P2714) na diluição de 1:100 uL de tampão. As células foram maceradas em 

homogeneizador de tecidos celulares tipo potter CT-136 (Cientec®) por 30 vezes em banho de 

gelo. A amostra macerada foi centrifugada a 10.000 g por 20 minutos a 4 °C. O pellet foi 

descartado e o sobrenadante centrifugado a 70.000 g por 60 minutos a 4°C em ultracentrífuga 

OPTIMA XE (Beckman Coulter, Brea, California, USA). O sobrenadante foi descartado e o 



49 
 

pellet ressuspendido em 250 μL de tampão de preparação de membrana, obtendo-se assim, a 

fração de membrana que foi armazenada a -20°C. 

Preparações de membrana da NKA purificada foram cedidas pelo Prof. Carlos Frederico 

Leite Fontes do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, Laboratório de estrutura e 

Regulação de Proteínas e ATPases da UFRJ.  A NKA purificada foi obtida a partir da medula 

renal de porco como proposto por Jørgensen (1974), com as modificações descritas por Jensen, 

Nørby e Ottolenghi (JENSEN; NRBY; OTTOLENGHI, 1984). As preparações de estoque 

foram mantidas a -20 °C em tampão de armazenamento ISE (imidazol 12,6 mM, EDTA 0,625 

mM, sacarose 250 mM, titulada para pH 7,4 com HCl). 

 

IV.5 Determinação da concentração de proteínas totais  

 

As amostras foram submetidas à dosagem de proteínas totais pelo método descrito por 

Bradford, em 1976 (BRADFORD, 1976). 

 

IV.6 Determinação da atividade da Na,K-ATPase  

 

A atividade da Na,K-ATPase foi determinada pela quantificação do fosfato inorgânico 

(Pi) liberado pela hidrólise de ATP pela Na,K-ATPase, usando o método colorimétrico de Fiske 

(FISKE, 1925). Os experimentos foram realizados em placas de ELISA de 96 poços. A mesma 

quantidade de proteínas obtidas a partir da membrana celular foi adicionada em cada poço (20 

µg de proteína), e todos os ensaios foram realizados na presença e ausência do inibidor ouabaína 

(1 mM), podendo-se assim descartar a atividade das outras ATPases presentes na fração de 

membrana.  

A reação enzimática foi iniciada com a adição de meio reacional contendo Tris-HCl 

40mM, NaCl 120mM, KCl 20 mM, MgCl2 5 mM e ATP 3 mM. A placa foi incubada em banho-

maria a       37 ºC por uma hora. Após o tempo de incubação, a reação foi parada com 100 μL 

de SDS 1 % sem fosfato em cada poço. Adicionou-se 100μL da solução de molibdato de 

amônio/reagente de Fiske na proporção 5:1, que foi preparada no momento do uso, por ser 

fotossensível. Após a adição da solução, foram aguardados 15 minutos para ocorrer a 

complexação do Pi, e seguiu-se com a realização da leitura em leitor de microplacas (BioTek - 

Power Wave XS2) em comprimento de onda de 660 nm, utilizando o Gen5 (Data Anaysis 

Software - BioTek).   
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 Para os experimentos de frações de membrana isolada tratadas com os esteroides 

cardiotônicos, foi realizada uma preparação de membrana das células A549 sem tratamento, 

como descrito anteriormente. Destas frações de membrana celulares, foi adicionado 5 µg de 

proteína em eppendorf de 500 µL, e incubadas durante 1 hora, a 37 °C, com concentrações 

crescentes de digitoxina, DGIB1 e DGIB5 (variando de 0,1 µM a 500 µM) na presença de meio 

reacional sem ATP. Foi adicionado também a ouabaína 1 mM em um dos poços para descartar 

as outras ATPases presentes na fração de membrana. Após o tempo de incubação, iniciou-se a 

reação com 3 mM de ATP e seguiu-se o experimento de atividade como descrito acima. Antes 

da adição da solução de Fiske, as amostras foram transferidas para placas de 96 poços para 

realização da leitura no leitor de microplacas. Os experimentos foram realizados em triplicata, 

a partir de 3 experimentos independentes, utilizando membranas com passagens celulares 

diferentes. Os valores da atividade da NKA foram obtidos em nmolPi/min/mg de proteína. 

Para a dosagem da atividade da NKA purificada de rim de porco, foram adicionados 

uma quantidade de 2,4 µg de proteína em cada eppendorf e a atividade foi determinada a partir 

da incubação da enzima com concentrações crescentes dos CTS digitoxina, DGIB1, DGIB5 e 

também de 21-BD diluídos em meio reacional contendo: Tris 40 mM, NaCl 130 mM, KCl 20 

mM e MgCl2 5 mM. A reação foi iniciada com ATP 3 mM e foi aguardado 15 minutos de 

reação a 37°C.  

IV.7 Análises de expressão proteica da Na,K-ATPase por Western Blotting 

 

Para a análise da expressão da enzima Na,K-ATPase, as frações de membrana foram 

preparadas para a corrida em um gel de eletroforese. 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, 

20 µg. A amostra diluída foi aquecida a 72°C por 7 minutos. Posteriormente, as amostras foram 

corridas em um gel de poliacrilamida 10% (Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel 

electrophoresis-SDS-PAGE). 

A corrida do gel foi realizada a uma voltagem de 90V até as proteínas saírem do gel de 

empacotamento, e depois foi transferida para a voltagem fixa de 100 V, com a amperagem e 

potência abertas. As proteínas do gel de poliacrilamida foram transferidas para uma membrana 

de nitrocelulose (UltraCruzTM) por 2 horas, a uma amperagem fixa de 400 mA em tampão de 

transferência (Tris-base 25 mM, Glicina 192 mM e Metanol 20 %). A eficiência da transferência 
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foi avaliada corando-se a membrana de nitrocelulose com solução de vermelho Ponceau 

Xilidina (DINÂMICA).  

Para bloquear ligações inespecíficas dos anticorpos utilizados, a membrana foi 

bloqueada por 1 hora com leite desnatado a 5% diluído em T-TBS (Tris-Base 100 mM, NaCl 

0,9 % e Tween 0,1 %). Posteriormente, a membrana foi lavada duas vezes por 5 minutos cada 

com T-TBS e incubada durante a noite com anticorpo primário anti-α1 da Na,K-ATPase (sc-

21712 - SANTA CRUZ) diluído 1:500 em T-TBS. No dia seguinte, a membrana foi lavada três 

vezes por 10 minutos cada e incubada por 2 horas com anticorpo secundário anti-mouse (sc-

2005 - Goatanti-mouse IgG-HRP – SANTA CRUZ), diluído 1:2000 T-TBS. Após a incubação, 

a membrana foi lavada duas vezes, por 5 minutos, com T-TBS 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 software 

(http://rsb.info.nih.gov/ij). Os Western Blotting foram realizados em triplicata, a partir de 3 

experimentos independentes, utilizando membranas com passagens celulares diferentes. Os 

valores foram expressos a partir da padronização dos valores obtidos pela densitometria de cada 

banda dividida pela soma de todas as bandas, em seguida, os valores obtidos a partir das células 

tratadas foram comparados estatisticamente com o grupo de controle. 

IV.8 Imunofluorescência da Na,K-ATPase 

 

Células A549 (1x105 células) foram semeadas sobre lamínulas estéreis (24x24 mm) em 

placas de 6 poços, mantidas em incubadora úmida a 37 ºC e 5 % de CO2. Após atingirem 80 a 

90% de confluência (em aproximadamente 48h), as células foram tratadas por 48 horas com 

DGIB1 (1µM e 7 µM), DGIB5 (1µM e 5 µM), digitoxina (35nM) solubilizadas em meio de 

cultura a 1 % SFB. Após o período de tratamento, o meio de cultura foi retirado, e as lamínulas 

contidas nos poços foram lavadas 2 vezes com PBS 1 X, cuidadosamente. Foi adicionado, em 

cada poço, metanol (P.A. - 100 %) gelado (pré-armazenado em freezer a -20 ºC) para fixação 

das células nas lamínulas. A placa foi levada ao freezer por 10 minutos a -20 ºC.  

As células foram lavadas 2 vezes com PBS/CM (pH 8,0) (PBS com 0,1 mM CaCl2 e 1 

mM de MgCl2) por 5 minutos e reidratadas com PBS/CM (pH 8,0) por 15 minutos. 
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Posteriormente, as lamínulas foram bloqueadas com 5% de albumina do soro bovino (BSA) em 

PBS/CM (pH 8,0) por 1 hora à temperatura ambiente (T.A.). As lamínulas foram incubadas 

com os anticorpos monoclonais mouse Na,K-ATPase α1 (C464.6) sc-21712 e Na,K-ATPase β1 

(464.8) sc-58626 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) na diluição de 1:75 em 

1% de BSA + 0,1% triton em PBS/CM (pH 8,0) por 3 horas em câmara escura e úmida à T.A. 

 Após a incubação, as lamínulas foram lavadas 3 vezes de 5 minutos cada com PBS/CM 

(pH 8,0). Posteriormente, foram incubadas com anticorpo secundário rabbit anti-mouse IgG 

conjugado com CruzFluor 488: sc-362259, diluição 1:100 (Santa Cruz Biotechnology, Santa 

Cruz, CA, USA) por 1 hora a temperatura ambiente. Foi utilizada uma gota do meio de 

montagem Fluoroshield with DAPI - F6057 (SIGMA) para montagem das lamínulas nas 

lâminas de microscopia e analisadas em microscópio de fluorescência (Zeiss Imager M2, 

AXIO, Zeiss, Gottingen, Germany) no Laboratório de Microscopia e Microanálise do IBILCE 

– UNESP, São José do Rio Preto, SP. Foram realizados três experimentos independentes com 

diferentes passagens da célula A549 e foram escolhidas as imagens representativas de cada 

tratamento. 

 

IV.9 Análises Estatísticas 

 

As análises estatísticas e os todos os gráficos desta tese foram realizadas utilizando-se 

o programa GraphPad Prism 5 (Prism®, GraphPad Software Inc., versão 5). Foi utilizado o 

teste One-way ANOVA (Analysis of Variance) para comparação de mais de duas médias, 

seguida do teste de Tukey (Tukey’s post-hoc test) para identificação das médias com diferença 

estatisticamente significantes. Os resultados foram expressos em média e erro padrão da média 

(EPM) e foram estabelecidos p < 0,05 (*).  

 

V. RESULTADOS   

 

V.1 Efeito citotóxico de DGIB1, DGIB5 e digitoxina em células tumorais e não tumorais 

 

O efeito citotóxico dos esteroides cardiotônicos digitoxina, DGIB1 e DGIB5 foi 

avaliado por meio do ensaio de viabilidade celular (MTT) em células de carcinoma de colo 

uterino (HeLa), células de carcinoma colorretal humano (RKO), células de células de câncer de 
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próstata (PC3), células de câncer de pulmão (A549), células de fibroblasto de pulmão (WI-

26VA4) por 48 horas de tratamento. 

 Os valores do IC50 dos resultados obtidos pelo ensaio de citotoxicidade nas diferentes 

linhagens celulares tumorais e na linhagem celular não-tumoral estão apresentados na Tabela 

2. DGIB1 e DGIB5 apresentaram efeitos de inibição do crescimento celular, e o IC50 variou de 

5 a 11 µM nas células em estudo. Já a digitoxina apresentou IC50 entre 23,9 a 57,4 nM para as 

células tumorais, enquanto que na célula normal de fibroblasto de pulmão (WI-26VA4) foi de 

74 nM. As células A549 foram as mais sensíveis ao tratamento com os derivados da digitoxina 

na concentração do IC50, seguindo a ordem de sensibilidade para DGIB1: A549 > PC3 > HeLa 

> WI-26VA4 > RKO e para DGIB5: A549 > RKO > WI-26VA4 > PC3 > HeLa. 

 Com relação à seletividade dos compostos pelas células tumorais quando comparado à 

célula normal (WI-26VA4), apenas a célula HeLa apresentou o índice de seletividade maior 

que 3 para a digitoxina. As outras células cancerígenas não apresentaram seletividade para os 

três compostos.  

 

Tabela 2. Efeito citotóxico da digitoxina e seus derivados DGIB1 e DGIB5 nas células 

HeLa, RKO, PC3, A549 e WI-26VA4. Representação da média do IC50 ± erro padrão da média 

(EPM) de 3 experimentos independentes e índice se seletividade (IS), que foi calculado da 

seguinte forma: IS = IC50 WI-26VA4/IC50 HeLa, RKO, PC3 ou A549. 

 

Pode-se destacar dentre as diferenças encontradas, que a célula de pulmão WI-26VA4 

é mais resistente aos compostos quando comparada às células tumorais de pulmão A549. Essa 

diferença de seletividade é interessante no sentido de investigar comparativamente os efeitos 

deste composto em uma célula tumoral (A549) e uma célula normal (WI-26VA4).  Neste 

contexto, com base nestes resultados, selecionamos as células WI-26VA4 e A549 para a melhor 

investigar os efeitos dos compostos DGIB1 e DGIB5. 
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V.2 Efeito dos esteroides cardiotônicos digitoxina, DGIB1 e DGIB5 na Na,K-ATPase 

 

V.2.1 Modulação da atividade da Na,K-ATPase purificada 

 

Sabendo que os esteroides cardiotônicos são uma classe de compostos que atuam na 

Na,K-ATPase, o efeito destes novos compostos sintéticos foi avaliado diretamente na enzima 

purificada de rim de porco. A atividade ATPásica a 37 °C foi encontrada na faixa de 2 a 3 

µmol.mg–1.min−1, valores compatíveis com preparações funcionais. Diante dos resultados 

apresentados na Figura 14, pode-se observar que apenas a digitoxina apresentou um efeito 

inibitório da atividade da enzima a partir de 1 µM. O IC50 para a inibição enzimática da Na,K-

ATPase na presença da digitoxina foi de 2,2 µM. A presença do cardiotônico sintético DGIB1 

não foi capaz de causar nenhuma alteração na atividade enzimática e o esteroide DGIB5 reduziu 

a atividade somente na maior concentração (100 µM). O composto 21-BD, derivado do 

esteroide cardiotônico digoxina, também foi testado na NKA purificada. Assim como os 

derivados da digitoxina, 21-BD não causou nenhuma modulação na atividade da enzima. 

