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RESUMO 

 ESTUDO DA ATIVIDADE ANTICÂNCER DA MARINOBUFAGENINA, UM 

BUFADIENOLÍDEO EXTRAÍDO DE ANFÍBIOS DA ESPÉCIE Rhinella marina 

O câncer é uma complexa doença de origem genética, considerada uma das 

principais causas de morte por doença no mundo. A utilização de substâncias 

derivadas de produtos naturais tem crescido com o passar dos anos, constituindo 

uma importante fonte no arsenal terapêutico. Os bufadienolídeos são esteróides 

cardioativos de 24 carbonos, isolados de extratos de glândulas de sapos da família 

Bufonidae. Essas moléculas possuem grande variedade de atividades biológicas, 

incluindo atividade anticâncer. Os bufadienolídeos tem demonstrado comportamento 

antiproliferativo em várias linhagens de células cancerígenas humanas por induzir 

morte e parada do ciclo celular. A marinobufagenina, um bufadienolídeo extraído do 

anfíbio Rhinella marina, foi escolhida para determinamos o seu padrão citotóxico e 

mecanismo de ação. Apesar de demonstrar alta citotoxicidade em células tumorais 

humanas, a amostra não apresentou citotoxicidade para linhagens murinas. 

Experimentos in vitro foram realizados utilizando-se a linhagem de adenocarcinoma 

de próstata PC3. As células foram tratadas com diferentes concentrações da 

amostra marinobufagenina (0,37, 0,75 e 1,5 μM) por 24 horas. A viabilidade das 

células PC3 foi avaliada por citometria de fluxo, mostrou que o número de células 

reduziu a partir da menor concentração (0,37 μM) testada sem, contudo, haver 

redução na porcentagem de células com membrana íntegra. A análise da 

externalização da fosfatidilserina por citometria de fluxo revelou aumento de células 

com padrão apoptótico nas concentrações 0,75 e 1,5 μM. Já a análise do conteúdo 

nuclear, nos mostrou acúmulo de células na fase G2/M em todas as concentrações 

testadas. A marinobufagenina não foi capaz de causar danos ao DNA de PC3 e de 

CMSP. Observou-se, ainda, uma série de alterações morfológicas e no citoesqueleto 

de células tratadas com o bufadienolídeo, a exemplo da acentuada retração 

citoplasmática e formação de halos perinucleares. Além disso, modificações do 

padrão adesivo das células também foram observadas em células tratadas com o 

bufadienolídeo. Apesar de necessitar de mais estudos para delinear seu mecanismo 

de ação anticâncer; as modificações morfológicas, o comportamento ciclo-específico 

e a ausência de genotoxicidade tornam a Marinobufagenina uma molécula 

interessante na prospecção de novos fármacos com potencial antitumoral. 

Palavras-chave: Bufadienolídeos; Marinobufagenina; Citotoxicidade. 



ABSTRACT 

STUDY OF ANTICANCER ACTIVITY OF MARINOBUFAGENIN, A 

BUFADIENOLIDE EXTRACTED FROM AMPHIBIANS OF Rhinella marina 

SPECIES 

 

Cancer is a complex genetic disease, considered one of the leading causes of death 

in the world. The use of substances derived from natural products has grown over 

the years and is an important source for the therapeutic arsenal. Bufadienolides, a 

group of cardioactive steroids with a 24 carbon structures are commonly found in 

glands of toads from Bufonidae family. These molecules a have wide range of 

biological activities, including anti-cancer effects. Bufadienolides have shown anti-

proliferative effect on various human cancer cell lines by inducing death and cell 

cycle arrest. Marinobufagenin, a bufodienolide extracted from Rhinella marina toad 

especies was chosen to determine its standard cytotoxic and mechanism of action. 

Despite showing high cytotoxicity in human tumor cells, the sample showed no 

cytotoxicity to murine strains. In vitro experiments were performed using the PC3 

prostate adenocarcinoma lineage. Cells were incubated with different concentrations 

of marinobufagenin (0.37, 0.75 and 1.5 mM) for 24 hours. The viability of PC3 cells 

was evaluated by flow cytometry, which showed that the number of cells reduced 

when incubated with the lowest concentration (0.37 mM) tested. However, no 

reduction in the percentage of cells with intact membranes was seen. The analysis of 

phosphatidylserine externalization by flow cytometry also revealed the increase of 

apoptotic cells at concentrations 0.75 and 1.5 uM. The flow citometry analysis of the 

nuclear contents, showed the accumulation of cells in G2 / M phase in all tested 

concentrations. Marinobufagenin did not damage the DNA in either PC3 or PBMC. In 

addiction, morphological changes were observed, including cytoplasmic shrinkage 

and perinuclear halo formation. Moreover, modifications on the pattern of cells 

adesion were also observed in cells treated with the bufadienolide. Despite lack of 

further studies to confirm its anticancer mechanisms, morphological changes 

occurred, the cycle-specific behavior and the lack of genotoxicity of 

Marinobufagenina make it an interesting molecule in the search for new drugs with 

antitumor potential. 

Key-words: Bufadienolides; Marinobufagenin; Cytotoxicity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer 

 

Câncer, tumores malignos e neoplasias são termos utilizados para 

designar um grupo de doenças que pode afetar várias partes do corpo. Estas 

doenças são caracterizadas por um crescimento anormal de células além dos seus 

limites, o que pode ocasionar a invasão de partes adjacentes do corpo ou mesmo a 

migração de células tumorais para outros órgãos, processo denominado metástase, 

que é a principal causa de morte por câncer (WHO, 2015).  

O surgimento do câncer pode ser desencadeado por diversas desordens, 

tanto de ordem exógena quanto endógena. Fatores ambientais, biológicos e 

predisposições genéticas associadas a desequilíbrios hormonais são situações que 

podem comprometer o comportamento celular, gerando situações onde haja 

favorecimento para surgimento de neoplasias malignas (COTRAN et al., 2005; 

JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2000; SILVA, 2006). 

O câncer pode ser iniciado em praticamente qualquer parte do organismo 

humano, que é constituído de trilhões de células. De acordo com as necessidades 

do corpo, as células normais crescem e se dividem para dar origem a novas células. 

Seguindo este ciclo, as células que sofrem danos ou envelhecem, naturalmente 

morrem para dar lugar a outras. Entretanto, quando o câncer ocorre, há uma falha 

deste processo. Novas células passam a ser formadas sem que haja necessidade, e 

aquelas que deveriam morrer permanecem vivas. Esse excesso de células em 

divisão descontrolada dá origem aos tumores malignos (NCI, 2015). 

Neoplasias malignas são a principal causa de morte no mundo, e entre 

seus principais sítios de incidência, podemos citar pulmões, fígado, estômago, cólon, 

mama e esôfago como os cânceres responsáveis pelo maior número de mortes. 

Dentre as principais causas do câncer figuram os carcinógenos físicos como a 

radiação ionizante, carcinógenos químicos como os componentes do tabaco, 

arsênico e aflatoxinas, e carcinógenos biológicos como vírus, bactérias e outros 

parasitas. O avanço da idade é também considerado um fator de risco para o 

câncer, uma vez que a doença está relacionada aos mecanismos de reparo do DNA 
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e com o aumento da idade há uma tendência à diminuição da efetividade destes 

mecanismos (WHO, 2015).  

Embora ainda não se tenha alcançado uma compreensão completa a 

respeito das mutações que controlam o câncer, sabe-se que vias regulatórias 

críticas para a proliferação, crescimento e sobrevivência da célula podem ser 

perturbadas por estas alterações. Em células tumorais, observa-se um desequilíbrio 

entre proliferação desenfreada, instabilidade genômica, alterações do ciclo celular e 

evasão da morte celular por apoptose (HAHN, 2004). Essas transformações mutam 

as células normais em cancerosas através da desregulação de um amplo expectro 

de vias reguladoras e efetoras, e é esta complexidade que tem dificultado o 

desenvolvimento de terapias específicas e efetivas contra o câncer (PULVERER et 

al., 2001). 

A gênese tumoral pode levar vários anos até que se identifique a 

presença de um tumor. Considera-se que existem três estágios para a 

carcinogênese: a iniciação, onde a célula sofre mutações por carcinógenos; a 

promoção, onde a continuidade da exposição aos carcinógenos impede o reparo 

celular e inicia a produção de células malignas e a progressão, que consiste na 

multiplicação desenfreada das células e aparecimento de sintomas clínicos (DE 

ALMEIDA, et al., 2005; SOARES, 2013) 

Apesar dos mecanismos complexos de iniciação do câncer, muito tem-se 

pesquisado sobre como ele se origina e sobre o seu comportamento. Hanahan e 

Weinberg (2011) enumeraram as capacidades biológicas adquiridas por células 

tumorais durante seu desenvolvimento.  

Fuga dos supressores do crescimento, resistência à morte celular/ 

imortalidade replicativa, indução de angiogênese, ativação de processo invasivo e 

metástase (HANAHAN; WEINBERG, 2011; LUO; SOLIMINI; ELLEDGE, 2009), 

reprogramação do metabolismo energético e evasão da destruição pelo sistema 

imune (KROEMER & POUYSSEGUR, 2008) são características adquiridas por 

células tumorais para manutenção da sinalização proliferativa (Figura 1). Muitas 

destas características são provavelmente suportadas pela instabilidade genômica 

(que acelera a aquisição das características dos marcadores supracitados) e 

inflamação (que alimenta muitas das funções dos marcadores).  Além das células 

tumorais, os tumores apresentam uma outra dimensão de complexidade: eles 

contêm um repertório de recrutamento de células aparentemente normais que 
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contribuem para a aquisição de traços característicos, criando o que chamamos de 

"microambiente do tumor", que torna propício o seu crescimento e desenvolvimento 

(HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

 

 

Figura 1. Características das células tumorais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de HANAHAN & WEINBERG (2011). 

 

 

Além das características propostas anteriormente, Luo, Solimini & Elledge 

(2009) vêm demonstrar um outro conjunto de marcadores indicadores de células 

cancerosas: estresse metabólico, o estresse proteotóxico, estresse mitótico, 

estresse oxidativo e estresse por dano ao DNA. Segundo os autores, essas 

habilidades ajudariam a promover o status de tumorigenêse e a suprimir o estresse 

oncogênico. 

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. Em 2012 

houve 14 milhões de novos casos e 8,2 milhões de mortes relacionadas à esta 

doença. Estima-se que o número de novos casos de câncer aumentará para 22 

milhões dentro das próximas duas décadas (WHO, 2014). 

Desregulação do 

metabolismo 

energético 

Resistência à 

morte celular 

Instabilidade 

genômica e 

mutação 

Indução de 

angiogênese 
Invasão e metástases 

Autossuficiência nos fatores 

de crescimento 
Resistência à sinais  

anti-proliferativos 

Evasão do  

sistema imune 

Replicação 

 ilimitada 

Inflamação 



19 

 

Com 190 mil óbitos por ano, o câncer é a segunda maior causa de morte 

no Brasil. Para o ano de 2016/2017 é estimada a incidência de cerca de 596 mil 

novos casos de neoplasias malignas. Em ordem de acontecimento, os principais 

tipos de neoplasias afetarão pele (não melanoma), próstata e mama (Figura 2). 

Outros cânceres de importante ocorrência serão o de intestino grosso, pulmão, colo 

do útero, estômago e cavidade oral (INCA, 2015). 

Ainda segundo o INCA, os hábitos de vida da população são fatores 

determinantes para o perfil epidemiológico, logo, além da idade, outros fatores de 

risco relacionados com o aumento das ocorrências são o tabagismo, a obesidade, o 

sedentarismo, o consumo de carnes processadas (linguiça, salsicha, embutidos em 

geral) e o etilismo. 

 

 

Figura 2. Principais sítios de incidência de câncer previstos para 2016/ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: MS/ INCA/ Estimativa de câncer no Brasil, 2016 

MS/ INCA/ Coordenação de Preveção e Vigilância/ Divisão de Vigilância 

 

 

Nesta nova estimativa, 300.870 novos casos são esperados para o sexo 

feminino, dos quais 57.960 ou 28% afetam as mamas, enquanto que 295.000 novos 

casos têm ocorrência estimada para o sexo masculino, dos quais 61.000 ou cerca 

de 28% afetam a próstata, que inclusive, é invariávelmente o tipo de câncer de maior 

incidência em indivíduos do sexo masculino em todas as regiões do país (INCA, 

 MAMA (56,20) 

 CÓLON E RETO (17,10) 

 COLO DO ÚTERO (15,85) 

 TRAQUEIA, BRÔNQUIO E PULMÃO (10,54) 

 ESTÔMAGO (7,37) 

 PRÓSTATA (61,82) 

 TRAQUEIA, BRÔNQUIO E PULMÃO (17,49) 

 CÓLON E RETO (16,84) 

 ESTÔMAGO (13,04) 

 CAVIDADE ORAL (11,27) 

(INCA, 2015) 

*Valores apresentados por 100 mil casos.  
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2015), mesmo contando com os diversificados hábitos de vida dos habitantes das 

diferentes regiões. 

As duas principais opções de tratamento do câncer são a quimioterapia e 

radiação. Esses agentes estimulam o aumento da sensibilização de células tumorais 

por dano ao DNA. Apesar de todos os estudos, ainda não se tem uma compreensão 

molecular de como esses agentes são ―seletivos‖ (ou pelo menos relativamente, 

devido a sua alta toxicidade) para células tumorais ou o motivo pelo qual eles falham 

eventualmente (LUO; SOLIMINI; ELLEDGE, 2009). Outras terapias anticâncer 

disponíveis são a ressecção cirúrgica, terapia biológica e hormônioterapia. 

De acordo com KUMAR; ABBAS; ASTER (2013), as alterações 

complexas do câncer e heterogeneidade das células do tumor (Figura 3) tornam o 

tratamento uma questão dificil. As células tumorais fundamentam o fenótipo maligno 

através das inúmeras vias de crescimento e sobrevivência as quais acessam. 

Acredita-se que uma terapêutica promissora deve ser baseada na identificação de 

fatores críticos cuja inibição irá resultar na falha do sistema da rede oncogênica e a 

cessação do estado de tumorigênese por apoptose, necrose, senescência ou 

diferenciação. Associado a isso, os agentes terapêuticos que atacam estes tumores 

devem exibir seletividade por células tumorais quando comparadas a células 

normais (KAELIN, 2005). Caso contrário, os efeitos colaterais recaem sobre os 

pacientes, dificultando a adesão e consequentemente o sucesso do tratamento 

oferecido.  

