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RESUMO

O câncer de bexiga é uma das neoplasias mais comuns do trato urinário e o décimo tipo mais
incidente no mundo. Uma das principais alterações encontradas nestes tumores é a mutação
no gene TP53. A quimioterapia utilizada para o tratamento desse tumor causa sérios efeitos
colaterais. Neste sentido, estudos voltados para a descoberta de compostos naturais que
tenham efeitos antiproliferativos e sejam menos tóxicos são importantes. A naringina é um
composto polifenólico pertencente ao grupo dos flavonoides e encontrado, principalmente, em
frutas cítricas. Existem diversos estudos acerca dos efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios,
antimicrobianos e antivirais da naringina. Os efeitos da naringina em diversos tipos de câncer
também têm sido avaliados e a naringina tem demonstrado um promissor potencial
antitumoral. Entretanto, há poucos trabalhos mostrando o efeito da naringina em células
tumorais de bexiga. Desta maneira, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial antitumoral
da naringina (12,5; 25, 50, 100, 150, 200 e 400 µM) em duas linhagens celulares de câncer de
bexiga com diferentes status do gene TP53 (5637, tumor de grau intermediário e T24, tumor
de alto grau, ambas apresentando mutações em TP53, em diferentes locais do gene). Após o
tratamento, os efeitos da naringina com relação à citotoxicidade, sobrevivência clonogênica,
alterações morfológicas, migração celular, produção de espécies reativas de oxigênio,
mutagenicidade, progressão do ciclo celular e modulação da expressão gênica de FGFR3
foram observados. Os resultados demonstraram que a naringina foi citotóxica e reduziu
significativamente o número de colônias formadas, além de ter efeito pró-oxidante nas duas
linhagens celulares estudadas. A naringina também causou alterações morfológicas, inibiu a
migração celular e alterou a cinética do ciclo celular de ambas as linhagens celulares
avaliadas. Na linhagem 5637, a naringina ocasionou a parada do ciclo celular na fase G0/G1 e
na linhagem T24 na fase G2/M. Ainda, a naringina não apresentou efeitos mutagênicos e nem
alterou a expressão de FGFR3. Em conclusão, a naringina apresenta atividade
antiproliferativa em células de câncer de bexiga, independente do ponto de mutação em TP53.
Palavras-chave: câncer de bexiga, efeito antiproliferativo, flavonoide, naringina, TP53.

ABSTRACT

Bladder cancer is one of the most common malignancies of the urinary tract and is the 10th
most incident type of cancer in the world. One of the main alterations found in these tumours
is the mutation of the TP53 gene. Chemotherapy used in the treatment of this tumour causes
serious side effects. In light of this, it is important to discover and study new natural
compounds with antiproliferative effects which are less toxic to the human body. Naringin is a
polyphenolic compound that belongs to the flavonoids family. Naringin is found mainly in
citrus fruits. There are several studies regarding naringin’s antioxidative, anti-inflammatory,
antimicrobial and antiviral effects. The effects of naringin in various cancer types have been
evaluated and naringin has shown a promising antitumor potential. However, there are not
many studies presenting naringin’s effects on bladder cancer cells. Thus, the objective of this
study was to evaluate the antitumor potential of naringin (12,5; 25, 50, 100, 150, 200 e 400
µM) in two bladder cancer cell lines with different TP53 gene status (5637, intermediate
grade tumour, and T24, high grade tumour, both presenting distinct mutations of the TP53
gene). After the treatment, the effects of naringin were evaluated regarding its cytotoxicity,
clonogenic survival, morphological alterations, cellular migration, reactive oxygen species
production, mutagenicity, cell cycle progression and modulation of the FGFR3 gene
expression. Results showed naringin presented cytotoxic effects and reduction of the number
of colonies formed, in addition to the pro-oxidant effect in both cell lines studied. Naringin
also caused morphological alterations, inhibited cell migration and changed the cell cycle
progression of the two cell lines evaluated. Naringin caused a cell cycle arrest at G0/G1 for
5637 cells and at G2/M for T24 cells. Moreover, naringin has not presented mutagenic effects
in any of the cell lines studied and has not altered the expression of FGFR3. In conclusion,
naringin has antiproliferative activity in bladder cancer cells, which is independent of the
TP53 mutation point.
Keywords: antiproliferative effect, bladder cancer, flavonoid, naringin, TP53.
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1. INTRODUÇÃO

O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. No ano de 2020, foram
estimados 19,3 milhões de novos casos e quase 10 milhões de mortes mundialmente, devido a
esta doença (FERLAY et al., 2021). O câncer de bexiga é o décimo tipo de câncer mais
incidente no mundo e apresenta uma taxa de mortalidade de, aproximadamente, 13% (BRAY
et al., 2018). Estimaram-se cerca de 573.300 novos diagnósticos mundiais de câncer de bexiga
em 2020, com 212.500 mortes (FERLAY et al., 2021). No Brasil, a estimativa para cada ano
do triênio 2020-2022 é de 626.000 novos casos de câncer e de 10.640 novos casos de câncer
de bexiga. Em relação à incidência do câncer de bexiga, no Brasil, ocupa a 7ª posição em
homens e a 14ª posição em mulheres (INCA, 2020).
Diversos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento do câncer de bexiga,
sendo os principais o tabagismo e a exposição ambiental e/ou ocupacional a toxinas
(CUMBERBATCH; NOON, 2019). Existem diferentes tipos de câncer de bexiga e o mais
comum é o carcinoma de células uroteliais (aproximadamente 90% dos casos) (MIYAZAKI;
NISHIYAMA, 2017). O carcinoma urotelial de bexiga é dividido em superficial e músculoinvasivo, classificação feita de acordo com o estadiamento do tumor (SANLI et al., 2017).
Mutações no gene TP53 estão presentes em cerca de 50% dos casos de câncer de bexiga, e
estão associadas a um pior prognóstico e possível aquisição de resistência à quimioterapia
(RENTSCH et al., 2017; WU et al., 2019). O gene TP53 é responsável por responder a
estímulos celulares estressantes, induzindo o reparo do DNA, parada do ciclo celular e
apoptose (HAFNER et al., 2019).
Dentre os tratamentos disponíveis para o câncer de bexiga, o protocolo quimioterápico
MVAC, que consiste na combinação de metrotexato, vimblastina, doxorrubicina e cisplatina,
e a combinação de cisplatina e gencitabina são os mais utilizados (SANLI et al., 2017).
Apesar da eficácia na diminuição da progressão tumoral e reincidência, os protocolos
utilizados atualmente têm o uso limitado devido a diversos efeitos colaterais relacionados à
sua toxicidade e também pela possibilidade de desenvolvimento de resistência aos tratamentos
(PASHOS et al., 2002).
A busca por produtos naturais com propriedades antitumorais tem aumentado
recentemente, na tentativa de diminuir os problemas de toxicidade e resistência relacionados
aos tratamentos quimioterápicos, aumentar a adesão ao tratamento e a taxa de sobrevida dos
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pacientes (LIN et al., 2020; SCHIRRMACHER, 2019). Dentre os compostos naturais com
potencial farmacológico, a naringina tem se destacado (RAHA et al., 2015).
A naringina é um flavonoide encontrado em frutas cítricas, com propriedades antiinflamatórias e antioxidantes bem descritas na literatura (MEMARIANI et al., 2020). Estudos
também têm demonstrado o efeito antiproliferativo da naringina em diferentes tipos de câncer,
como câncer cervical, de próstata e de mama (ERDOGAN et al., 2018; LI et al., 2013;
RAMESH; ALSHATWI, 2013). Diante disso e das poucas informações acerca do efeito da
naringina no câncer de bexiga, este estudo se justifica no sentido de avaliar o potencial
antitumoral da naringina em diferentes linhagens de células de câncer de bexiga.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Câncer
O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo e a segunda causa de morte
antes dos 70 anos na maioria dos países. De acordo com o Global Cancer Observatory, a
estimativa mundial foi de 19,3 milhões de novos diagnósticos e quase 10 milhões de mortes
em 2020 (FERLAY et al., 2021). Mundialmente, o câncer de mama foi o mais incidente,
seguido pelo câncer de pulmão (FERLAY et al., 2021). No Brasil, de acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (INCA), cerca de 626.000 novos casos de câncer foram estimados para o
ano de 2020, sendo o câncer de mama o mais comum, seguido pelo câncer de próstata (Figura
1) (INCA, 2020).

Figura 1: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo no
Brasil, exceto pele não melanoma. Adaptado de INCA, 2020.

Câncer é um conjunto de doenças que apresentam uma característica em comum: o
crescimento desordenado de células. O processo de carcinogênese (Figura 2) requer a
multiplicação descontrolada e o acúmulo de células com mutações, levando à formação do
tumor. Estas células podem apresentar a capacidade de invadir e migrar para diferentes
tecidos e órgãos, processo denominado metástase (DEYELL; GARRIS; LAUGHNEY, 2021;
HASSANPOUR; DEHGHANI, 2017)
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Figura 1: Processo de carcinogênese. Adaptado de INCA, 2019.

