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RESUMO: A composição lipídica e a fluidez da membrana plasmática podem ser alteradas 

pelos esteroides cardiotônicos e, consequentemente essa modulação lipídica pode afetar 

diretamente a função da Na, K-ATPase. Sabe-se que interação da Na,K-ATPase com caveolina-

1 tem sido associada a manutenção da homeostase do colesterol nas células. Dessa forma, o 

principal objetivo do estudo foi avaliar o envolvimento da caveolina-1 na modulação lipídica 

da membrana plasmática causada por esteroides cardiotônicos. Para isso, utilizamos uma 

linhagem celular que possui cavéolas (HeLa), e uma linhagem celular que não possui o 

microdomínio (Caco-2). Avaliamos o efeito do tratamento com ouabaína ou 21-BD sobre a 

modulação do conteúdo de fosfolipídios totais por meio de métodos colorimétricos e 

incorporação de fosfato radioativo. Avaliamos a composição dos fosfolipídios, identificando o 

teor de fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, esfingomielina 

e lisofosfatidilcolina, por HPTLC. Para investigar os efeitos do tratamento com os esteroides 

cardiotônicos sobre a modulação do colesterol da membrana, avaliamos o conteúdo e 

distribuição desse lipídio por filipina; e analisamos a expressão de caveolina-1. A ouabaína não 

teve efeito sobre o conteúdo de colesterol e fosfolipídios totais damembrana plasmática, embora 

tenha alterado pontualmente alguns fosfolipídios específicos nas duas linhagens celulares. A 

21-BD aumentou o conteúdo dos fosfolipídios totais da membrana, elevando o teor de 

praticamente todos os fosfolipídios específicos. O tratamento com 21-BD não alterou o 

conteúdo de colesterol da membrana de células Caco-2, no entanto, notamos uma maior 

fluorescência emitida por filipina, indicando um maior percentual de colesterol em células 

HeLa. Além disso, somente a 21-BD causou uma redistribuição do colesterol para a região 

perinuclear das células HeLa e Caco-2. A expressão de caveolina-1 não foi alterada após o 

tratamento com os esteroides cardiotônicos. Portanto, demonstramos que os esteroides 

cardiotônicos testados, ouabaína e 21-BD, causaram alterações na composição lipídica que 

podem resultar na mudança da fluidez da membrana. Além disso, observamos mudanças no 

conteúdo de fosfolipídios importantes para diferentes funções celulares. Embora o colesterol 

tenha sido redistribuído nas duas linhagens celulares, foi observado um aumento do conteúdo 

desse lipídio somente nas células que possuem cavéolas. No entanto, a caveolina-1 não parece 

estar envolvida no aumento de colesterol, porém pode ter um papel fundamental no transporte 

do colesterol para a membrana plasmática.   

 Palavras chaves: Na,K-ATPase, caveolina-1, modulação lipídica, colesterol, fosfolipídios. 
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ABSTRACT: The lipid composition and fluidity of the plasma membrane can be altered by 

cardiotonic steroids and, consequently, this lipid modulation can directly affect the function of 

Na, K-ATPase. The interaction of Na, K-ATPase with caveolin-1 has been associated with the 

maintenance of cholesterol homeostasis in cells. Thus, the aim of this study was to evaluate the 

involvement of caveolin-1 in the lipid modulation of the plasma membrane caused by 

cardiotonic steroids. For this, we used a cell line that has caveolae (HeLa cells), and a cell line 

that doesn’t have this microdomain (Caco-2 cells). We evaluated the effect of treatment with 

ouabain or 21-BD on the modulation of the content of total phospholipids of these cells, by 

using colorimetric methods and incorporation of radioactive phosphate. We also evaluated the 

composition of phospholipids, identifying the content of phosphatidylethanolamine, 

phosphatidylserine, phosphatidylcholine, phosphatidylinositol, sphingomyelin and 

lysophosphatidylcholine, by HPTLC. To investigate the effects of treatment with cardiotonic 

steroids on the modulation of membrane cholesterol, we evaluated the content and distribution 

of this lipid by Filipin and analyzed the expression of caveolin-1. Ouabain and 21-BD had 

different effects on the modulation of the lipid profile of the two cell lines. Ouabain had no 

effect on the total content of membrane phospholipids, although it did occasionally alter some 

specific phospholipids in the two cell lines. Treatment with 21-BD did not alter the cholesterol 

content of  Caco-2 cell membranes, however,  a higher fluorescence indicating a percentage of 

higher cholesterol in HeLa cells. Futhermore, only 21-BD caused a redistribution of cholesterol 

to the perinuclear region of HeLa and Caco-2 cells. Caveolin-1 expression didn’t change after 

treatment with cardiotonic steroids. Therefore, we demonstrate that the cardiotonic steroids, 

ouabain and 21-BD, caused changes in the lipid composition resulting in a change in the fluidity 

of the membrane. In addition, we observed changes in the phospholipid content important for 

different cellular functions. Although cholesterol was redistributed in the two cell lines, an 

increase in the content of this lipid was observed only in cells that have caveolae, however, 

caveolin-1 does not seem to be involved in this effect. 

Keywords: Na, K-ATPase, caveolin-1, lipid modulation, cholesterol, phospholipids. 
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I) INTRODUÇÃO 

 

Os rafts lipídicos são domínios de membrana ricos em colesterol e esfingolipídios, que 

atuam como plataformas para o recrutamento de proteínas de sinalização facilitando a interação 

entre elas e a transdução de sinal (MOLLINEDO; GAJATE, 2014). Esses microdomínios 

podem conter caveolina-1 e a presença dessa proteína forma invaginações na membrana, sendo 

então denominadas como cavéolas. A caveolina-1 tem um papel muito importante na 

homeostase do colesterol, ela auxilia na manutenção e no tráfico do colesterol para a membrana 

plasmática (SMART et al., 1996).  

A modulação lipídica causada por esteroides cardiotônicos ainda é pouco estudada. Sabe-

se que alguns compostos dessa classe causam alterações no conteúdo dos lipídios de membrana 

e podem também interferir no metabolismo lipídico. Além disso, devido à estrutura química 

dos esteroides cardiotônicos, eles podem interagir diretamente com a membrana e alterar sua 

fluidez (RAGHAVENDRA; SREENIVASAN; MANNA, 2007). Alterações no perfil lipídico 

da membrana podem interferir em processos celulares fundamentais e também afetarem a 

função de bomba e de receptor da Na,K-ATPase. 

A Na,K-ATPase , responsável por manter a homeostase de íons sódio e potássio nas células, 

também foi identificada em frações de cavéolas. Essas observações sugeriram haver dois pools 

da enzima na célula: um pool que teria a função de bomba e um pool presente nas cavéolas que 

funcionaria como receptor de membrana (LIANG et al., 2007; WANG et al., 2004). A ligação 

da ouabaína na Na,K-ATPase induz a formação do complexo Na,K-ATPase/Src, que é o ponto 

inicial para a transdução de sinal (HAAS; ASKARI; XIE, 2000; HAAS et al., 2002).  

Para alguns autores a sinalização celular é dependente da interação entre Na,K-ATPase e 

caveolina-1 e, portanto, somente ocorreria em cavéolas (WANG et al., 2004). No entanto, essa 

via de sinalização também foi demonstrada em diferentes frações da membrana e também em 

células que não possuem cavéolas (DE SOUZA et al., 2014; LIU et al., 2011). Portanto, ainda 

não é claro o papel da caveolina-1 na sinalização celular desencadeada pela ligação dos 

esteroides cardiotônicos na Na,K-ATPase. 

Além disso, foi demonstrado que Na,K-ATPase possui um domínio específico que interage 

com a caveolina-1, levantando a hipótese de que essa interação seria importante para a 

sinalização celular envolvendo a enzima (LIANG et al., 2007; WANG et al., 2004) e para a 

homeostase do colesterol na membrana (CHEN et al., 2009).. Por essa razão, o estudo tem como 
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objetivo principal avaliar o envolvimento da cavéola na modulação do perfil lipídico causado 

pelos esteroides cardiotônicos. 

 

I.1) REVISÃO DE LITERATURA 

I.1.1) A membrana plasmática: O modelo do mosaico fluido 

A estrutura e a função das células dependem da integridade da membrana plasmática e 

das membranas das organelas, que são essenciais em muitos processos bioquímicos. O modelo 

atualmente aceito para representar a membrana plasmática é o que foi proposto por Singer e 

Nicolson em 1972, e descreve a dinâmica e a estrutura da membrana (Figura 1). Esse modelo 

foi denominado como “modelo do mosaico fluido” pela forma em que as proteínas e os lipídios 

estão dispostos na bicamada e pelo fato de que eles são livres para girar e se mover em direções 

laterais na camada  (PIETZSCH, 2004; SINGER; NICOLSON, 1972).  

 

 

Figura 1: Modelo do mosaico fluido (Adaptado de PIETZSCH, 2004).   

 

As unidades básicas de construção de todas as membranas celulares são os fosfolipídios, 

moléculas anfipáticas, com um grupo cabeça polar (que determina o tipo de fosfolipídio) 
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contendo fosfato. Como as cadeias de ácidos graxos são pouco solúveis em água, os 

fosfolipídios formam espontaneamente bicamadas em soluções aquosas, com as caudas 

hidrofóbicas associadas no interior da membrana e os grupos cabeças polares expostos para o 

exterior, em contato com a água. Os fosfolipídios que compoem a maioria das membranas 

celulares de mamíferos são  fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, 

fosfatidilcolina e esfingomielina (NELSON; COX, 2014). 

A membrana da célula é assimétrica, apresentando uma distribuição diferente de lipídios 

entre as camadas interna e externa. A camada interna apresenta preferencialmente 

fosfatidilserina, fosfatidilinositol e fosfatidiletanolamina e a membrana externa apresenta 

fosfatidilcolina e esfingomielina. Alterações nessa distribuição dos fosfolipídios entre a 

bicamada podem sinalizar diversos processos como agregação, adesão e apoptose 

(MARQUARDT; GEIER; PABST, 2015; NICOLSON, 2014).  

A assimetria e dinâmica da membrana plasmática são mantidas por uma difusão lenta 

entre a bicamada lipídica, conhecido como flip-flop ou movimento de ponta a cabeça, e pelo 

transporte auxiliado por proteínas específicas que catalisam o movimento dos lipídios através 

da membrana. A translocação dos lipídios é catalisada por flipases, flopases ou scramblases. As 

flipases, ATPases do tipo P, transportam fosfatidildiserina e fosfatidiletanolamina do folheto 

externo para o folheto interno da membrana e consomem ATP durante a translocação. O 

transporte mediado por flipases é inibido por níveis mais altos de cálcio. A tranlocação dos 

lipídios como colesterol e esfingomielina da camada citosólica para a camada externa é 

mediado por flopases, proteínas membro da família de transportadores ABC, o transporte 

também requer ATP. As scramblases, por outro lado, não consomem ATP, translocam 

fosfolipídios de maneira bidimensional e inespecífica, e são estimuladas por níveis mais altos 

de cálcio intracelular. Portanto, durante a apoptose, por exemplo, a flipase é inibida e a 

escramblase e ativada, resultando em uma transferência de fosfatidilserina para a camada 

externa da membrana plasmática (DALEKE, 2003; YANG; LEE; FAIRN, 2018).  

Além dos lipídios, as membranas celulares são constituídas também de proteínas e 

glicoproteínas, que são responsáveis por muitas funções especializadas nas células, como 

transporte, transdução de sinal e/ou adesão célula- célula e célula- matriz. As proteínas 

presentes na membrana podem ser periféricas, associadas ou integrais de membrana. As 

proteínas periféricas à membrana são mantidas por interações eletrostáticas, enquanto que as 

proteínas associadas podem ser ancoradas nas membranas por lipídios que são covalentemente 

ligados à cadeia polipeptídica. Assim como os fosfolipídios, as proteínas integrais são 

moléculas anfipáticas, com suas porções hidrofílicas expostas ao ambiente aquoso em ambos 
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os lados da membrana e a porção hidrofóbica inserida na membrana, podendo atravessá-la uma 

vez ou mais, e por isso são chamadas de proteínas transmembrana (COOPER., 2000).  

A estabilização das proteínas integrais depende de interações entre elas e os lipídios da 

bicamada. A primeira camada de lipídios que reveste a superfície das proteínas integrais de 

membrana é denominada de lipídios anulares.  As interações entre esses lipídios e as proteínas 

são estabilizadas por interações polares entre o grupo cabeça polar dos fosfolipídios e 

aminoácidos específicos da proteína, e também por interações apolares entre a cadeia de ácidos 

graxos e as cadeias laterais dos aminoácidos do domínio transmembranar.  Existem também os 

lipídios não anulares, os que não circundam a proteína, porém também contribuem para a 

estabilização dessas na membrana, através de interações hidrofóbicas (Figura 2) 

(CONTRERAS; ERNST; WIELAND, 2011; CORNELIUS et al., 2015). 

 

 

 

 

Figura 2: Lipídios anulares (A) e lipídios não anulares (B). (Adaptado de CONTRERAS; 

ERNST; WIELAND, 2011) 

  

A fluidez é uma propriedade crítica das membranas, podendo influenciar na função das 

proteínas da membrana e, consequentemente alterar funções celulares. O que determina a 

fluidez da membrana é praticamente a temperatura e a composição lipídica. O conteúdo, 

tamanho e insaturação das cadeias de ácidos graxos determinam a fluidez, de forma que os 

ácidos graxos saturados e/ou mais longos podem diminuir a fluidez da membrana, pois se 

acondicionam bem em um conjunto paracristalino (empacotado). Enquanto que as insaturações 

fornecem ‘dobras’ na cadeia dos ácidos graxos insaturados e interferem no acondicionamento 

(empacotamento) aumentando a fluidez da membrana, assim como cadeias de ácidos graxos 

mais curtas (VOET; VOET; PRATT, 2008).  

Dessa forma, a membrana celular pode apresentar diferentes fases, ou diferentes estados 

de organização e fluidez. Na fase de líquido desordenado, os lipídios estão desordenados e a 
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membrana possui uma maior fluidez, o que permite uma rápida difusão lateral dos fosfolipídios 

no plano da camada lipídica. Na fase líquido-ordenado a movimentação dos lipídios é mais 

restrita. A presença de colesterol pode diminuir a fluidez da membrana pois sua estrutura rígida, 

devido ao núcleo esteroidal, restringe a movimentação dos fosfolipídios. Por outro lado, a 

inserção de colesterol pode interferir nas interações entre cadeias de ácidos graxos, mantendo 

assim a fluidez da membrana em temperaturas mais baixas (MARQUARDT; GEIER; PABST, 

2015; NELSON; COX, 2014; NICOLSON, 2014).  

As membranas celulares representam importantes barreiras, atuando como filtros que 

podem transmitir seletivamente sinais e substâncias do meio externo ou de células adjacentes 

para o interior de uma célula. Essa permeabilidade seletiva de membranas biológicas a pequenas 

moléculas permite que a célula controle e mantenha sua composição interna. Apenas pequenas 

moléculas, não carregadas, podem se difundir através de bicamadas fosfolipídicas, a favor do 

gradiente de concentração. Íons, hormônios, citocinas, fatores de crescimento, entre outros, 

devem primeiro interagir com os lipídios e proteínas da membrana para serem internalizados 

ou iniciar os processos de sinalização  (NELSON; COX, 2014; VOET; VOET; PRATT, 2008).  

 

I.1.1.1) Microdomínios de membrana: Rafts lipídicos e Cavéolas 

Um modelo diferente da estrutura da membrana celular foi posteriormente postulado 

por estudo de Simons e Van Meer (1988) em que demonstram a existência de microdomínios 

ordenados e bem compactados na membrana plasmática, ricos em colesterol e esfingolipídios. 