 

 

Figura 3. Carcinogênese: Formação e heterogeneidade de tumores malignos. 
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Kumar; Abbas; Aster (2013) 

Contudo, apesar da ampla utilização clínica dos agentes quimioterápicos 

antineoplásicos, que muitas vezes são responsáveis pelo controle do crescimento 

tumoral e até prolongar a vida dos pacientes em vários anos, oncologistas atestam 

que a melhor forma de combate do câncer não é o tratamento antineoplásico, mas o 

diagnóstico precoce e, substancialmente, a sua prevenção (ALMEIDA et al., 2005).  

 

 

1.1.1 Ciclo celular 

 

São diversos os mecanismos envolvidos na evolução de uma célula 

normal para uma célula potencialmente maligna (HAHN; WEINBERG, 2002), mas a 

maior parte deles interfere na divisão celular e, assim, o conhecimento sobre o ciclo 

celular e seus mecanismos torna-se relevante para que haja a compreensão da 

etiologia do câncer (SALMONM, 1998). 

A proliferação celular é um processo de rígido controle que envolve um 

extenso número de moléculas e vias correlatas. A replicação das células é 

estimulada por fatores de crescimento ou por sinalização de constituintes da matriz 

extracelular, através das integrinas. Para realizar a replicação e divisão do DNA, a 

célula passa por uma rigorosa sequência de eventos conhecida como ciclo celular 

(VERMEULEN; VAN BOCKSTAELE; BERNEMAN, 2003). 
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O ciclo celular (Figura 5) consiste de algumas fases: G1 (pré-sintse de 

DNA), S (síntese de DNA), G2 (pré- mitótica) e M (mitótica) (MALUMBRES; 

BARBACID, 2009). A mitose é subdividida em outras seis fases que incluem 

prófase, que controla a segregação do envelope nuclear; pró-metáfase, a ligação 

dos cromossomos aos fusos polares; metáfase, onde os cromossomos atingem o 

máximo encurtamento e há formação do fuso mitótico, com algumas fibras que vão 

de polo a polo e outras que se ligam aos cromossomos pelos centrômeros; anáfase, 

o alinhamento dos cromossomos a placa metafásica; telófase- a separação das 

cromátides irmãs e citocinese, a separação das células em duas células filhas 

(MOIR et al., 2000). As denominadas células quiescentes são aquelas que se 

encontram momentanea ou definitivamente fora ciclo celular, e estão, portanto, em 

G0.  

Cada fase do ciclo depende de uma ativação e completude das fases 

anteriores. Devido ao seu papel de manutenção da homeostase dos tecidos e 

regulação dos processos de crescimento fisiológico como regeneração e reparo, o 

ciclo celular possui um ponto de restrição (entre G0 e G1) e checkpoints 

(VERMEULEN; VAN BOCKSTAELE; BERNEMAN, 2003) que regulam a entrada na 

fase S, a entrada na mitose e a saída da mitose (Figura 5).  Esses pontos de 

checagem são essenciais para impedir a progressão de células com DNA danificado 

(HOCHEGGER; TAKEDA; HUNT, 2008). 

 

 

Figura 5. As fases do ciclo celular, ciclinas, inibidores de ciclinas e pontos de controle 
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Fonte: adaptado de RANG et al., 2007. 

 

 

Atuantes nos checkpoints, ciclinas dependentes de quinases (Cdks) são 

quinases Serina/Treonina e sua atividade catalítica é modulada por interações com 

ciclinas e inibidores de ciclinas (Cdki). A ação destas moléculas é muito importante 

para garantir uma progressão ordenada do ciclo celular (LIM; KALDIS, 2013). 

Existem quatro famílias Cdks (Cdk2, Cdk3, Cdk4 e Cdk6) que regulam a intérfase 

em combinação com seus ligantes associados à ciclina (ciclinas A,B,D e E) 

(FHEARRAIGH; BRUCE, 2015). Fazendo uma analogia, Cdks são percebidas como 

o motor que aciona a progressão do ciclo celular enquanto que as ciclinas são 

consideradas as engrenagens que são alteradas para auxiliar a transição entre as 

fases do ciclo. A atividade quinase de complexos de Cdk/ciclina é fortemente 

regulada por uma variedade de inibidores de CDK (CKIs), que servem como freios 

para travar a progressão do ciclo celular sob condições desfavoráveis (MORGAN, 

2007; LIM & KALDIS, 2013). 

As propriedades conferidas às células tumorais são geralmente 

ocasionadas por um acúmulo de mutações nos oncogenes, nos genes supressores 

e nos genes reparadores de DNA, o que caracteriza o câncer como doença genética 

(FOSTER, 2008). De um modo geral, os oncogenes promovem a proliferação celular 

ordenada enquanto os genes supressores mantêm essa proliferação sob controle, 
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restringindo o crescimento celular. Os genes reparadores de danos no DNA estão 

constantemente restaurando as moléculas de DNA que sofrem mutação. O mau 

funcionamento dos mecanismos de regulação do ciclo celular permite a passagem 

das células mutadas pelo ciclo, acumulando mutações que contribuem para o 

surgimento das características do tumor maligno (VERMEULEN; VAN 

BOCKSTAELE & BERNEMAN, 2003; LOURO et al., 2002). 

A resposta do sistema de controle de dano ao DNA está intimamente 

relacionada ao câncer quanto ao dano no DNA. Esse sistema oferece uma barreira 

biológica intrínseca contra o desenvolvimento de neoplasias, e os tumores se 

desenvolvem quando a manutenção da integridade genômica falha. Defeitos nos 

sensores dos sistemas de reparo de diversas lesões do DNA de células germinativas 

e somáticas danificam a sinalização e os mecanismos de ativação dos checkpoints, 

fatores que podem predispor ao câncer e fomentar a progressão tumoral (BARTEK; 

LUKAS, 2010). 

A instabilidade genômica é uma das características mais comuns dos 

tumores humanos (HANAHAN; WEINBERG, 2011; LORD; ASHWORTH, 2012). A 

incapacidade da maioria das células cancerosas em tornarem-se células adultas não 

replicantes significa que as mesmas permanecem em um estado altamente 

proliferativo e superam as células normais. Uma abordagem para controlar esta 

proliferação é a utilização de agentes anti-neoplásicos, que podem matar as células 

através de mecanismos diversos. Assim, as células expostas a agentes químicos ou 

biológicos são induzidas a uma via de diferenciação que resulta em células adultas 

em fase terminal sem capacidade de replicação e que desencadearia um processo 

de morte celular (UZUNOGLU et al., 1999, ANAZETTI et al., 2003). Boa parte destes 

agentes quimioterápicos clinicamente disponíveis na atualidade, são oriundos de 

produtos naturais. 

 

1.2 BIOPROSPECÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS 

 

Existem mais de 120 substâncias químicas distintas, derivadas de 

produtos naturais, consideradas moléculas muito importantes para o mercado 

farmacêutico. Outros medicamentos disponíveis no mercado são derivados de 

modificações semissintéticas de substâncias também de origem natural. De acordo 

http://www-sciencedirect-com.ez11.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0300483X03000891#BIB49
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com as estimativas, aproximadamente 25% dos produtos farmacêuticos do mundo 

têm um grau significante de origem em comunidades indígenas, o que representa 

uma quota de mais de 2000 bilhões de dólares no mercado global (SANDHU, 2011).  

Plantas são organismos sésseis e, portanto, não podem mover-se em 

resposta a ameaças bióticas ou abióticas, elas desenvolveram suas próprias defesas 

em resposta a esses insultos, isso geralmente ocorre através da secreção de uma 

mistura de compostos químicos (PRITHIVIRAJ; PASCHKE; VIVANCO, 2007), os 

metabólitos secundários.  

Embora metabolitos primários desempenhem um papel fundamental na 

sobrevivência da espécie, participando de funções primordiais como a fotossíntese e 

respiração, ausência de metabolitos secundários não resulta em morte imediata, 

mas pode ocasionar disfunção da sobrevivência do organismo a longo prazo, o que 

confere a eles um importante papel na defesa de organismos vegetais. Estes 

compostos constituem um grupo extremamente variado de produtos naturais 

sintetizados por plantas, fungos, bactérias, algas e animais. (AGOSTINI-COSTA ET 

AL., 2012).  

A maioria dos metabólitos secundários, tais como terpenos, compostos 

fenólicos e alcalóides são classificados de acordo com sua origem biossintética. 

Diferentes classes destes compostos são muitas vezes associadas a um conjunto 

restrito de espécies dentro de um grupo filogenético e constituem o composto 

bioativo em diversas plantas. Uma simples classificação de metabólitos secundários 

inclui três grupos principais: terpenos (como glicosídeos cardíacos, carotenóides e 

esteróis), compostos fenólicos (como cumarinas, lignanas, estilbenos, flavonóides, 

taninos e lignina) e compostos azotados (tais como alcalóides e glucosinolatos) 

(AGOSTINI-COSTA et al., 2012). 

Além dos organismos vegetais, metabólitos clinicamente importantes são 

derivados de fontes animais. Um exemplo importante é o anti-hipertensivo inibidor da 

enzima conversora de angiotensina, Captopril. Um dos medicamentos atualmente 

mais prescritos para o tratamento de hipertensão é oriundo do veneno de jararaca 

(Bothrops jararaca), estudado por Sérgio Ferreira e Rocha e Silva (1965), na 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, os quais 

evidenciaram seus efeitos hipotensores (BARREIRO; FRAGA, 2001). Outros 

exemplos de fármacos obtidos de fontes naturais são ziconotida, um analgésico 

potente, identificado no gastrópode Conus magus (OLIVEIRA et al., 1987) e a 
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cefalosporina C, um antimicrobiano encontrado no fungo marinho Cephalosporium 

sp., presente em água marinha (BURTON & ABRAHAM, 1951, KELECOM, 2002). 

Segundo a Orientação Técnica CGEN/MMA nº 7, de 30 de julho de 2009, 

a bioprospecção é a etapa na qual os genótipos promissores, selecionados na fase 

da pesquisa científica, são submetidos a testes de distinguibilidade, homogeneidade 

e estabilidade (DHE) e de valor de cultivo e uso (VCU), ou ensaios equivalentes 

(PALMA, 2012). A bioprospecção, com seu potencial como rica e importante fonte de 

novos agentes terapêuticos, é uma valiosa ferramenta para a descoberta e pesquisa 

de novos fármacos. Na década de 80, nenhuma parte dos orçamentos das indústrias 

farmacêuticas dos Estados Unidos foi gasto na pesquisa de vegetais superiores, 

mas o cenário vem se modificando e hoje se estima que mais de 200 companhias e 

organizações de pesquisa do mundo inteiro estão triando componentes de plantas e 

animais para fins medicinais (SANDHU, 2011). 

A terapia oncológica ampliou seu leque de produtos graças aos avanços 

em pesquisas com produtos naturais no século XX. É principalmente devido à 

investigação com plantas e microorganismos que os tratamentos têm contado com 

um elenco maior de moléculas utilizadas na terapêutica antineoplásica, pois pelo 

menos 60% destes produtos são provenientes da natureza (KUMMAR; ABBAS; 

FAUSTO, 2004; NEWMAN; CRAGG, 2007; COSTA-LOTUFO et al., 2010).  

A maioria dos fármacos naturais usados na medicina são obtidos a partir 

de plantas e apenas um pequeno número vem dos reinos animal e mineral. Drogas 

obtidas a partir de animais podem ser produtos de origem glandular, extraída de 

sítios como a tireóide ou fígado. Óleos de fígado de peixe, musk, cera de abelha, 

certos hormônios, enzimas e antitoxinas também são exemplos de produtos obtidos 

a partir de fontes animais (KUMAR, 2009). 

Animais contém ampla variedade de metabólitos secundários de estrutura 

peculiar que podem ser úteis como novos modelos para a descoberta de moléculas 

inéditas (FERREIRA et al., 2013; ROCHA et al., 2001; CUNHA-FILHO et al., 2010). A 

secreção da pele e veneno de anfíbios é uma fonte de compostos biologicamente 

ativos, como por exemplo, peptídeos, alcalóides, bufadienolídeos, aminas 

biogênicas e proteínas (TOLEDO & JARED, 1995; DMITRIEVA et al., 2000; XU-TAO 

et al., 2009; YANG et al., 2010; GAO et al., 2011; FERREIRA et al., 2013). 
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1.2.1 ESTERÓIDES CARDIOTÔNICOS DERIVADOS DE PRODUTOS NATURAIS: 
CARDENOLÍDEOS E BUFADIENOLÍDEOS 

 

Os glicosídeos cardíacos são uma família diversa de compostos 

derivados de produtos naturais. Glicosídeos esteróides C23 ou C24 têm sido 

encontrados em várias angiospermas e animais vertebrados (anfíbios). 

Cardenolídeos e bufadienolídeos diferenciam-se pela quantidade de membros do 

anel lactônico, sendo os primeiros de cinco membros e os demais de seis membros 

(BABULA et al., 2013) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Estruturas moleculares de cardenolídeos (digoxina e ouabaína) e bufadienolídeos (bufalina 

e marinobufagenina). 

 

 

                          

 

 

                                                        

 

 

 

Estas moléculas constituem um grupo de esteróides que se ligam e 

inibem a bomba de (Na, K)-ATPase, com elevada seletividade e afinidade. 

Tradicionalmente, estas substâncias são extraídas de plantas como Digitalis 

purpurea ou dedaleira (digitalis), Strophanthus gratus (ouabaína) ou pele de anfíbios 

(Bufo marinus- bufalina, marinobufagenina) (Figura 7). Além disso, essas 

substâncias são produzidas de forma endógena em mamíferos: vários glicosídeos 

Ouabaína 
Digoxina 

Marinobufagenina Bufalina 
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cardíacos diferentes foram identificados em tecidos de mamíferos, incluindo a 

ouabaína e a digoxina, e diversos bufadienolídeos incluindo a marinobufagenina 

(HAVIV; KARLISH, 2013).  

Cardenolídeos e bufadienolídeos têm como alvo as subunidades α da 

(Na, K)- ATPase . Além do equilíbrio iônico, esta bomba também funciona como um 

versátil transdutor de sinal e tem relevância na adesão celular. Sua atividade e 

expressão excessivas estão implicadas no desenvolvimento e progressão de 

diversos tipos de canceres (MIJATOVIC; DUFRASNE; KISS, 2012; BANULS et al., 

2013).   