O câncer é uma doença multifatorial e fatores como envelhecimento, poluição,
exposição ocupacional a toxinas, maus hábitos alimentares, tabagismo, obesidade, exposição
à radiação UV e sedentarismo, por exemplo, estão associados ao maior risco de
desenvolvimento desta doença (AVGERINOS et al., 2019; JOCHEM; WALLMANNSPERLICH; LEITZMANN, 2019; LEWANDOWSKA et al., 2019)
Mecanismos epigenéticos, processos inflamatórios, instabilidade genômica e mutações
no material genético de uma célula normal são essenciais para o processo de carcinogênese.
Estas condições podem fazer com que a célula apresente alterações na regulação da
proliferação celular e homeostase. Por meio de diferentes mecanismos, a célula tumoral passa
a exibir características marcantes, conhecidas como “marcas registradas” (hallmarks) do
câncer (HANAHAN; WEINBERG, 2000; MANTOVANI, 2018; RAMASSONE et al., 2018).
As oito “marcas registradas” que células tumorais passam a exibir consistem em:
autossuficiência de sinais de crescimento, insensibilidade a sinais inibitórios de crescimento,
evasão de apoptose, indução da angiogênese, potencial replicativo ilimitado, capacidade de

22

invasão e metástase, metabolismo celular alterado e evasão da resposta imune. Estas células
tumorais, geralmente, são menos especializadas que as células normais e podem levar à perda
de função do tecido invadido (HANAHAN; WEINBERG, 2000, 2011).
Em 2015, os gastos médicos estimados do Sistema Único de Saúde (SUS) com relação
à assistência oncológica no Brasil foram de, aproximadamente, R$ 3,5 bilhões, considerando
apenas a realização de quimioterapias, radioterapias e cirurgias. Este valor é muito maior
quando os gastos com campanhas de prevenção, detecção, diagnóstico e cuidados paliativos
de pacientes oncológicos são incluídos (BARROS, 2016).

2.2. Bases moleculares do câncer
A carcinogênese baseia-se, principalmente, em mutações no material genético celular
que podem fazer com que os genes percam suas funções ou até mesmo adquiram funções
novas. O acúmulo destas mutações no DNA é capaz de transformar células normais em
células

cancerosas

(HASSANPOUR;

DEHGHANI,

2017;

TURGEON;

PERRY;

POULOGIANNIS, 2018).
O processo de carcinogênese geralmente é lento e divide-se em três estágios. Na
iniciação, uma célula normal sofre a ação de um agente cancerígeno e tem seu material
genético alterado. Este processo é considerado irreversível. Em seguida, na promoção, a
célula iniciada é transformada em célula maligna por agentes oncopromotores. Compostos
promotores não interagem diretamente com o DNA. Estes agentes aumentam a proliferação
celular em tecidos susceptíveis, contribuem para a fixação de mutações, alteram a expressão
gênica e causam mudanças no controle de crescimento celular. Indiretamente, podem
danificar o DNA por oxidação. Por fim, no estágio de progressão, as células se proliferam de
forma descontrolada, aumentando o tamanho do tumor. A progressão é caracterizada por
irreversibilidade, instabilidade genética, crescimento rápido, invasão, metástase e mudança
nas características bioquímicas, metabólicas e morfológicas das células (DEVI, 2001).
Mutações nos genes EGFR e MYC, envolvidos no crescimento e proliferação celular,
culminam no processo de tumorigênese e estão associadas a câncer de pulmão, de mama, de
esôfago, câncer cervical e linfoma (KALKAT et al., 2017; SIGISMUND; AVANZATO;
LANZETTI, 2018; WARREN; WONG-BROWN; BOWDEN, 2019).
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Mutações em genes supressores tumorais, como TP53, PTEN, RB e ATM, associados
ao reparo de material genético danificado, à parada do ciclo celular e indução de apoptose em
caso de anormalidades na célula e/ou em seu material genético, também auxiliam no processo
de carcinogênese, devido à incapacidade da célula de reparar o DNA danificado e à
consequente desregulação do crescimento, proliferação e morte celular (DONEHOWER et al.,
2019; JETTE et al., 2020; LUONGO et al., 2019; VÉLEZ-CRUZ; JOHNSON, 2017)
Mutações em genes envolvidos em processos como a angiogênese (VEGF) e migração
celular/metástase (SRC) estão associados a câncer de próstata e câncer de mama triplonegativo, respectivamente (EISERMANN; FRAIZER, 2017; MAYORAL-VARO et al.,
2021)
O ciclo celular e suas mudanças de fase são rigorosamente controlados por genes que
codificam ciclinas, quinases dependentes de ciclinas e seus inibidores. Juntos, são
responsáveis por ativarem vias capazes de promover ou impedir a progressão do ciclo celular,
a depender das informações obtidas durante os pontos de checagem (checkpoints) entre as
mudanças de fase do ciclo (OTTO; SICINSKI, 2017) (Figura 3). Durante os pontos de
checagem, existem genes responsáveis por verificar a integridade do DNA e outros sinais,
como tamanho e adesão celular, e que são capazes de induzir a parada do ciclo celular caso
sejam encontrados danos no DNA. Caso o reparo não seja possível, estes genes são capazes
de induzir a morte celular (ANAND et al., 2020; CAGLAR; BIRAY AVCI, 2020). Mutações
nos genes envolvidos nos mecanismos dos pontos de checagem, como TP53, CDKN1A,
CDKN1B, CDKN2B estão associadas à maioria dos tumores sólidos (ANDRADE et al., 2017;
BAUGH et al., 2018; JAFRI et al., 2015; VIOTTO et al., 2021)
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Figura 3: Fases do ciclo celular e checkpoints regulatórios de eucariotos. Adaptado de BHOORA; PUNCHOO,
2020.

O gene TP53 é considerado um importante supressor tumoral por ser capaz de induzir
reparo do DNA, parada do ciclo celular, apoptose, senescência e adaptações metabólicas em
resposta a estímulos celulares estressantes (AUBREY; STRASSER; KELLY, 2016;
HAFNER et al., 2019). Mutações somáticas no gene TP53 são uma das alterações mais
frequentemente encontradas em cânceres humanos e estão presentes em cerca de 50% dos
casos (BAUGH et al., 2018).
O efeito biológico mais comum das mutações em TP53 é a inativação da atividade
transcricional de sua proteína, p53. A maioria das mutações no gene TP53 se encontram no
domínio de ligação ao DNA e cerca de 90% das mutações são pontuais missense, codificando
proteínas p53 mutantes com capacidade reduzida de ligação à sequência de DNA que regula a
via transcricional de p53. Em contrapartida, mutações de perda de função do gene TP53 são
menos frequentes (aproximadamente 10% dos casos) e impedem a produção da proteína p53
por diferentes mecanismos, como mutações pontuais nonsense, mutações indels ou deleções
(BAUGH et al., 2018; DONEHOWER et al., 2019). As mutações do gene TP53 são mais
frequentes em casos de câncer em estágio avançado ou em subtipos de câncer com fenótipo
agressivo (MANTOVANI; COLLAVIN; DEL SAL, 2019).
O gene TP53 também se encontra mutado em cerca de 50% dos casos de câncer de
bexiga, dentre os quais, aproximadamente 76% dos casos apresentam perda de função. A
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presença de mutações em TP53 no câncer de bexiga está associada a um pior prognóstico,
com tumores em estágios mais avançados e com maiores graus de estadiamento, além de
possível aquisição de resistência à quimioterapia (RENTSCH et al., 2017; WU et al., 2019).
Além de mutações em TP53, outras mutações frequentemente encontradas em câncer
de bexiga são nos genes HRAS e RB1 (envolvidos na regulação do ciclo celular), FGFR3
(auxilia na regulação da proliferação e diferenciação celular) e TERT (envolvido na proteção
do DNA e senescência celular) (HOMAMI et al., 2020; PALSGROVE et al., 2019; YIN et
al., 2018; ZHANG; ZHANG, 2015).
A epigenética, que consiste em mudanças na expressão gênica sem alterações na
sequência do DNA, também apresenta importante papel na oncogênese, por meio do
silenciamento de genes, especialmente de genes supressores tumorais ou ativação da
transcrição de proto-oncogenes (PFEIFER, 2018). O silenciamento gênico pode acontecer
devido à metilação do DNA na região promotora do gene e consequente inibição da
transcrição gênica (HAWES et al., 2010). Por ação da família de enzimas DNA
metiltransferases (DNMTs), um grupamento metil é adicionado ao carbono 5 de uma citosina
que precede uma guanina (dinucleotídeo CpG ou ilha CpG) na região promotora de um gene.
Esta adição do grupamento metil impede que fatores de transcrição se liguem à região
promotora do gene, impossibilitando a continuidade do processo de transcrição gênica. A
hipometilação da região promotora de um gene, por sua vez, é capaz de ativar a expressão de
um gene que não estava sendo expresso anteriormente (BOGDANOVIĆ; LISTER, 2017;
MADAKASHIRA; SADLER, 2017; PFEIFER, 2018)
A hipermetilação de genes supressores tumorais, como VHL, BRCA1 e STK11, e
consequente inibição da expressão gênica fazem com que estes genes estejam associados a
câncer renal, de mama e de pulmão, respectivamente (MOGRABI; HEEKE; HOFMAN,
2021; PRAJZENDANC et al., 2020; ROBINSON et al., 2018). A hipometilação de
protooncogenes e genes relacionados à migração e metástase, como o SNCG, que se encontra
hipometilado em câncer de ovário, contribui com o crescimento desordenado de células,
formação de tumores e metástase (SINGH; GUPTA; SACHAN, 2019).
Outro evento epigenético associado à tumorigênese e que está diretamente relacionado
à transcrição gênica é a modulação epigenética de histonas, que podem sofrer acetilação ou
desacetilação (CHRUN; MODOLO; DANIEL, 2017; LI et al., 2018).
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As enzimas histonas acetilases (HATs) são capazes de adicionar grupamentos acetis
aos resíduos de lisina das caudas N-terminais das histonas. Estes grupamentos acetis possuem
pouca afinidade pelo DNA porque também apresentam carga residual negativa. Sendo assim,
a cromatina se descompacta e fica transcricionalmente ativa, por possibilitar a ligação de
fatores

de

transcrição

gênica

(CHRUN;