Nesse modelo, os microdomínios se movimentam livremente dentro da bicamada fluida, e por 

essa razão foram denominados de rafts lipídicos (ideia de balsas de esfingolipídios e colesterol 

ordenados à deriva de um oceano de fosfolipídios desordenados)   (SIMONS; IKONEN, 1997; 

SIMONS; MEER, 1988).  

Os rafts lipídicos são regiões que apresentam composição, propriedades físicas únicas 

e funções especializadas nas células. Esses microdomínios podem atuar como uma plataforma 

para proteínas de sinalização celular durante a transdução de sinal e mediar outros processos 

importantes, como exocitose, endocitose, organização do citoesqueleto, adesão e migração 

(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 células de mamíferos expressam três tipos de caveolina: 

caveolina-1 (Cav-1), caveolina-2 (Cav-2) e caveolina-3 (Cav-3) (PARTON; DEL POZO, 
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2013). A Cav-1 e Cav-2 são abundantemente expressas em diversos tipos celulares, como 

adipócitos, células endoteliais e células fibroblásticas, enquanto a expressão de caveolina-3 é 

específica do músculo (OKAMOTO et al., 1998). 

A caveolina-1, inicialmente denominada de VIP21 (vesicular integral membrane 

protein), foi a primeira isoforma da família de caveolinas a ser identificada e proposta como 

parte da maquinaria do transporte vesicular (KURZCHALIA et al., 1992; ROTHBERG et al., 

1992). A Cav-1 é essencial para a formação da estrutura das cavéolas nas células, e a perda 

dessa proteína nas células provoca consequentemente a perda da cavéola (DRAB et al., 2001), 

enquanto que a expressão de Cav-1 em células que não possuem cavéolas resulta na formação 

desse microdomínio (FRA et al., 1995).  

A caveolina é uma proteína integral de membrana, embora não atravesse a bicamada 

lipídica, possui uma alça no formato de grampo de cabelo inserida na membrana e apresenta a 

região carboxi e amino terminal voltadas para o lado citoplasmático (Figura 3). Em sua estrutura 

ela apresenta um domínio conservado de 20 aminoácidos denominado de caveolin-scaffolding 

domain, que interage com motivos de ligação à caveolina presentes em muitas proteínas de 

sinalização celular como proteína Gα,  Src, PKCα, MAPK e EGFR (COUET et al., 1997; 

OKAMOTO et al., 1998). Isso faz com que ela participe de diversas vias de sinalização e com 

que a cavéola seja um microdomínio envolvido na transdução de sinal, devido à estabilidade, 

proximidade e interação da caveolina com as proteínas de sinalização celular.  

Além disso, a caveolina tem locais de ligação para ácidos graxos e colesterol, o que faz 

com que ela participe do transporte e homeostase desse lipídio. A ligação da caveolina ao 

colesterol é necessária para formar e estabilizar a estrutura da cavéola (MURATA et al., 1995; 

PARTON; DEL POZO, 2013).  

Além da caveolina e das proteínas de sinalização, a Na,K-ATPase também foi 

encontrada em cavéolas, e foi demonstrado que a enzima possui um domínio específico de 

ligação com a caveolina-1 (WANG et al., 2004). Por essa razão, alguns autores acreditam que 

a sinalização celular desencadeada pelos esteroides cardiotônicos seja dependente da interação 

entre Na,K-ATPase/caveolina-1. Dado a importância deste aspecto, esta relação Na,K-ATPase/ 

caveolina-1 e esteroides cardiotônicos será melhor discutida em um tópico posterior.  
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Figura 3 : Representação esquemática da caveolina (Adaptado de PARTON; DEL POZO, 

2013). A caveolina-1 é uma proteína integral de membrana com domínio hidrofóbico 

intermebrana, três grupos palmitoil ligados ao domínio globular C (carboxi-terminal), domínio 

de ligação ao colesterol próximo a região N (N-terminal) e um domínio plataforma que interage 

com proteínas de sinalização celular.  

 

I.1.2) Na,K-ATPase  

A Na,K-ATPase, ou bomba de sódio e potássio, foi descrita em 1957 por Jens Skou em 

experimentos com nervo de caranguejo, onde foi demonstrado a existência de uma adenosina 

trifosfatase na membrana, a qual estaria envolvida na extrusão de íons sódio (SKOU, 1957). 

Através das observações de Skou, sabe-se hoje que a enzima atua acoplando a energia obtida a 

partir da hidrólise do ATP, para transportar íons Na+ para fora da célula e íons K+ para o interior 

da célula.  

Essa enzima está presente em todas as células de animais, e o gradiente de Na+ gerado, 

através do transporte de Na+/K+ dirige muitos processos por meio de co-transportadores (ex: 

sódio/glicose) e trocadores (Na+/Ca2+) conduzindo, por exemplo, o transporte de carboidratos 

e aminoácidos para dentro da célula. Além disso, o gradiente eletroquímico gerado fornece 

energia para muitos processos fisiológicos essenciais como, excitabilidade elétrica, transmissão 

nervosa e contração muscular (HORISBERGER, 2004).   

A Na,K-ATPase (Figura 4) é encontrada na maioria das células como um heterodímero 

composto por duas subunidades, α e β . A subunidade catalítica, α, tem uma massa molecular 

de aproximadamente 112 kDa e apresenta 10 segmentos transmembrânicos onde estão os sítios 

de ligação para os íons sódio, potássio, ATP e para os esteroides cardiotônicos, como por 

exemplo, ouabaína que é um inibidor específico dessa enzima (BLANCO; MERCER, 1998; 

LINGREL; KUNTZWEILER, 1994). São descritas 4 isoformas da subunidade α: α1, α2, α3 
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(SHULL; GREEB; LINGREL, 1986) e α4 (BLANCO et al., 1999; SHAMRAJ; LINGREL, 

1994). A subunidade α1 é encontrada na maioria dos tecidos,  α2 é encontrada no músculo 

esquelético, cérebro e coração, α3 é essencialmente de tecido cardíaco e neural (LINGREL; 

KUNTZWEILER, 1994) e a subunidade α4 é expressa nos testículos (BLANCO et al., 1999; 

SHAMRAJ; LINGREL, 1994). 

A subunidade β é glicosilada e regula o transporte e a atividade catalítica da enzima. Ela 

apresenta um único segmento transmembranar de massa molecular que varia de 40 a 60 kDa 

dependendo do grau de glicosilação (BLANCO; MERCER, 1998; KAPLAN, 2002). Existem 

3 isoformas da subunidade β : β1, β2 e β3 (MALIK et al., 1996; MARTIN-VASALLO et al., 

1989). A subunidade β1 é amplamente distribuída entre os tecidos,  β2 é encontrada 

principalmente em tecido nervoso e a subunidade β3 está presente na retina, fígado, testículos 

e pulmão (BLANCO; MERCER, 1998). As possíveis combinações de α e β resultam em 

diversas enzimas cataliticamente funcionais nas células. 

Em alguns tipos celulares como por exemplo, células renais, é encontrada uma terceira 

subunidade, a subunidade γ, que foi posteriormente identificada. Essa subunidade apresenta um 

caráter hidrofóbico e faz parte de um grupo de proteínas com motivo  conservado FXYD 

composto por oito proteínas pequenas, possuindo uma massa molecular de aproximadamente 7 

kDa (WANG et al., 2017). A subunidade γ parece estar envolvida na modulação da atividade 

da enzima nos tecidos onde ela é expressa (BLANCO; MERCER, 1998).  
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Figura 4: Representação esquemática da estrutura da Na,K-ATPase (Adaptado de BAGROV; 

SHAPIRO; FEDOROVA, 2009). O sítio de ligação para os esteroides cardiotônicos inclui as 

alças extracelulares TM1 – TM2, TM5 – TM6 e TM7 – TM8 (apontados pelas setas vermelhas). 

O local de ligação para o ATP está localizado na alça intracelular TM4 – TM5 (mostrado em 

azul). O domínio de fosforilação (P; mostrado em laranja) está localizado na alça intracelular 

TM4 – TM5 e o domínio atuador, especificamente seu motivo TGES, é constituído pelo NH2 

terminal citoplasmático  e intracelular TM2-TM3 (mostrado em verde). 

 

 A Na,K-ATPase é classificada como uma ATPase do tipo P, uma classe de enzimas 

responsáveis pelo transporte de íons através da membrana, cujo nome deriva do fato de que um 

intermediário fosforilado é formado em um resíduo de aspartato durante a catálise. As ATPases 

do tipo P contêm cinco domínios funcionais estruturalmente distintos. Três são domínios 

citoplasmáticos (um atuador, A; um de ligação à nucleotídeos, N; um de fosforilação, P) e dois 

domínios de membrana (transporte, T; apoio específico, S). Apresenta também um domínio 

regulatório (R) que está situado na região N-terminal ou C-terminal (ou ambos). Durante cada 

ciclo catalítico, o domínio P é fosforilado em um resíduo de aspartato pelo domínio N e 

subsequentemente desfosforilado pelo domínio A. Desse modo, o domínio N opera como uma 
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proteína quinase, o domínio A como uma fosfatase e o domínio P como substrato tanto para as 

porções quinase e fosfatase (PALMGREN; NISSEN, 2011; PEDERSEN; CARAFOLI, 1987). 

O mecanismo de reação da Na,K-ATPase, baseia-se no modelo descrito por Albers-

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

conformacional da mesma (ALBERS; FAHN; KOVAL, 1963; POST; SEN; ROSENTHAL, 

1965). Na etapa inicial a enzima encontra-se no estado E1, que possui alta 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. 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. O esquema do ciclo de reação está 

exemplificado na figura 5 (KÜHLBRANDT, 2004; HORISBERGER, 2004; KAPLAN, 2002). 

Recentemente foi descrito que a desoclusão de K+ é acelerada quando o Na+ se liga a um sítio 

alostérico inespecífico, levando a um aumento de 2 vezes na atividade da ATPase (MONTI; 

MONTES; ROSSI, 2018). 
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Figura 5: Representação esquemática simplificada do ciclo de reação da Na,K-ATPase 

(Adaptado de KAPLAN, 2002). 

 

Considerando que a Na,K-ATPase é importante para diversas funções celulares, a 

inibição da atividade da enzima pode resultar em danos para a célula. A atividade da Na,K-

ATPase pode ser inibida diretamente pela interação com esteroides cardiotônicos ou 

indiretamente por alterações na fluidez da membrana plasmática (RAUCHOVÁ; DRAHOTA; 

KOUDELOVÁ, 1999). 

A composição lipídica e a fluidez da bicamada podem modular diretamente a atividade 

da Na,K-ATPase. A cristalografia por raios-x da estrutura da proteína revelou a ligação de 

fosfolipídios e colesterol em sítios específicos da enzima, e que a atividade catalítica é 

dependente dessas interações específicas entre lipídios e proteína (CORNELIUS et al., 2015; 

HABECK et al., 2015). Foi demonstrado que a enzima possui três sítios específicos de ligações 

aos fosfolipídios e colesterol: um sítio (A), que corresponde às regiões entre a α hélice 

transmembrana (αTM) 8, 9 e 10,  próximo à subunidade FXYD, onde ocorre a interação da 

fosfatidilserina e colesterol, estabilizando a atividade da enzima; um sítio (B), correspondente 
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à αTM 2,4,6 e 9, onde a ligação de fosfatidilcolina poliinsaturada e fosfatidiletanolamina 

estimulam a atividade catalítica e o sítio (C), que está localizado entre a β transmembrana 

(βTM) e αM 3,5 e 7, onde a interação com fosfatidilcolina ou esfingomielina associadas ao 

colesterol causam a inibição da atividade enzimática (CORNELIUS et al., 2015; HABECK et 

al., 2015, 2017).  

 

 

Figura 6: Interação entre Na,K-ATPase e lipídios (Adaptado de CORNELIUS et al., 2015). 

Corte transversal da Na,K-ATPase de rim de porco com representação dos sítios de ligação para 

os fosfolipídios (laranja) e colesterol (vermelho). A subunidade α está em verde, β em 

framboesa e FXYD em azul. 

  

 Geralmente, os modelos utilizados para se estudar a relação entre a composição lipídica 

e a atividade da Na,K-ATPase são os lipossomos. Nesses modelos a reconstituição da enzima 

é feita em lipossomos de composição lipídica definida a fim de entender a influência e as 

interações entre os lipídios e a proteína. Estudos têm demonstrado que o conteúdo de colesterol, 

comprimento da cadeia de ácidos graxos dos fosfolipídios, saturações e tipo de fosfolipídios 

(grupo polar) influenciam na atividade e na estabilidade da Na,K-ATPase (DE LIMA SANTOS 

et al., 2005; YONEDA et al., 2014). Cornelius e colaboradores (2001 e 2003) demonstraram 

que a composição lipídica da membrana plasmática é provavelmente muito importante na 

regulação da atividade da Na,K-ATPase e que o  mecanismo de reação da enzima é modificado 

através da interação proteína-lipídios (CORNELIUS, 2001; CORNELIUS; TURNER; 

CHRISTENSEN, 2003).  
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Além da extrema importância da enzima para a manutenção iônica nas células, 

evidências mostram que a Na,K-ATPase pode ter função como receptor de membrana, e que a 

ligação de esteroides cardiotônicos na enzima ativa vias de sinalização intracelular que estão 

envolvidas na regulação da expressão gênica, síntese de proteínas e proliferação celular (CHEN 

et al., 2006; XIE; ASKARI, 2002).  

 

I.1.3) Esteroides Cardiotônicos 

 Os esteroides cardiotônicos podem ser obtidos através do metabolismo secundário de 

algumas espécies de plantas e também podem ser encontrados em algumas espécies de animais. 

A planta mais conhecida por conter esses compostos é a dedaleira (Digitalis lanata e Digitalis 

purpurea), e por isso os esteroides cardiotônicos são comumente chamados de digitálicos 

cardíacos. Os esteroides cardiotônicos mais encontrados são originados das plantas 

pertencentes às famílias Scrophulariaceae  (digoxina e digitoxina) e Apocynaceae (ouabaína e 

oleandrina). A digoxina, digitoxina, ouabaína e oleandrina são isolados de plantas como, 

Digitalis lanata, Digitalis purpurea, Strofanthus gratus e Nerium oleander, respectivamente. 

Outras famílias de plantas como Asclepiadacea e Ranunculacea também produzem esteroides 

cardiotônicos (ALEVIZOPOULOS et al., 2014; MELERO; MEDARDE; SAN FELICIANO, 

2000).  

 Em animais, esses compostos são obtidos principalmente das secreções das glândulas 

da pele de sapos do gênero Bufo, como por exemplo nas espécies Bufo gargarizans e Bufo 

marinus, de onde são extraídos os bufadienolídeos bufalina e marinobufagenina, 

respectivamente (PRASSAS; DIAMANDIS, 2008; STEYN; VAN HEERDEN, 1998).  Os 

esteroides cardiotônicos, como a ouabaína, também estão presentes em tecidos e fluidos 

corporais de mamíferos, como por exemplo, cérebro, glândulas adrenais, coração, plasma, 

fluido cerebroespinal e urina (BAGROV; SHAPIRO; FEDOROVA, 2009). 

A estrutura dos esteroides cardiotônicos é composta por um núcleo esteroidal ligado à 

um anel lactônico na posição C17, e é o que determina se o composto é um cardenolídeo (anel 

lactônico de cinco membros), ou bufadienolídeo (anel lactônico de seis membros). A molécula 

pode conter uma ou mais unidades de açúcar na posição C3 do núcleo esteroidal e 

predominantemente em posição β, caracterizando-a em glicosídeos (glicosídeos cardíacos) ou 

genina, quando não possuem açúcar em sua estrutura. Os açúcares mais comumente 

encontrados nos glicosídeos são a ramnose, glicose, digitalose e digitoxose (MIJATOVIC et 
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al., 2007; MIJATOVIC; KISS, 2013). A estrutura química geral dos esteroides cardiotônicos 

está representada na figura 6.  