Glicosídeos cardíacos endógenos estão intimamente envolvidos no 

controle da pressão arterial e natriurese renal. Ouabaína endógena é sintetizada a 

partir de precursores de esteróides nas células da zona glomerular e na Zona 

fasciculata do córtex adrenal, semelhantemente a outros hormônios esteróides. Por 

sua vez, a digoxina (Figura 6), tem sido utilizada na prática clínica há mais de 200 

anos e a nível terapêutico, exerce um efeito inotrópico positivo (um aumento na força 

contrátil) sobre o músculo cardíaco, melhorando assim a circulação em caso de 

débito cardíaco insuficiente (BAGROV; SHAPIRO; FEDOROVA, 2009).  

 

Figuras 7. Da esquerda para a direita: Digitalis purpúrea (A), Strophanthus gratus (B), Bufo marinus 

(C), respectivamente. 

                                    

(A)                                      (B)                                           (C) 

 

Fonte: A: http://www.plantinfo.co.za 

 B: http://www.rareflora.com 

 C: http://www.crazy4images.com 

 

 

1.3 GLICOSÍDEOS CARDÍACOS NO TRATAMENTO DO CÂNCER 

 

http://www.plantinfo.co.za/
http://www.rareflora.com/
http://www.crazy4images.com/
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Por apresentar elevada citotoxicidade sobre células tumorais, os 

glicosídeos cardíacos podem se tornar reforços na terapia antineoplásica. A primeira 

geração de moléculas inspiradas nos glicosídeos está atualmente em testes de fase 

clínica (PRASSAS; DIAMANDIS, 2008).  

Dados recentes tem demonstrado que a digoxina consegue inibir o 

crescimento e induzir apoptose em células tumorais em concentrações comumente 

encontradas no plasma de pacientes tratados com este fármaco (LUKAS & 

DEMARTIN, 1969), porém alcançando perfil citotóxico apenas quando administrada 

via parenteral (PATEL et al., 2011).  Além disso, publicações recentes indicam sua 

aplicabilidade em câncer de próstata (WALSH, 2012) e retinoblastoma (PATEL et al., 

2011). A inibição da glicólise pode ser um mecanismo chave no qual os glicosídeos 

cardíacos alvejam as células tumorais, embora possam coexistir outros mecanismos 

(LOPEZ-LAZARO, 2007). 

Alguns estudos clínicos estão focados na citotoxicidade e possível 

aplicabilidade dos glicosídeos cardíacos no tratamento do câncer: a ouabaína vem 

sendo testada em estudos clínicos de fase 1, em leucemia mielóide aguda (LOPEZ-

LAZARO, 2007), e a digoxina em combinação com o erlotinib também vem sendo 

investigada em um estudo clínico de fase 2, com pacientes com câncer de pulmão 

de células não pequenas (KAYALI, 2009), o que denota o avanço dos estudos em 

relação a este grupo de compostos químicos.  

Agentes anticâncer derivados de fontes naturais têm atraído significante 

atenção no mundo inteiro. Por exemplo, a biodiversidade de componentes químicos 

dos extratos de e secreções da pele e glândulas de sapos possuem atividade 

antineoplásica e esses compostos podem ser utilizados no desenvolvimento de 

novos agentes terapêuticos (CLARKE, 1997; QI et al., 2014). 

 A marinobufagenina, um bufadienolídeo cardiotônico endógeno presente 

em mamíferos (SCHONER, 2002), inibe a bomba de membrana (Na+/K+)-ATPase 

(BAGROV; FEDOROVA, 1998; FEDOROVA et al., 2001) e parece ter propriedades 

vasoconstrictoras in vitro (PAMNANI et al., 1994). A secreção de marinobufagenina 

ocorre em resposta a um aumento do volume plasmático, e níveis circulantes desta 

substância têm sido encontrados em pacientes com expansão de volume mediada 

por hipertensão e pré-eclâmpsia (LOPATIN et al., 1999).  

Investigações químicas evidenciaram a presença do bufadienolídeo 

marinobufagenina em venenos de espécies como Rhinella marina e Rhinella 
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guttatus. Ferreira e colaboradores (2013) estudaram uma série de extratos 

provenientes destas espécies e relataram atividade citotóxica bastante relevante em 

células tumorais, baixa atividade em eritrócitos na maioria delas e um índice de 

seletividade de até 80 vezes comparando-se a atividade antitumoral com células 

humanas normais. Esses achados estimularam o nosso grupo a seguir estudando a 

atividade deste bufadienolídeo e explorar sua atividade biológica antitumoral e 

mecanismo de ação e justificam o presente trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Determinar o potencial citotóxico e os possíveis mecanismos de ação do 
bufadienolídeo marinobufagenina.  

 
 
 
 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar a atividade citotóxica e potencial antiproliferativo do bufadienolídeo em 

células tumorais humanas e células normais murinas; 

 Avaliar as modificações causadas pelo bufadienolídeos sobre a morfologia de 

células tumorais; 

 Avaliar os prováveis mecanismos de ação responsáveis pela citotoxicidade da 

marinobufagenina  

 Avaliar a capacidade de reparo do DNA após incubação com a 

Marinobufagenina; 

 Avaliar a influência da marinobufagenina sobre a morfologia celular e 

citoesqueleto; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material utilizado 

 

3.1.1 Material biológico 

 

As linhagens celulares utilizadas estão listadas na tabela 3, no item de 

cultivo celular, localizado nos métodos. 

 

 

3.1.2 Reagentes e soluções 

   

Tabela 1. Lista de reagentes e soluções 

Reagente Solução Fabricante 

Álcool Etílico - Vetec® 

Azul de tripan 10% 
10 mg de azul de tripan PBS q.s.p. 100 

mL de solução 
 

Sigma® 

Alamar Blue   
 

0,3 mg/mL Sigma® 

Dimetilsufóxido (DMSO) - Dinâmica® 

Doxorrubicina 1mg/ml 
1mg de Doxorrubicina 

1mL DMSO 
Sigma® 

Edta    

Entellan   

Ficoll-Hypaque - Sigma® 

Fitohemaglutinina - Sigma® 

Heparina    

Iodeto de propídeo 50 

μg/Ml 

1 mg de iodeto de propídeo 

PBS q.s.p. 50 mL 
Boehringer® 

Meio de cultura de 

células RPMI 1640 

Diluído em água deionizada e 

esterilizada, filtrado em filtro. 

Millipore (0,22 μm) e 

complementado com SBF 

10%, 1% de glutamina, 1% de 

antibiócos, 1% de bicarbonato 

de sódio (0,75%) e 25 mM e 

HEPES 

Cultilab® 

MTT 

 

20 mg de MTT PBS q.s.p. 100 

mL de solução 
Sigma® 
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Ouabaína - Sigma® 

Penicilina- 

Estreptomicina 

Penicilina 10.000 U.I./mL 

Estreptomicina 10 mg/mL 
Cultilab® 

Tampão fosfato (PBS) 

8,766 g de Cloreto de sódio 

2,14 g de NaHPO4.7H2O 

0,276 g de NaHPO4.H20 

H2O q.s.p. 1L de solução 

(ph=7,2) 

Labsynth® 

Tripsina 0,25% 

50 mL de Tripsina 2,5% 

0,125 g de EDTA 

450 mL de PBS 

Cultilab® 

Proquímios@ 

 

TritonX-100 - Isofar® 

Xilol 10% 
100 mL de formaldeído 

H2O q. s. p. 1 L 
Dinâmica® 

 

 

3.1.3 Equipamentos 

 

Tabela 2. Lista de equipamentos 

Agitador de placa, MLW Modelo Thys 2  

Banho-maria, DELLTA Modelo 105Di  

Centrífuga Centimicro, FANEN Modelo 212  

Centrífuga de placas, Eppendorf Modelo Centrifuge 5403  

Citômetro de fluxo, BD FACSVerse  

Espectrofotômetro de placa DTX-880, Beckman Coulter  

Fluxo laminar, VECO  

Incubadora de células, (CO2 Water-Jacket Incubator) NUAIRE TS Autoflow  

High Throughput Screening (HTS) /Laboratory Automation Workstation, Biomek 3000, 

Beckman Coulter  

Máquina fotográfica digital, Olympus C-7070  

Microscópio óptico, Metrimpex Hungary/PZO-Labimex Modelo Studar lab  

Microscópio óptico de inversão, Nikon Diaphot  

Microscópio de fluorescência, Olympus  

pHmetro, Micronal B474  

Pipetas automáticas, Gilson  

Sistema de Fotodocumentação, Kodak 
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3.2 Desenho Experimental 
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3.3 Métodos experimentais 

 

3.3.1 Coleta, isolamento e identificação do composto 

 

A coleta da secreção do veneno de sapo de Rhinella marina foi realizada 

no estado de Mato Grosso. Os animais foram identificados pelo professor Dr. 

Geraldino Andrade Cunha-Filho (D.J.R. – IBAMA, SISBIO: número 30034-1). 

Modelos das espécies (R. marina - ABAM-H 1262) foram depositadas no Acervo 

Biológico da Amazônia Meridional (Sinop, Mato Grosso, Brasil). A identificação e 

extração da molécula marinobufagina (Figura 8) foram realizadas conforme Cunha-

Filho e colaboradores (2005) e Ferreira e colaboradores (2013). A amostra estudada 

(marinobufagenina) recebeu o código de RM20. 

 

 

Figura 8. Estrutura molecular da marinobufagenina. 

 

 

 

 

 

3.3.2 Citotoxicidade Basal 

 

3.3.2.1 Cultivo Celular 

 

As linhagens celulares utilizadas para avaliação da atividade 

antiproliferativa foram obtidas a partir da doação pelo Instituto Nacional do Câncer 

dos Estados Unidos (US-NCI) e suas respectivas concentrações de plaqueamento 

para o teste do MTT estão discriminadas na tabela 3. 
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As células mononucleadas de sangue periférico (CMSP) obtidas de 

voluntários sadios foram utilizadas como modelo para avaliação da citotoxicidade 

sobre células normais não transformadas. 

 

Tabela 3. Linhagens utilizadas no ensaio de citotoxicidade MTT. 

Linhagem 

Celular 
Tipo Histológico Origem 

Concentração de 

Plaqueamento  

MDAMB- 435 Pele Humana 0,1 x 10
6 
céls/mL 

MCF7 Mama  Humana 0,1 x 10
6
 céls/mL 

HCT-8 Cólon  Humana 0,7 x 10
5
 céls/mL 

HEPG2 Fígado Humana 0,7 x 10
5
 céls/mL 

K562 
Leucemia eritrocítica 

crônica 

Humana 
0,3 x 10

6 
céls/mL

 

PC3 Próstata  Humana 0,1 x 10
6 
céls/ mL

 

CMSP Monócitos e Linfócitos Humana 1,0 x 10
6 
céls/mL

 

B16F10 Melanoma murinho Murina 0,7 x 10
5
 céls/ mL 

L929 Fibroblasto murinho Murina  0,1 x 10
6  

céls/ mL 

 

  

As linhagens celulares foram manuseadas em ambiente estéril de câmera 

de fluxo laminar vertical e mantidas em incubadora de CO2 a 37 ºC com atmosfera 

de 5% de CO2. As linhagens celulares foram cultivadas em frascos plásticos para 

cultura (25 cm2, volume de 50 mL ou 75 cm2, volume de 250 mL, Corning), utilizando 

o meio de cultura RPMI 1640 complementando com 10% de soro fetal bovino e 1% 

de antibióticos (para uma concentração final de 100 U/mL penicilina e 100 µg/mL 

estreptomicina). As culturas tiveram seu crescimento acompanhado sob microscópio 

óptico de inversão a cada 24 horas. Quando necessário, as células foram repicadas 

em meio de cultura novo, numa concentração de 0,5-1,0 x 106 células/mL. Para o 

desprendimento das células aderidas foi utilizado solução de tripsina-EDTA 0,5% 

(Gibco) diluída em PBS. 
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3.3.2.2 Teste do MTT  

 

Principio do Teste 

 O ensaio consiste em uma análise colorimétrica baseada na conversão 

do sal 3-(4,5- dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-brometo de tetrazólio (MTT) para 

formazan, pela atividade da enzima succinil-desidrogenase presente na mitocôndria 

da célula viável (MOSMANN, 1983), permitindo, dessa forma, quantificar a 

porcentagem de células vivas.  

 

Procedimento Experimental  

As células em suspenção ou monocamadas foram distribuídas em 

multiplacas de 96 poços em densidade entre 0,7 x 105 e 0,3 x 106 células/mL 

(ajustado para cada linhagem, como mostrado na tabela 2). As células foram 

incubadas durante 24 e 72 horas juntamente com a amostra testada. Após o período 

de incubação, as placas foram centrifugadas (1500 rpm/15 min), e o sobrenadante 

foi descartado. Cada poço recebeu 150 µL da solução de MTT (10% em meio RPMI 

1640) e foi reincubada durante 3 horas em estufa a 37ºC e a 5% CO2. Após esse 

período, as placas foram novamente centrifugadas (3000 rpm/10 min), o 

sobrenadante foi desprezado, e o precipitado foi ressuspendido em 150 µL de 

DMSO para a quantificação do sal reduzido (formazan) nas células vivas. As 

absorbâncias foram mensuradas através do espectrofotômetro de placa utilizando o 

programa Mutimode Detection Software (Beckman Coulter Inc.) no comprimento de 

onda de 595 nm.  

 

Análise dos Dados 

 Os experimentos foram analisados segundo suas médias e respectivos 

erros-padrão. O gráfico absorbância x concentração foi registrado e determinado a 

sua concentração inibitória média capaz de provocar 50% do efeito máximo (CI50) e 

seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%) realizado a partir de 

regressão não-linear no programa GraphPad Prism Software versão 5.0.  

 

 

 

 



38 

 

3.3.2.3 Avaliação da atividade antiproliferativa pelo método de exclusão por 
azul de Trypan  

 

Princípio do método 

A exclusão por azul de Trypan é um método quantitativo de avaliação da 

viabilidade celular, que permite quantificar separadamente células viáveis e células 

não viáveis. O corante penetra em todas as células, no entanto, apenas as células 

metabolicamente ativas (viáveis) conseguem expulsar o Trypan para fora, enquanto 

que nas não viáveis é observada uma coloração azulada (PERES; CURI, 2005).  