MODOLO;

DANIEL,

2017;

ZHAO;

SHILATIFARD, 2019). Já as enzimas histonas desacetilases (HDACs) promovem a remoção
de grupamentos acetis ligados às caudas das histonas. Desta forma, a cromatina se torna mais
condensada e a transcrição gênica é impedida devido à impossibilidade de ligação dos fatores
de transcrição gênica (EMMETT; LAZAR, 2019; ZHANG et al., 2021). As modificações de
histonas causadas pelas HATs e HDACs foram associadas a leucemia e linfoma (ZHAO;
SHILATIFARD, 2019).

2.3. Câncer de bexiga
O câncer de bexiga é a décima neoplasia mais comum no mundo. A estimativa
mundial de novos casos em 2020 para este tipo de câncer foi de 573.278, valor que representa
aproximadamente 3% de todos os diagnósticos de câncer neste ano. Ainda, o câncer de bexiga
foi responsável por 212.500 mortes no mundo (FERLAY et al., 2021). No Brasil, o câncer de
bexiga ocupou, em número de novos casos estimados para 2020, a 7ª posição de incidência
em homens, e 14ª posição em mulheres, somando 10.640 novos casos (INCA, 2020).
Existem diferentes tipos de câncer de bexiga, que variam de acordo com a célula que
se apresenta alterada no órgão. O carcinoma de células uroteliais é o mais comum. Ele
corresponde, aproximadamente, a 90% dos casos de câncer de bexiga e afeta as células
epiteliais de revestimento do órgão (MIYAZAKI; NISHIYAMA, 2017). Dentre os outros
tipos menos comuns deste câncer, estão o carcinoma de células escamosas, que acomete as
células escamosas do revestimento da bexiga e corresponde a menos de 5% dos casos; o
adenocarcinoma, derivado de células glandulares do revestimento da bexiga, representado por
cerca de 2% dos casos e o sarcoma, tipo também raro que tem início nas células musculares
da bexiga (FABA et al., 2019; MANLEY et al., 2017)
O tipo mais comum de carcinoma urotelial de bexiga é o superficial, representado por
75% dos casos. Conforme demonstrado na Figura 4, o tumor superficial atinge apenas a
mucosa da bexiga ou se estende até a lâmina própria do órgão (Tis, Ta eT1). O carcinoma
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urotelial de bexiga músculo-invasivo, menos comum, tem como característica tumores
capazes de invadir a camada muscular da bexiga superficial (T2a) ou profundamente (T2b),
podendo atingir, inclusive, a camada de gordura perivesical (T3a e T3b) e órgãos adjacentes
(T4) (MAGERS et al., 2019; SANLI et al., 2017).

Figura 4: Tipos de tumores uroteliais de bexiga. Adaptado de Magers et al., 2019.

O sistema de gradação histopatológica da OMS divide os carcinomas uroteliais de
bexiga entre baixo e alto grau, com base no grau de diferenciação celular e nas atipias
citológicas e estruturais encontradas. Esta classificação tumoral é um fator importante no
prognóstico pois ajuda na determinação dos riscos de recorrência e progressão tumorais
(CHANG et al., 2016).
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Os principais fatores de risco para o câncer de bexiga são o tabagismo e a exposição
ambiental e/ou ocupacional a toxinas que, juntos, estão associados a 80% dos casos. O
tabagismo, além de ser um fator de risco bastante conhecido para doenças pulmonares,
cardíacas e diversos tipos de câncer, é considerado o principal fator de risco para o câncer de
bexiga. Este hábito está associado a, pelo menos, 50% dos casos e pode aumentar o risco de
desenvolvimento de câncer de bexiga em até 4 vezes (BERDIK, 2017; CUMBERBATCH;
NOON, 2019). O cigarro é uma rica fonte de compostos carcinogênicos. As substâncias
tóxicas presentes no cigarro entram na corrente sanguínea e são filtradas pelos rins. Ao
chegarem na bexiga, estas toxinas podem causar inflamações e danos ao DNA das células,
aumentando, assim, o risco de desenvolvimento de câncer de bexiga a longo prazo
(CUMBERBATCH et al., 2018).
O segundo maior fator de risco para o desenvolvimento do câncer de bexiga é a
exposição ocupacional a carcinógenos, em especial a exposição a aminas aromáticas e
hidrocarbonetos aromáticos. Estes compostos, apesar de serem tóxicos, são amplamente
utilizados em indústrias de tintas, corantes, metais, plásticos e derivados de petróleo. Desta
forma, profissionais como cabeleireiros, bombeiros, pintores e mecânicos apresentam risco
aumentado de desenvolvimento de câncer de bexiga (SAGINALA et al., 2020).
Outros fatores como exposição crônica ao arsênio, por meio da ingestão de água
potável (LETAIOVÁ et al., 2012), obesidade (SUN et al., 2015), alto consumo de carne
vermelha e carnes processadas (WANG; JIANG, 2012), além de infecção por platelmintos do
gênero Schistosoma (RAMBAU; CHALYA; JACKSON, 2013) também são de importância
médica devido à sua associação a risco aumentado de desenvolvimento de câncer de bexiga
(CUMBERBATCH et al., 2018; RICHTERS; ABEN; KIEMENEY, 2020).
A incidência e severidade dos casos de câncer de bexiga variam entre os gêneros e
faixas etárias, devido às diferenças comportamentais que levam à exposição a carcinógenos,
como o tabagismo e exposição ocupacional mencionados anteriormente, e respostas celulares
e fisiológicas. Apesar ocorrerem em qualquer idade, a idade média dos pacientes com
diagnóstico de câncer de bexiga é de, aproximadamente, 70 anos. Homens apresentam um
risco de 3 a 4x maior de desenvolver câncer de bexiga e taxa de mortalidade
aproximadamente 4x maior, quando comparados às mulheres (BRAY et al., 2018; JANISCH
et al., 2019).
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O câncer de bexiga costuma ser uma doença assintomática ou apresentar sintomas
inespecíficos, dificultando, assim, o seu diagnóstico e intervenção precoces. Quando
apresenta sintomas, os mais comuns são hematúria e disúria. Entre 10 e 20% dos pacientes
com hematúria macroscópica são diagnosticados com câncer de bexiga (SANLI et al., 2017).
A avaliação de um paciente com suspeita de câncer de bexiga é feita por meio de
citoscopia, normalmente executada sob anestesia local, para avaliar se existe a presença de
alguma lesão ou anomalia. A citoscopia é capaz de fornecer informações acerca do tamanho
do tumor e sua localização. Caso alguma anomalia ou lesão seja detectada, é necessário fazer
a biópsia do tecido por meio de ressecção transuretral, com amostras da musculatura
adjacente ao tumor para a avaliação de invasão muscular (HOLT; HODGES, 2017;
SHKOLYAR et al., 2019).
Os tratamentos para o câncer de bexiga levam em consideração o grau e estadiamento
tumorais. Pacientes com câncer urotelial de bexiga superficial são estratificados de acordo
com o risco de progressão tumoral e reincidência (KOCH; SMELSER; CHANG, 2021).
Pacientes considerados de baixo risco são tratados por meio da ressecção transuretral do
tumor e devem fazer acompanhamento por 05 anos. Pacientes de risco intermediário, além da
ressecção transuretral do tumor, são submetidos à quimioterapia ou imunoterapia intravesical
adjuvante, com manutenção da terapia por um ano e acompanhamento pelo resto da vida.
Pacientes considerados de alto risco passam por ressecções transuretrais repetidas do tumor,
seguidas pelo tratamento adjuvante intravesical com manutenção da terapia por 03 anos e
também precisam de acompanhamento vitalício (FLAIG et al., 2018; KOCH; SMELSER;
CHANG, 2021).
Para os pacientes com câncer urotelial de bexiga músculo-invasivo e pacientes com
tumor superficial que não tiveram resposta à terapia intravesical, a cistectomia radical com
linfadenectomia

pélvica

bilateral,

precedidas

por

quimioterapia

neoadjuvante

são

consideradas o tratamento padrão ouro (WITJES et al., 2014). Porém, existem alternativas de
tratamento que visam preservar a bexiga do paciente, como a terapia trimodal, que consiste na
ressecção transuretral do tumor na bexiga, seguida por radioterapia e quimioterapia
radiossensibilizante simultâneas. Pacientes com câncer de bexiga metastático são tratados
com quimioterapia sistêmica (KAUFMAN; SHIPLEY; FELDMAN, 2009; KOCH;
SMELSER; CHANG, 2021; WITJES et al., 2014).
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Os fármacos mais utilizados no tratamento do câncer de bexiga estão descritos no
Quadro 1.
Quadro 1: Agentes utilizados no tratamento do câncer de bexiga.
Terapia
Imunoterapia intravesical