 

 

Figura 7: Estrutura química geral de esteroides cardiotônicos (Adaptado de MIJATOVIC; 

KISS, 2013).  

 

Em 1785, o médico britânico William Withering descreveu as propriedades da dedaleira 

(Digitalis purpurea), durante seus estudos sobre o uso medicinal da planta para o tratamento de 

pacientes com edema (WILKINS; KENDALL; WADE, 1985; WITHERING, 1785) e anos 

mais tarde, John Ferriar propôs a ação do extrato da planta no tecido cardíaco (FERRIAR, 

1799). Desde então, os esteroides cardiotônicos tem sido utilizados para tratar a insuficiência 

cardíaca congestiva. 

 O uso de esteroides cardiotônicos para tratar a insuficiência cardíaca, deve-se ao seu 

efeito inotrópico positivo causado pela inibição parcial da Na,K-ATPase.  Esses compostos têm 

a capacidade de se ligar a uma alça extracelular na subunidade catalítica da enzima e, por 

consequência, inibir sua atividade. Em doses terapêuticas, a inibição parcial da Na,K-ATPase 

provoca um aumento da concentração de Na+ intracelular. O desbalanço de Na+/K+ causa 

inibição do transporte de Ca2+ pelo trocador Na+/Ca2+ levando ao acúmulo de Ca2+ no interior 

da célula. O aumento dos níveis de Ca2+ no interior da célula favorece a ativação das proteínas 

miosina II e actina, aumentando a contração muscular (Figura 7). No entanto, em doses mais 

altas, os altos níveis de Na+ e Ca2+ intracelulares promovem efeitos tóxicos demonstrados pelos 

sintomas de arritmias cardíacas (STUCKY; GOLDBERGER, 2015; THOMAS; GRAY; 

ANDREWS, 1990). 
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Figura 8: Mecanismo de ação de esteroides cardiotônicos (Adaptado de KLABUNDE, 2015). 

 

Observações importantes feitas por Stenkvist e colaboradores (1979) sobre a utilização 

de esteroides cardiotônicos e a inibição de células tumorais fizeram com que crescesse o 

interesse dos pesquisadores por esses compostos. Foi demonstrado que a capacidade 

proliferativa de células de câncer de mama era menor em pacientes que faziam uso de esteroides 

cardiotônicos e que as células tumorais das pacientes possuíam alterações em sua morfologia, 

apresentando maior característica benigna do que as células cancerígenas obtidas de pacientes 

controle, que não estavam sob uso desses fármacos (STENKVIST et al., 1980; STENKVIST et 

al., 1979). Em outro estudo foi relatado que mulheres que foram mastectomizadas e que não 

faziam uso de digitalina apresentaram uma taxa de recorrência quase 10 vezes maior do que 

mulheres que faziam uso desse medicamento. Além disso, observaram que os pacientes que 

faziam uso de esteroides cardiotônicos raramente morriam de câncer (STENKIVIST, 2001).  

Desde então, interessantes efeitos antitumorais têm sido observados e apontado que, além do 

uso para o tratamento de insuficiência cardíaca, os esteroides cardiotônicos podem ser potentes 

fármacos para o tratamento do câncer. 

O efeito antitumoral dos esteroides cardiotônicos já foi demonstrado para uma série de 

linhagens tumorais como células T Jurkat e células B Daudi humanas (HAUX, 1999), TK-10 

(adenocarcinoma  renal), MCF-7 (adenocarcinoma  de mama), UACC-62 (melanoma maligno), 

e K-562 (células leucêmicas) (LÓPEZ-LÁZARO et al., 2005), células de linfoma (U937) 

(CUOZZO et al., 2012) e células HeLa (PEREIRA et al., 2018).  

O mecanismo de ação pelo qual os esteroides cardiotônicos exercem seus efeitos 

antitumorais tem sido alvo de estudo de muitos pesquisadores. Possíveis mecanismos de ação 

têm sido apontados, como por exemplo, alteração da homeostase de Na+, K+, e Ca2+, por 

inibição da Na,K-ATPase, aumento da geração de EROS (NEWMAN et al., 2006), alterações 
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na fluidez de membrana (MANNA; SREENIVASAN; SARKAR, 2006), inibição da 

topoisomerase II (BIELAWSKI; WINNICKA; BIELAWSKA, 2006), entre outros 

(CERELLA; DICATO; DIEDERICH, 2013). No entanto, o mecanismo de ação exato dos 

esteroides cardiotônicos ainda não foi completamente elucidado.  

 

I.1.3.1) 21-benzilideno digoxina (21-BD) 

 

A 21-benzilideno digoxina é um derivado semi-sintético da digoxina, apresentando em 

sua estrutura um grupo estireno adicional no carbono C21 do anel da lactona (Figura 8). A 

adição do grupo estireno no anel lactônico, fornece a 21-BD características diferentes das 

observadas para outros esteroides cardiotônicos provavelmente porque o grupo aromático 

adicional pode promover um impedimento estérico no sítio de ligação da Na,K-ATPase. Por 

essa razão a Na,K-ATPase possui uma menor afinidade por 21-BD, em relação a digoxina e 

ouabaína (ROCHA et al., 2014). 

Em estudos de “docking” molecular foi demostrado que a 21-BD interage de maneira 

diferente da ouabaína na subunidade α1 da Na,K-ATPase. O anel aromático ligado ao anel da 

lactona auxilia a molécula a interagir com uma bolsa hidrofóbica formada por Ala330, Glu786, 

Ph790, Leu800, Ile807. O anel lactônico da ouabaína interage com Val329 e com Gly803 por 

interações eletrostáticas. Ligações de hidrogênio são formadas entre C12 da molécula e o 

resíduo Thr804, enquanto que, a ouabaína interage por meio de ligações de hidrogênio entre 

C11α, C19α e C14β com os resíduos Arg118, Asp128 e Thr804 respectivamente. A presença 

de 2 subunidades extra distais de açúcar na molécula faz com que ela estebeleça novas 

interações polares com Asp892 e Arg893, bem como ligações de hidrogênio com Trp984. Por 

essa razão, os efeitos observados com 21-BD são diferentes dos observados com ouabaína 

(PESSOA et al., 2017).  

 



29 
 

 

Figura 9: “Docking” molecular para ouabaína (A) e 21-BD (B) na subunidade α1 da Na,K-

ATPase de rato (PESSOA et al., 2017). Os resíduos envolvidos interações de Van der Waals e 

interações polares estão representados em círculos em verde e magenta, respectivamente. O 

halo azul ao redor do resíduo é proporcional à superfície acessível ao solvente. As setas 

tracejadas azuis são direcionadas ao doador de elétrons e representam ligações de hidrogênio 

com cadeias laterais de aminoácidos.  

 

A 21-BD inibiu a atividade da Pdr5p, uma proteína da família de transportadores ABC 

de  Saccharomyces cerevisiae diferentemente de seu precursor ,digoxina. Esses dados sugerem 

que esse composto poderia atuar revertendo o fenótipo de tumores resistentes a múltiplas drogas 

(ROCHA et al., 2014).  

Avaliando o potencial antitumoral da 21-BD em células de carcinoma de colo uterino e 

carcinoma de cólon (HeLa e RKO) verificou-se que ela apresenta uma citotoxicidade menor 

(IC50= 56,16 μM ±8,12 μM) em relação a digoxina (IC50=2,2 μM ±0,8 μM) e não apresenta 

toxicidade para as células normais de rim canino (MDCK). O composto também induziu a 

morte de células de ovário de hamster chinês (CHO-K1) e de células HeLa, por apoptose.  Além 

disso, a 21-BD modulou as junções oclusivas em células MDCK, aumentando a expressão de 

claudina-4 e ZO-1 e inibindo a expressão de claudina-2. Dessa forma a 21-BD pode fortalecer 

as junções oclusivas, podendo regular características importantes na metástase como: migração, 

proliferação e invasão celular (ROCHA et al., 2014). 
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Figura 10: Estrutura química da ouabaína, digoxina e da 21-benzilideno digoxina  (ROCHA et 

al., 2014) 

 

 Nosso grupo de pesquisa, posteriormente, avaliou os efeitos do tratamento com 21-BD 

na atividade da Na,K-ATPase, no perfil lipídico e no estado redox de células de adenocarcinoma 

cervical (HeLa). O tratamento aumentou a atividade da Na, K-ATPase, diferentemente de seu 

precursor, e somente concentrações maiores do composto foram capazes de inibir a atividade 

da enzima. O conteúdo total de colesterol e fosfolipídios da membrana plasmática também foi 

aumentado, enquanto que a digoxina não alterou o teor desses lipídios. Os dois compostos não 

alteraram a atividade da catalase e os níveis de glutationa reduzida e, curiosamente, diminuíram 

os níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e a atividade da superóxido 

dismutase (SILVA et al., 2017) . 

 Mais recentemente, foi demonstrado em células HeLa que a 21-BD diminui a 

proliferação celular, por reduzir a a fosforilação do receptor do fator de crescimento epidérmico 

(EGFR) e da quinase regulada extracelularmente (ERK) e promoveu a apoptose ativando as 

vias intrínseca e extrínseca (PESSÔA et al., 2020).  

Todos os resultados descritos até o momento à respeito da 21-BD, mesmo apresentando 

baixa citotoxicidade para células tumorais, motivam a continuação dos estudos com essa 
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molécula devido a outros aspectos relacionados a mecanismos celulares importantes para o 

câncer, tais quais: inibição da proliferação celular, adesão, migração, e resistência a drogas.  

 

I.1.3.2) Esteroides Cardiotônicos e Modulação do Perfil Lipídico da Membrana 

Plasmática 

 

Existem poucos relatos na literatura mostrando o efeito do tratamento com esteroides 

cardiotônicos sobre o conteúdo de lipídios e a modulação da fluidez da membrana celular. 

Manna e colaboradores (2006) demonstraram que o tratamento com oleandrina causou 

alteração da fluidez e da microviscosidade da membrana plasmática em diferentes linhagens 

celulares. Os autores sugeriram que devido à estrutura química da oleandrina, por conter um 

núcleo esteroidal como outros esteroides cardiotônicos, ela poderia interagir diretamente com 

os lipídios da membrana e assim alterar a fluidez. Em células, como macrófagos e neutrófilos, 

foi observado que a oleandrina impede a ligação de interleucina-8 (IL-8), fator de crescimento 

epidermal (EGF) e fator de crescimento nervoso (NGF) em seus respectivos receptores. A 

diminuição da afinidade e ligação dos ligantes em seus respectivos receptores pode ter sido 

causada pela alteração da fluidez de membrana que consequentemente pode levar a uma 

alteração na conformação dos receptores (MANNA; SREENIVASAN; SARKAR, 2006).   

O mesmo grupo de pesquisadores demonstrou que a oleandrina induz apoptose em 

diferentes linhagens tumorais humanas (células T Jurkat; linfoma -U-937 e HL-60; colo uterino 

-Hela; mama -MCF-7), porém células de murinos foram insensíveis a esse esteroide 

cardiotônico. Dessa forma, sugeriram que as diferentes respostas dessas linhagens celulares 

frente ao tratamento com oleandrina seria pela interação da droga com a membrana de células 

humanas e não com células murinas. Os autores sugerem ainda que a ligação da oleandrina 

pode ser afetada pela composição lipídica da membrana plasmática, uma vez que a composição 

lipídica da membrana das células humanas pode ser diferente das células murinas 

(RAGHAVENDRA; SREENIVASAN; MANNA, 2007).  

Outro estudo, realizado com ouabaína, também demonstrou alteração na fluidez da 

membrana plasmática em células de câncer de próstata. Nesse estudo foram observadas 

alterações nos níveis de esfingomielina e fosfatidilinositol, que são lipídios importantes na 

sinalização celular (GASPER; VANDENBUSSCHE; GOORMAGHTIGH, 2011).  

Nosso grupo de pesquisa vem analisando o efeito de diferentes esteroides cardiotônicos 

no perfil lipídico em estudos in vivo e in vitro. Em ratos machos Wistar o tratamento com 

ouabaína provoca modulação da composição de fosfolipídios e gangliosídeos totais de 
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membrana de hipocampo (GARCIA et al., 2015) e de cerebelo (GARCIA et al., 2017). Em 

células HeLa demonstramos que o tratamento com 50 µM de 21-BD causou o aumento do 

conteúdo de colesterol e fosfolipídios totais da membrana plasmática das células HeLa. Essa 

mesma concentração diminuiu significativamente a atividade da Na,K-ATPase nessas células. 

Esses resultados em conjunto, sugerem que a diminuição da atividade da enzima estaria 

correlacionada com a possível diminuição da fluidez da membrana celular, causada pelo 

aumento do conteúdo de colesterol, uma vez que a Na,K-ATPase possui baixa afinidade para 

21-BD e que não foi encontrada diminuição na expressão proteica da subunidade α1 após o 

tratamento nessa mesma concentração (SILVA et al., 2017). Os mecanismos moleculares pelos 

quais a composição lipídica da membrana influencia na atividade da Na,K-ATPase 

provavelmente envolvem alterações conformacionais da proteína, devido ao estado físico dos 

lipídios que se encontram aumentados levarem à restrições do movimento molecular necessário 

para o ciclo de reação  (YONEDA et al., 2014).   

 

I.1.3.3) Esteroides Cardiotônicos e Modulação do Metabolismo do Colesterol 

 

A biossíntese do colesterol ocorre em quatro fases, sendo a primeira delas a conversão 

de acetato em mevalonato. A formação do mevalonato ocorre em três passos catalizados por 

enzimas específicas: primeiramente duas moléculas de acetil-coA são condensadas, formando 

acetoacetil-coA, que é condensado com uma terceira molécula de acetil-CoA para formar o β-

hidroxi-β-metilglutaril-CoA (HMG-CoA), por ação da HMG-CoA sintetase. O HMG-CoA é 

depois reduzido a mevalonato pela HMG-CoA redutase. Em seguida, o mevalonato é 

convertido em unidades isoprenoides ativadas através da adição de três grupos fosfato ao 

mevalonato, provenientes de moléculas de ATP, em três etapas sucessivas. Posteriormente, 

forma-se o esqualeno em uma reação de condensação de seis unidades isoprenoides. Por fim, 

na quarta fase, acontece a ciclização do esqualeno formando os quatro anéis do núcleo esteroide 

do colesterol (NELSON; COX, 2014). 

A etapa limitante da síntese do colesterol ocorre na primeira fase, na reação catalisada 

pela HMG-CoA redutase. A atividade da HMG-CoA redutase pode ser controlada  por inibição 

retroativa pelos produtos (mevalonato e colesterol), inibição por fosforilação por AMPK,  e  por 

regulação da expressão por ativação dos fatores de transcrição de proteínas de ligação de 

elementos reguladores de esteróis (SREBP) (MOTOSHIMA et al., 2006).  

A proteína quinase ativada por AMP (AMPK) é uma proteína que funciona como sensor 

do metabolismo celular e é ativada em condições onde os níveis de ATP são baixos e os níveis 
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de AMP estão elevados  Quando ativada, a AMPK fosforila e inativa uma série de enzimas 

metabólicas envolvidas em eventos celulares que consomem ATP, diminuindo assim a 

disponibilidade dos produtos dessas vias nas células (HARDIE; CARLING; CARLSON, 

1998). Duas enzimas alvo da AMPK são a ACC e HMG-CoA redutase, enzimas chave na 

síntese de ácidos graxos e de colesterol respectivamente. Dessa forma, a ativação de AMPK 

está envolvida na redução de ácidos graxos e colesterol nas células  (BRUSQ et al., 2006; 

HARDIE; CARLING, 1997; HENIN et al., 1995; MUOIO et al., 1999) 

O SREBP2 regula os genes envolvidos na homeostase do colesterol, existem três 

isoformas de SREBPs, SREBP1a, SREBP1c e SREBP2 (ESPENSHADE; HUGHES, 2007). 