 

Procedimento experimental 

Para a realização do teste, as células PC3 em suspensão foram 

plaqueadas em placas de 24 poços na concentração de 1 x 105 células/mL e 

incubadas por 24h com a Marinobufagenina nas concentrações de 0,375, 0,75 E 1,5 

µM. A Doxorrubicina e Ouabaína foram utilizadas como controle positivos. Após os 

períodos de incubação as células foram transferidas para tubos eppendorf, que em 

seguida foram centrifugados por 5 minutos a 1500 rpm. O pellet foi ressuspenso em 

1 mL de PBS. Em uma alíquota de 90 µL de suspensão de células, foram 

adicionados 10 µL de azul de Trypan 0,4%. As células viáveis e não viáveis foram 

contadas em câmara de Neubauer. 

 

Análise dos dados 

Os dados foram analisados com base na média ± erro padrão da média 

da triplicata de quatro experimentos. Para verificação da ocorrência de diferença 

estatística significativa entre os grupos, os dados foram comparados por análise de 

variância (ANOVA) seguida por teste Student Newman-Keuls para comparação entre 

grupos, com significância de 5% (p<0,05). 

 

 

Citometria de Fluxo  

 

A citometria de fluxo é uma técnica utilizada para se determinar diferentes 

características das partículas biológicas. Os citômetros analisam as células ou 

partículas em meio líquido que passam através de uma fonte de luz. O desvio da luz, 
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que está relacionado diretamente com a estrutura e morfologia das células, e a 

fluorescência são determinados para cada partícula que passa pela fonte de 

excitação. Após a aquisição do desvio da luz e fluorescência de cada partícula, a 

informação resultante pode ser analisada utilizando-se um computador com 

programa específico acoplado ao citômetro (SHAPIRO, 1995). Para todos os 

compostos testados, cinco mil eventos foram avaliados por experimento e os debris 

celulares foram omitidos da análise. A fluorescência de células de PC3 foram então 

determinadas por citômetro de fluxo BD FACSVerse. Cinco mil eventos foram 

analisados para cada replicata em pelo menos três experimentos independentes.  

 

 

3.3.2.4 Determinação da integridade da membrana, densidade e morfologia 
celular por citometria de fluxo  

 

Princípio do Teste 

O teste baseia-se na capacidade do iodeto de propídeo (PI) penetrar nas 

células cuja membrana esteja rompida e após ligação ao DNA emitir alta 

fluorescência quando excitado pelo laser. As células com membrana íntegra emitem 

baixa fluorescência (SHAPIRO, 1995). Procedimento Experimental Uma alíquota de 

100 µL de suspensão de células tratadas e não tratadas foi incubada com 100 µL de 

uma solução de PI a 50 µg/mL (diluído em tampão fosfato). Após 5 minutos as 

amostras foram analisadas por citometria de fluxo. (DARZYNKIEWICZ et al., 1992). 

 

 

3.3.2.5 Análise da proliferação e viabilidade celular- xCELLigence 

 

Princípio do teste 

O uso de ensaios in vitro com células é crucial para o entendimento da 

eficácia, especificidade, permeabilidade, solubilidade, estabilidade e mecanismo de 

ação da interação entre uma substância e seus alvos celulares, porém, a maioria 

desses ensaios apresentam várias limitações. Entre elas estão passos que 

envolvam a lise ou fixação celular, levando a uma possível diminuição do controle da 

viabilidade celular antes e depois do tratamento. Outro fator importante é que alguns 
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desses ensaios podem prover uma informação limitada sobre o mecanismo de 

interação da droga com seus alvos celulares. 

O xCELLigence System RTCA DP (Dual Plate) permite uma monitoração 

dinâmica e livre da proliferação e viabilidade celular em tempo real. Esse 

equipamento é capaz de quantificar a proliferação e viabilidade de células aderidas 

em tempo real utilizando um sistema eletrônico de leitura, denominado, Impedância. 

As células são plaqueadas em placas de 16 poços que contêm sensores 

microeletrônicos. A interação das células com esses biosensores eletrônicos geram 

uma resposta de impedância que não apenas indica o status de viabilidade celular 

como também correlaciona com o número de células no poço. 

A medição da impedância não é um processo invasivo, fazendo com que 

as células permaneçam em seu mais normal estado fisiológico durante o ensaio de 

proliferação e citotoxidade. Resumidamente, esse software permite a avaliação da 

proliferação, viabilidade, morte e mudanças morfológicas nas células. 

 

Procedimento experimental 

Seguindo as sugestões do fabricante, a fim de padronizar o método, 

realizou-se uma curva de concentração de células para a escolha do número de 

células ideal para o experimento. Para tal, as células PC3 foram plaqueadas nas E-

plates de 16 poços em concentrações que variaram de 4 x 105 a 0,625 x 

105 células/mL. A aderência, a disposição e proliferação das células foi monitorada a 

cada 30 minutos utilizando o RT-DP system. A proliferação celular foi monitorada por 

48-72 horas. Após o final dessa etapa, o número de células por poço foi escolhido 

baseado no Index celular máximo encontrado, chegando a concentração ótima de 

5000 células/ poço. 

 

Tratamento com a substância e ensaio de citotoxicidade 

O indicado número de células/ poço foi plaqueado em 190 µL de meio na 

placa. A aderência, disposição e proliferação das células foram monitoradas a cada 

30 minutos pelo sistema RT-DP. Aproximadamente 24 horas depois do 

plaqueamento, quando as células estavam em sua fase de crescimento logaritimica, 

as células foram tratadas com 10 µL dos compostos dissolvidos em meio de cultura. 

As células do controle foram tratadas com DMSO, o qual serviu de veículo para a 

substância. A concentração final de DMSO não excedeu 0,2% em nenhum 
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tratamento. O taxol (0,1 µM) foi utilizado como controle positivo e a ouabaína como 

padrão de comparação de ação em (Na/K)-ATPase. 

 

Análise de dados 

O sensor celular de impedância foi expresso como uma unidade arbitrária 

chamada de Índice Celular (do inglês, Cell Index). O índice celular de cada ponto foi 

definido como (Rn-Rb)/ 15, onde Rn é a impedância do poço com célula e Rb é a 

impedância do poço apenas com o meio. As curvas de crescimento foram 

comparadas para uma possível elucidação do mecanismo de citotoxicidade. 

 

 

Análise morfológica  

 

3.3.2.6 Coloração diferencial com corante panótico rápido  

 

Princípio do teste 

A coloração com kit panótico rápido (Laborclin®) permite a visualização 

das características morfológicas das células por meio da coloração diferenciada da 

membrana celular, do citoplasma e do núcleo, sendo utilizado para sugerir o possível 

mecanismo de morte celular, seja por apoptose, necrose ou autofagia.  

 

Procedimento experimental 

As células PC3 foram plaqueadas em placas de 24 poços sobre lamínulas 

circulares na concentração de 0,4 x 105 células/mL e incubadas por 24h com 

Marinobufagenina nas concentrações de 0,375, 0,75 e 1,5 µM, de acordo com a IC50 

determinada pelo ensaio do MTT. A ouabaína foi utilizada como modelo de 

coparação na concentração de 0,027 µM, sua IC50, e o controle negativo foi tratado 

apenas com o veículo DMSO. Em seguida, as lamínulas foram fixadas com solução 

de triarilmetano a 0,1%, coradas com solução a 0,1% de xantenos e com solução de 

0,1% de tiazinas (Laborclin®). O tempo de imersão em cada solução foi de 

aproximadamente 5 segundos. As lâminas foram lavadas com água destilada para 

remover o excesso de corante. Depois de secas foram montadas com lamínulas 

fixadas com Entellan® e visualizadas em microscópio óptico. O efeito da 

Marinobufagenina nas células PC3 foi observado por análise morfológica do núcleo 
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e do citoplasma usando microscopia óptica com aumento de 200x (Olympus, Tokyo, 

Japan), comparando com o controle negativo e positivo. 

 

3.3.3 Mecanismo de ação 

 

3.3.3.1 Microscopia confocal  

 

Princípio do teste 

O microscópio confocal de fluorescência por varredura a laser utiliza 

fluorescência para a aquisição das imagens. A fluorescência é um tipo de 

luminescência (emissão de luz) em que um corpo absorve luz e após um curto 

intervalo de tempo reemite essa luz. Esse é o princípio da microscopia de 

fluorescência, na qual compostos químicos chamados fluoróforos ou fluorocromos 

são usados para produzir a fluorescência do material em estudo.  

A grande vantagem da microscopia confocal é a possibilidade de se obter 

luz exclusivamente a partir de um único plano, onde um orifício, chamado de 

―pinhole‖, consegue separar apenas a luz proveniente do ponto focado, impedindo 

assim que a luz refletida/emitida por outros pontos fora de foco chegue até o 

detector.  

O microscópio de varredura a laser varre a amostra sequencialmente 

ponto a ponto e linha a linha em diferentes planos focais da amostra, gerando 

imagens com alto contraste e alta resolução nos eixos X, Y e Z. Todas essas 

informações são então processadas por um computador e assim imagens 

tridimensionias podem ser geradas e manipuladas digitalmente.  

 

Procedimento experimental  

Células da linhagem PC3 (adenocarcinoma de próstata) foram 

plaqueadas sobre em placas individuais na densidade de 0,25 x 105 células/mL. A 

Marinobufagenina foi incubada junto com as células durante 24 h, nas 

concentrações de 0,375, 0,75 e 1,5 μM, em estufa a 37°C com atmosfera de 5% de 

CO2 e 95 % de umidade. O taxol (100 nM) foi utilizado como controle positivo e a 

ouabaína (27 nM) como padrão de comparação.  

Após o período de incubação o meio foi retirado e as células lavadas com 

PBS, fixadas em paraformaldeído (3,7 % em PBS) e em seguida permeabilizadas 
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com Triton X-100 (0,25 % em PBS). Uma solução de RNAse foi utilizada, a fim de 

eliminar possíveis interferências de fragmentos de RNA e ribossomos. Em seguida 

as células foram incubadas com anticorpo específico para actina (phalloidin / Alexa 

Fluor® 488) conjugado a corante da Alexa-Fluor (Molecular Probes). O núcleo foi 

corado com DAPI ou IP (Iodeto de Propideo) e as lâminas foram analisadas em 

microscópio confocal LSM 710 (Carl Zeiss). 

 

 

3.3.3.2 Análise do Ciclo Celular por citometria de fluxo 

 

 Princípio do Teste  

Esse teste baseia-se na capacidade do iodeto de propídeo (PI) ligar-se ao 

DNA. O PI consegue intercalar proporcionalmente a quantidade de DNA da célula, 

podendo então mensurar as fases do ciclo celular, através da quantidade de DNA 

presente em cada fase do ciclo celular.  

 

Procedimento Experimental 

Uma alíquota de 100 µL de suspenção de células tratadas e não tratadas 

foi incubada com 100 µL de uma solução de lise (0,1% de citrato de sódio, 0,1% de 

Triton X-100 e 50 µg/mL de iodeto de propídeo em PBS). Após um período de 30 

minutos, onde os tubos permaneceram no escuro, as amostras foram analisadas no 

citômetro de fluxo (NICOLETTI et al., 1991). 

 

 

3.3.3.3 Determinação da Externalização da Fosfatidilserina – Anexina V por 
citometria de fluxo  

 

Princípio do Teste  

Um dos principais processos que ocorrem na apoptose é a perda da 

assimetria da membrana fosfolipídica com a translocação da fosfatidilserina da 

membrana interna da bicamada lipídica para superfície celular. A externalização da 

PS ainda continua como um processo não totalmente conhecido, mas sabe-se que a 

externalização da fosfatidilserina funciona como um sinal da célula para que os 

macrófagos as fagocitem, antes da perda da integridade de membrana celular 
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(VERMES et al., 1995).  

 

Procedimento Experimental  

A externalização da fosfatidilserina foi analisada por citometria de fluxo 

após coloração da fosfatidilserina com a anexina V (VERMES et al., 1995). Foi 

utilizado o kit Guava Nexin para determinar apoptose inicial e tardia. As células 

foram lavadas duas vezes com PBS gelado e ressuspendidas em 135 µL de PBS 

com 5 µL de 7-amino-actinomicina (7AAD) e 10 µL de anexina V conjugada com 

ficoeritrina (PE). As células foram gentilmente agitadas e incubadas por 20 minutos 

em temperatura ambiente (20-25ºC) no escuro. Posteriormente, as células forma 

analisadas por citometria de fluxo (BD FACSVerse). Anexina V é uma proteína ligada 

a um fosfolipídio que tem alta afinidade por PS. 7AAD, é um corante hidrofílico 

impermeável em células intactas, e é utilizado como um indicador da integridade da 

membrana celular. A fluorescência da anexina V conjugada com a ficoeritrina foi 

mensurada por fluorescência amarela-583nm e o 7AAD na fluorescência vermelha a 

680 nm. A percentagem de células viáveis e de células apoptóticas inicial e tardia foi 

calculada. Análise dos Dados Os dados foram analisados a partir da média e do erro 

padrão da média de 2 experimentos realizados em triplicata. Para verificação da 

ocorrência de diferenças 41 significativas entre os diferentes grupos, os dados foram 

comparados por análise de variância (ANOVA) seguida por Teste de Newman Keuls, 

com nível de significância de 5%. (p < 0,05). 

 

 

 

3.3.3.4 Estudo da ação da marinobufagenina sobre o dano ao DNA em células 
PC3 através do ensaio do cometa alcalino 

 

Obtenção das células mononucleadas do sangue periférico (CMSP) 

 As células mononucleadas foram obtidas do sangue periférico de 

voluntários sadios coletado em tubos tipo Vacutainer contendo solução de EDTA K2 

(BD Vacutainer®) como anticoagulante. Após a coleta, 8 mL de sangue total foram 

vagarosamente depositados sobre 2 mL de Ficoll-Hypaque (Sigma) e centrifugados 

para separação das fases da solução por velocidade de sedimentação. As células 

mononucleadas concentram-se na camada localizada na interface entre o plasma 
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(fase clara) e os eritrócitos (fase escura). As CMSP foram retiradas, lavadas duas 

vezes com PBS e ressuspendidas em meio RMPI 1640 suplementado com 20% de 

soro fetal bovino e antibióticos (para uma concentração final de 100 U/mL) penicilina, 

100 µg/mL estreptomicina). Para estimular a proliferação dos linfócitos, foi 

adicionado ao meio 3% do agente mitogênico fito-hemaglutinina. Todos os estudos 

foram realizados em conformidade com as diretrizes de pesquisa brasileiras (Lei 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde) e com a Declaração de Helsinki. 