Agente
BCG (Bacillus Calmette-Guérin)
BCG + interferon-alfa
Mitomicina C

Quimioterapia intravesical

Doxorrubicina
Epirrubicina
Valrubicina
Protocolo MVAC (metotrexato,
vimblastina, doxorrubicina e cisplatina)
Protocolo CMV (cisplatina, metotrexato e
vimblastina)

Quimioterapia sistêmica

Cisplatina + gencitabina
Cisplatina + gencitabina + paclitaxel
Carboplatina
Carboplatina + paclitaxel
Carboplatina + gencitabina
Taxanos

Adaptado de ANASTASIADIS; DE REIJKE, 2012; KAMAT et al., 2016; SANLI et al.,
2017.

Apesar de se mostrarem eficazes na diminuição da progressão tumoral e reincidência,
os tratamentos para o câncer de bexiga apresentam diversos efeitos colaterais (PASHOS et al.,
2002). As terapias intravesicais comumente apresentam efeitos colaterais locais, como cistite,
incontinência urinária, disúria e hematúria. A BCG, único agente intravesical com capacidade
de diminuir ou retardar a progressão do tumor, desenvolvida como vacina para tuberculose
por meio de atenuação de Mycobacterium bovis, pode apresentar efeitos colaterais sistêmicos,
como febre e sepse, fazendo com que cerca de 20% dos pacientes interrompam o tratamento
(KOCH; SMELSER; CHANG, 2021; SALUJA; GILLING, 2018).

31

As

quimioterapias

sistêmicas

frequentemente

apresentam

efeitos

colaterais

relacionados à sua toxicidade, como cardiomiopatias, neuropatias devido à neurotoxicidade,
mielodepressão,

provocando

leucopenia

e

trombocitopenia,

além

de

toxicidade

gastrointestinal, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, anorexia e fadiga (GROSSI et al., 2010;
LIN et al., 2020). Mais de 50% dos pacientes são inelegíveis para o tratamento com cisplatina,
considerado o tratamento de primeira linha, por apresentarem disfunções renais ou outras
comorbidades, incompatíveis com o tratamento (ROSE; MILOWSKY, 2016; WITJES et al.,
2014).
Além dos consideráveis efeitos colaterais dos tratamentos, um outro problema
enfrentado por pacientes com câncer de bexiga é o desenvolvimento de resistência às
quimioterapias, em especial à cisplatina. Este mecanismo de resistência é comum em
pacientes com mutações no gene TP53. (DRAYTON; CATTO, 2012).

2.4. Produtos naturais e câncer
A utilização de plantas para fins medicinais é algo amplamente disseminado no
mundo. Os registros mais antigos de evidência da utilização de plantas para este fim são de
Nagpur, uma cidade da Índia, e possuem 5000 anos de existência. Existe, também, um famoso
livro escrito em cerca de 2500 a.C. pelo imperador chinês Shen Nung, que traz informações
acerca de 365 “remédios” feitos por meio de partes secas de plantas consideradas medicinais.
Algumas delas são, inclusive, utilizadas até hoje, como a cânfora (KHAN, 2014;
PETROVSKA, 2012).
Apesar da medicina popular e a utilização de plantas medicinais não serem mais tão
difundidas como antigamente, principalmente em decorrência do avanço da medicina e da
indústria farmacêutica, o ramo dos fitoterápicos e a utilização de produtos naturais para o
desenvolvimento de novos fármacos é imprescindível para o estabelecimento de terapias
alternativas (OUYANG et al., 2014; OYEBODE et al., 2016).
Os diversos efeitos colaterais causados pela quimioterapia, devido à sua alta
toxicidade e baixa seletividade faz com que seja necessário pesquisar por compostos naturais
que tenham propriedades antitumorais, a fim de reduzir estes efeitos colaterais, aumentar a
adesão dos pacientes ao tratamento e, também, melhorar a taxa de sobrevida destes pacientes
(LIN et al., 2020; SCHIRRMACHER, 2019). De 2009 a 2019, diversos produtos naturais com
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potencial antineoplásico foram descobertos e aproximadamente 70% destes produtos foram
validados em diferentes estágios de testes clínicos (SHARIFI-RAD et al., 2019).
Um exemplo de sucesso da utilização de plantas no tratamento do câncer é o do
paclitaxel, que foi isolado da casca de Taxus brevifolia (Figura 5). Hoje, o paclitaxel é
aprovado mundialmente e considerado um dos fármacos mais efetivos no tratamento contra o
câncer de mama e de ovário (AMARAL et al., 2019).

Figura 5: Taxus brevifolia. NOBILI et al., 2009.

Outros exemplos bem-sucedidos de compostos naturais que vêm sendo aplicados no
tratamento de diferentes tumores estão expostos no Quadro 2, junto a seus possíveis
mecanismos de ação contra células tumorais. Além de tratamento para diferentes tipos de
câncer, compostos naturais também têm sido estudados e utilizados na prevenção de tumores
e na melhora da resistência de tumores a quimioterápicos (BISHAYEE; SETHI, 2016; LIN et
al., 2020; MITRA; DASH, 2018; PISTOLLATO et al., 2017; YUAN et al., 2017).

Quadro 2: Agentes naturais e seus mecanismos de ação contra células tumorais.
Mecanismos de ação

Agentes naturais

Referências

Genisteína

GUO et al., 2007

Prostratina

SWEENEY et al., 2020

Ativação de células NK
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Mebutato de ingenol

Estabilização de
microtúbulos

COLLIER; ALI; LEAR,
2014

Curcumina

ZHANG et al., 2007

Epotilonas

FEYEN et al., 2008

Discodermolida

KLEIN et al., 2005

Sarcodictinas e eleuterobinas

ALTMANN, 2001

Taxanos: paclitaxel e docetaxel

KELLOGG et al., 2017

Alcaloides da vinca:
vincristina, vimblastina e

FAHY, 2005

vindesina
Desestabilização de

Combretastatina

SHERBET, 2017

microtúbulos
Dolastatina

Inibição da via
PI3K/AKT

PEREZ et al., 2005

Halicondrina

BAI et al., 1991

Geldanamicina

OHJI et al., 2006

Magnolol
Rapamicina
Vitexina
Curcumina
Juglanina

Indução de autofagia
Prodigiosina
Resveratrol

RASUL et al., 2012
CHAN, 2004
LIU et al., 2019
ZHUANG et al., 2012
SUN; DONG; WU, 2017
HASSANKHANI et al.,
2015
FU et al., 2014
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Salvigenina

RAFATIAN et al., 2012

Combretastatina A4

BANERJEE et al., 2008

Didemnina B

VERA; JOULLIE, 2002

Inibição de angiogênese
Esqualamina
Neovastat
Antraciclinas: doxorrubicina e
epirrubicina
Inibição de

Camptotecinas

MÁRQUEZ-GARBÁN et
al., 2019
GINGRAS et al., 2003
MARINELLO;
DELCURATOLO;
CAPRANICO, 2018
POMMIER, 2006

topoisomerases
Epipodofilotoxinas
β-lapachona
6-gingerol

Modulação de
células T regulatórias

Extrato de chá verde

HANDE, 2008
KRISHNAN; BASTOW,
2001
JU et al., 2012
D’ARENA et al., 2013

Resveratrol

YANG et al., 2008

Naringenina

DU et al., 2009

Chalconas: isoliquiritigenina e
buteína
Halenaquinona

ORLIKOVA et al., 2012
SHIH et al., 2015

Modulação de
histonas desacetilases

Heliomicina

Romidepsina
Modulação do

Crisina

ABDELFATTAH et al.,
2018
VANDERMOLEN et al.,
2011
LIMA et al., 2020
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equilíbrio REDOX

Hesperetina
Resveratrol
Silibinina

SO et al., 1996
CHERH; LOW; CHEN,
2010
BARROS et al., 2020

Existem múltiplos estudos de diferentes compostos naturais que apresentam potencial
antitumoral e vêm se mostrando efetivos no tratamento do câncer de bexiga, como o
resveratrol (ALMEIDA et al., 2019), a crisina (LIMA et al., 2020), a silibinina (BARROS et
al., 2020) e o alil isotiocianato (SÁVIO; DA SILVA; SALVADORI, 2015).
A naringina é um composto natural que tem se destacado por apresentar promissor
potencial antitumoral. Este composto apresentou efeitos citotóxicos e antiproliferativos em
células de adenocarcinoma gástrico (RAHA et al., 2015), câncer de mama triplo-negativo (LI
et al., 2013), câncer cervical (RAMESH; ALSHATWI, 2013) e câncer de tireoide (ZHOU;
XIA; ZHANG, 2019a) por meio de diferentes mecanismos de ação. Em um estudo realizado
em células de câncer de bexiga, a naringina também apresentou efeitos antiproliferativos
(KIM et al., 2008).