Os SREBPs residem na membrana do retículo endoplasmático em uma forma inativa e para 

atingir o núcleo e agir como um fator de transcrição, o domínio NH2-terminal do SREBP deve 

ser clivado por proteases no complexo de Golgi (BROWN; GOLDSTEIN, 1997) .  Quando o 

nível de colesterol da célula está baixo a proteína ativadora da clivagem SREBP (SCAP), que 

também funciona como um sensor de esteróis na célula, se liga à SREBP-2 levando-a para o 

complexo de Golgi onde será clivado por proteases, liberando assim o domínio NH2-terminal 

que entra no núcleo e se liga ao elemento responsivo ao esterol (SRE) do promotor HMG-CoA 

redutase. Quando a concentração de colesterol da célula aumenta, SCAP detecta o excesso de 

colesterol formando um complexo SCAP/SREBP que fica retido no retículo endoplasmático, e 

assim a transcrição dos genes envolvidos na síntese do colesterol diminui (HORTON; 

GOLDSTEIN; BROWN, 2002).  

O efeito do tratamento com esteroides cardiotônicos no metabolismo de colesterol ainda 

é pouco conhecido. Campia e colaboradores (2009) demonstraram que a digoxina e ouabaína 

estimularam a síntese de colesterol em diferentes tipos celulares (células hepáticas - HepG2; 

células de câncer de cólon - HT29; células de leucemia - THP-1 e cardiomioblasto H9c2). Os 

dados mostram que os dois compostos aumentaram a síntese de colesterol em consequência do 

aumento da atividade e da expressão da HMG-CoA redutase, de maneira dose e tempo-

dependente. O aumento da expressão provavelmente foi provocado pela ativação do complexo 

SRBP2/SCAP. Os autores sugeriram que ouabaína e digoxina podem se ligar ao domínio de 

ligação a esterol na SCAP, por causa da estrutura esteroidal dessas moléculas, impedindo que 

o colesterol se ligue e por essa razão mantenha o complexo SREBP2/SCAP ativo (CAMPIA et 

al., 2009).  

Anos mais tarde, estes autores confirmaram o aumento da expressão e da atividade da 

HMG-CoA redutase e consequentemente o aumento da síntese de colesterol em células H9c2 

tratadas com digoxina e ouabaína.  Além disso, realizaram experimentos em que as células 
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receberam colesterol exógeno e em seguida foram tratadas com os esteroides cardiotônicos. 

Surpreendentemente, encontraram uma alta atividade da HMG-CoA redutase e não foi 

observado acúmulo de colesterol intracelular. Ao contrário, foi observada uma maior 

concentração de colesterol no meio de cultura indicando o efluxo do lipídio. Essa hipótese foi 

confirmada pela observação da ativação do receptor X e aumento da expressão de ABCA1, que 

medeia o efluxo de colesterol. Em experimentos in vivo, em corações de camundongos tratados 

com digoxina, também detectaram o aumento do conteúdo de colesterol (CAMPIA et al., 2012).  

 

 

I.1.3.4) Esteroides Cardiotônicos e Sinalização Celular  

 Há aproximadamente duas décadas iniciaram-se as especulações sobre a Na,K-ATPase 

atuar como um receptor de membrana propagando o sinal da ligação de esteroides cardiotônicos 

através da ativação de vias de sinalização celular. PENG e colaboradores (1996) perceberam 

que concentrações baixas (doses não tóxicas) de ouabaína causaram o crescimento hipertrófico 

de miócitos e regularam a transcrição de genes marcadores de hipertrofia cardíaca, como c-fos. 

A partir desse estudo perceberam que a ligação da ouabaína na Na,K-ATPase poderia propagar 

um sinal para o efeito observado nas células (PENG et al., 1996).  

Em um estudo posterior, esse grupo demonstrou que a expressão gênica estaria sendo 

regulada através de uma cascata de sinalização envolvendo reações de fosforilação pela via 

Ras/Raf/MEK/MAPK. No entanto, a forma como a ativação dessa via de sinalização ocorria 

sem ativação direta de receptores tirosina quinases, ainda não era claro (KOMETIANI et al., 

1998). A Na,K-ATPase não possui atividade intrínseca de tirosina quinase, portanto seria pouco 

provável que ela poderia servir como um receptor dessa classe convertendo o sinal da ligação 

da ouabaína e ativando a via de sinalização observada. Posteriormente, foi determinado que a 

ouabaína induzia a ativação da via MAPK por ativação de Src (da família de proteínas quinases 

não receptoras) que leva a transativação de EGFR em diferentes linhagens celulares (HAAS et 

al., 2002; HAAS; ASKARI; XIE, 2000).   

A Na,K-ATPase interage diretamente com Src formando um complexo inicial de 

sinalização como foi demonstrado através de experimentos de co-imunoprecipitação em células 

LLC-PK1. A interação entre a subunidade α1 e Src envolve dois sítios, sendo um deles o 

segundo domínio citosólico (CD2) de α1 e SH2 de Src, e o outro consistindo do terceiro 

domínio citosólico (CD3) de α1 e o domínio de quinase de Src. A atividade quinase de Src é 

regulada por fosforilação de dois resíduos de tirosina, Tyr 418 (resíduo de ativação) e Tyr 529 
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(resíduo de inibição). A interação do domínio CD3 com o domínio de quinase da Src mantém 

a Src inativa, enquanto que a ligação da ouabaína na Na,K-ATPase libera o domínio quinase 

resultando na ativação de Src, não sendo necessária a desfosforilação de Tyr 529 (LI; XIE, 

2009; TIAN et al., 2006). Os domínios CD2 e CD3 constituem os domínios A e N, 

respectivamente, e estão altamente expostos na conformação E1. A mudança conformacional 

do estado E1 para o estado E2, estabilizado pela ligação da ouabaína, libera o domínio quinase 

expondo o resíduo de Tyr-418 para fosforilação e consequente ativação de Src (LI; XIE, 2009). 

Alguns estudos vem demostrando que a ativação da via de sinalização 

Ras/Raf/MEK/ERK1/2 iniciada pela ligação de esteroides cardiotônicos na Na,K-ATPase está 

envolvida em diferentes processos celulares.  Em um estudo de nosso grupo de pesquisa foi 

observado um efeito antiproliferativo de células HeLa frente ao tratamento sinérgico utilizando 

cisplatina e digoxina. Esse efeito envolveu a ativação de Src quinase e da via EGFR-ERK1/2 

(PEREIRA et al., 2018). O tratamento de células de Sertoli com 50 nM de ouabaína aumentou 

a resistência elétrica transepitelial (TER) e expressão de claudina 11 e conexina 43. O aumento 

da expressão das proteínas de adesão envolveu a ativação da via Src/EGFR/ERK1/2/CREB. No 

entanto, o tratamento das células com 1 mM teve efeito oposto. Esses dados indicam que a 

interação da ouabaína endógena com a Na,K-ATPase pode ser um mecanismo envolvido na 

regulação da função das células de Sertoli e na fertilidade masculina (RAJAMANICKAM; 

KASTELIC; THUNDATHIL, 2017) . 

 Essa via clássica de sinalização induzida pela ligação de esteroides cardiotônicos na 

Na,K-ATPase foi comprovada até o momento para a isoforma α1. Alguns estudos foram 

realizados utilizando um modelo de células epiteliais de rim de porco knockdown para α1 (PY-

17). Dessa forma os autores conseguiram analisar a sinalização celular desencadeada somente 

pelas isoformas α2 ou α3 que foram inseridas nessas células.  Nas células expressando a 

isoforma α2 não foi observada a ativação de Src induzida pela ouabaína. Além disso, Src não 

foi co-imunoprecipitada com α2 nessas células, o que sugere que essa isoforma não tenha 

interação com Src e por isso não pode desempenhar o mesmo papel na transdução de sinal que 

a α1 (XIE et al., 2015). Nas células que expressavam somente α3, tampouco foi observado a 

ativação de Src após exposição à ouabaína. No entanto, foi observada a ativação de ERK através 

de vias independentes de Src que envolveram PI3K e PKC (MADAN et al., 2017). Tais estudos 

sugerem que o mecanismo de sinalização da Na-K-ATPase é específico para cada isoforma, 

indicando que elas desempenham papéis distintos nos tecidos e células onde são expressas.  

Wang e colaboradores (2004) propuseram a existência de dois “pools” de Na,K-ATPase 

na membrana plasmática com funções distintas: um sendo o “pool da enzima como bomba” e 



36 
 

outro o “pool de transdução de sinal” que estaria em frações de cavéola. Essa especulação 

surgiu pelo fato de que a caveolina-1 possui dois sítios de ligação para a isoforma α1 da Na,K-

ATPase e, portanto, a interação dessas duas proteínas com as proteínas de sinalização facilitaria 

a transdução do sinal desencadeado pela ouabaína. Ensaios de co-imunoprecipitação em células 

LLC-PK1 comprovaram a interação entre a caveolina-1 e Na,K-ATPase, que foi potencializada 

pela ouabaína de maneira dose e tempo dependente. Nas frações isoladas de cavéolas a ouabaína 

induziu a formação de um complexo Na,K-ATPase/Src/caveolina-1 (WANG et al., 2004). 

Portanto, para esses autores a sinalização celular desencadeada pela ligação da ouabaína na 

Na,K-ATPase seria dependende da caveolina-1 e dessa forma somente ocorreria em frações de 

cavéolas. A interação da caveolina-1 com Na,K-ATPase foi atestada utilizando as duas 

proteínas humanas recombinantes purificadas e em vesículas purificadas de rim de coelho, no 

entanto a interação direta entre a Na,K-ATPase e Src não foi observada (YOSEF et al., 2016).  

 A depleção de colesterol ou de caveolina-1 move parte da Na, K-ATPase do “pool não 

bomba” para dentro do “pool de bomba”. Além disso, a diminuição de α1 da Na,K-ATPase, 

resulta na perda do ‘pool da enzima como bomba’, o que impede a ativação de Src e ERK pela 

ouabaína. Portanto, esses dados reforçam a ideia de que uma parte da Na,K-ATPase na 

membrana poderia funcionar como receptores não-canônicos de ligação à ouabaína (LIANG et 

al., 2007). 

 Outros autores demonstraram que a sinalização celular pela Na,K-ATPase é 

independente da fração caveolar. Liu e colaboradores mostraram que o “pool” da enzima na 

cavéola e o “pool” da enzima não caveolar, em frações de membrana de rim de porco, teriam 

propriedades catalíticas semelhantes. Além disso, detectaram a expressão de Src, EGFR, PI3K, 

Akt e ERK em ambas as frações, indicando que a sinalização celular não estaria restrita à fração 

de cavéola (LIU et al., 2011). Em  outro estudo, utilizando células de adenocarcinoma colorretal 

(Caco-2), que não expressam caveolina-1 e portanto não possuem cavéolas, foi demonstrado a 

ativação de ERK 1/2  por ouabaína, apontando que a sinalização ocorreu de maneira 

independente de cavéolas (DE SOUZA et al., 2014).  

 Portanto, não existe   consenso na literatura se a sinalização celular desencadeada pela 

ligação de esteroides cardiotônicos na Na,K-ATPase seria ou não dependente da caveolina-1 e 

que, por essa razão, ocorreria somente em cavéolas. 
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Figura 11: Representação esquemática da transdução de sinal mediada pela Na,K-ATPase 

(Adaptado de CUI; XIE, 2017). 

 

I.2) JUSTIFICATIVA 

Em estudo anterior de nosso grupo, a 21-BD causou mudanças significativas no 

conteúdo de colesterol e fosfolipídios totais da membrana de células de carcinoma de colo 

uterino (HeLa). Essa modulação do perfil lipídico da membrana celular provavelmente foi a 

causa da diminuição da atividade da Na,K-ATPase observada, uma vez que a expressão da 

enzima não foi alterada (SILVA, 2015). Conhecendo a importância da interação de fosfolipídios 

específicos com a Na,K-ATPase para a estabilização e atividade catalítica da enzima, faz-se 

necessário a avaliação da modulação desses fosfolipídios após o tratamento com os esteroides 

cardiotônicos. O colesterol também é muito importante para a atividade catalítica da enzima e 

também pode afetar o papel sinalizatório que a proteína exerce. Além disso, alterações no 

conteúdo dos lipídios da membrana podem afetar processos bioquímicos importantes nas 

células.   

A Na,K-ATPase juntamente com a caveolina-1 pode desempenhar um papel importante 

na manutenção do conteúdo do colesterol na membrana plasmática, proporcionando um 

mecanismo de detecção e regulação do metabolismo do colesterol na célula e regulando o 

tráfico de colesterol para a membrana plasmática (CHEN et al., 2009).  A caveolina-1, portanto 

auxilia na matutenção do colesterol nas células. Em células transfectadas com caveolina-1, 
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observou-se um aumento na síntese de colesterol e no conteúdo deste na membrana plasmática 

(FU et al., 2004).  

Por essa razão, nós realizamos o nosso estudo avaliando o conteúdo de fosfolipídios e 

colesterol em células HeLa, que expressam caveolina-1 e portanto possuem cavéolas, e de 

células Caco-2 que não expressam a proteína; a fim de comparar e avaliar o envolvimento da 

caveolina-1 na modulação lipídica dessas células.  

 

I.3) OBJETIVOS 

 

I.3.1) Objetivo Geral 

 

Avaliar o envolvimento da cavéola na modulação do perfil lipídico após o tratamento 

com esteroides cardiotônicos.  

 

1.3.2) Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a citotoxicidade da ouabaína e da 21-BD nas células HeLa e Caco-2; 

 Avaliar o conteúdo de fosfolipídios totais da membrana plasmática de células HeLa e 

Caco-2 após o tratamento com os esteroides cardiotônicos, ouabaína e 21-BD; 

 Analisar a composição de fosfolipídios específicos de células   HeLa e Caco-2  e de suas 

membranas plasmáticasapós o tratamento com os esteroides cardiotônicos; 

 Avaliar o conteúdo e a distribuição do colesterol das células HeLa e Caco-2 após o 

tratamento com os esteroides cardiotônicos; 

 Investigar a expressão de caveolina-1 nas células HeLa tratadas com os esteroides 

cardiotônicos. 

 

II)  MATERIAL E MÉTODOS 

II. 1) Cultura de células  

As células HeLa (adenocarcinoma cervical, ATCC CCL2) e Caco-2 (adenocarcinoma 

colorretal, ATCC HTB-37) foram gentilmente cedidas pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED) 

de Belo Horizonte, M.G. Essas células foram cultivadas em estufa a 37 ºC, atmosfera de 5 % 
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de CO2, em meio DMEM estéril suplementados com 10 % de soro fetal bovino (SFB) e 0,1 % 

penicilina e estreptomicina. O meio de cultura foi trocado a cada dois dias e as células lavadas 

com tampão PBS estéril [pH=7,4] (NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM e PO43- 10 mM). Para o 

repique celular, o meio foi descartado, as células lavadas com PBS e incubadas por 3 minutos 

com tripsina 0,05 %. Em seguida, as células foram ressuspendidas em meio DMEM e uma 

alíquota foi retirada para contagem das células em câmara de Neubauer. A concentração de 

células adequada para cada experimento foi adicionada em garrafas ou placas de cultivo. 