 

Figura 14. Curva de inibição da atividade da Na,K-ATPase purificada. Curva dose-

resposta da atividade da Na,K-ATPase purificada de preparação de rim de porco incubada com 

digitoxina, DGIB1, DGIB5 e 21-BD em concentrações crescentes. Os dados foram 

representados pela média±EPM de 3 experimentos independentes. Análise de variância 

(ANOVA) com teste de comparação múltipla de Tukey *Diferença significativa com p < 0,05 

quando comparado à enzima não tratada. 
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V.2.2 Efeito de DGIB1 na atividade da Na,K-ATPase de A549 e WI-26VA4 

 

Sabendo que DGIB1 e DGIB5 não inibem a NKA purificada de rim de porco, foi 

avaliado se estes CTS poderiam atuar na enzima das células A549 e WI-26VA4. O esteroide 

cardiotônico DGIB1 foi capaz de modular a atividade da NKA das células A549 em todas as 

concentrações analisadas (Figura 15A), inibindo a atividade em 24% na concentração de 1 µM, 

53% a 7 µM (IC50), e 40% a 15 µM. A digitoxina na concentração do IC50 (35 nM) inibiu a 

atividade em 53%. Na célula WI-26VA4 (Figura 15B) somente as concentrações de 10 µM e 

15 µM reduziram a atividade da NKA em 50 e 67%, respectivamente. A concentração de 1 µM 

de DGIB1 não alterou a atividade da enzima. Estes dados demonstram que o derivado da 

digitoxina DGIB1 tem um efeito inibitório na NKA quando o tratamento é realizado nas células 

intactas, pois esta inibição não é observada quando a fração de membrana isolada da A549 é 

tratada com concentrações crescentes de DGIB1 (Figura 15C).  
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Figura 15. Efeito de DGIB1 na atividade da Na,K-ATPase de células A549 e WI-26VA4. 

A) Células A549 tratadas por 48 horas com DGIB1. B) Células WI-26VA4 tratadas por 48 

horas com DGIB1 C) Fração de membrana de A549 incubada por 1 hora com DGIB1. Os 

resultados foram representados pela média±EPM de 3 experimentos independentes e avaliados 

pela análise de variância (ANOVA) com teste de comparação múltipla de Tukey. *Diferença 

significativa com p < 0,05 quando comparado ao controle não tratado. 

 

V.2.3 Efeito de DGIB5 na atividade da Na,K-ATPase de A549 e WI-26-VA4 

 

Diferentemente de DGIB1, o esteroide cardiotônico DGIB5 inibe a enzima NKA apenas 

das células tumorais A549 (Figura 16A), não afetando a atividade enzimática da célula WI-

26VA4 em nenhuma das concentrações analisadas (Figura 16B). Na linhagem A549 a inibição 

na presença de DGIB5 foi de 40% na concentração 5 µM, 52% em 15 µM e 53% com digitoxina 

35nM. Em WI-26VA4 somente a digitoxina a 74 nM foi capaz de reduzir a atividade. DGIB5 

também reduz a NKA da membrana isolada de A549 a partir da concentração do IC50 (5 µM) 

(Figura 16C).  
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Figura 16. Efeito de DGIB5 na atividade da Na,K-ATPase de células A549 e WI-26VA4. 

A) Células A549 tratadas por 48 horas com DGIB5. B) Células WI-26VA4 tratadas por 48 

horas com DGIB5 C) Fração de membrana isolada de A549 sem tratamento, incubada por 1 

hora com DGIB5. Os resultados foram representados pela média±EPM de 3 experimentos 

independentes e avaliados pela análise de variância (ANOVA) com teste de comparação 

múltipla de Tukey. *Diferença significativa com p < 0,05 quando comparado ao controle não 

tratado. 

 

V.2.4 Expressão das isoformas α1 e β1 da Na,K-ATPase nas células A549  

 

Sabendo que os derivados da digitoxina DGIB1 e DGIB5 alteram a atividade da NKA 

nas células A549, analisamos se o tratamento também afetaria a expressão das isoformas α1 e 

β1 na membrana destas células. Nas células tumorais de pulmão, observa-se que a inibição da 

atividade da enzima causada pelas concentrações de 7 µM e 15 µM de DGIB1 (Fig. 15A) pode 

ser a nível de redução de expressão da subunidade α1 na membrana celular. Essa redução foi 

em torno de 44 % (a 7 µM) e 64 % (a 15 µM) como representado pelo western blotting na 

Figura 17 (A e B). A Digitoxina também reduz a expressão de α1 em torno de 44 % e DGIB5 
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reduziu a expressão de α1 nas concentrações de 1 µM e 15 µM em torno de 36 e 52 %, 

respectivamente. 

Foi observado que a expressão da subunidade β1 da NKA não se altera em nenhuma 

concentração de DGIB1. Somente a digitoxina e DGIB5 na concentração maior que o IC50 (15 

µM) foi capaz de reduzir a expressão de β1 na membrana dessa célula.  

 

Figura 17. Western Blotting das subunidades α1 e β1 da Na,K-ATPase em A549. A) 

Representação de α1 e β1 glicosilada (48 KD) e β1 não glicosilada (38 kDa) na membrana de 

células A549 tratadas por 48 horas com DGIB1, DGIB5 e digitoxina nas concentrações 

indicadas. B) Representação da análise de densitometria das subunidades α1 e C) Representação 

da análise de densitometria de β1 não glicosilada (38 kDa). Os dados são expressos em média 

± EPM de 3 experimentos independentes. Resultados submetidos à análise de variância 

ANOVA com teste de comparação múltipla de Tukey. Adotou-se P <0,05 com nível de 

significância. * Diferença significativa para células não tratadas. # Diferença significativa entre 

1 µM e 15 µM.  
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V.2.5 Expressão da subunidade α1 da Na,K-ATPase nas células WI-26VA4 

 

Na linhagem celular WI-26VA4, foi investigado se o efeito de DGIB1 na redução da 

atividade da Na,K-ATPase seria capaz de reduzir a expressão de α1 na membrana (Figura 18). 

Observou-se que nas concentrações de 10 µM e 15 µM de DGIB1 que reduziram a atividade 

da NKA em 50 e 67% não alteraram a expressão da enzima. DGIB5 e digitoxina também não 

foram capazes de alterar o conteúdo de NKA na membrana da célula não tumoral, exibindo 

uma possível seletividade para a célula tumoral.  

 

Figura 18. Western Blotting da subunidade α1 da Na,K-ATPase na membrana de WI-

26VA4. A) Representação de α1 na membrana de células WI-26VA4 tratadas por 48 horas com 

DGIB1, DGIB5 e digitoxina nas concentrações indicadas. B) Representação da análise de 

densitometria das subunidades α1. Os dados são expressos em média ± EPM de 3 experimentos 

independentes. Os resultados foram submetidos à análise de variância ANOVA com teste de 

comparação múltipla de Tukey, sem diferença significativa entre os tratamentos e não tratado. 
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V.2.6 Imunofluorescência para as subunidades α1 e β1 da Na,K-ATPase 

 

Visto que o tratamento com DGIB1, DGIB5 e digitoxina alteram a expressão da 

subunidade α1 na membrana das células A549 após tratamento com algumas das concentrações 

dos CTS utilizadas, investigamos se as alterações destas subunidades poderiam estar 

relacionadas a internalização da NKA da membrana celular para outros locais da célula. Para 

sustentar esta hipótese, foi realizada a técnica de imunofluorescência para identificar a 

localização das subunidades α1 (Figura 19) e ꞵ1 (Figura 20) da NKA.  

Quando a célula é tratada com DGIB1 na concentração do IC50 (7 µM), pode-se observar 

que tanto a subunidade α1 quanto a β1 da Na,K-ATPase apresentam-se redistribuídas, 

localizando-se no interior da célula, quando comparado ao controle (Figura 19B e 20B). O 

tratamento com a digitoxina (35 nM) reduziu a presença da enzima na membrana celular, e sua 

localização foi perinuclear. O tratamento com DGIB5 não foi mostrado devido a interferentes 

do composto na fluorescência (dados protegidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Figura 19. Localização da Na,K-ATPase-α1 em células A549. As células foram tratadas por 

48 horas com os esteroides cardiotônicos DGIB1 (1 µM e 7 µM) e digitoxina (35 nM). A) A 

subunidade α1 foi marcada com CruzFluor 489 (em verde) e o núcleo foi marcado com DAPI 

(em azul). B) ampliação de A. As setas brancas indicam as diferenças na localização da NKA.  

Figura representativa de 3 passagens diferentes das células A549 obtidas de Microscópio ZEISS 

Imager M2 AXIO, aumento de 400x, Barra de escala = 20 µm.  
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B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE 

 DIGITOXINA  DGIB1 (7 µM) 

 DGIB1 (1 µM) 
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Figura 20. Localização da Na,K-ATPase-ꞵ1 em células A549. As células foram tratadas por 

48 horas com os esteroides cardiotônicos DGIB1 (1 µM e 7 µM) e digitoxina (35 nM). A) A 

subunidade ꞵ1 foi marcada com CruzFluor 489 (em verde) e o núcleo foi marcado com DAPI 

(em azul). B) ampliação de A. As setas brancas indicam as diferenças na localização da NKA. 

Figura representativa de 3 passagens diferentes das células A549 obtidas de Microscópio ZEISS 

Imager M2 AXIO, aumento de 400x, Barra de escala = 20 µm.  
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B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE 

 DIGITOXINA  DGIB1 (7 µM) 

 DGIB1 (1 µM) 
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VI. DISCUSSÃO 

 

Nos últimos anos, muitos estudos vêm tentando compreender o efeito anticancerígeno 

dos esteroides cardiotônicos. As estratégias de combinação de quimioterapia ou imunoterapia 

e o fornecimento direcionado de CTs podem melhorar a sobrevida média dos pacientes com 

câncer (SCHNEIDER et al., 2017). O câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) é o 

tipo predominante desta neoplasia, e é responsável por aproximadamente 80% de todos os 

casos. A linhagem celular A549, que possui características de células epiteliais alveolares tipo 

II, é uma linhagem de células CPNPC humana (SHINTANI et al., 2011). A inibição da glicólise 

já foi observada em células de câncer de pulmão tratadas com digitoxina, digoxina e ouabaína. 

A capacidade destes esteroides cardiotônicos em inibir a NKA pode levar à inibição da enzima 

da via glicolítica fosfofrutoquinase-1 (PFK1), impedindo a entrada de glicose nas células e 

consequentemente, bloqueando a síntese de ATP. A inibição destes processos pode ter um 

impacto maior sobre a viabilidade destas células cancerígenas do que nas células não malignas. 

Portanto, tem sido proposta como uma estratégia anticâncer para matar seletivamente as células 

cancerígenas (CALDERÓN-MONTAÑO J, BURGOS-MORÓN E, 2013).  

Novos esteroides cardiotônicos derivados da digitoxina, DGIB1 e DGIB5 foram 

sintetizados para o desenvolvimento deste estudo. Inicialmente, a citotoxicidade destes novos 

CTS foi avaliada em diferentes linhagens celulares. Nossos resultados apresentados na Tabela 

1 demonstraram efeitos citotóxicos em concentrações micromolares nas diferentes linhagens 

celulares investigadas. Apesar do IC50 dos novos CTS terem apresentado concentrações mais 

altas do que a digitoxina, os resultados ainda se mostram promissores quando comparados ao 

derivado semi-sintético da digoxina sintetizado também por nosso grupo, o 21-benzilideno 

digoxina (21-BD), que também mostrou citotoxicidade em altas concentrações micromolares 

em células HeLa (50 µM) e células RKO (56 µM) (SILVA et al., 2017). Já os derivados da 

digitoxina DGIB1 e DGIB5 apresentaram citotoxicidade entre 5 a 11 µM nas células HeLa, 

RKO, PC3, A549 e WI-26VA4, sendo 10 vezes menos citotóxicos do que 21-BD. Este resultado 

é promissor, visto que 21-BD, que tem valores mais altos de IC50 já têm mostrado vários efeitos 

celulares interessantes em diversas pesquisas de nosso grupo. Diante dos dados apresentados 

de citotoxicidade, selecionamos as células de câncer de pulmão A549 e a célula não tumoral de 

pulmão WI-26VA4 para dar continuidade ao estudo dos mecanismos celulares envolvidos com 

a citotoxicidade destes novos CTS, bem como a relação com a NKA. 