2.5. Naringina
A naringina (Figura 6) é um composto polifenólico pertencente ao grupo dos
flavonoides (MEMARIANI et al., 2020). Os flavonoides possuem 15 átomos de carbono
divididos em 3 anéis, sendo que 2 deles devem ser anéis de benzeno (PANCHE; DIWAN;
CHANDRA, 2016). Além da estrutura básica de um flavonoide, a naringina possui o
dissacarídeo neohesperidose ligado ao carbono 7 de sua porção aglicona (MEMARIANI et
al., 2020).
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Figura 6: Estrutura da naringina. CHEN et al., 2016.

A naringina foi descoberta em 1857 e sua estrutura química foi elucidada pela
primeira vez em 1928 (BHARTI et al., 2014). Ela é um dos principais compostos ativos em
algumas ervas chinesas medicinais, como Drynaria fortunei, Citrus aurantium L. (laranjeiraazeda) e Citrus medica L. (cidreira). Além de estar presente na toranja, é encontrada também
em tomate, feijão, cereja e orégano (EXARCHOU et al., 2003; YIN et al., 2015; ZHANG et
al., 2014).
Estima-se que a concentração de naringina em sucos de toranja varie de 50 a 1.200
mg/l (HO et al., 2000). Quando ingerida, a naringina é hidrolisada à sua forma aglicona, a
naringenina, que é parcialmente absorvida e metabolizada pelo corpo humano (ZENG et al.,
2017).
As atividades antioxidantes e anti-inflamatórias da naringina são bem descritas na
literatura (CHEN et al., 2016). Ademais, diversos estudos têm demonstrado o potencial
terapêutico da naringina contra diabetes, alergias, asma, osteoporose, hipertensão e câncer,
além de efeito neuroprotetor e proteção do fígado e do trato gastrointestinal (AHMED et al.,
2019; BHARTI et al., 2014; CHEN et al., 2016; MEMARIANI et al., 2020). Alguns dos
efeitos farmacológicos da naringina estão representados na Figura 7. Desta forma, destaca-se
o fato da naringina apresentar o potencial de ser aplicada como agente terapêutico em um
grande número de doenças.
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Figura 7: Efeitos farmacológicos da naringina em vários experimentos in-vitro e in-vivo.
TGI: trato gastrointestinal. Adaptado de AHMED et al., 2019.

Estudos mostram que a naringina apresenta efeito antitumoral em diversos tipos de
câncer, como câncer cervical (RAMESH; ALSHATWI, 2013), de mama (LI et al., 2013), de
cólon (VANAMALA et al., 2006), de tireoide (ZHOU; XIA; ZHANG, 2019b), de bexiga
(KIM et al., 2008), de pulmão (NIE et al., 2012), de fígado (THANGAVEL; MUTHU;
VAIYAPURI, 2012), de cavidade oral (MILLER et al., 2008), de pele (GREINERT et al.,
2012) e glioblastoma (AROUI et al., 2016).
Apesar dos mecanismos de ação relacionados ao potencial antitumoral da naringina
ainda estarem sendo elucidados, sabe-se que ela pode agir por meio da inibição da
angiogênese, inibição da expressão de metaloproteinases de matriz, supressão da proliferação
celular e indução de apoptose por modulação de diferentes vias de sinalização e até mesmo
prevenindo a quebra de fitas de DNA após a exposição à radiação UVA (AROUI et al., 2016;
GREINERT et al., 2012; SCHINDLER; MENTLEIN, 2006; VANAMALA et al., 2006).
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Os efeitos antineoplásicos da naringina em relação ao câncer de bexiga foram pouco
estudados. Um estudo realizado por Kim e colaboradores (2008) em células de câncer de
bexiga da linhagem 5637 demonstrou a eficácia da naringina em reduzir a proliferação celular
por meio da parada do ciclo através do aumento da expressão de p21WAF1, uma proteína
reguladora da progressão do ciclo celular.
Desta maneira, o promissor potencial antitumoral da naringina faz com que seja
necessário estudar mais profundamente os seus efeitos no câncer de bexiga, a fim de
estabelecer terapias alternativas aos tratamentos quimioterápicos tradicionais, visando
diminuir a toxicidade e aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral
O objetivo geral deste trabalho foi o potencial antitumoral da naringina em células de
câncer de bexiga com diferentes status do gene TP53.

3.2. Objetivos específicos
Avaliar a citotoxicidade e alterações na formação de clones após o tratamento com naringina;
Analisar o efeito do tratamento com naringina sobre a morfologia celular;
Analisar o efeito do tratamento com naringina sobre a migração celular;
Avaliar o efeito do tratamento com naringina na produção de espécies reativas de oxigênio;
Avaliar os efeitos mutagênicos do tratamento com naringina;
Analisar o efeito do tratamento com naringina sobre a cinética do ciclo celular;
Avaliar a modulação da expressão do gene FGFR3 após o tratamento com naringina.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Materiais
Naringina (≥ 95%), meio de cultura Eagle modificado por Dulbecco (DMEM), meio
de cultura RPMI, meio de cultura branco (DMEM sem vermelho de fenol), tripsina, penicilina
G, streptomicina, iodeto de propídeo e brometo de etídio foram adquiridos da Sigma-Aldrich
(Saint Louis, EUA). Soro fetal bovino foi adquirido da Cultilab Ltda. (Campinas, Brasil).
Anfotericina B foi adquirida de Cristália (Itapira, Brasil). Formaldeído foi adquirido da
Labsynth (Diadema, Brasil). Metanol foi adquirido da FMaia (Belo Horizonte, Brasil).
Solução de Giemsa e ácido acético foram adquiridos da Dinâmica (Diadema, Brasil). Entellan
foi adquirido da Merck (Darmstadt, Alemanha). Doxorrubicina foi adquirida da Meizler
Biopharma (Barueri, Brasil). Agarose padrão da Agargen foi adquirida da Eximlab (Tijucas
do Sul, Brasil). O kit Total RNA Purification foi adquirido da Cellco (São Carlos, Brasil). O
kit High Capacity cDNA Reverse Transcription kit e primers foram adquiridos da Applied
Biosystems (Foster, Estados Unidos). O kit FITC AnnexinV/Dead Cell Apoptosis foi
adquirido da Thermo Fisher Scientific (Waltham, Estados Unidos).

4.2. Linhagens celulares
Células de carcinoma urotelial de bexiga humana 5637 e T24 foram gentilmente
doadas pela pesquisadora Daisy Maria Fávero Salvadori, da Universidade do Estado de São
Paulo (UNESP). A linhagem celular 5637 é advinda de tumor de grau intermediário e
apresenta mutações nos códons 72 e 280 do gene TP53. A linhagem celular T24 é advinda de
tumor de alto grau e apresenta deleção da tirosina 126 do quadro de leitura do gene TP53
(COOPER et al., 1994; RIEGER et al., 1995). A linhagem 5637 foi mantida em meio de
cultura RPMI e a linhagem T24 foi mantida em meio de cultura DMEM. Ambos os meios
foram suplementados com 10% de soro fetal bovino, 100 U/ml penicilina G, 100 U/ml
streptomicina e 2,5 μg/ml de anfotericina B. Ambas as linhagens celulares foram mantidas em
estufa incubadora com atmosfera de CO2 a 37 ºC e atmosfera de 5% de CO2, conforme
descrito por Da Silva e colaboradores (2010).
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4.3. Naringina
A naringina foi solubilizada imediatamente antes da utilização em meio de cultura
DMEM ou RPMI com 2% de DMSO, a uma concentração de 400 µM. As concentrações de
tratamento utilizadas e o tempo de tratamento foram definidos com base em estudos prévios
do potencial antitumoral da naringina (LEE et al., 2008; LI et al., 2013; YOSHINAGA et al.,
2016). Células não tratadas foram utilizadas como controle (CNT) dos experimentos.

4.4. Viabilidade celular por azul de tripan
A avaliação da viabilidade celular por meio do ensaio de exclusão por azul de tripan
foi realizada conforme descrito por Sávio, Da Silva e Salvadori (2015). As células foram
plaqueadas na densidade de 50.000 células/poço em placas de 24 poços e incubadas por 24
horas em estufa de CO2, para adesão às placas. Após a incubação, as células foram tratadas
com naringina nas concentrações de 100, 150, 200 e 400 µM e incubadas por mais 24 horas.
Ao fim do tratamento, o meio foi retirado dos poços, as células foram lavadas com solução de
Hanks e recolhidas com tripsina. A suspensão celular foi transferida para microtubo e
centrifugada a 2000 rpm por 15 minutos. Após o descarte do sobrenadante, o pellet celular foi
ressuspendido em 50 µl de meio e 15 µl desta suspensão foram marcados com 5 µl de azul de
tripan. As células foram incubadas por 5 minutos e as células viáveis foram contadas com o
auxílio de câmara de Neubauer em microscópio óptico. O experimento foi realizado em
triplicata.