 

II.2 ) Tratamento com esteroides cardiotônicos 

 A ouabaína foi obtida comercialmente (Sigma-Aldrich) e a 21-benzilideno digoxina 

(21-BD), foi sintetizada no laboratório de Síntese Orgânica da Universidade Federal de São 

João del-Rei (ROCHA et al., 2014). Após atingirem 80 % de confluência, as células foram 

tratadas com os esteroides cardiotônicos por 48 horas. As soluções estoque utilizadas nos 

experimentos foram preparadas diluindo-se os compostos em 100 % de DMSO 

(dimetilsulfóxido) e no momento do tratamento foram realizadas diluições em meio DMEM 

para uma concentração com máximo de 1 % de DMSO.  

 

II.3) Ensaio de viabilidade celular  

O ensaio de viabilidade celular consiste na metabolização do MTT [(3-(4,5-

dimethylthiazolyl-2)-2,5- diphenyltetrazolium bromide)], um sal tetrazólio amarelo solúvel em 

água, em cristais de formazan, de cor púrpura e insolúveis em água; por células viáveis. O 

ensaio foi realizado para avaliar o efeito citotóxico das drogas e definir as concentrações a 

serem utilizadas nos experimentos posteriores. As células HeLa e Caco-2, foram semeadas em 

placas de 96 poços em uma concentração de 1x104 células, por poço. Após 24 horas, quando as 

células estavam aderidas, foram tratadas com concentrações crescentes de ouabaína e 21-BD. 

Para esse ensaio foram testadas concentrações entre 2nM a 100 μM de ouabaína e entre a 2nM 

a 500 μM de 21-BD. Após 48 horas de tratamento, o meio de cultura foi retirado e adicionado 

100μL de MTT 0,5mg/mL em cada poço. Os cristais de formazan formados após três horas de 

incubação com MTT, foram solubilizados com 50μL de DMSO por 15 minutos. Em seguida, 

realizou-se a leitura em leitor de placa de ELISA (BIOTEK) em comprimento de onda de 

550nm.  
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II.4) Preparação de membrana plasmática  

 Alíquotaa correspondente a 2,25 x 106 células HeLa ou Caco-2 foram colocadas em 

garrafas de 75 cm2 e cultivadas até atingirem 80 % de confluência. Em seguida, as células foram 

tratadas por 48 horas com 10 nM e 100 nM de ouabaína e 5 μM e 50 μM 21-BD.  

Posteriormente, as células foram lavadas com PBS e removidas com auxílio do rubber em 3 

mL de tampão (Tris-HCl 6 mM pH 6,8, imidazol 20 mM, sacarose 250 mM, SDS 0,01 %, 

EDTA 3 mM e coquetel de inibidor de proteases). As amostras foram homogeneizadas em 

homogeinizador de tecidos tipo potter por 20 vezes e, posteriormente, centrifugadas em 

ultracentrífuga (rotor WTi 45) por 20 minutos a 10.000g. O pellet foi descartado e o 

sobrenadante centrifugado novamente a 70.000g por 1 hora. O pellet obtido após a segunda 

centrifugação foi ressuspenso em 300 μL do tampão. As amostras foram armazenadas em 

freezer a -20 °C. 

 

II.5) Extrato total 

Uma alíquota correspondente a 5 x 105 células HeLa e Caco-2 foram colocadas em 

placas de seis poços em meio DMEM suplementado com 10 % de soro fetal bovino (SFB). 

Após 24 horas o meio foi trocado por meio DMEM suplementado com 1 % de SFB e deixado 

na placa por mais 24 horas.  Em seguida, as células foram tratadas por 48 horas com 10 nM e 

100 nM de ouabaína e 5 μM e 50 μM 21-BD em meio com 1 % de SFB.  Posteriormente, as 

células foram lavadas com PBS e removidas com auxílio do rupper em 70 μL de tampão de lise 

(Tris base 50 mM pH 7,4, NaCl 150 mM, EDTA 1mM, Na3Vo4 1mM, triton X-100 1% e 

coquetel de inibidor de protease). Em seguida as amostras foram mantidas em gelo por 15 

minutos, agitadas em vórtex a cada 5 minutos. Após esse tempo as amostras foram 

centrifugadas a 14000g por 15 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi recolhido para posterior 

dosagem de proteínas.  

 

II.6) Dosagem de proteínas totais  

A dosagem de proteínas totais foi realizada pelo método colorimétrico de BRADFORD 

(1976) em placa de 96 poços. As amostras foram diluídas em água ultrapura e uma alíquota 

correspondente à 40 μL dessas diluições foram adicionadas nos poços. Posteriormente foram 

adicionados 200 μL de reagente de Bradford em cada poço e a placa foi deixada em repouso 

por 15 minutos. Em seguida, as leituras foram realizadas em leitor de placa de ELISA 
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(BIOTEK) em comprimento de onda de 595 nm. A curva padrão foi construída variando-se as 

concentrações de albumina.  

 

II.7) Extração de lipídios 

As frações de membrana de células HeLa e Caco-2 foram submetidas à extração por 

solvente pelo método de Folch, com algumas adaptações (FOLCH; LESS; STANLEY, 1957). 

Após a dosagem de proteínas totais as amostras foram diluídas para igual concentração de 

proteínas. Foram adicionados às amostras 5 mL de clorofórmio/metanol (2:1) e essas foram 

deixadas em agitação por 1 hora a temperatura ambiente. Em seguida, foi adicionado 1 mL de 

NaCl 0,9% e as amostras foram agitadas em vórtex por alguns segundos, seguindo de 

centrifugação a 670g por 20 minutos. Terminada a centrifugação, as amostras foram deixadas 

em repouso por 30 minutos a temperatura ambiente, para melhorar a separação de fases. 

Posteriormente, as fases foram separadas e foi adicionado à fase orgânica metanol/água (1:1) 

(v/v) e à fase aquosa foi adicionado clorofórmio (v/v). As amostras foram agitadas novamente 

em vórtex por alguns segundos e deixadas em repouso na geladeira até o dia seguinte. As fases 

foram separadas novamente, descartando-se a fase aquosa. A fase orgânica foi concentrada em 

rotaevaporador e ressuspendida em 300 μL de clorofórmio. Os extratos lipídicos obtidos foram 

estocados em freezer a -20 ºC e utilizados para as dosagens de colesterol total e fosfolipídios 

totais.  

II.8) Dosagem do conteúdo de colesterol total  

A determinação do conteúdo de colesterol foi realizada pelo método descrito por 

HIGGINS (1987), baseado na complexação do cloreto férrico (FeCl3.6H2O ) com o colesterol 

em meio ácido. Uma alíquota de 40 μL das amostras de extrato lipídico foi seca em nitrogênio 

e em seguida, foram adicionados 750 μL de ácido acético glacial e 500 μL do Reagente B ao 

tubo de ensaio. As amostras foram agitadas em vórtex por alguns segundos e em seguida, foram 

mantidas em repouso por 10 minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, foram 

quantificadas em espectrofotômetro em um comprimento de onda de 550 nm. A quantidade de 

colesterol total foi calculada com relação a uma curva padrão construída variando-se a 

concentração de colesterol. O reagente B foi preparado pela diluição de 4 mL do Reagente A 

em 46 mL de ácido sulfúrico. Para a preparação do reagente A, foi realizada a dissolução de 

2,5 g de FeCl3.6H2O em 100 mL de ácido ortofosfórico 85 %.  
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II.9) Dosagem do conteúdo de fosfolipídios totais  

A quantificação de fosfolipídios totais foi realizada utilizando-se o procedimento 

descrito por CHEN e colaboradores (1956). Uma alíquota de 40 μL das amostras dos extratos 

lipídicos foi seca em nitrogênio e digerida com 500 μL de ácido nítrico 65 % (v/v) em estufa à 

temperatura de 120 ºC. Em seguida, foram adicionadas às amostras 500 μL de água destilada e 

1,0 mL do reagente de Chen. As amostras foram levadas ao banho-maria a 45 ºC por 20 minutos. 

O reagente de Chen complexa-se com o fosfato restante da digestão da cadeia de ácidos graxos 

dos fosfolipídios resultando em um produto de coloração azulada. As amostras então foram 

submetidas à análise espectrofotométrica em comprimento de onda de 820 nm. A curva padrão 

foi construída variando-se a concentração da solução de dihidrogênio fosfato de sódio. O 

reagente de Chen foi preparado adicionando-se ácido ascórbico à solução B (1:6). A solução B 

foi preparada diluindo-se 1,25g de molibdato em 30 mL de água ultrapura, em seguida foram 

adicionados 7,3 mL de ácido sulfúrico concentrado e o volume foi completado para 300 mL 

com água ultrapura.  

 

II.10) Identificação de fosfolipídios da membrana plasmática 

Após a extração dos lipídios da membrana plasmática por solventes orgânicos, os 

extratos lipídicos foram secos em nitrogênio gasoso e ressuspensos em aproximadamente 20 

μL de clorofórmio/ metanol (1:1). A análise dos tipos de fosfolipídios foi realizada por 

cromatografia de camada fina de alta performance (High Performance Thin-Layer 

Chromatography, HPTLC) unidimensional em placas de Silica Gel 60. As amostras e os 

padrões de fosfolipídios foram aplicados nas placas a uma distância de 1 cm da margem 

(origem) e 0,5 cm entre si. Utilizamos o sistema de solventes acetona: metanol: ácido acético: 

clorofórmio: água (15:13:12:40:8) na cuba vertical de vidro (RUIZ; OCHOA, 1997) por 

aproximadamente 30-40 minutos. A corrida foi mantida até a distância de 1 cm da margem 

superior (término). A placa foi revelada utilizando o Reagente de Charring (CuSO4 10% em 

H3PO4 8%) por 10 minutos a 200 °C. As placas foram digitalizadas com o auxílio de um scanner 

e submetidas à análise densitométrica, sendo utilizado o programa Image Master Total Lab 

v1.11 (Amersham Pharmacia Biotech). Cada lipídio foi analisado de acordo com a migração 

do padrão correspondente. Foram utilizados como padrões: fosfatidilserina, 

fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, ácidofosfatídico, fosfatidilinosiltol, esfingomielina e 

lisofosfatilcolina.  
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II.11) Incorporação de fosfato radioativo (32P) em fosfolipídios 

O conteúdo de fosfolipídios foi avaliado através da incorporação de fosfato radioativo. 

Para isso, as células HeLa e Caco-2 foram plaqueadas em triplicata em placas de 24 poços e 

após atingirem 80 % de confluência foram incubadas com meio DMEM (10 % SFB) contendo 

fosfato radioativo. Simultaneamente, foi realizado o tratamento com ouabaína (10 e 100 nM) e 

21-BD (5 e 50 μM) por 48 horas. Em seguida, as células foram lavadas com PBS e removidas 

com auxílio do rubber em 50 μL de tampão de lise (Tris base 50 mM pH 7,4, NaCl 150 mM, 

EDTA 1 mM, Na3VO4 1 mM, triton X-100 1 % e coquetel de inibidor de proteases). Em 

seguida, foi realizada a dosagem de proteínas totais diluindo-se as amostras para a 

concentrações iguais de proteínas. As amostras foram contadas em cintilador líquido para 

avaliar a radioatividade e posteriormente, foi realizada a extração lipídica desses extratos. A 

cintilação líquida foi usada novamente para a determinação da radioatividade dos extratos 

lipídicos e, posteriormente, os extratos foram aplicados em placas de cromatografia de camada 

fina de alta performance (High Performance Thin-Layer Chromatography, HPTLC) 

unidimensional em placas de Silica Gel 60, conforme descrito anteriormente. Após a corrida, 

as placas foram deixadas reveladas em Cyclone Plus. A densitometria foi realizada utilizando 

o programa Image Master Total Lab v1.11 (Amersham Pharmacia Biotech). Cada lipídio foi 

analisado de acordo com a migração do padrão correspondente. Foram utilizados como padrões: 

fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, ácido fosfatídico, fosfatidilinosiltol, 

esfingomielina e lisofosfatidilcolina. 

 

II. 12) Filipina 

 A localização do colesterol foi avaliada por marcação com filipina, uma sonda 

fluorescente para colesterol (CAROZZI et al., 2000). Cultivou-se uma quantidade de 2 x 105 

células em lamínulas até 80% de confluência, seguido de tratamento com ouabaína 10 nM ou 

21-BD 50 µM. Posteriormente, as células foram fixadas com paraformaldeído a 4 % em PBS - 

Ca2+ / Mg2+ (Ca2 + 0,1 mM e Mg2+ 1mM) por 30 minutos em temperatura ambiente e os grupos 

aldeídos foram quelados com NH4Cl 50 mM em PBS por 10 min. Em seguida, as células foram 

permeabilizadas com saponina a 0,1 % em PBS por 10 min e incubadas no escuro com filipina 

0,05 mg/mL à temperatura ambiente por 1 h. Por fim, as lamínulas foram colocadas em lâminas, 

lavadas com PBS para remover o excesso da sonda de filipina e analisadas usando um 

microscópio de fluorescência (Axio Vert. A1 - Zen Imaging Software - ZEISS, Oberkochen, 

Alemanha). 
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II.13) Análise da expressão de Caveolina-1 por Western Blotting 

As amostras de preparação de membrana, extrato total e fracionamento celular foram 

diluídas em água MiliQ ultrapura e tampão de amostra (Tris-HCl 0,125mM [pH=6,8], Azul de 

Bromofenol 0,004 %, 2-Mercaptoetanol 10 %, Glicerol 20 %, e SDS 4 %) para a mesma 

concentração de proteína. Posteriormente, as amostras foram aplicadas e separadas por 

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

electrophoresis - SDS-PAGE). Composição do gel de corrida – Tris 1,5M [pH=8,8], 

Acrilamida/bis-acrilamida 30,8 %/2, 7%, SDS 10 %, Persulfato de Amônio 10 % e TEMED 

[N,N,N’,N’-tetramethylethylenediamine]; composição do gelel de empacotamento – Tris 0,5M 

[pH=6,8], Acrilamida/bis-acrilamida 30,8 %/2,7 %, SDS 10 %, Persulfato de Amônio 10 % e 

TEMED]; em tampão de corrida (composição: Tris-base 25mM, Glicina 192mM e SDS 0,1 %). 

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

para membrana de nitrocelulose, por 2 horas em tampão de transferência (Composição do 

tampão- Tris-base 25 mM, Glicina 192 mM e Metanol 20 %). A eficiência da transferência foi 

avaliada corando-se a membrana de nitrocelulose com solução de vermelho Ponceau-Xilidina. 

Para bloquear ligações inespecíficas dos anticorpos utilizados, a membrana foi bloqueada por 

1 hora com leite desnatado 5 % diluído em T-TBS (Composição do T-TBS -Tris-Base 100 mM, 

NaCl 0,9 % e Tween 0,1 %). Em seguida, a membrana foi lavada com T-TBS por duas vezes, 

durante 5 minutos e incubada overnight com anticorpo primário anti-caveolina-1(sc- 7875) 

diluído em T-TBS (1:250). No dia seguinte, a membrana foi lavada 5 vezes por 5 minutos com 

T-TBS e incubada por 2 horas com anticorpo secundário diluído em T-TBS (1:4000). 

Posteriormente, 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 

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

mM; Composição da 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-ray Film - KODAK). Os 

filmes radiográficos foram digitalizados e as bandas correspondentes a cada amostra foi 

quantificada por densitometria utilizando-se o programa Image J 1.47.  

 

II. 14) Análise Estatística  

Foram realizados três experimentos independentes em triplicata para cada metodologia. 

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 
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com diferença estatisticamente significantes. Todas as análises e gráficos foram feitos 

utilizando-se o programa GraphPad Prism 5.  