Efeitos potentes já foram observados no tratamento de células de câncer de pulmão 

A549 e H460 com um derivado esteroide cardiotônico sintético DGX. DGX causou uma parada 
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nas fases S e G2 / M, aumentou o número de células na fase sub G1 de uma maneira dependente 

da concentração e do tempo, e na análise do ciclo celular, a senescência foi observada. Os 

estudos correlacionam estes efeitos DGX com a inibição da NKA. Resultados de docking 

molecular mostraram que DGX se liga com alta eficiência à NKA e inibe a atividade de NKA 

em baixas concentrações na membrana das células A549 (5 nM) e na NKA purificada de rim 

de porco (a partir de 10 nM). A inibição da NKA em preparações de membrana de glóbulos 

vermelhos humanos já ocorre em maiores concentrações (500 nM), o que pode ser explicado 

pelas variações na expressão das subunidades encontradas em cada tipo celular (ZANCHETT 

et al., 2018). Diferentemente do esteroide cardiotônico DGX, nossos resultados com a NKA 

purificada de rim de porco demonstram que os análogos da digitoxina não modulam a enzima 

nas concentrações usuais. Analisando a curva dose-resposta na Figura 14, somente a digitoxina 

apresentou um efeito inibitório significativo a partir de 1 µM na enzima. O IC50 da digitoxina 

na enzima isolada de rim de porco encontrado em nossos dados (2,2 µM) foi próximo ao IC50 

para a inibição da atividade da NKA isolada de córtex cerebral de porco (2,8 µM) (ELBAZ et 

al., 2012). O CT DGIB5 apresentou efeito de inibição da atividade da NKA somente na 

concentração mais alta, a 100 µM. O derivado da digoxina 21-BD também não foi capaz de 

modular a enzima purificada de rim de porco.  

O efeito citotóxico observado após tratamento das células de câncer de pulmão A549 

com DGIB1 pode estar relacionado à inibição da NKA da célula intacta. Observou-se na figura 

15A, que a redução da atividade da NKA por DGIB1 nas células A549 depende de um 

mecanismo intracelular que ocorre durante o tempo de tratamento de 48 horas, pois este efeito 

não é observado na NKA da fração de membrana isolada desta mesma célula (Figura 15C) e 

nem na enzima purificada de rim de porco (Figura 15). DGIB1 também inibe a NKA da célula 

WI-26VA4 (Figura 15B). Portanto, mecanismos de sinalização celular devem ser investigados, 

pois pode ser parte do efeito citotóxico observado para DGIB1.  

Estudos anteriores demostraram o efeito de digoxina e 21-BD na NKA obtida de 

preparação de membrana de hemisférios cerebrais de ratos. Este tecido é composto 

principalmente pelas isoformas da enzima α2 e α3 sensíveis a ouabaína, e correspondem a 

aproximadamente 80% da atividade total de NKA, com os 20% restantes correspondendo à 

isoforma α1 (PÔÇAS et al., 2003).  No estudo apresentado por Rocha e colaboradores em 2014, 

a digoxina inibiu a atividade da enzima com um IC50 de 219±40 nM, correspondendo aos locais 

de alta afinidade da isoforma α2 e α3 e, em concentrações mais altas, inibiu ainda mais a 

isoforma α1. Diferentemente de seu derivado 21-BD, que não teve efeito nas isoformas α2 e α3 

de cérebro de ratos, mesmo na concentração mais alta testada (100 µM). Já na preparação de 
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membrana renal de camundongo, que contém apenas a isoforma NKA α1, 21-BD inibe a 

atividade da NKA (ROCHA et al., 2014b). Mais tarde foi confirmado por nosso grupo que 21-

BD não afeta a atividade das isoformas α2 e α3 da NKA em células Sf9 que expressam somente 

as isoformas α2β1 e α3β1 (PESSÔA et al., 2018). Estes dados indicam que a interação de 21-

BD com a NKA é isoforma-específica. 

Nossos dados mostram que DGIB5 reduz a atividade da NKA (Figura 16A) e diminui a 

expressão da subunidade α1 apenas nas células A549 tratadas por 48 horas, sem afetar a 

expressão de β1 (Figura 17). Já na célula normal de pulmão WI-26VA4, DGIB5 não tem efeito 

na atividade enzimática (Figura 16B) e expressão de α1 da NKA (Figura 18). Além disso, 

DGIB5 também inibe a NKA diretamente na membrana de A549 isolada (Figura 16C), portanto 

seu efeito não depende de um mecanismo de sinalização para ocorrer, como acontece com 

DGIB1. Diante disso, o efeito observado para o composto DGIB5 nas células tumorais pode 

ocorrer devido à interação isoforma específica da NKA existente na célula A549, que não 

ocorre na célula WI-26VA4. Neste caso, as duas células possuem a subunidade α1, porém, 

sabe-se que a FXYD2 (subunidade γ da NKA) foi encontrada apenas na célula A549 (UHLEN 

et al., 2010). FXYD2 já é conhecida por aumentar o efeito de morte celular disparado por CTS 

em carcinoma de células do ovário (HSU et al., 2016) e também por aumentar a ligação de 

ouabaína à NKA (CORTES, 2007).                                                                                

A subunidade alfa 1 da NKA vem sendo estudada como um alvo para o câncer de 

pulmão de não pequenas células (CPNPC). Estudos anteriores comprovaram que a expressão 

da subunidade α1 é significativamente maior em amostras clínicas de CPNPCs em comparação 

ao tecido pulmonar normal. Além disso, a proliferação e migração das células cancerígenas 

A549 foi prejudicada devido à redução na expressão de α1 pelo siRNA anti-α1. Estes dados 

fornecem evidências de que direcionar novos cardenolídeos à α1 pode ser valioso no tratamento 

de CPNPC (NGUYEN; GARSIA, 2007). Portanto, o efeito de DGIB5 nas células tumorais 

pode estar correlacionado a maior presença desta isoforma. Outros novos CTS derivados da 

digoxina com substituições no anel de lactona também sintetizados por nosso grupo de pesquisa 

exercem efeitos estimulatórios ou de inibição da atividade da NKA. Estes efeitos ocorrem de 

forma seletiva às subunidades da NKA. Essa abordagem de interação específica das 

subunidades da NKA com os CTS abre possibilidade para um direcionamento específico no 

desenvolvimento de novos medicamentos, com a ideia de reduzir os efeitos colaterais e tóxicos 

que os CTS apresentam (PESSÔA et al., 2018).  

O papel da NKA no bombeamento de íons e na transdução de sinal também é importante 

para a manutenção das junções intracelulares em monocamadas de células epiteliais. A NKA é 
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um componente estrutural do complexo juncional epitelial, atuando como uma molécula de 

adesão celular nas junções aderentes. O heterodímero α1β1 atua com moléculas de adesão 

celular presentes no local do contato célula-célula através da associação intracelular da 

subunidade α1 da NKA com o citoesqueleto e a E-caderina. Esta associação é facilitada por 

interações mediadas por N-glicano do domínio extracelular da subunidade β1 da NKA, podendo 

assim, regular a adesão intracelular através do seu grau de ramificação mediado por 

glicosiltransferases (VAGIN et al., 2012). Em nossos resultados observamos que a expressão 

da subunidade β1 não se altera em nenhuma concentração de DGIB1 (Figura 17). Somente a 

digitoxina e DGIB5 na concentração maior que o IC50 (15 µM) foi capaz de reduzir a expressão 

de β1 na membrana. Concentrações menores que IC50 não afetaram a expressão de β1 na 

membrana, o que pode ser interessante para auxiliar na manutenção da adesão célula-célula.  

Os resultados apresentados pela imunofluorescência corroboram com os dados já 

apresentados anteriormente, em que a redução da atividade e da expressão da NKA na 

membrana das células após tratamento com determinadas concentrações dos esteroides 

cardiotônicos utilizados, sugerem que ela possa estar deixando a membrana celular e sendo 

redirecionada a outros locais da célula (Figuras 18 e 19). Embora a NKA tenha sido descrita 

por muitos anos como um transportador localizado na membrana plasmática, resultados mais 

recentes indicam que a enzima é direcionada para importantes funções nas membranas 

intracelulares em alguns tipos de células (GALVA; ARTIGAS; GATTO, 2012). Dois estudos 

já haviam demonstrado a funcionalidade da NKA intracelular. Gatto e colaboradores 

monitoraram a montagem da NKA, maturação e entrega à membrana plasmática através de 

experimentos de fracionamento de células de inseto com expressão heteróloga da NKA. Eles 

observaram que imediatamente após a montagem da subunidade α-β dentro do retículo 

endoplasmático de células de inseto, a NKA estava totalmente funcional (GATTO; MCLOUD; 

KAPLAN, 2001). A NKA também foi encontrada em funcionamento no envelope nuclear de 

hepatócitos de ratos (GARNER, 2002). Ademais, em um estudo mais recente, a localização 

nuclear da NKA foi confirmada em células HEK293 (células de rim embrionário humano). A 

enzima foi co-localizada com o trocador sódio/cálcio (Na+/Ca2+) na membrana interna do 

envelope nuclear nestas células, o que sugeriu um papel importante na regulação dos níveis de 

cálcio nuclear. Dessa forma, a enzima bombeia os íons sódio para lúmen do envelope nuclear 

(retículo nucleoplasmático) e os íons potássio para dentro do nucleoplasma. O gradiente de Na+ 

impulsiona a extrusão de Ca2+ mediada pelo transportador Na+/Ca2+ do nucleoplasma nas 

células renais (GALVA; ARTIGAS; GATTO, 2012). 
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Os resultados obtidos demonstram que o derivado da digitoxina DGIB1 pode provocar 

mudanças na localização da NKA da membrana para outros locais da célula. O composto 

DGIB5 também sugeriu efeitos similares, no entanto, devido a interferência de fluorescência 

do próprio composto, este dado necessita ser analisado por outras metodologias, e por esta 

razão, não foi abordado nesta tese. Pesquisas anteriores já demonstraram a localização 

intracelular da NKA e a relação com os CTS, que também dependem do tipo celular estudado.  

A composição da membrana e propensão para formar jangadas lipídicas depende do tipo celular 

específico, conhecido por estar envolvido na via endocítica, pode desempenhar um papel 

importante no destino da célula cancerosa tratada com CTs (DIEDERICH; MULLER; 

CERELLA, 2017). Marcadores intracelulares específicos serão necessários para confirmar a 

localização intracelular exata da NKA após os tratamentos, como por exemplo, utilizar 

marcadores lisossômicos para verificar a co-localização com a enzima.  
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CAPÍTULO 2: 

 

FORMAÇÃO DE GOTÍCULAS LIPÍDICAS E AUTOFAGOSSOMOS 

INDUZIDOS POR ESTEROIDES CARDIOTÔNICOS DERIVADOS DA 

DIGITOXINA (DGIB1 E DGIB5) EM CÉLULAS DE CÂNCER DE 

PULMÃO (A549) 
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CAPÍTULO 2 – Efeitos dos derivados da digitoxina (DGIB1 e DGIB5) na formação de 

gotículas lipídicas e autofagossomos nas células de câncer de pulmão (A549). 

 

I. APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO 

 

 Recentemente, diversos estudos vêm demonstrando que o aumento da formação de 

gotículas lipídicas, ou “Lipid Droplets” (LD) está envolvido com o crescimento celular 

acelerado, especialmente nas células tumorais. Este capítulo visa aprofundar o estudo dos 

efeitos dos esteroides cardiotônicos análogos da digitoxina na formação dos LDs por meio de 

análises morfológicas e ultraestruturais e também avaliar fenótipos indicativos de morte celular 

nas células A549 após o tratamento com DGIB1, DGIB5 e Digitoxina. 

 

II. INTRODUÇÃO 

II.1 Biogênese das gotículas lipídicas, ou “Lipid Droplets” (LDs) 

 

Os “Lipid Droplets” (LDs) foram consideradas há muito tempo como um 

compartimento de armazenamento de gordura nas células e só recentemente tem atraído uma 

atenção maior da comunidade científica (TIRINATO et al., 2017). Em 1963 as primeiras 

gotículas lipídicas foram observadas em células de carcinoma mamário humanas. 

Posteriormente, foi relatado que os carcinomas mamários contendo um alto conteúdo de 

"vesículas lipídicas" exibem um comportamento mais agressivo. A partir destas pesquisas, 

as gotículas lipídicas têm sido descritas em vários tipos de câncer animal e humano e seu 

acúmulo tem sido associado a processos neoplásicos e invasão tumoral. Pesquisas atuais 

sugerem que as células cancerígenas apresentam alterações significativas no metabolismo 

lipídico e que mudanças neste metabolismo podem ser um marco importante na 

reprogramação metabólica do câncer (PETAN; JARC; JUSOVIĆ, 2018).  

Atualmente, os LDs são considerados como organelas dinâmicas e funcionais, não 

apenas responsáveis pelo armazenamento lipídico, mas também envolvidas na biossíntese de 

membranas, metabolismo lipídico e energético, sinalização celular, inflamação e câncer 

(FUJIMOTO; PARTON, 2011; KRAHMER; FARESE; WALTHER, 2013; WELTE, 2015). 

Seus núcleos são compostos de lipídios neutros que formam uma fase hidrofóbica e são 

envolvidos por uma monocamada de fosfolipídios que abriga proteínas específicas. As 

proteínas das gotículas lipídicas mais bem estabelecidas desempenham funções importantes, 



72 
 

particularmente no metabolismo lipídico celular. Estudos morfológicos mostram LDs 

interagindo com organelas celulares ligadas à membrana, incluindo o retículo endoplasmático, 

mitocôndrias, peroxissomos e endossomos (KRAHMER et al., 2013).  

As gotículas lipídicas atuam como interruptores que coordenam o tráfego e o consumo 

de lipídios para diferentes propósitos na célula, tais como produção de energia, proteção contra 

estresse oxidativo ou biogênese de membrana durante o rápido crescimento celular. Os 

princípios recentemente descobertos da biologia das gotículas lipídicas podem melhorar nossa 

compreensão dos mecanismos que governam a adaptabilidade e a resiliência ao estresse das 

células cancerosas. Fatores ambientais e estados celulares que são caracterizados por 

desequilíbrios no metabolismo energético celular e homeostase redox, e são típicos de estresse 

do tumor, induzem a biogênese de gotículas lipídicas (Figura 1). Como exemplo tem-se 

sobrecarga lipídica, privação completa ou parcial de nutrientes e oxigênio, estresse oxidativo, 

alto fluxo autofágico, ambiente ácido, dano mitocondrial, morte celular por apoptose, e 

tratamento com quimioterápicos (PETAN; JARC; JUSOVIĆ, 2018). 