4.5. Ensaio de citotoxicidade por XTT
O ensaio de citotoxicidade por XTT foi conduzido conforme descrito por Savio e
colaboradores (2014). As células foram plaqueadas em placas de 96 poços na densidade de
1x104 e incubadas em estufa de CO2 por 24 horas para que aderissem às placas.
Posteriormente, as células foram tratadas com diferentes concentrações de naringina (12,5;
25, 50, 100, 150, 200 e 400 µM) por 24 horas. Após o período de tratamento, retirou-se o
meio de cultura dos poços e as células foram lavadas com solução de Hanks (0,4 g de KCl;
0,06 g de KH2PO4; 0,04 g de Na2HPO4; 0,35 g de NaHCO3; 8 g de NaCl e 1 g glicose em
1000 ml de H2O destilada). Em seguida, acrescentou-se meio de cultura branco (DMEM sem
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vermelho de fenol) e a solução de XTT aos poços. As placas foram incubadas em estufa
protegidas da luz por, aproximadamente, 1 hora e, ao término da incubação, a absorbância foi
aferida no comprimento de onda de 450 nm em espectrofotômetro.
O ensaio de citotoxicidade por XTT avalia a capacidade das mitocôndrias de
reduzirem o sal XTT em um produto formazan laranja solúvel em água. Portanto, os valores
de absorbância obtidos são diretamente proporcionais à quantidade de células viáveis
presentes. Os experimentos foram realizados em triplicata.

4.6. Ensaio de sobrevivência clonogênica
O ensaio de sobrevivência clonogênica foi utilizado para analisar a citotoxicidade a
longo prazo da naringina, por meio da avaliação de dano reprodutivo das células e a sua
capacidade de formar colônias. De acordo com o método descrito por Lima e colaboradores
(2020), as células foram semeadas na densidade de 1x106 em frascos de cultura de 25 cm3 e
incubadas em estufa de CO2 por 24 horas, para que aderissem aos frascos. As células foram,
então, tratadas com diferentes concentrações de naringina (100, 150, 200 e 400 µM) por 24
horas e, posteriormente, foram tripsinizadas e transferidas para placas de 12 poços, na
densidade de 1.000 células por poço. Estas placas foram incubadas em estufa de CO2 por 7 a
10 dias, a depender da confluência do controle não-tratado. Quando o controle não-tratado
atingia 80% de confluência, o meio dos poços era retirado e as células lavadas com solução de
Hanks. Posteriormente, as células foram fixadas na placa com formaldeído, hidratadas com
metanol e coradas com solução de cristal violeta a 0,5%. As placas foram lavadas e utilizou-se
ácido acético para retirar a solução de cristal violeta aderida aos poços. Parte desta solução foi
transferida para placas de 96 poços e a absorbância foi aferida no comprimento de onda de
560 nm em espectrofotômetro. Os valores de absorbância obtidos são proporcionais à
quantidade de colônias com células viáveis. Os experimentos foram realizados em triplicata.

4.7. Análise morfológica
A análise morfológica das células foi feita de acordo com a metodologia descrita por
Sávio, Da Silva e Salvadori (2015), para avaliar a capacidade da naringina de causar
alterações morfológicas às células, 2x105 células por poço foram plaqueadas em placas de 12
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poços. Estas placas foram incubadas em estufa de CO2 por 24 horas para adesão das células
que, ao término deste período, foram tratadas com naringina nas concentrações de 150 e 200
µM por 24 horas. Ao fim do tratamento, as células foram observadas e fotografadas em
microscópio óptico invertido com contraste de fase, no aumento de 200x.

4.8. Ensaio de migração celular
Para avaliar os efeitos da naringina sobre a capacidade de migração celular, o ensaio
de cicatrização de feridas (“wound healing”) foi realizado conforme descrito por Barros e
colaboradores (2020). As células foram plaqueadas na densidade de 4x105 em placas de 12
poços e incubadas por 24 horas em estufa de CO2 para adesão à placa. Após a incubação, a
monocamada de células presente nos poços das placas foi raspada com o auxílio de uma
ponteira de 200 µl estéril, criando assim uma espécie de “ferida”. Depois disto, os poços
foram lavados cuidadosamente com solução de Hanks, para que as células que se soltaram no
processo fossem descartadas e as células foram fotografadas no tempo “0 h” em microscópio
óptico invertido com contraste de fase, no aumento de 40x. Posteriormente, estas células
foram tratadas com naringina nas concentrações de 100, 150, 200 e 400 µM, e foram
incubadas por mais 24 horas. Ao fim do tratamento, as células foram fotografadas novamente,
no tempo “24 h” e a quantificação da migração celular foi feita por meio do software Image J.
Os experimentos foram realizados em triplicata.

4.9. Avaliação fluorimétrica de espécies reativas de oxigênio
O método de quantificação de espécies reativas de oxigênio (EROs) por meio de
marcação com a sonda fluorescente 2,7-diclorodihidrofluoresceína-diacetato (DCFH-DA) foi
realizado de acordo com a descrição de Lin e colaboradores (2012). As células foram
plaqueadas na densidade de 7x104 células/poço em placas de 96 poços específicas para leitor
de placa com fluorescência. As células foram incubadas em estufa de CO 2 por 24 horas para
que aderissem às placas e, ao término deste período, foram tratadas com diferentes
concentrações de naringina (100, 150, 200 e 400 µM) e incubadas por mais 24 horas. Após o
tratamento, o meio dos poços foi retirado, as células foram lavadas com solução de Hanks e
incubadas com solução de DCFH-DA a 10 µM preparada em meio de cultura branco por 30
minutos, protegidas da luz em estufa de CO2 a 37 ºC. Após o período de marcação, a solução
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de DCFH-DA foi retirada, as células foram lavadas novamente com solução de Hanks e meio
de cultura branco foi adicionado aos poços. Um leitor de placas com fluorescência foi
utilizado para fazer a leitura usando os comprimentos de onda de excitação a 485 nm e de
emissão a 535 nm.
Os valores de leitura obtidos são proporcionais à quantidade de espécies reativas de
oxigênio presentes nas células e foram ajustados de acordo com a viabilidade celular dos
grupos indicada pelo teste de azul de tripan. Os experimentos foram realizados em triplicata.

4.10. Teste dos micronúcleos e Índice de Divisão Nuclear
O teste dos micronúcleos com bloqueio da citocinese baseia-se na frequência de
células micronucleadas e foi utilizado para avaliar o potencial mutagênico da naringina. O
teste foi realizado em triplicata, de acordo com o método descrito por Fenech (2000). As
células foram plaqueadas em placas de Petri na densidade de 1x106 e incubadas em estufa de
CO2 por 24 horas para adesão das células às placas. As células foram, então, tratadas com
naringina nas concentrações de 100, 150, 200 e 400 µM por 4 horas. Doxorrubicina, um
fármaco quimioterápico com capacidade mutagênica (KEIZER et al., 1990), foi utilizado
como controle positivo, com um tratamento na concentração de 0,4 g/ml por 2 horas. Ao
término dos tratamentos, o meio foi retirado das placas e elas foram lavadas com solução de
Hanks. Meio novo foi acrescentado às placas, junto a 15 µl de solução de citocalasina B, um
bloqueador de citocinese, em DMSO a 2 mg/ml. As placas foram novamente incubadas por
24 horas em estufa de CO2. Ao término da incubação, o meio foi retirado, as placas foram
lavadas com solução de Hanks e as células foram recolhidas por meio de tripsinização. As
células foram, então, centrifugadas e após o descarte do sobrenadante, foram adicionados 5 ml
de solução hipotônica gelada (KCl 0,075 M). As células foram fixadas em lâminas com
solução de metanol e ácido acético (3:1) e, posteriormente, foram coradas com solução de
Giemsa a 5%. Depois de secas, as lamínulas foram coladas às lâminas com Entellan e as
lâminas foram analisadas em microscópio óptico, no aumento de 1000x, com óleo de imersão.
Para determinar a frequência de células micronucleadas, 1000 células binucleadas foram
analisadas por lâmina.
Em posse destas lâminas, foi possível também analisar o Índice de Divisão Nuclear
(IDN), que fornece informações acerca do ciclo celular para avaliar se a naringina é capaz de
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induzir efeito citostático nas células. Para o IDN, 500 células viáveis foram analisadas por
lâmina, e o IDN foi calculado, considerando M1 a M4 como o número de células com 1 a 4
núcleos.