 

Teste do Cometa  

 

Principio do Teste  

O teste do cometa, também conhecido como single-cell gel 

electrophoresis (SCGE), é um ensaio utilizado para detecção de dano genotóxico 

que também encontrou ampla aplicação no monitoramento de efeitos induzidos por 

radiação ou substâncias químicas (HARTMANN et al., 2003). Existem dois 

protocolos principais para a execução deste teste (OLIVE, 1989; OSTLING; 

JOHANSON, 1984; SINGH et al., 1988). A versão alcalina, mais empregada por ser 

mais abrangente, utiliza pH maior que 13 a fim de induzir a desnaturação da 

molécula de DNA e detectar lesões de diversas naturezas, como quebras de fita 

simples e duplas, sítios álcali-lábeis, sítios de reparo por excisão e ligações 

cruzadas. A versão neutra, por sua vez, vale-se de eletroforese em tampão de pH 

entre 7,0 e 8,5 para detectar apenas quebras de fita dupla em DNA ou ligações 

cruzadas entre DNA e DNA, DNA e proteína ou DNA e xenobiótico. 

 

Procedimento Experimental  

O presente estudo utilizou-se do teste de cometa alcalino para avaliar a 

indução de danos ao DNA de CMSP expostas a 0,375, 0,75 e 1,5 µM de 

Marinobufagenina por 24 horas de tratamento.  

 

Preparo das laminas 

 As lâminas foram previamente cobertas com agarose de ponto de fusão 

normal (Gibco) diluída a 0,5% em solução de PBS livre de Ca+2 e Mg+2 à 

temperatura de 60ºC e mantida em temperatura ambiente até completa solidificação. 

As CMSP controle ou tratadas com Marinobufagenina foram embebidas em uma 
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solução de agarose de baixo ponto de fusão (1,5%; Gibco) a 37ºC e adicionadas às 

lâminas pré-cobertas com agarose, sobrepostas com lamínulas para uniformizar a 

distribuição do material na lâmina e mantidas a 4ºC para solidificação da agarose. 

 

Lise celular  

Após a solidificação da agarose, as lamínulas foram delicadamente 

removidas e as lâminas foram imersas em solução de lise a 4ºC e mantidas por, no 

mínimo 1 hora, abrigadas da luz.  

 

Neutralização e eletroforese 

Ainda ao abrigo da luz, as lâminas foram imersas em uma solução de 

neutralização (0,4 M Tris, pH 7,5) por 15 minutos. Em seguida, as lâminas foram 

dispostas horizontalmente na cuba de eletroforese que, por sua vez, foi preenchida 

com o tampão de corrida alcalino a 4ºC. A eletroforese (cuba Bio Rad, modelo DNA 

Sub Cell Gel) foi conduzida a 14 V e 12 mA ou 0,5 V/cm (fonte Life Technologies, 

modelo 250) por 60 minutos a 4ºC. Após a eletroforese, as lâminas foram novamente 

neutralizadas por 5 minutos e fixadas em etanol a 100%.  

 

Coloração e análise das lâminas  

A coloração das lâminas foi realizada com solução de brometo de etídio 

(Sigma) a 20 µg/mL. As lâminas foram analisadas em microscópio de fluorescência 

(Olympus, modelo BX41) e classificadas de acordo com os escores previamente 

determinados pelo tamanho e intensidade da cauda do cometa (figura 10). Foram 

contados 100 cometas por lâmina e atribuídos, por análise visual, a uma das cinco 

categorias – sem dano, baixo nível de dano, médio nível, nível alto de dano e dano 

máximo – que relacionam a percentegem de DNA na cauda do cometa ao grau de 

lesão sofrida pela célula (LOVELL; THOMAS; DUBOW, 1999). 

 

Figura 9. Tipos de cometa e classificação por categoria de dano 



47 

 

 

0 – sem dano (cauda < 5%); 1 – baixo nível de dano (5 – 20%); 2 – médio nível de 

dano (20 – 40%); 3 – alto nível de dano (40 – 95%) e 4 – dano máximo (>95%). 

O índice de dano (ID) foi obtido pela seguinte fórmula: 

 

onde ni é o número de células com nível de dano i (0, 1, 2, 3 ou 4). A frequência de 

dano (FD) representa a porcentagem de células que sofreram danos no DNA. 

 

Análise dos dados  

Os dados foram analisados a partir da média e erro padrão da média de 2 

experimentos independentes. Para verificação da ocorrência de diferenças 

significativas entre os diferentes grupos, os dados foram comparados por análise de 

variância (ANOVA) seguida por teste de Newman Keuls, com nível de significância 

de 5% (p < 0,05), usando o programa GraphPad Prism 5.0. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Avaliação da atividade citotóxica da Marinobufagenina- MTT  

 

Usando o métodp do MTT, estabeleceu-se o perfil citotóxico da 

Marinobufagenina em sete linhagens tumorais, sendo seis humanas e uma de 

origem murina. A tabela 4 apresenta dados obtidos após um período de incubação 

de 72 horas. A amostra extraída do veneno de anfíbio, RM20, demonstrou potencial 

citotóxico elevado frente todas as linhagens testadas, apresentando CI50 variando 

entre 0,10 (K562) e 0,38 (HEPG2) µM. Apesar de as linhagens de cólon (HCT-8), 

leucemia (K562) (tabela 4) e próstata (PC3) (tabela 5) terem alcançado os menores 

valores de CI50 dentre as células testadas, a Marinobufagenina não demonstrou 

seletividade por nenhuma das linhagens tumorais em questão, tendo um perfil 

citotóxico similar para todas elas. A Ouabaína foi escolhida como controle positivo e 

apresentou valores em nanomolar em suas concentrações inibitórias (CI50), exceto 

em B16F10, semelhantemente a Marinobufagenina (tabela 4). 

 

 

Tabela 4. Avaliação da atividade citotóxica da Marinobufagenina frente a linhagens de células 

tumorais e normais (L929) avaliados pelo ensaio do MTT após 72 horas de incubação. 

Linhagens 

Celulares Tumorais 
Origem histológica 

CI50 72h MTT 

RM20 µM Ouabaína µM 

B16F10 
Melanoma murino >12 >1 

MDAMB-435 Melanoma humano 0,21 (0,16- 0,27) 0,08 (0,066- 0,098) 

HCT-8 Cólon humano 0,16 (0,13- 0,22) 0,06 (0,048- 0,099) 

K562 Leucemia humana 0,10 (0,08- 0,12) 0,038 (0,014- 0,080) 

MCF7 Mama humana 0,38 (0,27- 0,55) 0,042 (0,031- 0,057) 

HEPG2 Carninoma hepatocelular 0,32 (0,23- 0,43) ND 

PC3 Adenocarcinoma de próstata 0,12 (0,07- 0,17) 0,023 

L929 Fibroblasto murino  >12 >1 

Valores de CI50 apresentados em µM. Foram calculados a partir de regressão não linear utilizando o 

programa GraphPad Software versão 6.0. Os intervalos de confiança (IC 95%) foram obtidos através 

de três experimentos independentes realizados em triplicata, sendo representados entre parênteses. 

*ND- não determinado 
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Ainda na tabela 4, observamos valores de CI50 estabelecidos na linhagem 

L929, de fibroblastos murinos (células normais) em um período de incubação de 24 

horas. Tanto a amostra teste quanto a Ouabaína apresentaram concentrações 

inibitórias consideravelmente elevadas neste teste. 

Diante dos resultados anteriores, e observando-se o fato de a amostra 

teste ter demonstrado perfil citotóxico semelhante em praticamente todas as 

linhagens tumorais testadas, a linhagem de adenocarcinoma de próstata (PC3)– o 

câncer de maior incidência em indivíduos do sexo masculino- foi escolhida para a 

realização de estudos mais aprofundados relacionados à Marinobufagenina. 

Foram também estabelecidos valores de IC50 no período de incubação de 

24 horas na linhagem PC3, a fim de verificar a relação de tempo e concentração em 

outros períodos de incubação da amostra em estudo. Como previsto, a amostra 

extraída das glândulas de anfíbios, RM20, apresentou um comportamento tempo 

dependente em relação aos períodos de incubação, sendo seus valores de CI50 0,12 

µM em 72 horas e 0,75 µM em um período de incubação de 24 horas. A Ouabaína 

apresentou citotoxicidade diferente da amostra em estudo, pois sua CI50 se manteve 

constante nos diferentes tempos de incubação. 

 

 

Tabela 5. Avaliação da atividade citotóxica da Marinobufagenina, frente à linhagem PC3, avaliados 

pelo ensaio do MTT após 24 horas de incubação com o composto. 

Concentração inibitória média (CI50) 

Amostras: RM20 µM 24h Ouabaína µM 

 
0,75 (0,247- 0,459) 0,027 (0,024- 0,030) 

 

Valores de CI50 apresentados em µM. Foram calculados a partir de regressão não linear utilizando o 

programa GraphPad Software versão 6.0. Os intervalos de confiança (IC 95%) foram obtidos através 

de três experimentos independentes realizados em triplicata, sendo representados entre parênteses. 

 

 

A partir dos resultados obtidos através do método do MTT, optamos por 

realizar os demais experimentos no período de 24 horas de incubação com a 
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marinobufagenina, uma vez que sua a CI50 manteve valor baixo. De acordo com a 

variação do metabolismo mitocondrial, elaborou-se um gráfico (Figura 10) para que 

fossem estabelecidas as concentrações a serem utilizadas nos experimentos 

posteriores. O gráfico demonstra discreta oscilação mediante o aumento da 

concentração da Marinobufagenina, o que nos leva a inferir que a amostra não 

apresenta comportamento concentração dependente. Logo, as concentrações 

selecionadas foram a CI50 (0,75 µM), a metade da CI50 (0,375 µM) e o dobro da 

mesma, (1,5 µM) para todos os ensaios posteriores ao MTT. 

 

 

Figura 10. Perfil antiproliferativo da Marinobufagenina frente à linhagem PC3 após 24 horas 

de tratamento determinado pelo método MTT. 
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4.2 Avaliação do efeito da Marinobufagenina sobre a viabilidade celular frente à 
linhagem PC3- Exclusão do corante azul de Trypan e Citometria de fluxo 

 

O ensaio da exclusão do azul de Trypan foi realizado no intuito de 

observar a ação da Marinobufagenina sobre as células de adenocarcinoma de 

próstata (PC3) após 24 horas de incubação. 

A Figura 11 mostra o efeito da Marinobufagenina sobre a inibição do 

crescimento e morte celular. Nas três concentrações utilizadas, observou-se uma 

diminuição estatisticamente significante (p<0,05) do número de células em relação 

ao controle negativo (cerca de 50%, já desde a menor concentração), o que 

evidencia o potencial antiproliferativo da amostra teste e reforça os achados sobre 
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citotoxicidade observados no método do MTT. Mediante os três tratamentos, o 

número de células foi inibido semelhantemente, o que reforça o dado exposto no 

experimento anterior. 

 Em relação ao controle positivo, foi utilizada a doxorrubicina, um 

antineoplásico já comumente utilizado na prática clínica, inclusive no tratamento de 

câncer de próstata. A doxorrubicina, na concentração de 0,22 μM, demonstrou 

potencial citotóxico significativo em relação ao controle negativo, dado observado na 

Figura 11. 

 

Figura 11. Efeito da Marinobufagenina na viabilidade de PC3 determinado pelo ensaio por exclusão 

de azul de Trypan após 24 horas de tratamento. 
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O controle negativo (C) foi tratado com o veículo utilizado para diluir as substâncias testadas. 

A doxorrubicina 0,22 μM (DOX) foi utilizada como controle positivo.  

Ouabaína 0,27 Μm (OUA) foi utilizada como padrão de comparação de inibidor de (Na/K)-ATPase. 

A marinobufegenina (RM20) foi utilizada na concentrações 0,37, 0,75 e 1,5 μM. 

Os dados correspondem à média ± E.P.M de três experimentos independentes. *p < 0,001; 

comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Newman Keulls 

 

A viabilidade também foi estipulada por citometria de fluxo, através da 

quantificação da densidade celular. Observando-se a Figura 12, o controle positivo, 

Ouabaína mais uma vez não demonstrou diminuição considerável do número de 

células, o que corrobora com os achados no ensaio do azul de Trypan Figura 11. A 

Doxorrubicina foi utilizada como um segundo controle positivo na concentração de 

0,22 µM e inibição da viabilidade celular significante em relação ao controle 
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negativo.  Novamente observou-se uma diminuição significativa do número de 

células de todos os tratamentos estabelecidos para a Marinobufagenina em relação 

ao controle negativo. Comparando-se a Doxorrubicina, a Marinobufagenina obteve 

percentuais de inibição tão significantes quanto o controle positivo. 

 

 

Figura 12. Efeito da Marinobufagenina sobre a proliferação celular das células PC3, avaliado por 

densidade celular, determinada por citometria de fluxo. 
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O controle negativo (C) foi tratado com o veículo utilizado para diluir as substâncias testadas. 

A doxorrubicina 0,22 μM (DOX) foi utilizada como controle positivo.  

Ouabaína 0,27 Μm (OUA) foi utilizada como padrão de comparação de inibidor de (Na/K)-ATPase. 

A marinobufegenina (RM20) foi utilizada na concentrações 0,37, 0,75 e 1,5 μM. 

Os dados correspondem à média ± E.P.M de três experimentos independentes. *p < 0,001; 

comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Newman Keulls 

 

 

4.3 Avaliação da integridade da membrana e do ciclo celular de células PC3 
tratadas com Marinobufagenina por citometria de fluxo 

 

Para dar início aos estudos do mecanismo de ação da Marinobufagenina, 

utilizou-se a técnica de citometria de fluxo e através dela observamos os índices de 

integridade de membrana, o ciclo celular e a ligação a anexina + 7 AAD. 
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A integridade de membrana é verificada a partir do contato das amostras 

com o iodeto de propídeo, um corante hidrossolúvel. Através deste contato, se 

houverem células com membrana não integra, o reagente ingressa na célula e 

associa-se ao núcleo, fluorescendo e tornando a célula de membrana não íntegra 

detectável ao citômetro, este princípio as diferencia das células de membrana 

íntegra. 

Analisando-se o gráfico presente na Figura 13, vê-se que, em um período 

de incubação de 24 horas, nenhum dos controles positivos (Ouabaína 0,27μM, 

doxorrubicina 2 e 3 μM) apresentou significativa redução do número de células com 

membrana íntegra em relação ao controle negativo. A Marinobufagenina seguiu o 

mesmo padrão em todas as concentrações testadas, mantendo uma média de 

96,3% do índice de células com membrana íntegra, enquanto no controle negativo, o 

valor foi de 97,1%. 