 

Figura 1. Biogênese da gotícula lipídica induzida durante o estresse (Modificado de 

PETAN; JARC; JUSOVIĆ, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biogênese das LDs é um processo benéfico, pois sequestra o excesso de lipídios 

exógenos e endógenos, reduzindo o dano celular direto causado por esses lipídios e 

consequentemente, diminuindo sua disponibilidade para conversão em outras espécies lipídicas 

tóxicas (NGUYEN; OLZMANN, 2017). A sobrecarga de lipídios endógenos é gerada, em 

parte, pelos ácidos graxos liberados durante a degradação autofágica de organelas membranosas 
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(NGUYEN, T.B.; LOUIE, S.M.; DANIELE, 2017). As gotículas lipídicas também sequestram 

ácidos graxos (AG) poli-insaturados propensos à oxidação em seu núcleo protetor, restringindo 

assim as reações de peroxidação lipídica e mantendo ótima saturação de membrana e 

homeostase de organelas durante hipóxia, estresse oxidativo, sobrecarga lipídica e morte celular 

apoptótica. Além dos ácidos graxos, as LDs também controlam a lipotoxicidade de 

diacilglicerol (DAG), colesterol e ceramida, sequestrando esses lipídios potencialmente tóxicos 

em triglicerídeos inertes, ésteres de colesterol e acilceramidas (BAILEY et al., 2015; JARC et 

al., 2018; LI; LIZARDO; ATILLA-GOKCUMEN, 2016).  

As LDs são cruciais para o gerenciamento de desequilíbrios lipídicos decorrentes de 

diferentes condições de estresse e são críticas para desviar lipídios potencialmente tóxicos de 

um pool bioativo ou estrutural para um pool de armazenamento dentro do núcleo de gotículas 

lipídicas neutras protetoras. Células cancerígenas expostas a níveis limitantes de nutrientes e 

oxigênio podem adquirir AG por pelo menos três principais “pools” lipídicos (Figura 2), que 

podem direcionar a biogênese de gotículas lipídicas: (1) através de fontes extracelulares, 

incluindo fontes “alternativas” incomuns de lipídio. Tais como: lisofosfolípidos extracelulares; 

lipólise de adipócitos vizinhos mediada por ATGL; hidrólise da membrana fosfolipídica de 

células estromais saudáveis ou danificadas;  a partir de vesículas extracelulares ou células 

apoptóticas por enzimas secretadas, como a fosfolipases A2 (sPLA2); além de englobar várias 

células danificadas e remanescentes celulares, tais como células apoptóticas e restos 

celulares; (2) síntese de novo de ácido graxo endógeno, que se torna dominante quando as fontes 

lipídicas extracelulares estão esgotadas; e (3) a mobilização endógena de lipídios estruturais: 

via quebra de organelas membranares por autofagia e/ou hidrólise de fosfolipídios de membrana 

por fosfolipases A 2 (PLA 2) e D (PLD), que é ativado durante o estresse severo, tais como a 

privação completa de nutrientes. As gotículas lipídicas estão emergindo como centros 

regulatórios para essas vias de aquisição de lipídios celulares e são, portanto, alvos atraentes 

para o controle do estresse celular no câncer (PETAN; JARC; JUSOVIĆ, 2018). 
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Figura 2.  Diferentes vias de aquisição lipídica podem direcionar a biogênese de gotículas 

lipídicas em células cancerígenas estressadas. Siglas: CD36, aglomerado de diferenciação 

36; DAG, diacilglicerol; DGAT, diacilglicerol aciltransferase; FABP, proteína de ligação a 

ácidos graxos; FASN, ácido graxo sintase; FATP, proteína de transporte de ácidos 

graxos; SCD1, estearoil-CoA dessaturase 1 (Modificado de PETAN; JARC; JUSOVIĆ, 2018). 

 

 

 

Chowdhury e colaboradores demonstraram que uma célula normal difere de uma célula 

tumoral de várias maneiras, dentre elas, na formação de LDs. Diferenças significativas foram 

observadas entre as células normais (não malignas) do pulmão (WI38) e as células de câncer 

de pulmão (A549). Neste estudo, as gotículas lipídicas foram marcadas covalentemente com 

um corante fluorescente, coumarin maleimide (7- diethylamino-3-(4-maleimido-phenyl)-4-

methylcoumarin, CPM) e foi observado que o número de gotículas lipídicas na célula cancerosa 

é 20 vezes maior do que na célula normal (não maligna). Com isso, o grande número de 

gotículas lipídicas em uma célula cancerosa pode ser usado como uma ferramenta diagnóstica 

para detecção de câncer de pulmão (Figura 3) (CHOWDHURY; AMIN; BHATTACHARYYA, 

2015).  
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Figura 3.  Gotículas lipídicas em células de pulmão. A) células normais de pulmão B) as 

células de câncer de pulmão (A549) apresentam uma quantidade significativamente maior de 

gotículas lipídicas quando comparada às células não tumorais (Modificado de CHOWDHURY; 

AMIN; BHATTACHARYYA, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 Relação entre as gotículas lipídicas (LDs) e a autofagia 

 

 A autofagia é um processo catabólico evolutivamente conservado de reciclagem de 

material citoplasmático dispensável por degradação lisossômica, fornecendo substratos 

metabólicos para processos essenciais para a sobrevivência celular. É importante para equilibrar 

as fontes de energia em momentos críticos do desenvolvimento e em resposta ao estresse dos 

nutrientes. A autofagia tem a função de remover proteínas mal dobradas ou agregadas, 

limpando as organelas danificadas, como retículo endoplasmático, mitocôndrias e 

peroxissomos, além de eliminar patógenos intracelulares (KROEMER; MARIÑO; LEVINE, 

2010). Vários tipos de autofagia já foram descobertos e nomeados de acordo com a sua 

especificidade de substrato: agregados de proteínas (agrefagia), peroxissomos (pexofagia), 

mitocôndrias (mitofagia), ER (reticulofagia), patógenos (xenofagia), lisossomos (lisofagia) e 

gotículas lipídicas (lipofagia) (GATICA; LAHIRI; KLIONSKY, 2018). 

 Descoberta inicialmente com a mobilização de gotículas lipídicas (LDs) nos 

hepatócitos, a lipofagia descreve a degradação seletiva de LD por autofagia. 

Experimentos in vivo e in vitro demonstraram que a lipofagia ocorre durante condições basais 

e de jejum que regulam o conteúdo de triglicerídeos celulares. Também desempenha um papel 

importante na diferenciação e função dos adipócitos, bem como na oxidação de ácidos graxos 

(AGs) pelas células cancerígenas (SINGH et al., 2009). 
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 Já foram relatadas funções citoprotetoras e citotóxicas da autofagia. Além da resposta 

primordial ao estresse pró-sobrevivência para a manutenção da homeostase celular, a autofagia 

também tem o papel de modular a morte celular, onde sua superativação pode ser associada à 

morte celular autofágica (morte celular tipo II), que é a morte celular não apoptótica. A 

autofagia pró-sobrevivência e pró-morte pode estar relacionada à extensão e duração da 

autofagia (FULDA; KÖGEL, 2015; GALLUZZI et al., 2017; GLICK; BARTH; MACLEOD, 

2010).  

 A ativação da morte celular autofágica representa um evento importante para melhorar 

a eficácia dos compostos antitumorais, abrindo novas estratégias terapêuticas. A indução da 

morte celular dependente de autofagia por drogas pró-autofágicas pode sensibilizar as células 

cancerígenas à terapia ou matá-las diretamente com o objetivo de explorar as vias de morte 

celular programadas e independentes da caspase para o desenvolvimento de novas terapias 

contra o câncer. A compreensão das vias de sinalização que regulam a autofagia nas decisões 

de morte ou sobrevivência são, portanto, fundamentais para a exploração da autofagia na terapia 

do câncer (FULDA; KÖGEL, 2015). 

Os três tipos principais de autofagia estão envolvidos no metabolismo das LDs: 

macroautofagia, microautofagia e autofagia mediada por chaperona (CMA). A macroautofagia 

(comumente denominada "autofagia") refere-se ao sequestro de estruturas citosólicas em uma 

vesícula de dupla membrana, denominada autofagossomos. Os autofagossomos se fundem com 

os lisossomos para gerar autolisossomos, resultando na decomposição enzimática do 

componente compartimentalizado por hidrolases ácidas (GLICK; BARTH; MACLEOD, 

2010). Na microautofagia, os componentes citosólicos são incorporados diretamente em 

lisossomos através da invaginação da membrana lisossomal. Já a CMA, não requer a formação 

de vacúolos de autofagossomo e remove proteínas com seletividade (YANG; WANG; ZHU, 

2019). 

Assim como as LDs são importantes para a homeostase lipídica, existe uma grande relação 

entre a autofagia e as LDs (Figura 4). Estudos recentes vêm demonstrando que a autofagia 

participa da biogênese das gotículas lipídicas, mas as gotículas lipídicas também podem 

fornecer lipídios para promover a autofagia. Singh e colaboradores demostraram em 2009 

estruturas de dupla membrana em cultura de hepatócitos ocupando até 80 % de um único LD. 

Eles relataram que estas vesículas cercadas por dupla membrana poderiam ser originadas do 

sequestro de uma porção de um LD grande ou um LD pequeno inteiro. Portanto, parte da carga 

lipídica presente nos autofagossomos pode se originar do sequestro de LDs pequenos isolados 

ou com outros componentes citosólicos que também podem ficar preso na vesícula. Para LDs 
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maiores, o autofagossomo apenas sequestra uma região discreta do LD, que se forma como uma 

membrana dupla vesícula enriquecida em LC3 (autolipofagossomo). Embora estudos futuros 

devam esclarecer o mecanismo de degradação de LDs por autofagia, estes estudos indicaram 

que os lisossomos não se fundem diretamente com LDs, mas com LD contendo autofagossomos 

(SINGH et al., 2009). Assim, o metabolismo da autofagia e das gotículas lipídicas está 

conectado por meio de mecanismos diversos, e a prevalência de cada um pode depender de 

vários fatores, incluindo o tipo de célula, estado nutricional e o contexto ambiental. Estudos 

futuros ajudarão a decifrar as complexas associações entre esses dois processos importantes, 

fornecendo novas pistas para a compreensão de doenças metabólicas e câncer (PETAN; JARC; 

JUSOVIĆ, 2018).  

 

Figura 4. Relação entre a autofagia e gotículas lipídicas (LDs). A autofagia pode participar 

da quebra das LDs através da lipofagia mas também fornece ácidos graxos (AGs) para a 

biogênese de LDs em células privadas de nutrientes. As LDs promovem a autofagia através de 

vários mecanismos possíveis: atuando como locais para o início da autofagia, fornecendo 

lipídios para a montagem do mecanismo autofágico (por exemplo, via lipólise TAG mediada 

pelo domínio 5 da fosfolipase do tipo patatina), mantendo a homeostase do retículo 

endoplasmático (RE), que permite iniciar a autofagia ou estimular a sinalização da sirtuína 1 

(SIRT1) pela lipase triglicerídica adiposa (ATGL) que promove a autofagia e a lipofagia. A 

autofagia mediada por chaperona (CMA) promove lipólise mediada por lipofagia e ATGL, 

degradando as proteínas perilipina 2 e 3, do revestimento de LDs (PLIN2 e PLIN3), liberando 

assim o acesso à superfície das LDs para lipases como ATGL e para a maquinaria lipofágica. A 

CMA é executada após o reconhecimento de PLINs pela chaperona Hsc70, seu desdobramento 

e translocação para o lisossomo através do receptor de glicoproteína de membrana lisossômica 

LAMP-2A. Uma regulação coordenada da lipofagia e lipólise também foi sugerida por meio de 

uma interação direta entre a cadeia leve da proteína 3 (LC3) associada ao microtúbulo e o 

ATGL. DGAT, diacilglicerol aciltransferase. Modificado de (Modificado de PETAN; JARC; 

JUSOVIĆ, 2018). 
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II.3 Autofagia e os esteroides cardiotônicos 

 

A indução da autofagia em células cancerígenas tem desempenhado um papel 

importante na atividade antitumoral de diversos compostos, dentre eles, os esteroides 

cardiotônicos, porém, estes estudos têm sido controversos. Os esteroides cardiotônicos podem 

retardar algumas formas de morte celular autofágica, pois interferem na Na,K-ATPase da 

membrana plasmática (GALLUZZI et al., 2017). Wang e colaboradores mostraram que os 

cardenolídeos ouabaína e digoxina induzem autofagia através das vias mTOR e ERK1/2 em 

células de câncer de pulmão A549 e H460 (WANG et al., 2012). Em 2015 eles mostraram 

evidências de que a via MEK 1/2 and ERK 1/2 mediada por Src, assim como a geração de 

EROS, regulam a morte celular autofágica induzida pelos inibidores da Na,K-ATPase ouabaína 

e digoxina em câncer de pulmão de não pequenas células (NSCLC) (WANG et al., 2015). Trenti 

e colaboradores também relataram o envolvimento da via Akt/mTOR na regulação da autofagia 

em câncer de pulmão A549 e H1975 (A. TRENTI, P. GRUMATI, F. CUSINATO, G., PAOLO 

BONALDO, 2014). Diferente dos resultados anteriores, o cardenolídeo 3′-epi-12β-

hydroxyfroside (HyFS), composto químico natural isolado das raízes de Calotropis gigantean 

induz a autofagia citoprotetora através da degradação mediada por ubiquitina de Hsp90 e 

bloqueio adicional de Hsp90 / Akt / mTOR. A autofagia induzida por HyFs desempenha um 

papel citoprotetor contra a apoptose e a antiproliferação em células de câncer de pulmão. Sun 

e colaboradores demonstram que a terapia combinada de HyFS e um inibidor autofágico, como 

cloroquina, leva a um aumento dos efeitos antiproliferativos e induz a apoptose em células 
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cancerígenas, indicando que o HyFS ativa autofagia protetora, sendo uma abordagem 

alternativa potencial para o tratamento do câncer de pulmão. Além disso, evidências 

demonstram que a autofagia induzida por medicamentos pode preceder a apoptose em algumas 

células tumorais (SUN et al., 2018). 

