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Cardenolídeos compõem uma classe de metabólitos especiais extraídos de espécies do gênero 

Digitalis. Possuem aplicação clínica no tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva atuando 

como inibidores específicos da bomba de Na+/K+-ATPase, promovendo um efeito inotrópico 

positivo. O análogo semissintético derivado da digitoxigenina, 3β-[2-(1-amantadina)-1-ona-

etilamina]-digitoxigenina (Amantadig), apresentou capacidade de supressão do crescimento de 

linhagens de células tumorais de próstata, rim e leucemia humana.2 Além do anel lactônico na 

posição C-17 e da hidroxila na posição C-14, estudos de relação estrutura/atividade 

demonstraram a relevância da presença de um átomo de nitrogênio ligado estereosseletivamente 

na posição C-3 do núcleo esteroidal do cardenolídeo. Assim, o presente trabalho tem como 

objetivo a obtenção de novos derivados da 3β-amino-digitoxigenina, a serem submetidos a 

ensaios de avaliação da atividade citotóxica frente a diferentes linhagens de células tumorais de 

mama. O resíduo industrial, rico em cardenolídeos da série A, foi obtido a partir do isolamento 

da digoxina de folhas de Digitalis lanata Ehrh., Plantaginaceae. A primeira etapa de purificação 

consistiu em uma filtração com carvão ativado para eliminação da grande maioria dos compostos 

não cardenolídeos. A fração enriquecida em glicosídeos cardíacos foi hidrolisada pelo uso de 

solução aquosa ácida e aquecimento, onde se obteve a digitoxigenina (aglicona). Este composto 

foi submetido a reações sequenciais de oxidação, redução, tosilação, azidação, aminação redutiva 

e introdução de um grupo cloreto de cloroacetila para obtenção de um composto intermediário 

que, após sofrer deslocamento do átomo de cloro por um átomo de iodo, foi acoplado com 

diferentes amino-compostos, possibilitando a obtenção dos derivados desejados. A 

citotoxicidade dos derivados foi avaliada frente a diferentes linhagens de células tumorais de 

mama, com diferentes padrões de expressões gênicas, (MCF-7, MDA-MB-231 e SKBR3). A 

citotoxicidade foi medida por meio do ensaio colorimétrico com sulforrodamina B (SRB), 

adotando como controle positivo a doxorrubicina. A metodologia sintética adotada se mostrou 

eficiente, com rendimentos superiores a 70% e todos os compostos obtidos foram caracterizados 

por análises em UPLC-MS e RMN. Os derivados testados apresentaram alta citotoxicidade 

frente às linhagens tumorais testadas. O derivado mais promissor será submetido a ensaio in vivo 

para se avaliar sua potencial aplicação como antitumoral para o câncer de mama.  
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