 

 

Figura 13. Efeito da Marinobufagenina sobre a proliferação das células PC3, avaliado pela 

integridade de membrana, determinada por citometria de fluxo. 
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O controle negativo (C) foi tratado com o veículo utilizado para diluir as substâncias testadas. 

A doxorrubicina 0,22 e 3,0 μM (DOX) foram utilizadas como controle positivo.  

Ouabaína 0,27 Μm (OUA) foi utilizada como padrão de comparação de inibidor de (Na/K)-ATPase. 

A marinobufegenina (RM20) foi utilizada na concentrações 0,37, 0,75 e 1,5 μM. 

Os dados correspondem à média ± E.P.M de três experimentos independentes.  

Comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Newman Keulls 
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4.4 Análise do efeito da marinobufagenina sobre o ciclo celular de células PC3 

 

Ainda através da citometria de fluxo, foi analisado o ciclo celular de 

células de adenocarcinoma prostático (PC3), após a incubação com os controles 

negativo (tratado com DMSO), positivo (Ouabaína 0,27 μM e doxorrubicina 0,22 µM) 

e as concentrações de 0,375, 0,75 e 1,5 μM da Marinobufagenina. 

De acordo com o gráfico gerado (Figura 14), observamos que a maior 

parte das células do controle negativo se encontram em G0/G1. Comparando-as aos 

controles positivos, observa-se uma modificação em relação à doxorrubicina 0,22 

μM, que demonstrou significativa diminuição de G0/G1, e relevante aumento do 

número de células nas fases S e G2/M. A Ouabaína, ainda que sutilmente, 

demonstrou diferenças significativas em relação ao controle negativo, tendo 

diminuição do número de células em G0/G1 e aumento nas fases S e G2/M. 

Os gráficos relativos à Marinobufagenina mostram, desde a menor 

concentração, uma tendência ao acúmulo de células paradas em G2/M em relação 

ao controle negativo. Nesta concentração, o número de células nesta fase do ciclo 

praticamente dobra quando comparadas aos achados no controle negativo. Na CI50 

e na maior concentração, a quantidade de células em G2/M continua aumentando. 
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Figura 17. Efeito da Marinobufagenina sobre as fases do ciclo celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O controle negativo (C) foi tratado com o veículo utilizado para diluir as substâncias testadas. 

A doxorrubicina 0,22 μM (DOX) foi utilizada como controle positivo.  

Ouabaína 0,27 Μm (OUA) foi utilizada como padrão de comparação de inibidor de (Na/K)-ATPase. 

A marinobufegenina (RM20) foi utilizada na concentrações 0,37, 0,75 e 1,5 μM. 

Os gráficos apresentados foram obtidos utilizando o programa ModFit LT. *, p < 0.05, comparado com 

o controle por ANOVA seguido de teste Newman Keuls. 

*Ilustração de uma replicata representativa de cada experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G0/G1: 41,89% 

S: 15,67% 

G2/M: 42,07% 

Marinobufagenina 1,5μM 

G0/G1: 48,43% 

S: 14,67% 

G2/M: 36,89% 

Marinobufagenina 0,375μM 

G0/G1: 40,69% 

S: 15,20% 

G2/M: 44,11% 

Marinobufagenina 0,75μM 

Controle 

negativo 
G0/G1: 59,99% 

S: 23,42% 

G2/M: 16,59% 

Doxorrubucina 0,22 μM 

G0/G1: 10,19% 

S: 39,58% 

G2/M: 50,23% 

Ouabaína 0,27 μM 

G0/G1: 54,74% 

S: 22,72% 

G2/M: 23,37% 
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4.5 Avaliação de morte celular por externalização da fosfatidilserina 

 

Um método utilizado para a avaliação de morte celular é a indentificação 

da externalização da fosfatidilserina. Este evento é uma das primeiras alterações 

que ocorrem na via de morte celular apoptótica. A fim de analisar um possível 

envolvimento do mecanismo de morte celular por apoptose no mecanismo de ação 

da marinobufagenina, a externalização da fosfatidilserina foi avaliada por citometria 

de fluxo após 24 horas de tratamento nas concentrações de 0,375, 0,75 e 1,5 μM 

(Figura 15). A doxorrubicina 0,22 μM foi utilizada como controle positivo e a 

ouabaína 0,27 μM como padrão de comparação para inibidores da (Na/K)-ATPase. 

Os resultados foram analisados e, como observado na figura 16, 

comparando-se ao controle, graficamente está demonstrado que houve uma 

diminuição do número de células viáveis no tratamento com a marinobufagenina 0,6 

μM e um aumento discreto, porém significante (p<0,05) nos índices de apoptose 

tardia na CI50 e no dobro da mesma, em relação ao controle negativo. Nestas duas 

concentrações, também foi observada uma elevação de debris celular. No controle 

positivo, doxorrubicina 0,22 μM, registrou-se um aumento significativo de células em 

apoptose inicial. A ouabaína não demonstrou significativas diferenças em relação ao 

controle negativo na concentração e período de incubação utilizados. 
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Figura 19. Representação gráfica do efeito do composto marinobufagenina sobre a externalização da 

fosfatidilserina em células de adenocarcinoma prostático (PC3) determinado por citometria de fluxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizou-se Anexina V-PE e 7-AAD, após 24 horas de incubação.  

O controle negativo (C) foi tratado com o veículo utilizado para diluir as substâncias testadas.  

A doxorrubicina 0,22 μM (DOX) foi utilizada como controle positivo.  

Ouabaína 0,27 Μm (OUA) foi utilizada como padrão de comparação de inibidor de (Na/K)-ATPase. 

A marinobufegenina (RM20) foi utilizada na concentrações 0,37, 0,75 e 1,5 μM. 

Os dados correspondem à média ± E.P.M. de três experimentos independentes.  

Cinco mil eventos foram contados em cada experimento.  

*p<0,05; A análise dos dados foi realizada comparando com o controle negativo por ANOVA seguido 

pelo teste de Newman Keulls. 
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Figura 20. Efeito do composto marinobufagenina sobre a externalização da fosfatidilserina em 

células de adenocarcinoma de próstata (PC3), determinado por citometria de fluxo. 
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Utilizou-se Anexina V-PE e 7-AAD, após 24 horas de incubação.  

O controle negativo (C) foi tratado com o veículo utilizado para diluir as substâncias testadas.  

Ouabaína (0,27 μM) e doxorrubicina (0,22 μM) foram utilizadas como controles positivos.  

Os dados correspondem à média ± E.P.M. de três experimentos independentes.  

Cinco mil eventos foram contados em cada experimento.  

* p <0,05; comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Newman Keulls. 

 

 

4.6 Avaliação da ação da Marinobufagenina sobre a proliferação, viabilidade e 
alterações morfológicas em células PC3 por xCELLigence 

 

A fim de avaliar o comportamento cinético das células submetidas ao 

tratamento com o bufadienolídeo marinobufagenina, utilizou-se a metodologia do 

xCELLigence, cujo princípio consiste em avaliar o padrão de crescimento da 

linhagem e como o contato prolongado entre a amostra e a célula afeta esse padrão.  

Para este ensaio foram utilizados 16 poços, 15 deles com células da 

linhagem PC3, enquanto um deles possuía apenas meio completo utilizado 

normalmente para o plaqueamento das células. Ao controle negativo foi 

acrescentado DMSO, o veículo utilizado para solubilizar as amostras. As amostras 

selecionadas para o teste foram diluídas em RPMI, para evitar uma concentração 

elevada de DMSO no poço. 
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Foram utilizados como controles positivos a Ouabaína 0,27 μM, e taxol 

0,10 μM, um fármaco citostático já utilizado na prática clínica. As células foram 

tratadas com Marinobufagenina (RM20) nas concentrações de 0,375, 0,75 e 1,5 μM. 

De acordo com o gráfico representado na Figura 17, em relação ao 

controle negativo, percebe-se que nas células tratadas com Ouabaína houve um 

declínio do número de células. Já as células submetidas ao tratamento com taxol 

apresentaram parada na proliferação celular, já a partir das primeiras horas de 

incubação, quando comparadas ao controle negativo. 

A Marinobufagenina apresentou um comportamento diferenciado das 

células do controle negativo e positivo, percebido a partir do desenho gráfico. Em 

todas as concentrações testadas, as células tratadas com o bufadienolídeo 

apresentaram pico no gráfico no período de incubação de 6 a 10 horas, o que foi 

associado a um provável aumento em seu volume ou severas modificações no seu 

padrão morfológico. Logo após esse período, as células sofreram um brusco declínio 

em seu índice. 

 

 

 

CONTROLE 

NEGATIVO 

PACLITAXEL 0,1 

OUABAÍNA  0,27 

RM20 0,37 

RM20 1,5 

RM20 0,75 
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Figura 17. Avaliação da ação da Marinobufagenina sobre a proliferação, viabilidade e alterações morfológicas em células PC3 por xCELLigence 
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4.7 Avaliação do efeito da Marinobufagenina em células PC3 sobre a 
morfologia e citoesqueleto celular por corante panótico e microscopia 
confocal 

 

A linhagem PC3 apresenta forma de fuso, ou seja, as células têm 

morfologia alongada e citoplasma ligeiramente granuloso, segundo o que foi 

observado nas lâminas do controle negativo (Figura 18-A). Em células tratadas com 

ouabaína (Figura 18-B), utilizada na concentração de 0,27 μM, observou-se poucas 

variações em relação ao controle negativo. As células que diferiam do controle 

apresentaram morfologia arredondada, algumas coradas apenas no núcleo, o que 

indica visualmente uma grande diminuição do citoplasma.  

Nas células submetidas ao tratamento com a Marinobufagenina, na 

concentração 0,375 μM (Figura 18-C), observou-se que uma quantidade significante 

de células apresentava halos de coloração mais clara que o citoplasma ao redor do 

núcleo (halos perinucleares). Já nesta concentração pode-se observar a diferença 

da morfologia em relação ao controle negativo. As células já não mais apresentam o 

típico formato fusiforme e o volume citoplasmático já demonstra certa diminuição. 

Algumas células binucleadas também foram percebidas nestas lâminas, mas não se 

observou indícios de células em mitose. Já as células expostas às concentrações de 

0,75 e 1,5 μM (Figura 18-D e E). Percebeu-se evidente retração citoplasmática, em 

sua maioria, em praticamente todos os campos, característica que torna o núcleo 

bastante evidente. Também não foi observada presença de figuras mitóticas nas 

células visualizadas nos tratamentos com a CI50 e o dobro. Ausência de 

fragmentação nuclear e de formação de corpos apoptóticos também deve ser 

ressaltada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Figura 18. Efeito da marinobufagenina sobre a morfologia celular de células PC3. 

   

Controle Negativo (DMSO)    Ouabaína 0,27 μM 

 

 

  

RM20 0,375 μM     RM20 0,75 μM 

 

 

RM20 1,5 μM 

 

Células com estrutura morfológica modificada/ Amorfas (       ); 

Células com extensa retração citoplasmática (       ); 

Células apresentando halo perinuclear (       ); 
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Posteriormente, ainda no intuito de realizar observações acerca da 

morfologia celular realizou-se a avaliação do citoesqueleto por microscopia confocal.  

Após um período de 24 horas as células foram incubadas com anticorpos 

específicos para marcação da actina e núcleo.  

As células do controle negativo apresentaram-se alongadas, sua 

cromatina nuclear bem espalhada, e a actina homogeneamente distribuída ao longo 

do seu comprimento. Observaram-se algumas células em divisão. Nas células 

tratadas com controle positivo, taxol, observou-se a presença de células 

arredondadas, que provavelmente estavam iniciando o processo de divisão, porém 

sem êxito, uma vez que a amostra possui comportamento antiproliferativo e 

citostático, tendo em seu ciclo um acumulo de células em G2/M. Percebeu-se uma 

modificação na distribuição da cromatina nuclear, que se encontrava bastante 

heterogênea (Figura 19).   

No também controle positivo, ouabaína, observou-se figuras 

homogeneamente divididas entre células semelhantes às encontradas no controle 

negativo, e células de morfologia circular e de citoplasma bastante escasso.   

Das células tratadas com a Marinobufagina (ou RM20), a maior parte 

manifestou características morfológicas arredondadas com elevada retração 

citoplasmática e algumas evidenciaram pontos concentrados de actina em ambas as  

concentrações (0,375, 0,75 e 1,5 μm) as quais as células foram expostas. Nenhuma 

célula em mitose foi vista. 
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Figura 19. Efeito da marinobufagenina sobre o citoesqueleto celular de PC3 em cultura; evidenciados 

pela marcação de actina e núcleo. 

   

Controle Negativo (DMSO)                                            Taxol 100 nM 

   

Ouabaína 0,27 μM                                                          RM20 0,375 μM  

   

RM20 0,75 μM                                                                 RM20 1,5 μM 

Corantes utilizados: actina (Phalloidin/ Alexa 488); núcleo (DAPI). 
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4.8 Avaliação do potencial genotóxico da marinobufagenina sobre o DNA de 
células PC3 através do ensaio alcalino do cometa  

 

A avaliação do potencial genotóxico em CMSP, tratadas com o composto 

marinobufagenina, foi realizada pelo ensaio do cometa em condições alcalinas. 

A figura 20 mostra que o composto testado não foi capaz de induzir dano 

à fita de DNA, portanto não foi genotóxico em CMSP. Já a ouabaína 0,27 μM induziu 

danos significativos (p< 0,001) à molécula de DNA representados pela média do 

índice de dano: 136,58 (CMSP). 

 

 

Figura 20. Efeito da amostra marinobufagenina sobre a indução de dano ao DNA em CMSP e PC3, 

após 24 horas de incubação. 
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O controle negativo (C) foi tratado com o veículo utilizado para diluir as substâncias testadas. 

Ouabaína (0,27 μM) foi utilizada como controle positivo.  

A marinobufegenina (RM20) foi utilizada na concentrações 0,37, 0,75 e 1,5 μM. 

Os dados correspondem à média ± E.P.M de três experimentos independentes. *p < 0,001; 

comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Newman Keulls. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os glicosídeos cardíacos constituem uma classe de compostos isolados 

de plantas e animais. Estudadas há alguns anos, estas moléculas vem ocupando 

importante papel no tratamento da insuficiência cardíaca. Embora venham sendo 

utilizadas apenas para este fim, tem-se observado outras propriedades inerentes a 

estes compostos, como seus efeitos citotóxicos. Seu mecanismo de ação tem-se 

mostrado bastante complexo, mas sabe-se que existe uma participação importante 

da bomba (Na+, K+)-ATPase neste efeito. Além disso, alguns glicosídeos cardíacos 

endógenos como a Marinobufagenina, Ouabaína e Digoxina são encontrados 

naturalmente no organismo humano, em alguns casos, em estados patológicos 

(BABULA et al., 2013).  