 Em situações de estresse moderado a intenso, as células cancerosas estão bem adaptadas 

para responder com o início da formação de autofagossomos, visto na maioria dos modelos de 

células cancerígenas por microscopia eletrônica de transmissão. Este mecanismo de 

sobrevivência adaptativo pode ser ainda exacerbado pelo tratamento com CTS. A figura 5 

ilustra as diferentes vias de morte celular induzidas por glicosídeos cardíacos. A digoxina ou 

ouabaína induzem a morte celular autofágica em linhagens celulares de NSCLC humanos 

regulando tanto a via mTOR quanto a via Erk1/2 (DIEDERICH; MULLER; CERELLA, 2017). 

 

Figura 5. Glicosídeos cardíacos ativam a interação entre diferentes modalidades de defesa 

de estresse e morte celular. A Bufalina (Bufalin) ativou mecanismos de sobrevivência com a 

indução do estresse do retículo endoplasmático (ER) (B) através da via da enzima inositol-

exigente (Ire-1α) 1-c-Jun N-terminal quinase (JNK), concomitante à autofagia (A) com a 

conversão da cadeia leve 3 da proteína 1 associada aos microtúbulos (MAP1LC3 ou LC3) -I 

para LC3-II, aumento dos níveis de proteína Beclin1, diminuição da expressão p62 / 

sequestossomo (SQSTM) 1 e estimulação do fluxo autofágico. Bufalina também ativa fluxo 

autofágico por estresse oxidativo ligado à geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) (B), 

que ativam a autofagia via JNK para aumentar a expressão de autofagia relacionada 5 (ATG5) 

e beclin-1 em células de câncer de cólon. A ouabaína também causa ativação da JNK, 

diminuindo nos níveis de Bcl-2 e anulando a interação Bcl-2 / beclin-1, levando à autofagia 

(B). Em C, o UNBS1450 ativa a mitose e morte celular apoptótica ou necrótica em células 

específicas Abreviaturas: ASK1, quinase 1 reguladora de sinal de apoptose; ATG5, autofagia 

relacionada a 5; Bcl-2, linfoma de células B 2; Cas9, caspase 9; Cyt, citocromo C; ER, retículo 

endoplasmático; ERK, quinase regulada por sinal extracelular; IRE, enzima que requer inositol; 

JNK, c-Jun quinase N-terminal; LAMP, proteína de membrana associada a lisossoma; 

MAP1LC3 ou LC3, cadeia leve de proteína 1 associada a microtúbulos 3; p62 / SQSTM1, p62 

/ sequestossomo; TRAF2, TNF fator associado ao receptor 2 (Modificado de DIEDERICH; 

MULLER; CERELLA, 2017).   
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III. OBJETIVOS 

III.1 Objetivo geral 

 

Analisar a formação de gotículas lipídicas intracelulares nas células A549 tratadas com 

os derivados da digitoxina (DGIB1 e DGIB5) a fim de elucidar o mecanismo de ação molecular 

envolvidos com a citotoxicidade destes compostos.  

III.2 Objetivos específicos 

 

● Avaliar morfologicamente os efeitos celulares dos esteroides cardiotônicos DGIB1, 

DGIB5 e Digitoxina na formação de gotículas lipídicas (ou Lipid Droplets) através de 

coloração por Sudan Black; 

● Avaliar a localização intracelular do colesterol através da marcação com filipina; 

● Análise de peroxidação lipídica nas células A549 frente ao tratamento com DGIB1, 

DGIB5 e Digitoxina. 

● Analisar por microscopia eletrônica de transmissão as células de câncer pulmão A549 

sem tratamento e tratadas com DGIB1, DGIB5 e Digitoxina. 

 

IV. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

IV.1 Padronização da coloração de gotículas lipídicas (LDs) com Sudan Black em células 

A549 contrastadas com Hematoxilina 

 

Para esta investigação, fizemos adaptações na técnica para a coloração de lipídios 

intracelulares com Sudan Black e também testes para melhorar a fixação das células em 

lamínulas histológicas. O corante hematoxilina de Harris foi utilizado para contra-corar os 

núcleos celulares. Após tais testes, foi estabelecida a seguinte metodologia: 

Células A549 (1x105 células) foram semeadas sobre lamínulas estéreis (24x24mm) em 

placas de 6 poços, mantidas em incubadora úmida a 37ºC e 5% de CO2, até atingirem 60% de 

confluência (aproximadamente de 24h a 48h). As células foram tratadas por 48 horas com 

DGIB1 (1µM e 7 µM), DGIB5 (1µM e 5 µM), e digitoxina (35nM) solubilizadas em meio de 

cultura a 1 % SFB. Após o período de tratamento, o meio foi retirado e as células lavadas com 

PBS. Foi adicionado 800 µL de solução de paraformaldeído 4 % tamponado em PBS por 30 
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minutos, à temperatura ambiente para a fixação. O fixador foi removido e as lamínulas lavadas 

com 800µL de etanol (70 %) rapidamente. As lamínulas foram coradas por 15 minutos com 

solução Sudan Black (0,3 % em etanol 70 %, filtrada em papel de filtro e filtrada antes do uso 

em filtro de seringa 0,22 µm). As lamínulas foram mergulhadas com cuidado e rapidamente em 

álcool (70 %) e posteriormente em água destilada. Retirou-se o excesso de água e a contra 

coloração foi realizada mergulhando a lamínula em hematoxilina de Harris por 30 segundos. 

As lamínulas foram aderidas a lâminas histológicas com meio de montagem Entellan. 

As imagens foram obtidas em fotomicroscópio Olympus modelo BX60, e a análise das 

imagens foi feita com o software Image-Pro-Plus Media Cybernetics. A partir das imagens com 

aumento de 1000x, as LDs de tamanho médio a grande presente em 60 células de cada 

tratamento foram contadas. A média das gotículas em cada tratamento foram plotadas em um 

gráfico a fim de comparar o número de gotículas das células em tratamento com as não tratadas. 

A padronização de todo o experimento foi realizada em colaboração com a Prof. Visitante do 

PMBqBM na UFSJ, Dra. Silvana Gisele Pegorin de Campos. 

IV.2 Marcação do colesterol intracelular com filipina 

 

A localização do colesterol foi avaliada por coloração com Filipina III de Streptomyces 

filipinensis (Sigma-Aldrich, Saint Louis, USA) (CAROZZI et al., 2000). As células A549 foram 

semeadas em placas de 96 poços a uma quantidade de 8x104 células até atingirem 80% de 

confluência. Posteriormente, foram tratadas por 48 horas com digitoxina 35 nM e DGIB1 a 1 

μM e 7 μM. Após o período de tratamento, o meio de cultura foi retirado, as células lavadas 2x 

com PBS-Ca2+/Mg2+ pH 8.0 (Ca2+ 0,1 mM e Mg2+ 1 mM). As células foram fixadas com 

paraformaldeído a 4% em PBS-Ca2+/Mg2+ pH 8.0 por 20 minutos a temperatura ambiente, 

lavadas 1x com PBS-Ca2+/Mg2+ pH 8.0, e os grupos aldeídos foram quelados com NH4Cl 50 

mM em PBS-Ca2+/Mg2+ pH 8.0 por 10 minutos. Em seguida, as células foram permeabilizadas 

com saponina 0,1% em PBS-Ca2+/Mg2+ pH 8.0 por 10 minutos e lavadas com PBS-Ca2+/Mg2+ 

pH 8.0. Foram adicionados 40 µL da sonda filipina a 0,05 mg/mL em cada poço e a placa foi 

incubada no escuro à temperatura ambiente por 1 hora, protegida da luz. Finalmente, as células 

foram lavadas com PBS para remover o excesso da sonda filipina e analisadas usando um 

microscópio de fluorescência (Axio Vert. A1 - Zen Imaging Software - ZEISS, 201 

Oberkochen, Alemanha).  
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IV.3 Determinação dos níveis de lipoperoxidação em células A549 

 

Os níveis de peroxidação lipídica foram determinados através da dosagem de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (BEN MANSOUR et al., 2011). Uma 

quantidade 22,5x105 células em garrafas de cultivo de 75 cm2, onde as células ficaram em 

crescimento até atingirem 80 % de confluência. Em seguida, as células foram tratadas com 

digitoxina, DGIB1 e DGIB5 por 48 horas. Após o tratamento, foi realizado um extrato total, 

onde as células foram lavadas três vezes com PBS gelado e removidas utilizando um “scraper 

rubber policeman” (rodo para células em cultura) na presença de 0,5 mL de água ultrapura e 

sonicadas por 5 ciclos de 20 segundos em 35% de potência. Foram utilizados 150 µL das 

amostras para a dosagem de TBARS. Foi adicionado 1 mL de solução (15% TCA (ácido tricloro 

acético), 0,8% TBA (ácido tiobarbitúrico), 0,25 M HCl) às amostras e em seguida elas foram 

aquecidas em banho-maria à uma temperatura de 95ºC por 15 minutos. Posteriormente foram 

deixadas em repouso a temperatura ambiente, até esfriarem. As leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro em comprimento de onda de 532 nm. Foi utilizado como padrão o 

malondialdeído (MDA) a 1 mM/L. 

 

IV.4 Análise morfológica por microscopia eletrônica de transmissão (MET) em células 

A549 

 

As células A549 foram semeadas em uma quantidade de 30 x105 células em placas de 

Petri em meio RPMI suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB). Após atingirem a 

confluência, o meio de cultura foi retirado, as células lavadas com PBS e posteriormente, foram 

tratadas por 48 horas com os esteroides cardiotônicos DGIB1 (1µM e 7 µM), DGIB5 (1µM e 5 

µM) e digitoxina (35nM), solubilizadas em meio de cultura a 1 % SFB.  

Após o tempo de tratamento, o meio de cultivo foi retirado, as células lavadas com PBS 

e tripsinizadas a 37 °C. Adicionou-se meio a 10 % SFB e as células foram centrifugadas a 1100 

g por 1 minuto. O pellet formado foi lavado com PBS e centrifugado novamente a 1400 g por 

3 minutos. O pellet foi fixado em solução de glutaraldeído 3 % em tampão Millonig, pH: 7,3 

(0,25 % de ácido tânico, 0,54 % de glicose), durante 24h a 4 °C. Posteriormente, foram 

realizadas duas lavagens de 1 hora cada em tampão Millonig. As amostras foram deixadas por 

48 horas no tampão e, em seguida, pós-fixadas com tetróxido de ósmio 1 %, por 2 h, a 4°C, 

protegidas da luz. Realizou-se duas lavagens de 5 minutos cada com tampão Millonig, e a 
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desidratação foi realizada em gradiente crescente de acetona (30 %, 50 %, 70 %, 90 % e 95 % 

por 3 vezes de 15 minutos cada e 3 lavagens de 10 minutos cada com acetona 100%).  

A pré-infiltração foi realizada overnight a 4 °C com 1 parte de resina Araldite (Araldite, 

DDSA, DMP) para 1 parte de acetona 100 %.  A infiltração foi realizada por 2 horas na estufa 

a 37 °C em resina Araldite pura. A seguir os fragmentos foram colocados em moldes de silicone, 

identificados devidamente e preenchidos com resina. O período de polimerização foi de 48 h 

em estufa a 60 °C.  

As amostras em blocos de resina foram submetidas a cortes semifinos em 

ultramicrótomo (Leica UCT Ultracut Ultramicrotome) e coradas com azul de toluidina (pH=4). 

A análise do material foi realizada em fotomicroscópio Olympus modelo BX60, e a captura das 

imagens para documentação fotográfica pelo software Image-Pro-Plus Media Cybernetics. Os 

cortes ultrafinos foram feitos em ultramicrótomo (Leica UCT Ultracut Ultramicrotome) com 

navalha de diamante e, previamente à análise, foram contrastados com acetato de uranila 2 % e 

citrato de chumbo 2 % (FARINA, M., SOUZA, W., 1998).  

As amostras foram observadas em microscópio eletrônico de transmissão Tecnai Spirit 

- FEI, usado com voltagem de 120 K. As imagens foram capturadas e analisadas pelo Dr. Victor 

do Valle Midlej no Laboratório de Ultraestrutura Celular (LUC) na Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ-RJ), e análises complementares realizadas pelos Professores Dra. Silvana Gisele 

Pegorin de Campos (Prof. Visitante do PMBqBM na UFSJ) e Dr. Sebastião Roberto Taboga do 

Laboratório de Microscopia e Microanálise do IBILCE – UNESP (São José do Rio Preto-SP).  

 

V. RESULTADOS  

V.1 Análise de Gotículas lipídicas por Sudan black em células A549  

 

A Figura 6 representa o experimento de padronização da marcação das gotículas 

citoplasmáticas nas células A549 sem nenhum tratamento. Como pode ser observado, a 

padronização do número de células, fixação e coloração com Sudan Black foi eficiente para a 

marcação das gotículas lipídicas intracelulares na célula A549.  
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Figura 6. Gotículas lipídicas citoplasmáticas em células de câncer de pulmão (A549) sem 

tratamento. Células A549 foram fixadas com paraformaldeído 4% e as gotículas lipídicas 

(setas) marcadas com o corante Sudan Black. A,B) Aumento 200x  C,D) 400x E,F) 1000x. 