 

 

III) RESULTADOS  

 

III.1) Viabilidade celular 

 

Para definir as concentrações a serem usadas nos experimentos, foram realizados 

ensaios de viabilidade celular após o tratamento das células HeLa e Caco-2 por 48 horas com 

concentrações crescentes de ouabaína e 21-BD. O IC50 (half maximal inhibitory concentration) 

foi calculado por curvas de regressão não linear realizadas no programa GraphPad Prism 5.  

O tratamento das duas linhagens celulares com ouabaína apresentou um perfil dose-

resposta em que as maiores concentrações testadas foram as mais citotóxicas (Figura 10). A 

ouabaína apresentou maior citotoxicidade para ambas as células (Figura 10 A e B), 

apresentando o IC50 (half maximal inhibitory concentration) menor em relação ao obtido para 

21-BD (Tabela 1).  
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Figura 12: Viabilidade Celular (%), em células HeLa (A) e Caco-2 (B e C), após tratamento 

por 48 horas com diferentes concentrações de ouabaína e 21-BD. *Significativamente diferente 

em relação ao controle, expresso em porcentagem referente ao número de células após 48 horas. 

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

 

 

 

 

 



47 
 

Tabela 1: IC50 de esteroides cardiotônicos em células HeLa e Caco-2 tratadas por 48 horas, 

com ouabaína e 21-BD. IC (95%) = intervalo de confiança 95%. 

Linhagem celular IC50 IC (95%) 

HeLa 

Ouabaína 

21-BD 

 

50 nM 

56.16 μM 

(ROCHA et al, 2014) 

 

26.54; 93.8 

 

Caco-2 

Ouabaína 

21-BD 

 

 

227 nM 

>250 μM 

 

87.86; 586.9 

90,2; 400 

 

O ensaio de viabilidade das células HeLa após o tratamento com 21-BD foi realizado 

em estudos anteriores, sendo obtido um IC50 de 56,16 (± 8,12 μM) (ROCHA et al., 2014). Dessa 

forma, as concentrações definidas para os experimentos seguintes foram de, 10 e 100 nM para 

ouabaína e 5 e 50 μM para 21-BD. 

 

III.2) Avaliação da modulação lipídica da membrana plasmática 

 

III. 2.1) Análise do conteúdo de fosfolipídios  

 

 Tendo em vista que alguns esteroides cardiotônicos podem alterar a composição lipídica 

das células e inclusive modular a fluidez da membrana plasmática, investigamos se o tratamento 

com ouabaína ou 21-BD por 48 horas teriam esse efeito em células Caco-2 e células HeLa.  

A ouabaína não alterou o conteúdo de fosfolipídios totais da membrana plasmática de 

células Caco-2 (Figura 11 A). No entanto, as células tratadas com 21-BD (5 μM) apresentaram 

um aumento significativo do conteúdo de fosfolipídios totais da membrana. O tratamento com 

50 μM de 21-BD, embora demonstre tendência à elevação do conteúdo dos fosfolipídios totais, 

não  mostrou resultado estatisticamente significativo (Figura 11 B).  
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Figura 13: Conteúdo de fosfolipídios totais da membrana celular de células Caco-2 após 

tratamento com ouabaína (A) e 21-BD (B) Tratamentos realizados por 48 horas. One-way 

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

 

O tratamento das células HeLa com ouabaína também não causou alterações no 

conteúdo de fosfolipídios totais da membrana plasmática (Figura 12). Porém, em estudo 

anterior demonstramos que o tratamento dessa linhagem com 21-BD provocou um aumento 

significativo no conteúdo desses lipídios (SILVA et al., 2017).  

 

Figura 14: Conteúdo de fosfolipídios totais da membrana celular de células HeLa após 

tratamento com ouabaína. Tratamentos realizados por 48 horas. One-way ANOVA com teste 

posterior de Tukey (p > 0,05) n =3. 

 

Para confirmar o aumento no conteúdo de fosfolipídios totais observado nas duas 

linhagens celulares foi realizado um ensaio de incorporação de fosfato radioativo nas células. 
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Os resultados apontam um possível aumento do conteúdo dos fosfolipídios totais nas células 

tratadas com 21-BD (Figura 13), o que confirma os nossos resultados obtidos pela dosagem de 

fosfato por método colorimétrico.  

 

 

 

Figura 15: Conteúdo de fosfolipídios totais de células Caco-2 (A) e células HeLa (B) após 

tratamento com ouabaína e 21-BD por 48 horas. Análise do extrato lipídico obtido após 

incubação das células com Pi32 radioativo em cintilação líquida. One-way ANOVA com teste 

posterior de Tukey (p>0,05) n= experimento realizado uma vez em triplicata. 

 

Em seguida, avaliamos o conteúdo dos principais fosfolipídios identificados nas duas 

linhagens celulares após o tratamento com ouabaína e 21-BD. Os fosfolipídios avaliados foram 

fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, esfingomielina e lisofosfatidilcolina. 

O teor de cada fosfolipídio foi analisado a partir de amostras obtidas de extratos totais das 

células após a incorporação do fosfato radioativo, seguido de corrida em placas de sílica por 

HPTLC.  

Nas células Caco-2, o conteúdo de fosfatidiletanolamina não é alterado após o 

tratamento com os esteroides cardiotônicos. Observamos que o teor de fosfatidilcolina é 

aumentado com ouabaína 100 nM e 21-BD 50 μM, e que os níveis de fosfatidilinositol são 

elevados com o tratamento com 10 nM de ouabaína e 5 e 50 μM de 21-BD. Podemos observar 

também um efeito duplo no conteúdo de esfingomielina após o tratamento com 10 nM de 

ouabaína, que provocou o aumento e 100 nM de ouabaína que causou a diminuição desse 

fosfolipídio. O conteúdo de esfingomielina foi elevado após o tratamento com as duas 
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concentrações de 21-BD. Notamos ainda, um aumento do teor de lisofosfatidilcolina em 50 μM 

de 21-BD (Figura 14).  

Contudo, observa-se que de maneira geral a ouabaína alterou o conteúdo de 

fosfatidilcolina, fosfatidilinositol e esfingomilelina. Enquanto que a 21-BD aumentou o 

conteúdo desses fosfolipídios e também de lisofosfatidilcolina (tabela 2). Embora não tenhamos 

encontrado diferença significativa no conteúdo de fosfolipídios totais após o tratamento com 

50 μM de 21-BD nessas células, podemos observar que essa concentração elevou o conteúdo 

de praticamente todos os fosfolipídios identificados, com exceção da fosfatidiletanolamina. 

 

 

Figura 16: Composição de fosfolipídios de células Caco-2. Fosfatidiletanolamina (A), 

Fosfatidilcolina (B), Fosfatidilinositol (C), Esfingomielina (D) e Lisofosfatidilcolina (E), Não 

determinado (F). Análise do extrato lipídico obtido de extratos totais após incubação das células 

com Pi32 radioativo. Tratamento por 48 horas.  One-way ANOVA com teste posterior de Tukey 

(p<0,05) n= 3. 
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ouabaína e 5 e 50 μM de 21-BD; de fosfatidilinositol após o tratamento com 5 e 50 μM de 21-

BD, e de esfingomielina com 10 nM de ouabaína e 50 μM de 21-BD. Notamos uma diminuição 

somente no conteúdo de lisofosfatidilcolina após o tratamento com 100 nM de ouabaína (Figura 

15).  

Portanto, notamos que o tratamento das células HeLa com ouabaína aumenta o conteúdo 

de fosfatidilcolina e esfingomielina e diminui o teor de lisofosfatidilcolina. A 21-BD aumenta 

quase todos os fosfolipídios identificados, com exceção somente de lisofosfatidilcolina que se 

manteve inalterado após o tratamento (Tabela 2).  

 

 

Figura 17: Composição de fosfolipídios de células HeLa. Fosfatidiletanolamina (A), 

Fosfatidilcolina (B), Fosfatidilinositol (C), Esfingomielina (D) e Lisofosfatidilcolina (E). 

Análise do extrato lipídico obtido de extrato total após incubação das células com Pi32 

radioativo. Tratamento por 48 horas.  One-way ANOVA com teste posterior de Tukey (p<0,05) 

n= 3. 
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Tabela 2: Alteração na composição de fosfosfolipídios em células Caco-2 e HeLa após 

tratamento com ouabaína ou 21-BD por 48h. 

 Caco- 2 HeLa 

Fosfolipídios Ouabaína 21-BD Ouabaína 21-BD 

Fosfatidiletanolamina NS NS NS Aumenta  

(50 μM) 

Fosfatidilcolina Aumenta 

(100 nM) 

Aumenta 

(50 μM) 

Aumenta 

(10 nM) 

Aumenta 

(5 e 50 μM) 

Fosfatidilinositol Aumenta 

(10 nM) 

Aumenta 

(5 e 50 μM) 

NS Aumenta 

(5 e 50 μM) 

Esfingomielina Aumenta (10 

nM) e Diminui  

(100 nM) 

Aumenta  

(5 e 50 μM) 

Aumenta 

(10 nM) 

Aumenta 

(50 μM) 

Lisofosfatidilcolina NS Aumenta 

(50 μM) 

Diminui 

(10 nM) 

NS 

 

Posteriormente, avaliamos o conteúdo de cada um desses fosfolipídios presentes em 

extratos lipídicos da membrana plasmática das células Caco-2 e HeLa.  Os resultados obtidos 

por HPTLC, não mostram alterações significativas no conteúdo dos fosfolipídios após o 

tratamento com os dois esteroides cardiotônicos testados (Figuras 16 e 17).  
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Figura 18: Composição de fosfolipídios da membrana plasmática de células Caco-2.  As 

células foram tratadas com ouabaína e 21-BD por 48 horas e as frações de membrana foram 

submetidas à extração lipídica e analisadas por cromatografia de camada fina de alta 

performance (HPTLC). (A) Fosfoetanolamina (B) Fosfatidilcolina (C) Fosfatidilinositol (D) 

Esfingomielina. One-way ANOVA com teste posterior de Tukey (p>0,05) n=3. 
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Figura 19: Composição de fosfolipídios da membrana plasmática de células HeLa. As células 

foram tratadas com ouabaína e 21-BD por 48 horas e as as frações de membrana foram 

submetidas à extração lipídica e analisadas por cromatografia de camada fina de alta 

performance (HPTLC). (A) Fosfoetanolamina (B) Fosfatidilcolina (C) Fosfatidilinositol (D) 

Esfingomielina. One-way ANOVA com teste posterior de Tukey (p>0,05) n=2. 

 

III.2.2) Avaliação da distribuição e do conteúdo de colesterol  

 

 Ao avaliarmos o conteúdo de colesterol da membrana plasmática das células Caco-2 

após o tratamento com os esteroides cardiotônicos, ouabaína e 21-BD, observamos que não 

houve alterações no conteúdo desse lipídio (Figura 18).  
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Figura 20: Conteúdo de colesterol da membrana celular de células Caco-2. As células foram 

tratadas por 48 horas com ouabaína (A) e 21-BD (B). One-way ANOVA com teste posterior de 

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

 

O tratamento das células HeLa com ouabaína também não afetou o conteúdo de 

colesterol (Figura 19). No entanto, conforme demonstrado no estudo anterior, a 21-BD 

aumentou expressivamente o conteúdo desse lipídio nessas células (SILVA et al., 2017).  

 

 

Figura 21: Conteúdo de colesterol da membrana celular de células HeLa. As células foram 

tratadas com ouabaína por 48 horas. One-way ANOVA com teste posterior de Tukey (p>0,05) 

n=3. 
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meio da identificação por filipina, uma sonda fluorescente que se liga a domínios da membrana 

ricos em colesterol, após tratamento com ouabaína ou 21-BD por 48 h (Figura 20). Nas células 
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não tratadas, observamos um sinal fluorescente na membrana plasmática, refletindo a 

localização subcelular normal do colesterol (figura 20, A e D). O tratamento com ouabaína 10 

nM não afetou a intensidade e a distribuição do colesterol nas duas linhagens celulares (Figura 

20, B e E). Por outro lado, o tratamento com 50 μM de 21-BD em células HeLa aumentou a 

intensidade da fluorescência nessas células (Figura 20, C). Além disso, este tratamento foi capaz 

de causar alterações, levando à redistribuição do colesterol para a região perinuclear 

(demonstrado pelas setas). Nas células Caco-2, por meio da fluorescência, também foram 

observadas vesículas intracelulares na região perinuclear, porém, a fluorescência na membrana 

plasmática foi semelhante à das células não tratadas (Figura 20 F).  

 

 

  

Figura 22: Efeito da ouabaína e 21-BD na distribuição do colesterol. As células HeLa e Caco-

2 foram tratadas com ouabaína 10 nM ou 21-BD 50 µM por 48 h. As imagens foram obtidas 

por microscopia de fluorescência após incubação com filipina (40x). As imagens foram editadas 

usando o software Image J 1.51k. n = 3 

 

 

III.2.3) Avaliação da expressão de caveolina-1 em células HeLa  

 

Visto que a 21-BD aumenta os níveis de colesterol e redistribui esse lipídio em células 

HeLa, e que já havíamos demonstrado que a modulação lipídica nessas células não foi causada 
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por um efeito direto do composto na membrana plasmática (SILVA et al., 2017), investigamos 

se o aumento do conteúdo de colesterol estaria correlacionado com alterações na expressão da 

caveolina- 1, uma vez que o conteúdo e o transporte desse lipídio para a membrana plasmática 

podem ser regulados por essa proteína. 

Dessa forma, avaliamos a expressão da caveolina-1 após o tratamento com os esteroides 

cardiotônicos por 48 horas. Nossos dados não mostram diferenças significativas na expressão 

dessa proteína (Figura 21). 

 

 

 

 

Figura 23: Expressão de caveolina- 1 em células HeLa. A análise da expressão das proteínas 

foi realizada em extrato total das células após o tratamento com ouabaína e 21-BD por 48 horas. 

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

 

 

IV) DISCUSSÃO 

 

Os fosfolipídios participam de processos bioquímicos importantes nas células e 

alterações na composição desses lipídios interferem nesses processos fundamentais. O 

fosfatidilinositol e seus derivados são importantes para a ativação de vias de sinalização, assim 

como a esfingomielina, que pode atuar como regulador de proteínas quinases, além de ser 
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especialmente relevante na bainha de mielina que reveste os neurônios. A fosfatidilserina é 

encontrada especificamente na membrana interna da bicamada lipídica e a externalização desse 

fosfolipídio pode sinalizar para eventos de agregação plaquetária e apoptose em  diversos  tipos 

celulares, por exemplo (NELSON; COX, 2014). Mais recentemente descobriu-se que a 

fosfatidilserina desempenha um papel crucial na formação e na dinâmica da cavéola, onde a 

depleção desse fosfolipídio diminuiu o número de cavéolas em células HeLa. Nessas condições, 

a co-localização de caveolina-1 e cavina-1 foi diminuída, e a degradação de cavina-1 foi 

aumentada (HIRAMA et al., 2017).   

Além disso, as alterações na composição dos fosfolipídios e colesterol podem levar a 

mudanças na fluidez da membrana plasmática, podendo alterar as funções celulares que 

dependem da membrana (BLOJ; MORERO; FARIAS, 1973). A alteração da fluidez da 

membrana plasmática foi demonstrada em diferentes linhagens celulares tratadas com 

oleandrina. Essa mudança provocada na membrana foi responsável pela alteração na ligação de 

fatores como interleucina-8 e fatores de crescimento epidermal e nervoso em seus respectivos 

receptores (MANNA; SREENIVASAN; SARKAR, 2006; RAGHAVENDRA; 

SREENIVASAN; MANNA, 2007).  