Contudo, Xie e colaboradores (2013) afirmam que as propriedades 

anticâncer dos glicosídeos cardíacos com leves ou mesmo nenhum efeito colateral, 

podem estar associadas ao alto número de bombas de sódio e potássio ATPase 

expressas em linhagens tumorais.  

Na década de 80, Goldin e colaboradores realizaram um estudo no qual 

foram acompanhados 127 pacientes oncológicos. Destes, alguns recebiam 

digitálicos devido à condições cardíacas e outros não. Após quatro anos sendo 

acompanhados pelos pesquisadores, observou-se que os pacientes tratados com 

digitálicos apresentaram menores índices de mortalidade por câncer que os não 

tratados. Além disso, outro grupo de pesquisa analisou os mesmos pacientes vinte 

anos após o acompanhamento de Goldin e o mesmo concluiu que, a longo prazo, os 

pacientes tratados com digitálicos continuaram apresentando menor índice de 

mortalidade comparando-se aos não tratados, o que nos leva a inferir que estes 

compostos possuem uma atividade anticancerígena (A ELBAZ et al., 2012). 

 A bomba de Na/K-ATPase faz parte da família ATPase do tipo-P e foi 

identificada como uma bomba de íons transdutora de energia. Ela mantém a 

homeostase iônica em células animais através do transporte de Na+ e K+ através da 

membrana celular (SKOU, 1965; LINGREL et al., 1990). Esta bomba exibe também 

outras importantes funções fisiológicas. Duran e colaboradores (2007), por exemplo, 

afirmam que a (Na/K)-ATPase é uma enzima essencial à próstata, devido a seu 

papel essencial na produção do citrato, um importante constituinte do fluido seminal. 
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Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial 

citotóxico do bufodienolídeo Marinobufagenina em um painel de linhagens tumorais, 

bem como determinar o possível mecanismo de ação desta toxicidade, 

particularmente em células de adenocarcinoma prostático humano (PC3). 

Os esteroides cardiotônicos compreendem duas classes químicas: 

cardenolídeos (ex: ouabaína) e os bufadienolídeos (ex: marinobufagenina) 

(SCHONER, 2008; TIAN et al., 2009).  

Bufonidae é uma família de sapos composta por aproximadamente 471 

espécies em 33 gêneros (PRAMUK, 2006). Extratos extraídos de venenos de sapos 

das espécies Rhinella marina e Rhaebo guttatus testados anteriormente por Ferreira 

et al. (2013) predisseram a interessante atividade antiproliferativa de compostos 

isolados dos mesmos venenos. Nove extratos foram testados em quatro tipos 

celulares tumorais diferentes (HL-60, HCT-116, OVCAR-8 e SF-295) e pelo menos 

cinco deles demonstraram atividade anticâncer bastante promissora, incluindo 

elevados índices de seletividade quando comparada sua atividade em células 

normais (FERREIRA et al.; 2013).  

Outros estudos de avaliação do padrão citotóxico mostraram que todos os 

bufadienolídeos naturais e seus derivados exibiram moderada a forte atividade 

contra as linhagens tumorais humanas HL-60, SF-295, MDA-MB-435, HCT-8 sem 

demonstrar capacidade hemolítica (PUSCHETT; AQUNANNE; UDDIN, 2010). 

Por pertencer a uma classe de semelhante ação ao bufadienolídeo, a 

ouabaína foi selecionada como controle positivo para efeitos de comparação em 

todos os experimentos realizados. Esta molécula é extensamente estudada e sabe-

se que ela age através da inibição específica da atividade catalítica e transporte 

iônico da bomba de (Na, K)- ATPase, por meio da interação com uma fenda na 

superfície celular, que envolve uma variedade de grupos funcionais que se localizam 

na subunidade α e em menor intensidade na subunidade β (CROYLE; WOO; 

LINGREL, 1997; CRAMBERT et al., 2004). Além disso, Tian e colaboradores (2009) 

observaram que a ouabaína aumenta a endocitose e a degradação da bomba de 

Na/K-ATPase em células de câncer de próstata DU145.  

Outros estudos apresentam evidências de que a ouabaína induz dois 

tipos de ação anticâncer em células de adenocarcinoma independente de hormônios 

(PC3): baixas concentrações de ouabaína induzem o aumento da expressão de Par-

4 (prostate apoptosis response 4) e sensibilizam as células aos efeitos 
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antiproliferativo/ citotóxico; enquanto altas concentrações de ouabaína induzem a 

modificações do potencial de membrana mitocondrial, a manutenção da produção de 

EROS e altos índices apoptose em células PC3 (HUANG et al, 2004). 

Os dados relacionados à citotoxicidade corroboram os nossos achados 

sobre a Marinobufagenina, no MTT. A amostra, testada em seis linhagens tumorais 

humanas (MDAMB-435, HCT-8, K562, MCF7, HEPG2 e PC3) em um período de 

incubação de 72 horas, manteve um padrão de citotoxicidade similar aos resultados 

observados no estudo anteriormente realizado com os extratos.  

A marinobufagenina (RM20) e ouabaína também foram submetidas ao 

ensaio do MTT em células da linhagem B16F10 (melanoma murino) e L929 

(fibroblasto murino) para que fossem observadas as diferenças de seus 

comportamentos em comparação às células humanas. As bombas de (Na, K)- 

ATPase, presentes em células de roedores, demonstram afinidade drasticamente 

menor por glicosídeos cardíacos do que as presentes em células humanas (KATZ et 

al., 2010; BANULS et al., 2013), o que foi observado também em nossos estudos.  

Isso se dá devido ao fato de que existem duas mutações na subunidade α das 

bombas de células murinas em comparação com as humanas (MIJATOVIC et al., 

2007; BANULS et al., 2013).  

Além disso, Yang et al. demonstraram que a ausência relativa da unidade 

α3 na (Na, K)- ATPase em roedores também pode ser uma fator que colabora com a 

não responsividade destas células aos glicosídeos cardíacos. Por outro lado, Lin e 

colaboradores (2010) ressaltam a relevância da subunidade α1 para o crescimento 

do tumor e sobrevivência da célula neoplásica. Esses dados corroboram com os 

resultados encontrados no experimento do MTT, nas linhagens murinas: ambas 

resistiram ao tratamento com o glicosídeo e com o bufadienolídeo. 

Um equilíbrio entre os efeitos terapêutico e toxicológico de uma 

substância é um parâmetro importante para verificar a aplicabilidade farmacológica 

de um composto específico (MARQUES, 2012). A característica essencial de um 

candidato a fármaco anticâncer eficaz é a sua capacidade de matar (ou inibir a 

proliferação de células de câncer humano) em concentrações que não afetam 

significativamente as células não malignas humanas. Se a droga candidata não 

apresenta esse recurso, não é relevante se ela pode ou não matar células 

cancerosas em baixas concentrações. O motivo seria que a concentração de droga 

necessária para matar as células tumorais de pacientes com câncer também 
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destruiria as células normais e, portanto, seria letal para estes pacientes 

(CALDERÓN-MONTAÑO et al., 2014).  

Soares (2013) realizou testes em uma série de bufadienolídeos, incluindo 

a marinobufagenina, em células mononucleadas do sangue periférico de indivíduos 

sadios, encontrando como CI50 em 72 horas de incubação 0,57 mM. Conflitando este 

resultado com nossos achados no MTT, no mesmo período de incubação, em 

células de adenocarcinoma de próstata (0,12 μM), observamos que a amostra 

testada alcançou um índice de seletividade de cerca de 4,75 vezes.  

Além disso, a amostra testada não causou dano à integridade da 

membrana celular, o que confirma os achados de Machado (2014), quando 

submeteu eritrócitos de camundongos a incubação com o bufadienolídeo e observou 

que o mesmo não causava hemólise, o que sugere que seu mecanismo de ação 

está relacionado à outra atividade que não a lise da membrana plasmática, o que é 

bastante favorável, uma vez que todas as células possuem membrana plasmática e 

este mecanismo implicaria em uma falta de seletividade em relação à células não 

tumorais. 

Ainda explorando os efeitos do bufadienolídeo sobre células PC3, foi 

verificada sua influência sobre o padrão proliferativo, viabilidade e alterações 

morfológicas através do XCELLigence. A ouabaína 0,27 μM apresentou 

comportamento antiproliferativo em relação ao controle negativo. O taxol apresentou 

o comportamento citostático esperado na concentração de 100 nM. Já a 

marinobufagenina apresentou, nas três concentrações testadas, uma elevação do 

índice celular, que alcança um pico em um período de incubação de 6 horas e após 

esse pico, inicia-se um declínio brusco (nas duas maiores concentrações), 

originando curvas íngremes, o que pode implicar em uma altração do padrão de 

impedância das células, como por exemplo, aumento do volume celular ou outras 

alterações em sua morfologia. 

A partir dos dados observados nos ensaios do MTT , exclusão do azul de 

Trypan e densidade celular podemos afirmar que os picos gerados no gráfico do 

XCELLigence não são indicativo de um comportamento proliferativo, mas sim de 

uma modificação na estrutura celular, uma vez que o gráfico formado é gerado 

também através dos dados relacionados ao padrão de adesão e movimentação 

celular. Logo, inferimos que as células exibem um comportamento em que seu 

volume é aumentado ou sua morfologia é profundamente alterada. 



69 

 

Corroborando os resultados acima descritos, alterações morfológicas 

foram observadas por Chen e colaboradores (2014) em células LN229, uma 

linhagem de glioblastoma, após a incubação com a ouabaína 1 μM. Após um 

período de 3 a 6 horas, as células sofreram um aumento do volume e sua aparência 

tornou-se granulosa, o que, segundo o autor, indica um sinal de deterioração da 

membrana celular. Após 24 horas, esse tamanho regrediu, mesmo com as células 

ainda em contato com a amostra. Este mecanismo de diminuição do volume foi 

associado ao efluxo de K+ e confirmado a partir de outros testes realizados (CHEN, 

2014). 

Apesar de o transporte funcional da (Na+/K+)-ATPase ter sido investigado 

extensivamente, evidências recentes sugerem que a bomba de sódio pode estar 

envolvida na indução da junção de células epiteliais e polaridade (RAJASEKARAN 

et al., 2001; RAJASEKARAN et al., 2003), motilidade celular (RAJASEKARAN et al., 

2001), sinalização celular (XIE, 2003), dinâmica da actina (RAJASEKARAN et al., 

2001; RAJASEKARAN et al., 2003) e câncer (RAJASEKARAN, 1999; 

RAJASEKARAN, 2003; ESPINEDA et al., 2003; ESPINEDA et al., 2004).  

Em células renais e cardíacas de roedores, uma cascata de eventos 

ocorre seguida da interação com a ouabaína com uma pequena fração da (Na+/K+)-

ATPase. Após a inibição da bomba de Na+ pela ouabaína, a concentração de Na+ 

intracelular aumenta, o que é seguido de um gradual aumento ou oscilação na 

concentração de Ca++ intracelular. Esse aumento pode ser parte ou resultado desta 

cascata (HANSEN, 2003; ARNAIZ, 2014), esses fatos corroborariam os achados no 

experimento do XCELLigence, uma vez que foram observadas alerações na 

morfologia celular.  

A nível celular, o aumento dos níveis de Ca+ desencadeia uma grande 

variedade de processos fisiológicos, incluindo a proliferação, morte e migração 

(Clapham, 2007). Portanto, não surpreende que a sinalização aberrante de cálcio 

induza a um amplo espectro de doenças metabólicas (MASUYAMA, 2014), 

degenerações neuronais (CHEN et al., 2011), imunidade (SHAW & FESKE, 2012) e 

malignidade (LAFERLA, 2002).  

A importância da sinalização intracelular de Ca++ em células em migração 

tem sido estudada. O uso de pequenas moléculas inibitórias e ativadores de canais 

de Ca++ sugerem que o Ca++ intracelular está por trás da migração de células, 

regulando tanto a sua adesão quanto retração (MANDEVILLE; GHOSH & 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Lores%20Arnaiz%20GR%5Bauth%5D
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MAXFIELD, 1995). 

O mecanismo inotrópico positivo dos glicosídeos cardíacos é interpretado 

como um aumento intracelular da concentração de Na+ em miócitos cardíacos 

devido à inibição da (Na+/K+)-ATPase. Este aumento da concentração de Na+ reduz 

a extrusão de Ca++ pelo permutador de Na+ / Ca++, levando a um aumento na 

concentração de cálcio citoplasmático. Através do sistema de actina/miosina, o Ca++ 

citoplasmático elevado provoca um aumento da força de contração do músculo 

cardíaco (HAVIV; KARLISH, 2013). 

Logo, diante do exposto, e com base nos dados da literatura, distúrbios 

na bomba de Na+ e K+ podem causar modificações nas atividades de outras bombas 

presentes nas células, como a bomba de troca Na+/Ca++. Dessa forma, um aumento 

de sódio intracelular provocaria um acréscimo na atividade desta bomba, fazendo 

com que ela expulsasse o sódio excedente e retivesse maior quantidade de Ca++ 

proveniente das trocas com o meio extracelular no interior da célula. Como 

consequência, a concentração de Ca++ intracelular aumentaria e desencadearia 

vários eventos celulares, inclusive efeitos relacionados à migração e desorganização 

da actina, como observado nas células tratadas com o bufadienolídeo, nos 

experimentos relacionados à morfologia celular (XCELLigence, diferenciação núcleo/ 

citoplasma por corante panótico e microscopia confocal). 