Imagens de fotomicroscópio Olympus modelo BX60 capturadas pelo software Image-Pro-Plus 

Media Cybernetics.  

 

 

 

Nas células A549 tratadas com DGIB1 e DGIB5 e digitoxina observa-se um aumento 

da formação na quantidade das LDs quando comparado ao controle, principalmente nas 

concentrações do IC50 de DGIB1 7 µM, e DGIB5 5 µM, onde as LDs se tornam ainda mais 

evidentes (Figura 7 A, B e C). Na Figura 7D foi representada a média da quantificação das LDs 

a partir da contagem de LDs de tamanhos médio a grande presente em 60 células de cada um 

dos tratamentos com os derivados da digitoxina nas imagens da Figura 7C. Em todos os 

tratamentos houve um aumento significativo de LDs quando comparado às células não tratadas. 
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Figura 7. Gotículas lipídicas em células de câncer de pulmão (A549) tratadas. As células 

A549 foram tratadas por 48 horas com os esteroides cardiotônicos DGIB1 (1µM e 7 µM), 

DGIB5 (1µM e 5 µM) e digitoxina (35nM). A) Gotículas lipídicas marcadas com o corante 

Sudan Black. Imagens obtidas de miscroscópio Axio Vert A1, aumento de 400x. Em B) 

Aumento de 400x e C) aumento de 1000x, após a coloração com Sudan Black, as células foram 

contrastadas com hematoxilina e as imagens obtidas de fotomicroscópio Olympus modelo 

BX60 capturadas pelo software Image-Pro-Plus Media Cybernetics. D) Representação da 

média da quantificação das LDs presentes em 60 células por tratamento obtidas das imagens 

com aumento de 1000x. *Diferença significativa com p < 0,05 quando comparado ao controle 

não tratado. N=3; gotículas lipídicas (LDs) (setas). 
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B)  

C)  
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D)  

 

 

 

 

 

 

 

V.3 Distribuição do colesterol intracelular 

 

 Após o tratamento com DGIB1 nas concentrações do IC50 (7 µM) e uma concentração 

abaixo do IC50 (1 µM), foi observada uma modulação da localização intracelular do colesterol 

marcado com filipina quando comparada às células controles (Figura 8). O colesterol foi 

compartimentalizado junto às gotículas, como mostrado pelas setas brancas. Já na presença de 

digitoxina, foi observado diminuição do colesterol intracelular, quando comparado ao controle.  

Cumpre informar que o tratamento com DGIB5 não foi mostrado devido a interferentes do 

composto na fluorescência que impede a correta interpretação do resultado. 
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Figura 8. Distribuição do colesterol intracelular. Células A549 tratadas por 48 horas com 

DGIB1 e digitoxina foram marcadas com filipina. Barra de escala corresponde a 50 µm. N=3. 

Colesterol compartimentalizado em LDs (setas brancas). 

 

 

V.4 Peroxidação lipídica no extrato total das células A549 

 

Os níveis de peroxidação lipídica foram avaliados após 48 horas de tratamento com 

DGIB1, DGIB5 e digitoxina nas células A549 através da dosagem das substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS) no extrato celular total. Os níveis de malondialdeído (MDA) 

foram similares em todas as concentrações dos CTS analisados, não havendo alteração após o 

tratamento (Figura 9).  
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Figura 9. Peroxidação lipídica (TBARS) no extrato total das células A549. A concentração 

de malondialdeído (MDA) foi quantificada no extrato total de células A549 tratadas por 48 

horas com DGIB1, DGIB5 e digitoxina. Cada barra representa a média ± SEM de 3 

experimentos independentes. Os dados são expressos em média ± EPM de 3 experimentos 

independentes em porcentagem do controle e submetidos à análise de variância ANOVA com 

teste de comparação múltipla de Tukey, sem diferença significativa entre os tratamentos e não 

tratado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V.4 Análise por microscopia eletrônica de transmissão (MET) das células A549 

 

A MET foi realizada para avaliar as ultraestruturas das gotículas lipídicas já observadas 

anteriormente com a coloração de Sudan Black nas células A549. Primeiramente, avaliou-se 

por microscopia de luz os cortes semifinos obtidos das células fixadas em resina Araldite e 

corados com azul de toluidina (Figura 10). Com esta análise, pode-se inferir que o procedimento 

de fixação e inclusão permitiu a preservação adequada do material. Esta análise prévia permitiu 

observar alterações na morfologia celular e fenótipos indicativos de morte celular apoptótica 

após os tratamentos com a digitoxina e seus derivados. 
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Figura 10. Representação morfológica células A549 obtidas dos cortes semifinos corados 

com azul de toluidina. Células A549 sem tratamento (A) e células tratadas por 48 horas com 

os esteroides cardiotônicos DGIB1 (1µM e 7 µM) (B e C), digitoxina (35nM) (D) e DGIB5 

(1µM e 5 µM) (E e F). As setas pretas indicam células em diferentes estágios da apoptose, 

mostrando picnose, beblling de membrana e corpos apoptóticos. N=2. 

 

 

 

 As células A549 foram analisadas por microscopia eletrônica de transmissão, onde foi 

visualizado as características ultraestruturais típicas de célula alveolar tipo II, apresentando 

retículo endoplasmático evidente, vesículas de secreção, núcleo e nucléolo proeminentes e a 

presença de algumas gotículas lipídicas. As projeções de membrana, mostrando as 

microvilosidades também foram observadas (Figura 11).  
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Figura 11. Aspectos ultraestruturais de célula alveolar tipo II (A549) são mostradas por 

microscopia eletrônica de transmissão (MET). Típica célula secretora com citoplasma 

apresentando Retículo Endoplasmático (RE) e vesículas de secreção (VS). Projeções da 

membrana podem ser observadas na região apical (setas pretas), indicativas de 

microvilosidades. Núcleo (N), nucléolo (Nu) proeminentes. B) detalhe da região apical com 

vesículas de secreção (VS) precursoras de surfactante e gotículas lipídicas (LD).  

 

  

  

 Uma visão geral dos fenótipos das células A549 tratadas com a digitoxina e seus 

derivados são apresentados na Figura 12, mostrando diferentes alterações fenotípicas em cada 

tratamento, quando comparado ao controle, dentre elas o acúmulo de vesículas e gotículas 

lipídicas (LDs). Detalhes de cada um dos tratamentos são evidenciados em maior aumento nas 

imagens seguintes.  
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Figura 12. Visão geral dos fenótipos apresentados pelas células A549 não-tratadas 

(controle) e tratadas com os derivados da digitoxina por 48 horas. A) Célula controle (sem 

tratamento) B) DGIB1 1 µM C) DGIB1 7 µM D) DGIB5 1 µM E) DGIB5 5 µM e F) Digitoxina 

35 nM. Alterações na morfologia foram observada diante dos tratamentos, mostrando acúmulo 

de vesículas autofágicas (V) e gotículas lipídicas (LD) no citoplasma. Núcleo (N), mitocôndria 

(M). 
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 No tratamento com 1 e 7 µM de DGIB1 a formação de LDs foi aumentada quando 

comparadas ao controle (Figura 13). Também houve um aumento de vesículas indicativas de 

processo autofágico em diferentes estágios de maturação no citoplasma. A presença de 

vesículas de secreção mostra que a atividade secretória da célula não foi alterada. 

 DGIB5 também induziu a um acúmulo de LDs, e vesículas indicativas de processo 

autofágico em diferentes estágios de maturação (Figura 14). Pode-se observar diferentes formas 

destas vesículas: algumas eletronlúcidas e conteúdo interno heterogêneo, outras com conteúdo 

interno mais eletrodenso, vesículas delimitadas por uma membrana única e outras ainda com 

dupla membrana, indicativas de autofagossomos. Também foi possível identificar os corpos 

lamelares que são presentes nas células epiteliais alveolares tipo II. 

 Nas células tratadas com digitoxina, as gotículas lipídicas e vesículas autofágicas em 

diferentes estágios de formação também foram evidentes, mas outras alterações importantes 

também podem ser observadas (Figura 15 D-F). Digitoxina e DGIB1 1 µM levaram a formação 

de bolhas na membrana, também chamadas de “beblling” de membrana e a presença de corpos 

apoptóticos também foram observados. DGIB1 levou à fragmentação do núcleo, apresentando-

se mais eletrodenso.  
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Figura 13. Formação de gotículas lipídicas (LDs) e vesículas nas células A549 tratadas 

com DGIB1. A-B) DGIB1 1 µM. C-F) DGIB1 7 µM. Em B e F, vesículas secretadas 

(exossomos) indicam a manutenção de atividade secretora pela célula (Setas pretas finas). Em 

C e D, as duplas setas indicam alça de Retículo Endoplasmático englobando uma mitocôndria, 

indicativo de início de autofagia. Gotículas lipídicas (LD), vesículas autofágicas no citoplasma 

em diferentes estágios de maturação (setas pretas grossas), núcleo (N), nucléolo (Nu), 

elementos do citoesqueleto (Cit), vesículas secretadas (VS), mitocôndria (M).  
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Figura 14. Formação de gotículas lipídicas (LDs) e vesículas autofágicas em A549 tratadas 

com DGIB5.   A-C) DGIB5 1 µM e D-F) DGIB5 5 µM. Acúmulo de gotículas lipídicas (LD) 

e vesículas indicativas de processo autofágico em diferentes estágios de maturação (setas 

pretas) no citoplasma. *mitocôndia associada a gotículas lipídicas, VR: vacúolo residual 

contendo ceramida (final de processo autofágico), alça de Retículo Endoplasmático englobando 

uma mitocôndria (Seta dupla), Vesículas secretadas (VS -Seta preta fina), Núcleo (N), nucléolo 

(Nu), mitocôndria (M), corpos lamelares (CL). 



97 
 

Figura 15. Alterações morfológicas mostram indícios de apoptose nas células A549 

tratadas com digitoxina e DGIB1. A-C) DGIB1 1 µM apresentando fragmentação nuclear 

(N*) em B. D-F) Digitoxina 35 nM. * em F, indica corpo lamelar característico de pneumócito 

tipo II. Bolhas formadas durante a apoptose, ou “beblling” de membrana (Bl) são observadas 

em ambos os tratamentos. Gotículas lipídicas (setas brancas), vesículas autofágicas (setas 

pretas) são indicadas no citoplasma. Núcleo (N), mitocôndria (M), corpo lamelar (CL), dupla 

seta mostra alças do Retículo Endoplasmático indicando o início da formação de vesícula 

autofágica.  
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VI. DISCUSSÃO 

  

Pesquisas crescentes e atuais vêm relacionando a formação das gotículas lipídicas com 

processos neoplásicos, a exemplo da célula de câncer de pulmão A549, em que é obserevado 

maior formação de gotículas lipídicas quan do comparada à célula normal de pulmão 

(CHOWDHURY; AMIN; BHATTACHARYYA, 2015). Também já é descrito que os 

esteroides cardiotônicos (CTs) induzem alterações no tráfico de membrana dependente de 

endocitose levando ao aparecimento de vacúolos citoplasmáticos. O CT UNBS1450 induziu a 

morte celular relacionada à vacuolização em células tumorais A549 através de um processo que 

não está relacionado à apoptose, choque osmótico, ou processos necróticos, e também não 

provocou uma clivagem de PARP, mas ocorreu um processo de morte celular associado a uma 

drastica vacuolização citoplasmática (MIJATOVIC et al., 2006).  

Em nosso estudo, uma maior formação de vacúolos citoplasmáticos foi observada por 

microscopia óptica nas células A549 em cultivo após o tratamento de 48 horas com derivados 

da digitoxina DGIB1 e DGIB5, e que não era observado na célula WI-26VA4. Esse fato nos 

levou a investigar se estes vacúolos citoplasmáticos poderiam ser lipídios intracelulares 

armazenados em gotículas, chamados de “Lipid Droplets” (LDs). Os LDs foram primeiramente 

observados por marcação dos lipídios intracelulares com o corante Sudan black. Em nossas 

imagens foi possível observar que houve um maior acúmulo de LDs no interior das células de 

câncer de pulmão A549 em tratamento com DGIB1 e DGIB5 quando comparadas às células 

não tratadas e as células tratadas com a digitoxina.  

Já foi relatado anteriormente, que a formação das gotículas lipídicas podem ser 

importantes para a sobrevivência das células cancerígenas diante do estresse causado por drogas 

quimioterapêuticas (PETAN; JARC; JUSOVIĆ, 2018). Cotte e colaboradores investigaram os 

agentes quimioterapêuticos comuns 5-fluorouracil e oxaliplatina e descobriram que eles 

induzem ao acúmulo de gotículas lipídicas. Esse acúmulo foi dependente de lisofosfatidilcolina 

aciltransferase 2 (LPCAT2), protegendo as células cancerígenas do estresse do RE induzido 

pela quimioterapia e da morte celular in vitro e in vivo. Portanto, a presença de níveis elevados 

de gotículas lipídicas pode ser útil no diagnóstico para prever a quimiorresistência do tumor, e 

LPCAT2 demonstrou ser um alvo potencial para melhorar a eficácia da quimioterapia no câncer 

colorretal (COTTE et al., 2018).  