4.11. Progressão do ciclo celular
O experimento de avaliação da cinética do ciclo celular foi realizado de acordo com a
descrição de Almeida e colaboradores (2019). As células foram plaqueadas na densidade de
2x105 células por poço em placas de 12 poços e incubadas em estufa de CO2 por 24 horas
para adesão das células às placas. Depois deste período, as células foram tratadas com
naringina nas concentrações de 100, 150, 200 e 400 µM e foram incubadas novamente por 24
horas. Ao fim do tratamento, o meio foi retirado das placas, as células foram lavadas com
solução de Hanks e recolhidas usando tripsina. As células foram centrifugadas por 10 minutos
a 1000 rpm, o sedimento celular formado foi fixado com etanol 70% e mantido por pelo
menos 12 horas a -20 ºC. Depois deste período, a solução fixadora foi removida por meio de
centrifugação a 1100 rpm por 10 minutos e descarte do sobrenadante. As células foram
novamente lavadas com solução de Hanks, centrifugadas e ressuspendidas em 200 µl de
solução de marcação (0,0774 g de citrato de sódio, 0,0914 g de cloreto de magnésio, 0,04766
g de hepes; 10 µl de triton-X, 250 µl de iodeto de propídeo a 1mg/ml e 9,490 ml de água). As
células foram incubadas no gelo protegidas da luz por 30 minutos e, depois da incubação, a
leitura em citômetro de fluxo foi realizada. Foram lidos cerca de 20.000 eventos e a leitura
forneceu informações sobre a quantidade de células em cada fase do ciclo celular. Os dados
foram analisados no software FlowJo e o experimento foi realizado em triplicata.

4.12. Análise da expressão gênica de FGFR3
4.12.1. Extração de RNA
Por causa de problemas na utilização de equipamentos de outras unidades, em virtude
da pandemia, a expressão gênica só foi realizada para as células 5637. Para a análise da
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expressão gênica, 1x106 células foram semeadas em frascos de cultura de 25 cm3 e incubadas
em estufa de CO2 por 24 horas para adesão. Após este período, as células foram tratadas com
naringina nas concentrações de 100, 150, 200 e 400 µM e incubadas por mais 24 horas. Ao
fim do tratamento, o meio foi retirado dos frascos de cultura, as células foram lavadas com
solução de Hanks e tripsinizadas. As suspensões de células foram transferidas para
microtubos e armazenadas a -80 ºC até o momento da extração de RNA.
A extração de RNA foi realizada por meio do kit Total RNA Purification (Cellco) e
todos os procedimentos foram conduzidos conforme especificação do protocolo do fabricante.
Após a extração, as amostras de RNA foram quantificadas em espectrofotômetro NanoDrop e
armazenadas a -80 ºC até o momento da síntese de cDNA.

4.12.2. Avaliação da qualidade do RNA extraído
A avaliação do RNA extraído foi feita por meio da técnica de eletroforese com gel de
agarose a 1,5%, de acordo com Rio e colaboradores (2010), com algumas adaptações. Para o
gel, 0,375 g de agarose foram diluídas em 25 ml de solução TBE (13,9 g de ácido bórico,
0,925 g de EDTA, 30,27 g de Tris em 250 ml de água ultrapura. 100 ml desta solução foram,
então, diluídos em 900 ml de água). A solução de agarose + TBE foi levada ao micro-ondas
até que ficasse transparente. Posteriormente, 1 µl de brometo de etídio foi acrescentado à
solução e ela foi homogeneizada. Em seguida, o volume foi vertido em uma cubeta e um
pente foi fixado no gel para a formação das canaletas. Após a polimerização do gel, o pente
foi retirado. O gel foi, então, colocado em cuba para eletroforese e coberto com solução TBE,
para que as amostras fossem aplicadas em suas canaletas. Finalmente, a corrida de
eletroforese foi executada a 100 V por, aproximadamente, 1 hora.

4.12.3. Síntese de cDNA
A síntese de cDNA foi feita através da utilização do kit High Capacity cDNA Reverse
Transcription (Applied Biosystems), de acordo com as instruções do fabricante. As amostras
foram, então, colocadas em um termociclador e a transcrição reversa foi executada com as
seguintes condições: 25 ºC por 10 minutos e 37 ºC por 60 minutos.
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4.12.4. Análise da expressão gênica de FGFR3
Os níveis de expressão do gene FGFR3 (Hs00179829) foram analisados por meio do
sistema TaqMan® (Applied Biosystems). O gene de referência utilizado no experimento foi o
GAPDH (Hs99999905_m1). O mix foi preparado de acordo com as instruções do fabricante,
com 2 µl da amostra de cDNA, 5 µl de Master Mix TaqMan 2x, 0,5 µl do primer (20x) e 2,5
µl de água DNAse/RNAse free. Utilizou-se o termociclador Applied Biosystems 7500
RealTime PCR, que foi ajustado com o seguinte perfil de ciclagem: 90 ºC por 10 minutos,
seguido por 40 ciclos a 94 ºC por 30 segundos e 60 ºC por 1 minuto.
As análises foram feitas pelo método CT Comparativo (ΔΔCT), que tem como base a
fórmula 2–ΔΔCt, em que ΔΔCT = média do ΔCT (grupo tratado) - média do ΔCT (grupo
calibrador). O ΔCT corresponde à diferença entre o CT do gene de interesse e o CT do gene
endógeno. O calibrador foi obtido pelo pool das amostras controle da linhagem 5637. O
experimento foi realizado em triplicata.

4.13. Análise estatística
A análise estatística dos resultados foi feita por meio do software Graphpad Prism 6.
Os dados obtidos apresentaram distribuição normal, portanto, as análises foram feitas
utilizando o teste ANOVA, seguido do teste de comparação múltipla de Tukey. O intervalo de
confiança adotado foi de 95% e as diferenças foram consideradas significativas para p < 0,05.

(DA SILVA et al., 2010) (SAVIO et al., 2014) (LIN et al., 2012) (FENECH, 2000) (SÁVIO;
DA SILVA; SALVADORI, 2015) (BARROS et al., 2020) (LIMA et al., 2020) (ALMEIDA et
al., 2019) (RIO et al., 2010)
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5. RESULTADOS

5.1. Viabilidade celular por azul de tripan
Os resultados de viabilidade celular por azul de tripan estão representados na Figura 8.
O tratamento com naringina na concentração de 400 µM reduziu significativamente o número
de células viáveis nas duas linhagens testadas, 5637 e T24.
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Figura 8: Porcentagem de células viáveis (escala logarítmica) das linhagens (A) 5637 e (B) T24 após o
tratamento de 24 horas com diferentes concentrações de naringina. Controle: células não-tratadas. * = p < 0,05
em relação ao controle. Cada ponto representa as médias obtidas em três experimentos.

5.2. Citotoxicidade por XTT
Os resultados de citotoxicidade por XTT estão apresentados na Figura 9. O tratamento
com naringina foi capaz de reduzir significativamente o número de células viáveis nas duas
linhagens testadas, 5637 (100, 150, 200 e 400 µM) e T24 (150, 200 e 400 µM).
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Figura 9: Porcentagem de células viáveis (escala logarítmica) das linhagens (A) 5637 e (B) T24 após o
tratamento de 24 horas com diferentes concentrações de naringina. Controle: células não-tratadas. * = p < 0,05
em relação ao controle. Cada ponto representa as médias obtidas em três experimentos.

5.3. Ensaio de sobrevivência clonogênica
Os resultados do ensaio de sobrevivência clonogênica estão representados na Figura
10. O tratamento com naringina nas concentrações de 200 e 400 µM reduziu
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significativamente o número de colônias formadas em ambas as linhagens testadas, 5637 e
T24.

Figura 10: Porcentagem de colônias (escala logarítmica) das linhagens (A) 5637 e (B) T24 após o tratamento de
24 horas com diferentes concentrações de naringina. Controle: células não-tratadas. * = p < 0,05 em relação ao
controle não-tratado. Cada ponto representa as médias obtidas em três experimentos.

5.4. Análise morfológica
As fotomicrografias em contraste de fase das células das linhagens 5637 e T24 são
apresentadas na Figura 11. O tratamento com naringina causou alterações morfológicas nas
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células. As setas pretas em ambas as linhagens indicam debris celulares, enquanto as setas
brancas nas duas linhagens indicam projeções digitiformes. Ambas as linhagens celulares
apresentaram diminuição no número de células após o tratamento, em comparação a seus
respectivos controles não-tratados.

Figura 11: Fotomicrografias da morfologia das linhagens celulares 5637 e T24 após 24 horas de tratamento com
diferentes concentrações de naringina. Setas pretas: debris celulares. Setas brancas: projeções digitiformes.
Controle: células não-tratadas. NAR: naringina. Imagens obtidas em microscópio ótico invertido com contraste
de fase, aumento de 200x.

5.5. Ensaio de migração celular
Os resultados do ensaio de migração celular das linhagens 5637 e T24 estão
representados nas Figuras 12 e 13, respectivamente. O tratamento com naringina reduziu
significativamente a migração celular nas duas linhagens testadas.
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Na linhagem 5637 houve migração e fechamento da ferida do grupo controle nãotratado de 78,62% em 24 horas. Nas células 5637 tratadas com naringina, a migração foi
significativamente menor em todas as concentrações testadas em comparação ao controle. Na
maior concentração de tratamento (400 µM), após 24 horas, a ferida estava 5,65% maior que a
ferida do mesmo grupo no tempo de 0 horas. Este aumento da ferida observado na maior
concentração de tratamento ocorreu em decorrência de morte celular.