Cumpre destacar que são poucos os estudos que mostram alterações no perfil lipídico e 

na fluidez da membrana plasmática causados por esteroides cardiotônicos e, por essa razão, 

avaliamos o efeito da ouabaína e da 21-BD sobre o perfil lipídico de células humanas. 

Demonstramos neste estudo que os esteroides cardiotônicos, ouabaína e 21-BD, modulam de 

maneira diferente o perfil lipídico das células Caco-2 e HeLa, que a ouabaína não teve efeito 

sobre os lipídios totais da membrana; no entanto, a 21-BD aumentou o conteúdo dos 

fosfolipídios totais em células Caco-2 e não alterou o conteúdo de colesterol nessas células.  

Em estudo anterior, em células HeLa, demonstramos que a 21-BD aumentou de maneira 

expressiva o conteúdo total de fosfolipídios e colesterol, e que esse resultado poderia ter um 

efeito direto na fluidez da membrana plasmática. Tal efeito possivelmente foi o responsável 

pela diminuição da atividade da Na,K-ATPase encontrada após o tratamento com o composto 

nessas células, pois a expressão da enzima se manteve inalterada, e a enzima apresenta baixa 

afinidade pela 21-BD (SILVA et al., 2017).   

A atividade e a integridade estrutural de proteínas integrais de membrana são mantidas 

pelo seu micoambiente lipídico, e essas podem ser afetadas por modificações das interações 

específicas entre os fosfolipídios e a proteína. A atividade da Na,K-ATPase, por exemplo, é 

modulada por interação com lipídios anulares à enzima (CORNELIUS et al., 2015; DE LIMA 

SANTOS et al., 2005; YONEDA et al., 2014). A Na,K-ATPase possui três sítios específicos 
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de ligação à fosfolipídios e colesterol. A fosfatidilserina e o colesterol, no sítio A, são 

necessários para manter a estabilidade da Na,K-ATPse na membrana, enquanto que a 

fosfatidilcolina poli-insaturada e fosfatidiletanolamina, no sítio B, estimulam a atividade da 

enzima por acelerar a transição conformacional E1P- E2P. A interação de fosfatidilcolina ou 

esfingomielina associados ao colesterol, no sítio C, podem inibir a atividade catalítica 

(CORNELIUS et al., 2015; HABECK et al., 2015, 2017). 

Através da incorporação defosfato radioativo analisamos o conteúdo de fosfolipídios 

totais e específicos nos extratos obtidos das células. Observamos que os dois esteroides 

cardiotônicos causaram mudanças na composição dos fosfolipídios das células de maneira 

geral. Nossos dados apontam que a ouabaína causou um aumento do teor de fosfatidilinositol 

em células Caco-2, de esfingomielina em células HeLa e de fosfatidilcolina nas duas linhagens 

celulares. Porém, esse composto, exerceu um efeito dual no conteúdo de esfingomielina em 

células Caco-2, e não afetou o teor de fosfatidiletanolamina nessas células. De maneira geral, o 

tratamento das células com 21-BD resultou no aumento do conteúdo dos fosfolipídios 

analisados com exceção da fosfatidiletanolamina em células Caco-2 e lisofosfatidilcolina em 

células HeLa.  

 Em experimentos in vivo, realizados por nosso grupo, em hipocampo de ratos machos 

Wistar tratados com ouabaína, também foram observados aumento de fosfatidilcolina e 

fosfatidilinositol , além de fosfatidiletanolamina (GARCIA et al., 2018). Foi observado nesses 

animais que a ouabaína aumentou o conteúdo de fosfolipídios totais da membrana de 

hipocampo (GARCIA et al., 2015) e em contrapartida, diminuiu o conteúdo desses lipídios na 

membrana de cerebelo (GARCIA et al., 2017). No entanto, nas duas regiões, o conteúdo de 

colesterol se manteve inalterado. 

 Por meio da incorporação de fosfato radioativo foi demonstrado, em outros estudos,  que 

a ouabaína aumenta o turnover de ácido fosfatídico em cérebro de porquinhos da índia 

(YOSHIDA; NUKADA; FUJISAWA, 1961) e em cérebro de coelhos, além de elevar o teor de 

fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina e fosfatidilcolina nesses animais (NICHOLLS; 

KANFER; TITUS, 1962). A ouabaína também causou alteração do conteúdo de 

fosfatidilinositol e esfingomielina em células de câncer de próstata (PC-3). Esses dados foram 

confirmados por espectrometria de massas e espectroscopia no infravermelho por transformada 

de Fourier (GASPER; VANDENBUSSCHE; GOORMAGHTIGH, 2011).  

Diferentemente do observado nos experimentos de incorporação de fosfato radiotivo, 

ao analisarmos a composição de fosfolipídios da membrana plasmática por HPTLC, não foram 

observadas diferenças no conteúdo dos fosfolipídios de células tratadas com ouabaína e 21-BD 
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em reação ao controle. Além dos fosfolipídios identificados, existem outros tipos presentes na 

membrana celular, como fosfatidilserina, lisofosfatidilcolina, fosfatidilglicerol e ácido 

fosfatídico, que são importantes para algumas funções celulares e que não foram identificados 

aqui.  

Acreditamos que o aumento de fosfolipídios totais que descrevemos, possa ser 

encontrado em outros fosfolipídios não analisados, como fosfatidilserina, ácido fosfatídico ou 

lisofosfolipídios. Uma hipótese seria que o tratamento com 21-BD poderia estar causando um 

aumento da atividade de enzimas envolvidas na hidrólise de fosfolipídios da membrana, como 

a fosfolipase D e lisofosfolipases, levando a um aumento dos níveis de lisofosfolípidios que 

não conseguimos identificar neste estudo. 

 Vale ressaltar que a composição de fosfolipídios analisadas nos experimentos realizados 

por incorporação de fosfato radioativo foram obtidas de extratos totais das células, e que esse é 

um de método mais sensível e específico. 

De maneira geral, nossos dados mostram que os esteroides cardiotônicos, ouabaína e 

21-BD, podem alterar o conteúdo dos fosfolipídios importantes para diferentes processos 

celulares como transdução de sinal, apoptose, formação de microdomínios e atividade da Na,K-

ATPase. No entanto, não podemos inferir como essas modificações podem afetar tais funções 

celulares.  

O tratamento das células HeLa com 21-BD aumentou o teor de colesterol da membrana, 

o que pode alterar o estado líquido-cristalino para uma fase com um grau intermediário de 

organização, provocando a inibição da atividade da Na,K-ATPase. Consideramos que o 

aumento do colesterol na membrana tenha inibido a atividade desta enzima, como previamente 

descrito. O efeito inibitório do colesterol na atividade catalítica é provavelmente causado por 

uma redução do movimento molecular ou limitação da liberdade conformacional da enzima, 

prejudicando a atividade catalítica (YONEDA et al., 2014). Além disso o colesterol altera 

pontualmente a atividade da Na,K-ATPase que em seus sítios de ligação na proteína, 

juntamente com alguns tipos de fosfolipídios, podem estimular ou inibir a atividade da enzima.  

O aumento dos níveis de colesterol observados nas células HeLa após o tratamento com 

21-BD (SILVA et al., 2017) e não identificado em células Caco-2, sugere que esse efeito 

também pode ser modulado por caveolina-1, uma vez que as células Caco-2 não possuem essa 

proteína e que o conteúdo e o transporte de colesterol para a membrana podem ser regulados 

por caveolina-1 (CHEN et al., 2009). 

A caveolina-1 está envolvida no transporte do colesterol recém sintetizado do retículo 

endoplasmático para a membrana, mais precisamente para as cavéolas. Em experimentos 
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utilizando linfócitos (L1210-JF) transfectados com caveolina-1, foi demonstrado um aumento 

da concentração de colesterol nas cavéolas em relação às células controle. O colesterol presente 

nas cavéolas posteriormente foi distribuído na membrana, mesmo na ausência de síntese de 

colesterol, mostrando que a caveolina-1 medeia a distribuição desse lipídio para a organização 

do microdomínio  (SMART et al., 1996). Em células HepG2 também transfectadas com 

caveolina-1 foi observado um aumento na biossíntese do colesterol. A expressão da caveolina- 

1 nessas células causou um aumento do efluxo do lipídio em relação ao grupo controle. Além 

disso as células apresentaram um maior conteúdo de colesterol na membrana plasmática e nos 

microdomínios como os rafts e as cavéolas formadas por consequência da transfecção (FU et 

al., 2004). Portanto, a caveolina-1 tem um papel importante na homeostase do colesterol por 

estar envolvida no tráfico do colesterol para e a partir da membrana plasmática e 

reciprocamente.  

O colesterol da membrana plasmática também pode controlar a mobilidade e o tráfico 

de caveolina-1. Em células MDCK, foi demonstrado que a inibição da síntese de colesterol por 

sinvastatina e a depleção do colesterol da membrana por metil β-ciclodextrina diminuiu 

drasticamente a expressão da caveolina-1 e o número de cavéolas na membrana dessas células. 

Posteriormente, as células foram incubadas com meio contendo mevalonato, que estimulou a 

síntese de colesterol, reestabelecendo a expressão de caveolina-1 e o número de cavéolas 

(HAILSTONES et al., 1998).  

Outro ponto relevante a ser discutido, é que a interação entre a Na,K-ATPase e a 

caveolina-1 é importante para a manutenção da homeostase do colesterol na membrana. Como 

já descrito, a Na, K-ATPase interage diretamente com Src e caveolina-1, e essa interação é 

fundamental para o tráfico da caveolina-1 para a membrana. Além disso, a caveolina- 1 é uma 

proteína ligadora ao colesterol e está envolvida no transporte desse lipídio para a membrana. 

Sabe-se que a diminuição da expressão de Na,K-ATPase causa diminuição da expressão de 

caveolina- 1 e do número de cavéolas na membrana plasmática (CAI et al., 2008).  

Portanto, a alteração dos níveis de expressão de Na,K-ATPase pode afetar a expressão 

de caveolina-1, o que consequentemente poderia modular o conteúdo de colesterol da 

membrana. Essa questão foi explicada por Chen e colaboradores (2009), onde o knockdown de 

α1 causou diminuição da expressão de caveolina-1 e do conteúdo de colesterol na membrana, 

levando ao acúmulo de colesterol no interior de células LLC-PK1. A diminuição do conteúdo 

de colesterol também foi observada em células knockdown para cav-1 e em experimentos in 

vivo em ratos knockdown para α1. Nesses animais foi observada a ativação de Src e ERK 1/2, 

assim como a ativação de SREBP-2, o que causou aumento da atividade de HMG-CoA redutase 
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e da expressão do receptor de LDL (CHEN et al., 2009). Posteriormente, foi demonstrado que 

a regulação é mútua, ou seja o conteúdo de colesterol da membrana também regula a expressão 

da Na,K-ATPase, como foi observado em células LLC-PK1. Nesse caso, a depleção do 

colesterol causou a diminuição da expressão da Na,K-ATPase e ativação de Src quinase (CHEN 

et al., 2011).  

A depleção do colesterol em células de carcinoma epidermoide (A431) causou a ruptura 

das cavéolas e também resultou na ativação de Src (PARK et al., 2009). A ativação de Src, pode 

ser explicada pelo fato de que a redução do colesterol resulta no aumento da endocitose da 

caveolina-1, o que impede o efeito inibidor da proteína na Src quinase. Da mesma forma, a 

redução da Na,K-ATPase poderia promover a ativação de Src (CHEN et al., 2011) .  

Portanto, a interação entre Na,K-ATPase e caveolina-1 pode representar um importante 

mecanismo de detecção dos níveis de colesterol das células, e o rompimento dessa interação 

prejudica a capacidade das células de regular adequadamente o tráfico de colesterol intracelular 

e, consequentemente, alterar a síntese e o metabolismo do colesterol (CHEN et al., 2009, 2011). 

Nossos dados mostram que apesar do conteúdo de colesterol ter aumentado nas células 

HeLa, a expressão de caveolina-1 não foi alterada. Portanto, o aumento do colesterol nas 

células, não parece ser consequência do aumento da expressão de caveolina-1, ou vice-versa. 

Ou seja, o aumento dos níveis de colesterol não levou ao aumento da expressão de caveolina-1 

nessas células. No entanto, a caveolina-1 pode estar envolvida no transporte do colesterol para 

a membrana plasmática.  

No estudo anterior, observamos que a expressão da Na,K-ATPase em células HeLa após 

o tratamento com 21-BD se manteve inalterada (SILVA et al., 2017), embora em outro estudo 

tenha sido demonstrado um aumento dos níveis de mRNA da subunidade α1 na concentração 

de 50 μM de 21-BD, a mesma concentração que elevou o conteúdo do colesterol da membrana 

(ROCHA et al., 2014).  

Sabe-se que os esteroides cardiotônicos podem influenciar o metabolismo do colesterol, 

como foi demonstrado por Campia e colaboradores (2009). Esse grupo comprovou através de 

experimentos in vitro e in vivo, que a digoxina e ouabaína estimulam a síntese de colesterol por 

aumentar a atividade e expressão da HMG-CoA redutase (CAMPIA et al., 2009, 2012). 

Portanto, é importante avaliar se a modulação lipídica causada pelo tratamento com os 

esteroides cardiotônicos é resultante de alterações do metabolismo lipídico dessas células. Nós 

iniciamos a avaliação da expressão de proteínas envolvidas na síntese de colesterol e ácidos 

graxos após o tratamento das células com ouabaína e 21-BD, no entanto pelo fato dos resultados 

ainda serem inconclusivos, este dado parcial é apresentado no Apêndice 1. 
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Além disso, outro ponto a ser investigado é o envolvimento do receptor órfão 

relacionado ao ácido retinóide (RORγt) na modulação lipídica causada pelos esteroides 

cardiotônicos (HUH et al., 2011; KARAS et al., 2018; WU et al., 2013), visto que esses 

compostos atuam nesse receptor e que ele tem um papel na regulação da transcrição de genes 

do metabolismo lipídico (TAKEDA et al., 2014; URLEP et al., 2017).  

A ligação dos esteroides cardiotônicos à Na,K-ATPase desencadeia vias de sinalização 

celular que são implicadas na diferenciação, sobrevivência e proliferação celular. Alguns 

autores acreditam que a sinalização celular envolvendo a Na,K-ATPase ocorra em domínios 

ricos em colesterol, como cavéolas, devido à estabilização das proteínas nesses domínios e a 

proximidade entre elas (LIU et al., 2003; WANG et al., 2004). No entanto, existem relatos na 

literatura que mostram que em frações sem cavéolas ou em células que não possuem essas 

estruturas a sinalização celular ativada pela Na,K-ATPase também acontece (DE SOUZA et 

al., 2014; LIU et al., 2011), levantando assim especulações sobre o papel da cavéola para o 

efeito dos esteroides cardiotônicos. Portanto, não existe consenso na literatura sobre se a 

sinalização celular desencadeada pela ligação desses compostos na Na,K-ATPase seja restrita 

à frações de cavéolas. Dessa forma, buscamos entender o envolvimento da cavéola no efeito 

sinalizatório da Na,K-ATPase. Para isso, realizamos um fracionamento celular, separando as 

frações nuclear, citosólica, membrana e rafts lipídicos, e analisamos a expressão de NA,K-

ATPase, c-Src, ERK e EGFR em cada uma dessas frações (dados apresentados no Apêndice 2), 

no entanto, nossos dados ainda são inclusivos e necessitam de mais estudos.  

 

 

V) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Observamos que os esteroides cardiotônicos, ouabaína e 21-BD, modulam de maneiras 

diferentes o perfil lipídico de células Caco-2 e células HeLa.  

 A ouabaína, não afetou o conteúdo lipídico total das células, porém causou alterações 

pontuais em alguns fosfolipídios nas duas linhagens celulares.  