O Ca++ também demonstra estar intimamente relacionado a vias de ação 

de alguns glicosídeos cardíacos. Experiências com roedores geneticamente 

modificados reforçam um papel central da isoforma α2 na mediação do efeito 

inotrópico dos glicosídeos cardíacos e modulação preferencial de transientes de 

Ca++ e do Ca++ liberado pelo retículo sarcoplasmático em miócitos cardíacos, em 

comparação com α1. A digoxina, o principal glicosídeo cardíaco utilizado na clínica 

atualmente, apresenta uma estreita janela terapêutica devido à toxicidade causada 

pela sobrecarga de Ca++. Essa sobrecarga, produzida pela inibição excessiva da 

(Na, K)-ATPase em miócitos, leva à arritmia e é potencialmente letal. Assim, um 

glicosídeo cardíaco α-específico poderia exercer o efeito inotrópico positivo, sem o 

efeito secundário indesejável da sobrecarga de Ca++ devido à alta inibição cardíaca 

de (Na, K)-ATPase. Em adição a isso, pesquisas recentes mostram que a digoxina é 

um glicosídeo moderadamente α2 seletivo (BAUMAN; DIDOMENICO; GALANTER, 

2006).  
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A marinobufagenina é um glicosídeo cardíaco ligante de α1 (FEDOROVA 

et al., 2001), o que o torna um bom candidato a futuros testes em relação a provável 

incidência reduzida dos efeitos cardiotóxicos. Ao contrário de alguns fármacos já 

bem estabelecidos na prática clínica como a doxorrubicina, ciclofosfamida e 

trastuzumab, que apresentam elevado potencial cardiotóxico (ADÃO et al., 2013). 

Todas as células enfrentam uma grande quantidade de agressões ao 

DNA a partir de fontes endógenas, por exemplo, desaminação espontânea da 

citosina, erros de replicação e dano por radicais livres de oxigênio gerado como um 

produto do metabolismo normal e também a partir de fontes exógenas: UV, toxinas 

alimentares, hidrocarbonetos aromáticos, entre outros, isto soma um valor 

significativo que tem sido estimado em 10 000-40 000 rupturas dos filamentos de fita 

simples e até 50 rupturas dos filamentos de fita dupla por célula, por dia (VILENCHIK 

& KNUDSON, 2003).  

Para evitar que esses danos se acumulem como mutações para a 

próxima geração, os organismos vivos desenvolveram uma rede complexa e 

cuidadosamente orquestrada de proteínas conhecidas como resposta ao dano ao 

DNA, que inclui sensores que detectam e sinalizam danos no DNA às proteínas à 

jusante que irão paralisar o ciclo celular dando tempo para o reparo ou iniciar as vias 

de morte celular (POEHLMANN & ROESSNER, 2010; CHEN et al., 2012). 

Os checkpoints de dano ao DNA ocorrem ao longo do ciclo celular. O 

ponto de controle G1 é ativado pela sinalização de ATM a Chk2 e P53 entre outros 

alvos, previne a replicação do DNA danificado através do bloqueio da entrada na 

fase S (SHILOH, 2006). Se ocorrerem danos na fase durante a fase S ou o 

checkpoint em G1 for evadido, o checkpoint da fase S é ativado, bloqueando futura 

replicação. Danos remanescentes são detectados no checkpoint de G2, o qual 

previne a entrada das células na mitose (SMITH et al., 2010). 

Muitos fármacos eficazes contra o câncer exercem sua ação sobre as 

células que se encontram no ciclo celular, e são denominados fármacos ciclo-celular 

específicos (CCS). Os produtos naturais ciclo-celular específicos são um importante 

grupo de agentes antineoplásicos que se referem a muitos fármacos utilizados na 

terapia clínica oncológica e que não são de origem sintética (ALMEIDA et al., 2005).  

Dentre estes produtos, podemos citar os alcalóides vegetais, como os 

alcalóides da vinca (vimblastina e vincristina) que desempenham sua ação através 

da inibição do fuso mitótico ligando-se às proteínas microtubulares e, 
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conseqüentemente, interrompendo a divisão celular na metáfase; o taxol, que é um 

éster alcaloide que também exerce atividade sobre o fuso mitótico, dimerização da 

tubulina e estabilização dos microtúbulos protegendo-os da despolimerização, 

resultando no bloqueio da multiplicação celular, o que acarreta na perda da 

viabilidade celular (OLIVEIRA; ALVES, 2002) e as podofilotoxinas como o 

etoposídeo e tenoposídeo (derivados semissintéticos), que agem através do 

bloqueio das células em S e G2 e inibição da enzima topoisomerase II, promovendo 

lesão do DNA (CHABNER; CALABRESI, 1995; SALMONM, 1998; ALMEIDA et al., 

2005). 

Bufadienolídeos tem demonstrado potencial para atuar sobre o ciclo 

celular (DENG et al., 2015). Dentre eles, podemos citar moléculas como a 

Cinobufacini, que causa parada de células MDA-MB-231 na fase S (MA et al., 2012) 

, a bufalina, que interrompe o ciclo em células tumorais de ovário na transição G0/G1 

(TAKAI et al., 2008), e a bufotalina, que causa interferência no ciclo em G2/M, em 

células HepG2/ADM (ZHANG et al., 1992). 

No presente trabalho, a influência da marinobufagenina no ciclo celular de 

células PC3 também foi avaliada. Observou-se que a molécula possui características 

ciclo-específicas, uma vez que apresentou um significativo deslocamento de células 

para a fase G2/M em todas as concentrações testadas, em relação ao controle 

negativo.  

Estudos semelhantes realizados em outros bufadienolídeos comprovam a 

ação de muitos deles na parada do ciclo celular na fase G2 ou G2/M. Por exemplo, a 

arenobufagina, um agente intercalante do DNA em células de hepatocarcinoma 

(DENG et al., 2015); a bufalina, que desencadeia apoptose em células tumorais 

pancreáticas PANC-1 (LI et al., 2013) e a hellebrigenina, que também provoca morte 

por apoptose em células leucêmicas HL-60 (SOARES, 2013).  

A transição de G2 para M no ciclo celular pode ser bloqueada se o DNA se 

encontra danificado, assim prevenindo a mitose com cromossomos deteriorados 

após a replicação (TAYLOR; STARK, 2001). Baseado nesta informação e somando-

se a ausência de figuras mitóticas em lâminas coradas por corante panótico como 

também nas imagens reproduzidas por microscopia confocal, inferimos que a parada 

no ciclo celular poderia estar ocorrendo apenas em G2, e não na mitose.   

Segundo KUMMAR (2004), o ciclo celular para em um ponto onde a 

função de algum gene essencial está deficiente. Estudos realizados por Deng e 
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colaboradores (2015) com a arenobufagina demonstram que sua parada em G2 está 

intimamente relacionada aos danos que ela causa ao DNA, o que foi confirmado 

através da realização do ensaio do cometa, utilizado geralmente para detectar 

quebra de fitas de DNA (única e dupla) (KING et al., 1993; CAVALCANTI et al., 

2006; SOARES, 2013). A partir destes dados, podemos inferir que a substância 

causa inativação de algum gene essencial nas células tumorais testadas. Ensaios 

posteriores levaram os autores a concluir que a via acessada foi ATM/ATR-

Chk1/Chk2-Cdc25C. 

Para alcançar uma maior compreensão em relação à parada em G2/M e 

para efeito de comparação com os estudos desenvolvidos com outros 

bufadienolídeos, a marinobufagenina foi submetida ao ensaio alcalino do cometa em 

células mononucleadas do sangue periférico e na linhagem PC3. Observou-se que 

na sua CI50 (0,75 μM), a marinobufagenina não foi capaz de causar lesão direta ao 

DNA em nenhum dos tipos celulares testados, ou seja, a amostra não induz a 

quebra de fitas do DNA, demonstrando índices semelhantes ao controle negativo; ao 

contrário da ouabaína, que demonstrou ser uma amostra genotóxica na 

concentração de 0,27 μM  tanto em CMSP quanto na linhagem tumoral. 

Apesar de a marinobufagenina ocasionar parada no ciclo em G2/M, ainda 

não é claro o mecanismo que resulta nesta parada. Outros estudos têm 

demonstrado que o bufadienolídeo bufalina (DOMINGUEZ et al., 2001; PASTOR et 

al., 2002; 2003; SOARES 2013) e hellebrigenina (SOARES, 2013) também não 

causam dano direto ao DNA. 

Outras possibilidades de interação com o DNA seriam através da 

interação com as topoisomerases, enzimas responsáveis pelo reparo ao DNA 

danificado (RAO, 2013). Estudos realizados com a hellebrigenina (SOARES, 2013) e 

com a bufalina (PASTOR et al., 2002) sugerem sua atuação sobre a enzima 

catalítica topoisomerase II, o que poderia ser um alvo a ser estudado em relação a 

atividade da marinobufagenina. 

A perda de controle do ciclo celular após a inativação do p53 contribui 

para a instabilidade genômica, que leva ao aparecimento e progressão de tumores 

(VOGELSTEIN, LANE & LEVINE, 2000). Quando superexpresso, p53 bloqueia o 

ciclo celular em G1 e G2 (TAYLOR & STARK, 2001). As respostas do ciclo celular a 

danos no DNA são mais complexas quando ativadas por vias independentes do p53. 

Por exemplo, a perda de p53 elimina a parada em G1 em resposta a danos no DNA, 



74 

 

mas as células sem p53 ainda param o ciclo rapidamente em G2, o que mostra que, 

mesmo que a p53 contribua com a parada em G2, em resposta a danos ao DNA, as 

vias independentes de p53 também desempenham um papel importante (KASTAN, 

1991; PASSALARIS, 1999). 

As células PC3 são hemizigóticas para o cromossomo 17p e sua única 

cópia do gene p53 tem uma deleção de pb no códon 138, que causa um defeito no 

códon de posição 169 (CARROLL et al., 1993). Como resultado, as células PC3 não 

expressam a proteína p53 (RUBIN et al., 1991). 

Uma importante via independente de p53 em parada em G2 é controlada 

pelas proteinas quinases ATM e ATR (RUDOLPH & LATT, 1989; CLIBY et al., 1998). 

ATM é mutada na síndrome da susceptibilidade tumoral de ataxia telangiectasia 

(SPACEY; GATTI; BEBB, 2000) e, juntamente com a ATR, fosforila e ativa as serina-

quinases CHK1 e CHK2 (CHATURVEDI et al., 1999; LIU et al., 2000; MATSUOKA et 

al., 2000), que fosforilam a fosfatase CDC25, fazendo com que ela seja sequestrada 

no citoplasma ao se ligar a uma proteína da família 14-3-3 (FURNARI; RHIND; 

RUSSELL, 1997; KUMAGAI & DUNPHY, 1999; LOPEZ-GIRONA, et al., 1999; 

SANCHEZ et al., 1997). No citoplasma, CDC25 não pode desfosforilar CDK1, a 

CDK, que conduz as células de G2 à mitose. A desfosforilação de CDK1 por CDC25 

é normalmente necessária para a activação de CDK1 na fronteira de G2 para M 

(NURSE, 1990; PINES, 1995). Esta via também seria um ponto bastante 

interessante a ser estudado em relação a atuação da marinobufagenina no ciclo 

celular. 

Quimioterápicos que interagem com o DNA são extensamente utilizados 

na prática clínica para as diversas neoplasias, o que comprova a enorme 

importância desta classe de fármacos e corrobora o grande interesse acadêmico e 

tecnológico no desenvolvimento de novos análogos mais eficientes e menos tóxicos. 

Adicionalmente, em vários casos, a seletividade e eficiência destes agentes 

antineoplásicos têm sido aumentadas por uso de mecanismos de liberação 

controlada ou de citoproteção (GABIZON; SHMEEDA; BARENHOLZ, 2003).  

Evidências crescentes sugerem que os canais de iônicos e bombas estão 

envolvidos na regulação da proliferação e migração celular, e proteínas de canal têm 

demonstrado formar complexos macromoleculares com moléculas de adesão celular 

e outras proteínas de sinalização. Com a elucidação dos papéis dos canais iônicos e 

bombas sugere-se cada vez mais que sua regulação poderia contribuir para a 
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progressão do câncer. Sabendo que estas proteínas estão envolvidas em múltiplas 

características malignas de neoplasias malignas, vários canais iônicos e bombas 

seriam potenciais alvos para aplicação de novas terapias (LITAN; LANGHANS, 

2015).  

A externalização da fosfatidilserina (PS), presente na região interna da 

bicamada lipídica, é uma característica bioquímica relevante na detecção da 

apoptose (BRATON et al.,1997). A utilização de anexina V, uma proteína 

recombinante que interage forte e especificamente com os resíduos de 

fosfatidilserina, pode ser usada na identificação deste tipo de morte celular (ARUR et 

al,2003). 

A fim de avaliar o padrão de morte celular exercido pelo efeito da 

marinobufagenina, foi realizada, através de citometria de fluxo, a análise do padrão 

de morte celular com incubação de anexina + 7AAD. A doxorrubicina 0,22 foi 

utilizada como controle positivo. Essa metodologia é utilizada com o objetivo de 

caracterizar bioquimicamente a indução da apoptose. Percebeu-se que NAS 

concentrações testadas bem como neste período de incubação, apesar de haver um 

discreto aumento de células em apoptose tardia e debris, a apoptose não é a 

principal via de morte celular envolvida no efeito citotóxico da marinobufagenina, ao 

contrário dos estudos realizados com a hellebrigenina em HL-60 (SOARES, 2013), 

bufalina e cinobufagina em carcinoma hepatocelular (QI et al., 2011). 

Diante dos resultados apresentados e discutidos, observou-se o potencial 

antineoplásico importante da marinobufagenina. Esta molécula demonstrou um 

relevante potencial citotóxico e relativa seletividade para células tumorais, em 

comparação com células normais. Além disso, sua ação sobre o ciclo celular e 

características morfológicas são informações importantes para o início da elucidação 

do seu mecanismo de ação.  

Investigações de relação com a topoisomerase, ação na via ATM/ATR, 

quantificação de cálcio, estudo da influência de sua ação sobre a expressão de 

canais (Na+, K+)- ATPase  e perfil de morte celular seriam as nossas próximas 

diretrizes a serem exploradas futuramente. Além disso, estudos de proteômica 

seriam importantes no esclarecimento sobre os alvos moleculares envolvidos na 

ação da marinobufagenina, enquanto ensaios in vivo constituiriam importante 

ferramenta para demonstrar o efeito desta amostra em organismos complexos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A marinobufagenina, um bufadienolídeo extraído de sapos da espécie 

Rhinella marina, possui potente atividade citótoxica em linhagens tumorais e 

demonstra ausência de atividade genotóxica em células normais e em 

adenocarcinoma de próstata (PC3). Esta molécula foi capaz de induzir parada na 

fase G2 do ciclo celular e modificações no citoesqueleto de células da linhagem PC3, 

com ativação da via apoptótica da anexina a partir de 0,75 μM. Os achados do 

presente estudo nos fizeram compreender a importante citotoxicidade deste 

bufadienolídeo candidato a molécula anticâncer. Contudo, outros experimentos 

devem ser realizados no intuito de elucidar seu mecanismo de morte celular e 

potencial terapêutico. 
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