Foi relatado por Sainz e colaboradores que a maior formação de LDs nas células de 

câncer de pulmão A549 pode estar associada ao estresse oxidativo. A quantidade de espécies 

reativas de oxigênio (EROS) é muito maior em uma célula cancerosa quando comparada a uma 
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célula normal (SAINZ; LOMBO; MAYO, 2012). Consequentemente, o nível de antioxidantes 

é aumentado nas células malignas, como por exemplo a glutationa. O conteúdo de glutationa 

dentro de uma célula de câncer de pulmão é cerca de 7 vezes maior em comparação com o da 

célula pulmonar normal (CHOWDHURY; AMIN; BHATTACHARYYA, 2015). Portanto, um 

possível mecanismo de formação das LDs poderia ser o estresse oxidativo gerado após 

tratamento com os esteroides cardiotônicos, podendo levar à peroxidação lipídica. A fim de 

verificar se o tratamento com DGIB1, DGIB5 e digitoxina poderiam estar levando à 

peroxidação lipídica nas células A549, foi realizada a dosagem das substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) no extrato total das células A549. Não foram observadas alterações na 

peroxidação lipídica no extrato total celular em nenhum dos tratamentos após o período de 

exposição aos CTS. Já é descrito que os LDs coordenam o tráfego e consumo lipídico para 

proteção contra o estresse oxidativo, biogênese da membrana durante um rápido crescimento 

celular e também para a produção de energia (PETAN; JARC; JUSOVIĆ, 2018). Isso indica 

que a maior formação de LDs pode estar protegendo as células contra o estresse gerado pelos 

tratamentos. A dosagem do TBARS poderá também ser realizada na membrana celular a fim 

de verificar se ocorre a peroxidação dos lipídios de membrana ou ser realizada em tempos 

menores após o tratamento com digitálicos a fim de verificar se os TBARS podem aumentar 

logo após a "injuria" com os digitálicos e depois reduzir cronicamente em função da formação 

dos LDs. 

Os LDs sequestram lipídios tóxicos como o colesterol, ácidos graxos e ceramidas a fim 

de evitar danos lipotóxicos às células, e se envolvem em uma complexa relação com a autofagia. 

A célula cancerígena tem a capacidade de remover o colesterol do seu pool bioativo e aumentar 

o armazenamento do colesterol esterificado nas gotículas lipídicas em benefício da progressão 

de vários tipos agressivos de câncer. Assim, as gotículas lipídicas atuam como organelas anti-

lipotóxicas centrais que controlam a lipotoxicidade de FA, DAG, colesterol e ceramida, 

coordenando o armazenamento de TAG, colesterol esterificado e acilceramida (PETAN; JARC; 

JUSOVIĆ, 2018). Para avaliar o potencial anti-lipotóxico das LDs em células A549, a filipina, 

um detergente fluorescente que se liga seletivamente ao colesterol não esterificado foi utilizado. 

As células A549 não tratadas demonstraram uma marcação fraca e difusa da filipina, enquanto 

o tratamento com DGIB1 induziu sinais fluorescência pontuais e aumentados. Portanto, o 

tratamento com DGIB1 sugere um acúmulo de colesterol no citoplasma. Este acúmulo pode 

estar ocorrendo devido à mobilização do colesterol para que ele seja esterificado e armazenado 

nas gotículas lipídicas (WANG, 2016).  
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A análise ultraestrutural das células A549 nos permitiu visualizar as características da 

linhagem celular e o fenótipo após os tratamentos. Foi possível observar a presença dos corpos 

lamelares, que são estruturas que armazenam e secretam surfactante pulmonar, característicos 

das células epiteliais alveolares tipo II (FELDER et al., 2012). Estes corpos lamelares também 

foram observados nas células em tratamento. As vesículas de secreção também foram mantidas 

após todos os tratamentos, indicando que os CTS não afetaram a capacidade secretórias destas 

células.   

Diversos estudos já comprovaram que os esteroides cardiotônicos podem induzir a 

autofagia em células de câncer de pulmão (SUN et al., 2018; WANG et al., 2012, 2015).  E que 

o processo autofágico pode levar a formação de corpos lipídicos (PETAN; JARC; JUSOVIĆ, 

2018). Essa relação entre os LDS e a autofagia é bidirecional. A autofagia pode levar a formação 

dos LDs, onde os lipídios liberados pela ruptura macroautofágica/autofágica das organelas 

membranosas são empacotados e armazenados em novas LDs para proteger a célula dos danos 

causados por espécies lipídicas tóxicas (NGUYEN; OLZMANN, 2017). E uma desregulação 

na homeostase lipídica também pode ser regulada pela autofagia. Os LDS podem ser 

sequestrados em autofagossomos e entregues aos lisossomos para a degradação por lipases 

ácidas lisossômicas, processo conhecido como “lipofagia”. A sobrecarga lipídica afeta a 

atividade autofágica em múltiplos tecidos, o que tem implicações importantes para doenças 

associadas ao acúmulo excessivo de lipídios, como distúrbios metabólicos e câncer (JAISHY; 

ABEL, 2016; WANG, 2016).  

A análise ultraestrutural das células A549 possibilitou observar uma grande quantidade de 

gotículas lipídicas e também a presença de vesículas indicativas de autofagia em diferentes 

estágios de maturação. No tratamento com DGIB5 e digitoxina foi possível observar que ocorre 

um estresse do RE, onde o RE emite projeções membranares envolvendo a LD associada à 

mitocôndria, formando o início da vesícula autofágica. Também foram observados estágios 

tardios da autofagia, com a presença de vacúolo residual contendo ceramida, que indica o final 

de processo autofágico. Assim, pode ser possível que essa maior formação de LDs observada 

nas células tratadas com DGIB1 e DGIB5 seja decorrente da autofagia. Por outro lado, as LDs 

podem também estar sendo degradadas em uma forma seletiva de autofagia, chamada de 

lipofagia, na qual as gotículas lipídicas são encerradas nas membranas autofagossômicas e 

fundidas com lisossomos para degradação por enzimas hidrolíticas (SINGH et al., 2009).  

 No tratamento com DGIB5 foram observadas um grande número de vesículas formadas 

por dupla membrana, indicativas de autofagossomos, o que corroborou com a indicação de 

processo autofágico. A morfologia de outras vesículas/compartimentos autofágicos observados 
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foi indicativa de autolisossomos, que exibem conteúdo heterogêneo resultante de detritos de 

organelas, e, quando agrupados, parecem estar se fundindo um com o outro. Observações 

semelhantes foram relatadas anteriormente em células A549 expostas às combinações de 

extratos marinhos com doxorrubicina. Assim como as células A549 expostas a DGIB5 em 

nosso estudo, o aumento das vesículas autofágicas também foi compatível com o aumento das 

gotículas lipídicas (CASTRO-CARVALHO, 2017). Porém, para confirmar a origem de cada 

tipo de vesícula formada seria necessária a utilização de marcadores para proteínas específicas 

dos lisossomos e dos autofagossomos. 

 Alterações morfológicas nas células podem ser utilizadas para a detecção da apoptose, 

como o encolhimento da célula, picnose (condensação da cromatina) e cariorexe (fragmentação 

do núcleo), seguida pela fragmentação do DNA. Quando o citoesqueleto da célula é danificado, 

permite a formação dos blebbing de membrana. E no estágio tardio da apoptose, os corpos 

apoptóticos são formados (MAJTNEROVÁ; ROUŠAR, 2018). A microscopia eletrônica de 

transmissão nos permitiu visualizar algumas alterações características da morte celular por 

apoptose nas células tratadas com digitoxina e seu derivado DGIB1 a 1 µM. A formação de 

“blebbing” de membrana ocorreu nestes dois tratamentos. DGIB1 também apresentou 

fragmentação nuclear e digitoxina apresentou picnose. A formação dos corpos apoptóticos 

também foram observados. Estes dados são indícios de que esteja ocorrendo morte celular por 

apoptose nas células A549 tratadas com digitoxina e DGIB1.  

 Já foi relatado que outros esteroides cardiotônicos levam à apoptose, como o 21-BD, 

que reduz a proliferação das células HeLa e atenua a fosforilação de EGFR e ERK, ativando a 

via intrínseca e extrínseca da apoptose (PESSÔA et al., 2020). E assim como 21-BD, que tem 

concentrações relativamente altas de IC50 para células tumorais (em torno de 50 µM), nossos 

novos derivados da digitoxina apresentam um diferencial com relação a margem de segurança 

estreita apresentada por vários CTS. A digitoxina apresenta concentrações citotóxicas em faixas 

nanomolares, enquanto os seus novos derivados DGIB1 e DGIB5 apresentam a citotoxicidade 

em torno de 5 a 10 micromolar, mas ainda é menor do que a citotoxicidade apresentada por 21-

BD, o torna os derivados da digitoxina mais interessantes. Este fato parece promissor no sentido 

de tentar reduzir os efeitos colaterais causados pela maioria dos CTS e poderem ser utilizadas 

concentrações não citotóxicas em estudos futuros.   
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DISCUSSÃO GERAL 

 

Diante dos dados analisados, observamos que novos derivados da digitoxina DGIB1 e 

DGIB5 possuem efeitos citotóxicos semelhantes nas linhagens de células de câncer avaliadas, 

sendo mais sensível nas células de câncer de pulmão quando comparadas às células de pulmão 

não cancerígenas. Já os efeitos dos compostos na Na,K-ATPase (NKA) das células de câncer 

de pulmão A549 são distintos e interessantes. DGIB1 modula a NKA apenas nas células de 

câncer de pulmão intactas, sem efeito direto na NKA de membrana isolada ou purificada, 

indicando que este efeito inibitório da enzima pode fazer parte do mecanismo de sinalização 

intracelular.  

DGIB5 atua na NKA da célula de câncer de pulmão (A549) intactas e na membrana 

isolada, sem afetar a célula de pulmão não tumoral (WI-26VA4). Este efeito indica que DGIB5 

possa ter uma seletividade para subunidade α1 das células A549, não afetando a célula WI-

26VA4. Esta seletividade pode ser interessante, como já foi descrito anteriormente, a 

subunidade α1 pode ser um alvo terapêutico para a pesquisa e desenvolvimento de novos 

quimioterápicos. A redução na expressão da subunidade α1 por DGIB1 das células A549 pode 

ser de certa forma explicado pela imunofluorescência, em que foi observada uma localização 

intracelular. Ainda que os dados sugiram que esta enzima está presente em regiões 

perinucleares, mais estudos são necessários para confirmar sua localização. Além disso, a célula 

A549 possui a subunidade γ, que não está presente na célula WI-26VA4. Isso indica que o efeito 

de DGIB5 possa ser isoforma-dependente e deve ser investigado com mais detalhes. Com 

relação a subunidade ꞵ1 da NKA nas células A549, nenhum dos novos compostos afetou a sua 

expressão nas concentrações menores ou igual ao IC50, o que é interessante para a manutenção 

do contato célula-célula, ajudando assim, na manutenção da adesão celular. Já a digitoxina foi 

capaz de reduzir a expressão de ꞵ1 na membrana das células A549.  

O aumento da formação das gotículas lipídicas (LDS) foi observado nas células A549 

em tratamento com DGIB1 e DGIB5. Como já é bem descrito na literatura, a formação destas 

LDs pode ocorrer em células estressadas diante de um tratamento quimioterápico, e os CTS 

podem estar levando a um estresse celular que causaria maior formação das gotículas 

intracelulares. Sinais de fluorescência pontuais e aumentados também foram observados em 

resposta ao tratamento com DGIB1, sugerindo uma alteração na localização do colesterol 

intracelular quando comparada à célula não tratada.  

Já é descrito que as interações diretas e específicas de diferentes fosfolipídios e 

colesterol mantém tanto a atividade quanto a estabilidade da atividade da NKA, em paralelo 
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com os efeitos indiretos da estrutura da bicamada lipídica (CORNELIUS et al., 2015). Esta 

seria outra abordagem a se investigar após o tratamento das células de pulmão com os 

compostos, visto que eles podem estar alterando a composição lipídica na membrana, e assim, 

modulando a atividade e expressão da NKA na membrana destas células. O derivado da 

digoxina 21-BD afeta o colesterol da membrana HeLa e o conteúdo de fosfolipídios por meio 

de um mecanismo dependente de uma célula intacta (SILVA et al., 2017). Se os compostos 

DGIB1 e DGIB5 estiverem modulando o colesterol de membrana, talvez poderia explicar o 

aumento do colesterol intracelular observado. Uma outra hipótese para explicar o acúmulo 

lipídico no citoplasma das células em tratamento, seria a formação de espécies reativas de 

oxigênio (EROS) que podem levar à peroxidação lipídica. Porém, a avaliação da peroxidação 

lipídica no extrato total das células A549 não se mostrou alterada perante ao tratamento com os 

compostos. Portanto, é fundamenttal avaliar peroxidação lipídica e conteúdo de fosfolipídeos 

totais especificamente em fragmentos de membrana.  

Dentre os possíveis mecanismos moleculares envolvidos na morte celular, a autofagia e 

apoptose são vias de morte a serem investigadas com mais detalhes. O aumento das LDs pode 

estar envolvido na maior formação das vesículas autofágicas observados durante os 

tratamentos, indicando que a autofagia está ocorrendo. Um mecanismo inverso também pode 

estar ocorrendo, onde a membrana de células autofágicas pode estar fornecendo os lipídios para 

a formação das LDs. Já é descrito que durante períodos de inanição prolongada, os lipídios 

liberados pela quebra macroautofágica/autofágica das organelas membranosas são 

empacotados e armazenados em novas LDs (PETAN; JARC; JUSOVIĆ, 2018). A MET é uma 

técnica sensível para detectar a presença de autofagossomos (AGHOLME et al., 2012; 

KLIONSKY et al., 2008), e para confirmar os nossos achados, o mecanismo envolvido no efeito 

dos CTS precisa ser investigado em futuros estudos através da marcação de proteínas 

específicas envolvidas na via da autofagia/lipofagia e das LDs, que estão intimamente 

relacionadas. 