 A 21-BD aumentou o conteúdo de fosfolipídios totais em células Caco-2 e aumentou 

praticamente todos os tipos de fosfolipídios identificados nas duas linhagens celulares. 

 No entanto, o conteúdo dos fosfolipídios identificados na membrana plasmática das 

células não foi alterado pelos compostos.  
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 O conteúdo de colesterol foi aumentado em células HeLa e foi redistribuído para a 

região perinuclear, nas duas linhagens celulares.  

 A expressão de caveolina-1 nessas células se manteve inalterada, sugerindo que essa 

proteína não esteja envolvidano aumento do conteúdo de colesterol para a membrana 

plasmática. Portanto, outros mecanismos podem estar envolvidos na modulação do 

perfil lipídico causado pelo tratamento com esteroides cardiotônicos nessas células.  
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Apêndice 1 

 

Análise das Proteínas Envolvidas no Metabolismo Lipídico 

 

Os esteroides cardiotônicos podem alterar o metabolismo do colesterol e por essa razão 

avaliamos a expressão de proteínas envolvidas na síntese desse lipídio (Figura 22). 

 A análise da expressão proteica foi realizada por Western Blotting conforme descrito em 

Material e Métodos ítem II.13. Os anticorpos utilizados estão listados na tabela 3.  

 

Tabela 3: Proteínas analisadas por Western Blotting. Código e diluições de anticorpos 

primários e secundários utilizados. 

 

Proteína Anticorpo Primário 

(diluição) 

Anticorpo Secundário 

(diluição) 

HMG-CoA redutase sc-27578 sc- 2351 (1:20000) 

SREBP 2 30682 sc- 2313 (1:7000) 

AMPK sc- 74461 sc-2005 (1:2000) 

p-AMPK sc- 33524 sc- 2313 (1:7000) 

p-ACC sc- 30446 sc- 2313 (1:7000) 

FAZ sc- 55580 sc-2005 (1:2000) 

Actina 2066 sc- 2313 (1:7000) 

 

O aumento da expressão da HMG-CoA redutase já foi demonstrado em diferentes tipos 

celulares (células hepáticas - HepG2; células de câncer de cólon - HT29; células de leucemia - 

THP-1 e cardiomioblasto H9c2), após o tratamento com ouabaína e digoxina (CAMPIA et al., 

2009). Os autores do estudo, comprovaram esse aumento do conteúdo de colesterol, provocado 

pelo aumento da expressão e atividade da enzima em células H9c2 onde as células receberam 

colesterol exógeno e em seguida foram tratadas com os esteroides cardiotônicos e em 

experimentos in vivo, em corações de camundongos tratados com digoxina, onde também 

detectaram o aumento do conteúdo de colesterol (CAMPIA et al., 2012).  

As mesmas concentrações de ouabaína usadas nos estudos de Campia e colaboradores 

foram usadas em nosso estudo porém, a ouabaína não teve efeito sobre o metabolismo do 

colesterol nas células Caco-2 e em células HeLa. Somente a 21-BD causou alteração no 

conteúdo de colesterol nas células HeLa. Nossos dados parciais mostram que em células Caco-
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2, a 21-BD causou significativa ativação de AMPK, porém a expressão de SREBP-2 e HMG-

CoA redutase não foi estatisticamente alterada. Esses dados suportam o fato de não se 

identificar alteração no conteúdo de colesterol nessa linhagem celular após o tratamento com 

21-BD. Porém, ainda se faz necessário avaliar a ativação da HMG-CoA redutase. 

 

 

 

Figura 24: Análise da expressão de proteínas envolvidas na síntese de colesterol. Ativação de 

AMPK e expressão de SREBP-2 e HMG-CoA redutase. A análise da expressão das proteínas 

foi realizada em extrato total das células Caco- 2 após o tratamento com ouabaína e 21-BD por 

48 horas. n=3, One-way ANOVA com teste posterior de Tukey (p>0,05). 
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A hidrólise do ATP pela Na, K-ATPase resulta em aumento de AMP nas células o que 

ativa a AMPK. Logo, a inibição da atividade da enzima pela ouabaína pode reverter esse efeito. 

O bloqueio da fosforilação de AMPK foi observado em células acinares da parótida de ratos 

(Par-c10) tratradas com 1 mM de ouabaína por 3 minutos (SOLTOFF; HEDDEN, 2008). 

Anteriormente, os autores haviam percebido que o tratamento das células com essa 

concentração de ouabaína ativava ERK 1/2, diferentemente do observado em outros estudos 

onde a ativação das vias de sinalização ocorrem com doses nanomolares do esteroide 

cardiotônico.  Isto sugeriu que a inibição da atividade da Na,K-ATPase, e não a transdução de 

sinal, afetaram a ativação da ERK 1/2 nessas células (PLOURDE; SOLTOFF, 2006). No estudo 

seguinte, o tratamento das células com ouabaína, não somente bloqueou a fosforilação de 

AMPK como também ativou ERK 1/2 (SOLTOFF; HEDDEN, 2008). Com essas observações 

puderam sugerir que existe um caminho alternativo por meio do qual a ouabaína pode modular 

eventos de sinalização e que a ativação de ERK nesse caso seria mediada por AMPK 

(SWEADNER, 2008).  

Logo, acreditávamos encontrar inibição da AMPK após o tratamento com os esteroides 

cardiotônicos nas duas linhagens celulares. Além disso esperávamos observar um aumento na 

aumento na expressão de SREBP-2 e da HMG-CoA redutase nas células HeLa tratadas com 50 

μM de 21-BD, pois essa concentração causou inibição da Na, K-ATPase e aumento do conteúdo 

de colesterol. Faz-se necessário mais experimentos para comprovar esses dados. 

 Analisamos também a expressão da acetil-CoA carboxilase (ACC) e da ácido graxo 

sintase (FAS), enzimas envolvidas na síntese de ácidos graxos. A ACC é um sistema enzimático 

multifuncional complexo, que catalisa a carboxilação de acetil-CoA em malonil-CoA, que é a 

etapa limitante na síntese de ácidos graxos. Quando fosforilada por AMPK, a ACC permanece 

inativa, diminuindo assim a síntese de ácidos graxos. O complexo da ácido graxo sintase é 

composto por sete polipeptídeos, sete locais catalíticos, que agem em conjunto para converter 

de acetil-CoA e malonil-CoA, na presença do cofator NADPH, ácidos graxos saturados de 

cadeia longa, como palmitato (NELSON; COX, 2014). 

 Os dados prévios não apontam mudanças na fosforilação de ACC e na expressão de 

FAS, após o tratamento das células com ouabaína e 21-BD (Figuras 23 e 24). No entanto, são 

necessários mais experimentos para verificar esses resultados. Em outro estudo, foi 

demonstrado que a ouabaína não teve efeito sobre AMPK e também não alterou a fosforilação 

de ACC (BENZIANE et al., 2009).  
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Figura 25: Análise da expressão de proteínas envolvidas na síntese de ácidos graxos. Ativação 

de ACC e expressão de FAS. A análise da expressão das proteínas foi realizada em extrato total 

das células Caco- 2 após o tratamento com ouabaína e 21-BD por 48 horas. n=2, One-way 

ANOVA com teste posterior de Tukey (p>0,05). 

 

 

 

Figura 26: Análise da expressão de proteínas envolvidas na síntese de ácidos graxos. Ativação 

de ACC e expressão de FAS. A análise da expressão das proteínas foi realizada em extrato total 

das células HeLa após o tratamento com ouabaína e 21-BD por 48 horas. n=2, One-way 

ANOVA com teste posterior de Tukey (p>0,05). 
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Apêndice 2 

 

Localização da Na,K-ATPase e das proteínas de sinalização  

A sinalização celular desencadeada pela ligação de esteroides cardiotônicos na Na,K-

ATPase, para alguns autores está restrita somente às cavéolas. No entanto, outros autores 

demonstraram a ativação de vias de sinalização celular em outras frações da membrana e 

também em células que não possuem esses microdomínios.   

Aqui, pretendemos identificar a localização de Na,K-ATPase, Src, EGFR e ERK 1/2. A 

análise da expressão proteica foi realizada por Western Blotting conforme descrito em Material 

e Métodos ítem II.13. Os anticorpos utilizados estão listados na tabela 4.  

 

Tabela 4: Proteínas analisadas por Western Blotting. Código e diluições de anticorpos 

primários e secundários utilizados. 

Proteína Anticorpo Primário 

(diluição) 

Anticorpo Secundário 

(diluição) 

α1 Na,K-ATPase sc- 21712 (1:500) sc- 20005 (1:2000) 

β1 Na,K-ATPase sc- 58626 sc- 20005 (1:2000) 

c-Src sc- 8056 sc- 20005 (1:2000) 

EGFR #2646S sc- 2313 (1:7000) 

ERK-1 sc-93 sc- 2313 (1:7000) 

 

O fracionamento celular foi realizado segundo a metologia de através do fracionamento 

celular descrito por THOMÉ e colaboradores (2012).  As células HeLa foram semeadas em 

garrafas de 75 cm2, em uma alíquota correspondente à 2,25x106 células e cultivadas até 

atingirem 80% de confluência. Em seguida as células foram tratadas por 48 horas com 50 uM 

de 21-BD. Posteriormente as células foram lavadas duas vezes com tampão PBS gelado e 

centrifugadas a 300 g por 10 minutos a 4ºC. O pellet celular foi ressuspendido em 500 uL de 

tampão hipotônico M (HEPES 50 mM pH 7,4, NaCl 10 mM, MgCl2 5 mM, EDTA 0,1 mM e 

Na3VO4 1 mM e 1% coquetel de inibidor de proteases). As amostras foram agitadas em vórtex 

por 20 segundos, passadas por uma seringa de insulina por 20 vezes e homogeneizadas em 

homogeneizador de tecidos tipo potter por 1 minuto. Posteriormente, foram centrifugadas a 500 

g por 20 minutos. O pellet obtido foi denominado como fração nuclear (N) e o sobrenadante foi 

centrifugado a 16.000 g por 15 minutos a 4oC. O sobrenadante coletado após a centrifugação 
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foi denominado fração citosol (C) e o pellet foi tratado com 100 uL de tampão A (ácido 2-(N-

morpholino)-etano sulfônico 25 mM, NaCl 150 mM, pH 6.5,  Na3VO4 1 mM e 1% de coquetel 

de inibidor de proteases), e mesmo  volume (100 uL) do tampão A contendo Triton X-100 2% 

(v/v), incubados por 60 minutos a 4oC, agitado em vórtex a cada 10 minutos e depois 

centrifugado a 16.000 g por 20 minutos a 4oC. O sobrenadante coletado após a centrifugação 

foi denominado fração de membrana solúvel (FMS) ao Triton X-100. O pellet foi lavado 1 vez 

com o tampão A e, em seguida, resuspendido em 100 uL de tampão B (Tris-HCl 10 mM, pH 

7,6, NaCl 150 mM, β-octilglucosídeo 60 mM, Na3VO4 1 mM e 1% de coquetel de inibidor de 

proteases), incubado por 30 minutos a 4oC, agitado em vórtex a cada 5 minutos e centrifugado 

a 16.000 g por 20 minutos a 4oC. O sobrenadante coletado após a centrifugação foi denominado 

fração Triton-Insolúvel (FTI), que é denominada fração enriquecida com proteínas dos rafts 

lipídicos. 

 

Nossos dados iniciais apontam que a Na,K-ATPase e as proteínas de sinalização não 

estão restritas a fração de rafts (figura 23), o que corrobora com os dados apresentados por LIU 

e colaboradores (2011). Faz-se necessário avaliar a distribuição das mesmas proteínas nas 

células que não possuem cavéolas. Embora sejam dados prévios e não tenham significância 

estatística, podemos inferir que o tratamento com 21-BD altera a expressão das proteínas nas 

frações onde são identificadas. A subunidade α1 da Na,K-ATPase aparece com mais 

intensidade no núcleo após o tratamento com 21-BD. O tratamento também parece aumentar a 

expressão de c-Src no núcleo e diminuir na membrana plasmática e nos rafts. Além disso, a 

expressão de EGFR também parece aumentar no núcleo, no citoplasma e diminuir na 

membrana. Porém, percebemos que a expressão de ERK diminui no núcleo e na membrana e 

aumenta no citoplasma. Faz-se necessário, a avaliação da distribuição das mesmas proteínas 

em células Caco-2 para responder se a caveolina-1 está envolvida na distribuição das proteínas 

de sinalização e na transdução de sinal desencadeada pelos esteroides cardiotônicos.  
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Figura 27: Distribuição das proteínas de sinalização em células HeLa. Na,K-ATPase (A), c-

Src (B), EGFR (C) e ERK 1/2 (D). A análise da expressão das proteínas foi realizada em frações 

nuclear, citosólica, membrana e rafts lipídicos após o tratamento com 21-BD por 48 horas. n=2, 

One-way ANOVA com teste posterior de Tukey (p>0,05). 

 

A Na,K-ATPase e algumas proteínas de sinalização já foram descritas na fração nuclear. 

A Na,K-ATPase foi identificada no núcleo de células hepáticas de ratos (GARNER, 2002) e 

mais recentemente essa localização foi confirmada em células HEK293 (células de rim 

embrionário humano) (GALVA; ARTIGAS; GATTO, 2012). No núcleo, a Na,K-ATPase está 

inserida na membrana interna e tem o sítio de hidrólise do ATP no nucleoplasma. Dessa forma, 

a enzima bombeia os íons sódio para lúmen do envelope nuclear (retículo nucleoplasmático) e 

os íons potássio para dentro do nucleoplasma. Além disso, a enzima foi co-localizada com o 

trocador sódio/cálcio na membrana o que sugeriu um papel na regulação dos níveis de cálcio 

no núcleo. Os dados obtidos confirmaram essa hipótese demonstrando que o gradiente de sódio 

gerado pela Na,K-ATPase fornece a força motriz para a retirada do cálcio do nucleoplasma para 

o retículo nucleoplasmático. Portanto, a enzima possui um papel fundamental na manutenção 

do cálcio nuclear (GALVA; ARTIGAS; GATTO, 2012).  
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O EGFR, receptor do fator de crescimento epidérmico, é um receptor de membrana 

tirosina quinase envolvido na transdução de sinais mitogênicos extracelulares que ativa cascatas 

de sinalização intracelular. Esse receptor tem sido identificado no núcleo de diferentes 

linhagens tumorais e está correlacionado à alta taxa proliferativa dessas células e à resistência 

às drogas antitumorais (LIN et al., 2001; PEREIRA et al., 2015; WANG et al., 2010). Há relatos 

também de Src, proteína quinase não receptora, no núcleo de células tumorais de câncer de 

mama e osteosarcoma, e possivelmente essa proteína nuclear tem um papel importante na 

restruturação da cromatina, regulador do ciclo celular e pode estar associada à melhor sobrevida 

de pacientes com câncer (CAMPBELL et al., 2008; ELSBERGER et al., 2009; TAKAHASHI 

et al., 2009; URCIUOLI et al., 2018). A ERK 1/2 é uma proteína quinase citosólica, mas que 

após ativação se transloca para o núcleo. A translocação nuclear de ERK é necessária para a 

indução da proliferação celular (LIDKE et al., 2010; PLOTNIKOV et al., 2015). 

Embora a Na,K-ATPase tenha sido encontrada no núcleo, ainda não é conhecido se ela 

atua como receptor e tenha papel na transdução de sinal nessa organela. A ativação de Src, 

transativação de EGRF seguida de ativação de ERK 1/2 após a ligação da ouabaína, ou de outros 

esteroides cardiotônicos na enzima, é um caminho a ser explorado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