O efeito citotóxico de DGIB5 parece estar envolvido com o acúmulo do composto no 

interior da célula (dados protegidos) e desencadeando estes processos que levam à morte 

celular. O mecanismo de morte celular ainda não está claro, mas as observações das 

ultraestruturas sugerem que a citotoxicidade deste esteroide cardiotônico pode estar 

correlacionado com a autofagia. Muitos medicamentos antineoplásicos envolvem a morte 

celular autofágica e uma melhor compreensão dos mecanismos que regulam essa via de morte 

podem abrir caminhos para fins terapêuticos (FULDA; KÖGEL, 2015). 
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Já o CT DGIB1 apresentou características que indicam que a apoptose possa estar 

ocorrendo, como a formação de blebbing de membrana e de corpos apoptóticos. Investigações 

mais específicas precisam ser realizadas com marcadores para cada via de morte celular, mas 

estes achados já indicam os possíveis mecanismos envolvidos no processo de morte celular para 

cada composto. 

 

CONCLUSÕES 

 

Nossos resultados demonstram efeitos interessantes dos novos esteroides cardiotônicos 

análogos da digitoxina. DGIB1 e DGIB5 modulam a NKA, possuindo efeitos celulares 

diferentes que devem ser destacados: 

 

DGIB1: 

 

● Inibe a atividade da NKA das células A549, levando a uma internalização da enzima e 

reduzindo, portanto, a expressão de α1 na membrana destas células. Não afeta a 

atividade da NKA na membrana isolada e nem na enzima purificada de rim de porco. 

Na célula WI-26VA4, inibe a atividade da NKA sem modular a expressão de α1. Estes 

efeitos sugerem que um mecanismo de sinalização celular é necessário para ocorrer a 

modulação da enzima, porém deve ser investigado através de marcadores específicos 

para as vias de sinalização celular. 

● Não afeta a expressão da subunidade ꞵ1 nas células A549, que pode ser importante para 

a manutenção da adesão celular. 

● Mobiliza colesterol não esterificado, que pode ser esterificado e armazenado nas 

gotículas lipídicas (LDs), levando a um intenso acúmulo no citoplasma. 

● Induz a formação de vesículas autofágicas (AV) que pode estar relacionado com a 

formação das LDs e indica que a autofagia possa estar ocorrendo. 

● Pode estar levando à formação de blebbing de membrana e corpos apoptóticos, 

sugerindo que a via de morte celular por apoptose possa estar ocorrendo nestas células. 

 

Estes dados indicam que o efeito de redução da NKA por DGIB1 depende de um 

mecanismo intracelular para ocorrer, podendo levar ao seu efeito citotóxico. Possivelmente, o 

efeito citotóxico do composto está envolvido com a ativação de vias sinalização celular 
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culminando em mecanismos de morte celular, como autofagia e apoptose, uma vez que a 

presença de vesículas autofágicas e de corpos apoptóticos foram evidentemente visualizados 

pela MET. A figura 16 resume os efeitos celulares causados por DGIB1 na célula A549. Para 

afirmar quais vias estão envolvidas no processo de morte celular, estudos mais complexos 

envolvendo marcadores específicos para cada via são necessários.  

 

Figura 16. Esquema dos efeitos celulares decorrentes do tratamento de DGIB1 nas células 

A549. O CT DGIB1 exposto às células A549 por 48 horas pode estar interagindo com a NKA, 

inibindo sua atividade, reduzindo a expressão de α1 na membrana celular e levando à 

internalização da enzima. Este processo pode estar correlacionado com o efeito citotóxico do 

composto e levando à morte celular por autofagia, que pode ser sugerida diante da formação 

das vesículas autofágicas (AV) ou apoptose, devido à presença de corpos apoptóticos e 

fragmentação nuclear. Também ocorre a mobilização do colesterol livre, não-esterificado (CL), 

que pode ser esterificado pela enzima ACAT e este colesterol esterificado (CE) é armazenado 

nas LDs. A formação de LDs e vesículas autofágicas estão intimamente interligadas, onde as 

LDs podem fornecer os lipídeos para as AV ou vice-versa, as AVs também podem levar à 

formação de LDs.  
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DGIB5: 

 

 Não modula a NKA purificada de rim de porco, inibe a atividade da NKA e reduz a 

expressão de α1 em A549 intacta e também inibe a enzima em sua membrana isolada, mas 

sem modular a atividade e expressão de α1 em WI-26VA4. Estes efeitos podem ser 

decorrentes de alguma interação com isoformas específicas de cada célula, visto que a 

célula tumoral apresenta isoforma γ e que não está presente na célula WI-26VA4. Este 

efeito de atuação de DGIB5 na NKA da célula de câncer de pulmão pode ser interessante 

para um direcionamento de um alvo isoforma-específica. 

 Não afeta a expressão da subunidade ꞵ1 nas células A549 que pode ser interessante para 

manutenção do contato célula-célula. 

 Induz a uma intensa formação de vesículas autofágicas que pode estar relacionado ao 

acúmulo de gotículas lipídicas. Estes dados sugerem de forma clara que a via autofágica 

está ocorrendo devido à intensa formação dos autofagossomos e pode fornecer lipídios 

decorrentes da lise destas vesículas para serem armazenados nas LDs, ou vice-versa, as 

LDs podem também induzir à autofagia.  

 

Um resumo dos efeitos celulares de DGIB5 foram apresentados na Figura 17. 

 

 Assim, diante dos dados apresentados, podemos concluir que os novos análogos da 

digitoxina DGIB1 e DGIB5 possuem efeitos celulares interessantes nas células de câncer de 

pulmão, e devem ser melhor investigados. Este estudo abre diferentes possibilidades para 

investigar a relação dos esteroides cardiotônicos, câncer e outras doenças que envolvem o 

metabolismo lipídico e autofagia. 
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Figura 17. Esquema dos efeitos celulares decorrentes do tratamento de DGIB5 nas 

células A549. O CT DGIB5 exposto às células A549 por 48 horas pode estar interagindo 

com a NKA, inibindo sua atividade, reduzindo a expressão de α1 na membrana celular e 

levando à internalização da enzima. DGIB5 também inibe a NKA diretamente na 

membrana isolada de A549, portanto seu efeito pode não depender de um mecanismo de 

sinalização intracelular para ocorrer. Sugere-se que o efeito de DGIB5 é dependente da 

isoforma γ da NKA. A intensa formação de vesículas autofágicas (AV) sugere que a 

autofagia esteja envolvida no efeito citotóxico do composto e levando à morte celular. A 

formação de LDs e vesículas autofágicas estão intimamente interligadas, onde as LDs 

podem fornecer os lipídeos para as AV ou vice-versa, as AVs também podem levar à 

formação de LDs. DGIB5 também pode estar atravessando a membrana e causando um 

estresse que leva à formação de AV e LDs. 
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PERSPECTIVAS  

 

A partir dos dados aqui apresentados, várias perspectivas foram geradas para a 

complementação futura desse trabalho, que tem por objetivo elucidar o mecanismo de ação 

desses compostos: 

 

● Realizar o docking molecular dos compostos a fim de investigar a interação de DGIB1 

e DGIB5 com a enzima Na,K-ATPase. A modelagem molecular poderá nos responder 

melhor sobre a interação dos compostos com as subunidades da NKA, a fim de 

compreendermos melhor os seus efeitos celulares e antitumorais. Este estudo in silico 

será realizado através da parceria com o professor Alex Taranto da UFSJ. 

 

● Quantificar o colesterol e fosfolipídios em homogenato total das células A549 e WI-

26VA4; 

 

● Avaliar marcadores específicos das vias de morte celular: autofagia/lipofagia e 

apoptose. 

 

● Isolar a Na,K-ATPase nuclear e observar se houve aumento de expressão das 

subunidades α1 e ꞵ1 no núcleo das células A549 para verificar se a enzima pode estar 

sendo aumentada no núcleo; 

 

Diante dos dois capítulos apresentados, serão submetidos os seguintes artigos: 

 

● Artigo referente ao Capítulo1: Efeitos de novos derivados da digitoxina (DGIB1 e 

DGIB5) em células tumorais e o envolvimento com a Na,K-ATPase; 

 

● Artigo referente ao Capítulo 2: Formação de gotículas lipídicas e autofagossomos 

desencadeada por novos derivados da digitoxina (DGIB1 e DGIB5) em células A549; 
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ANEXOS 

I. Trabalhos paralelos e em colaboração realizados no período do doutoramento 

 

I.1 Efeitos antitumorais de esteroides cardiotônicos derivados da digoxina e a interação 

com a Na,KATPase. 

 

Em paralelo aos dados apresentados na tese foi realizado um trabalho no Laboratório de 

Bioquímica Celular com outros esteroides cardiotônicos derivados da digoxina sintetizados no 

Laboratório de Síntese Orgânica e Nanoestruturas da UFSJ. O trabalho foi realizado juntamente 

com a aluna de doutorado Sayonarah Carvalho Rocha da UFSJ e a aluna de Iniciação Científica 

Raiany Sousa Lopes da Universidade Estadual de Minas Gerais, sob minha orientação para o 

desenvolvimento de seu trabalho de conclusão de curso intitulado: “Avaliação do efeito 

citotóxico de novos derivados da digoxina em células A549 E WI”.  

Estes compostos também foram cedidos para outras análises ao Laboratório de 

Farmacologia Bioquímica e Molecular da UFRJ. O trabalho completo será submetido à 

publicação na revista Steroids em breve. Segue abaixo o resumo do trabalho apresentado 

durante a 47th Annual Meeting of the Brazilian Society for Biochemistry and Molecular Biology 

(SBBq): 

 

Anticancer Effects of γ-Benzylidene Digoxin Derivatives 

and the Interaction with Na,K-ATPase 

 

Oliveira, G.C.1; Rocha, S.C.1; Paixão, N. 3; Lopes, R.S.S.1; Alves, S.L.G.2; Villar, 

J.A.F.P.2;; Quintas, L.E.M.3; Barbosa, L.A.O.1; Cortes, V.F.1 

 

1Laboratório de Bioquímica Celular, UFSJ-CCO, MG, Brazil; 2Laboratório de Síntese 

Orgânica e Nanoestruturas, UFSJ-CCO, MG, Brazil; 3Laboratório de Farmacologia 

Bioquímica e Molecular, Instituto de Ciências Biomédicas, UFRJ, RJ, Brazil. 

 

INTRODUCTION. Cardiotonic steroids (CTS) have been shown to modulate several cancer 

cell lines. They can interact with Na,K-ATPase (NKA), inhibiting its activity which is important 

to cellular homeostasis. OBJECTIVES. Study the cytotoxicity and NKA modulation of cancer 

cells treated with synthetic CTS γ-benzylidene digoxin derivatives (BD-7, BD-8, BD-9, BD-
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10, BD-13, BD-14, BD-15, BD-16). MATERIALS AND METHODS. The cytotoxicity of CTS 

was analyzed by MTT assays after 48 hours of treatment in cells lines: cervix adenocarcinoma 

(HeLa), non-small cell lung cancer (A549) and human fibroblast (WI-26 VA4). NKA activity 

were performed on mouse cortex with isoform α1 resistant and α2/α3 sensitive and A549 cell 

membrane after 48h of treatment in the IC50 concentrations for each CTS.  RESULTS AND 

DISCUSSION. BD-15 was the one that presented cytotoxicity in tumor cells in a lower IC50 

concentration (8 uM), but do not have selectivity for the cancer cells. BD-15 also inhibited 

NKA activity in A549 cells and mouse cortex (in 10 nM). BD-7 and BD-13 demonstrated to 

have selectivity index in HeLa cells, but not for the A549 cells. In addition, BD-7 was able to 

inhibited NKA from A549 cells. The difference of cytotoxicity between HeLa and A549 cells, 

may be due to different isoforms present in both cells, in which α1/α2/α3βγ are expressed in 

A549 and just α1β1 in HeLa. In mouse cortex the inhibition of Na,K-ATPase was observed 

only at high concentrations of CTS, between 10 a 100 µM, with the exception of DGB15, which 

showed inhibitory effect from 1 µM and DGB16 as from 10 nM. CONCLUSIONS. Our results 

demonstrated that the cytotoxic effect of these CTS is not related to NKA inhibition and CTS 

showed cytotoxic effect at high concentrations. Further, it is important to evaluate other aspects 

such as: lipid modulation and cellular adhesion. 

 

Keywords: Cardiotonic Steroids, Cancer, Na,K-ATPase 

Acknowledgements: FAPEMIG, CNPq, CAPES, UFSJ, PMBqBM, UFRJ 

 

I.2 Compostos bioativos do veneno de sapo Rhinella marina (Bufonidae) e seu uso como 

agentes antitumorais. 

 

I.2.1 Patente de invenção depositada: Isolamento e caracterização de compostos bioativos 

do veneno de sapo Rhinella marina (Bufonidae) e seu uso como agentes antitumorais. 

 

Autores: SANCHEZ, B. A. M.; RODRIGUES, D. J.; BANFI, F. F.; VIEIRA JUNIOR, G. M.; 

CHAVES, M. H.; MONCAO FILHO, E. S.; VAROTTI, F. P.; GARCIA, I. J. P.; BARBOSA, 

L. A. O.; ANDRADE, S. N.; OLIVEIRA, G. C. 

Resumo: A presente invenção refere-se ao isolamento e caracterização de quatro compostos 

bioativos do veneno de sapo da família Bufonidae e seu uso como agentes antitumorais, 

composições farmacêuticas, processo e obtenção de uso. 
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Categoria: Produto.  

Instituição onde foi depositada: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.  

País: Brasil.  

Natureza: Patente de Invenção.  

Número do registro: BR10201801407.  

Número do depósito PCT: 10201801407.  

Data do depósito PCT: 10/07/2018. 

Depositante/Titular: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Federal de 

São João Del-Rei, Universidade Federal do Piauí.  

 

I.2.2 Aritigo publicado na revista Steroids: “New bufadienolides extracted from Rhinella 

marina inhibit Na,K-ATPase and induce apoptosis by activating caspases 3 and 9 in human 

breast and ovarian cancer cells”. 