Figura 12: (A) Fotomicrografias e (B) quantificação da migração celular da linhagem 5637 após tratamento com
naringina. Controle: células não-tratadas. NAR: naringina. * p < 0,05 em relação ao controle. Cada ponto
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representa as médias obtidas em três experimentos. Imagens obtidas em microscópio ótico invertido com
contraste de fase, aumento de 40x.

Na linhagem T24, o grupo controle apresentou fechamento de 100% da ferida em 24
horas, devido à migração celular. As células T24 tratadas com as concentrações de 150, 200 e
400 µM apresentaram migração significativamente menor em comparação ao controle, com
valores de 68,54%, 50,3% e 20,35%, respectivamente.

Figura 13: (A) Fotomicrografias e (B) quantificação da migração celular da linhagem T24 após tratamento com
naringina. Controle: células não-tratadas. NAR: naringina. * p < 0,05 em relação ao controle. Cada ponto
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representa as médias obtidas em três experimentos. Imagens obtidas em microscópio ótico invertido com
contraste de fase, aumento de 40x.

5.6. Avaliação fluorimétrica de espécies reativas de oxigênio
Os resultados da avaliação fluorimétrica da produção de espécies reativas de oxigênio
por meio de marcação com a sonda DCFH-DA estão representados na Figura 14. O
tratamento com naringina aumentou significativamente a produção de espécies reativas de
oxigênio nas duas linhagens celulares, 5637 e T24. Na linhagem 5637, os tratamentos de 200
e 400 µM aumentaram a produção de EROs em 42,7% e 184,84%, respectivamente. Na
linhagem T24, todas as concentrações de tratamento causaram aumento significativo na
produção de EROs.

Figura 14: Produção de espécies reativas de oxigênio nas linhagens 5637 e T24 após o tratamento de 24 horas
com diferentes concentrações de naringina. CNT: células não-tratadas. * = p < 0,05 em relação ao controle.
Cada ponto representa as médias obtidas em três experimentos.
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5.7. Teste dos micronúcleos e índice de divisão nuclear
Os resultados do teste dos micronúcleos com bloqueio da citocinese estão
apresentados na Tabela 1. O tratamento com naringina não induziu mutagênese em nenhuma
das linhagens celulares testadas.

Tabela 1: Frequência de células 5637 e T24 binucleadas micronucleadas (‰) após o
tratamento com naringina.

Controle

Controle
Positivo

Naringina
100 µM

Naringina
150 µM

Naringina
200 µM

Naringina
400 µM

5637

0,004 ± 0,001

0,014 ± 0,002*

0,003 ± 0,002

0,004 ± 0,002

0,004 ± 0,001

0,005 ± 0,001

T24

0,008 ± 0,001

0,015 ± 0,002*

0,006 ± 0,001

0,009 ± 0,001

0,008 ± 0,002

0,006 ± 0,001

Controle: células não-tratadas. Controle positivo: células tratadas com doxorrubicina a 0,4 g/ml. * p < 0,05 em
relação ao controle. Cada ponto representa as médias obtidas em três experimentos.

Os valores do índice de divisão nuclear estão apresentados na Tabela 2. O tratamento
com naringina não causou alterações ao IDN da linhagem 5637, enquanto o tratamento com
naringina a 400 µM reduziu significativamente o IDN da linhagem T24.

Tabela 2: Índice de divisão nuclear das células 5637 e T24 após o tratamento com naringina.
Controle

Controle
Positivo

Naringina
100 µM

Naringina
150 µM

Naringina
200 µM

Naringina
400 µM

5637

1,721 ± 0,014

1,623 ± 0,018*

1,705 ± 0,031

1,697 ± 0,036

1,707 ± 0,018

1,668 ± 0,010

T24

1,830 ± 0,022

1,705 ± 0,016*

1,854 ± 0,024

1,809 ± 0,037

1,793 ± 0,014

1,751 ± 0,028*

Controle: células não-tratadas. Controle positivo: células tratadas com doxorrubicina a 0,4 g/ml. * p < 0,05 em
relação ao controle. Cada ponto representa as médias obtidas em três experimentos.
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5.8. Progressão do ciclo celular
Os resultados da análise da progressão do ciclo celular por citometria de fluxo estão
representados na Figura 15. O tratamento com naringina alterou significativamente a
progressão do ciclo celular nas duas linhagens testadas.
Na linhagem 5637, todas as concentrações de tratamento com naringina causaram um
aumento significativo do número de células na fase G0/G1, acompanhado pela redução,
também significativa, do número de células na fase G2/M. Na concentração de 400 µM,
houve ainda redução significativa do número de células na fase S. Na linhagem T24, apenas o
tratamento com naringina na concentração de 400 µM alterou a progressão do ciclo celular,
com aumento significativo do número de células na fase G2/M, acompanhado pela redução
significativa do número de células na fase S.
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Figura 15: Quantificação e histogramas representativos da progressão do ciclo celular das linhagens (A) 5637 e
(B) T24 após o tratamento de 24 horas com diferentes concentrações de naringina. Controle: células nãotratadas. * = p < 0,05 em relação ao controle. Cada ponto representa as médias obtidas em três experimentos.

5.9. Análise da expressão gênica
Os resultados da avaliação da expressão gênica de FGFR3 para a linhagem 5637 estão
representados na Figura 18. O tratamento com naringina nas concentrações de 200 e 400 µM
não causou nenhuma alteração na expressão do gene FGFR3.
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Figura 16: Níveis relativos de mRNA de FGFR3 em células 5637 após o tratamento com naringina. Controle:
células não-tratadas. Cada ponto representa as médias obtidas em três experimentos.
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6. DISCUSSÃO

Os flavonoides, grupo químico da naringina, têm sido estudados por apresentarem
atividades anti-inflamatórias e antioxidantes, além de atividades antitumorais (D’AMELIA et
al., 2018; KOPUSTINSKIENE et al., 2020; MALEKI; CRESPO; CABANILLAS, 2019).
Apesar dos diversos estudos referentes ao potencial antitumoral da naringina, em diferentes
tipos de câncer, existe apenas um trabalho demonstrando o efeito deste composto em câncer
de bexiga (KIM et al., 2008). Kim e colaboradores (2008) indicam que a naringina foi capaz
de diminuir a proliferação celular e induzir a parada do ciclo celular de células tumorais de
bexiga. Sendo assim, o presente trabalho visou avaliar o potencial antitumoral da naringina
em células tumorais de bexiga (5637, tumor de grau intermediário e T24, tumor de alto grau,
ambas com mutação em TP53).
O tratamento com naringina por 24 horas foi significativamente citotóxico para as
células 5637 e T24, conforme apresentado nos resultados dos ensaios de viabilidade celular
por azul de tripan e de citotoxicidade por XTT. O ensaio de viabilidade celular por azul de
tripan baseia-se na marcação de células inviáveis e os resultados são determinados de acordo
com a integridade da membrana celular. Desta maneira, é possível que uma célula já esteja
comprometida, mas ainda apresente membrana íntegra e não seja marcada pelo azul de tripan
(STROBER, 2015). Já o ensaio colorimétrico de citotoxicidade por XTT avalia a viabilidade
celular por meio da capacidade de enzimas mitocondriais reduzirem o sal XTT a um produto
formazan laranja, que é solúvel em água (WANG; YU; WICKLIFFE, 2011). As diferenças
encontradas nos resultados dos ensaios de viabilidade celular e citotoxicidade refletem as
diferenças na suscetibilidade de cada alvo dos testes à naringina, seja da membrana celular ou
do metabolismo mitocondrial (ZWOLAK, 2016). A citotoxicidade da naringina já foi descrita
previamente em células humanas de câncer cervical, gástrico, de mama triplo-negativo, de
próstata e de tireoide (ERDOGAN et al., 2018; LI et al., 2013; RAHA et al., 2015; RAMESH;
ALSHATWI, 2013; ZHOU; XIA; ZHANG, 2019b).
Ao contrário do teste de citotoxicidade por XTT, que avalia a viabilidade celular a
curto prazo, o ensaio colorimétrico de sobrevivência clonogênica, analisa danos na capacidade
reprodutiva da célula e a habilidade de se proliferarem indefinidamente e formarem colônias
após a exposição a uma substância (RAFEHI et al., 2011). O tratamento com naringina
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reduziu significativamente o número de colônias formadas em ambas as linhagens celulares
testadas.
Ao avaliar as alterações morfológicas causadas às células pelo tratamento com
naringina, observa-se a presença de debris celulares e projeções digitiformes nas duas
linhagens testadas. Estas alterações morfológicas estão associadas ao processo de apoptose
(TSUBOI et al., 2018; XU; LAI; HUA, 2019). Alguns trabalhos também descreveram
alterações morfológicas compatíveis com o processo de apoptose em células de
adenocarcinoma gástrico e de câncer cervical causadas pelo tratamento com naringina
(RAHA et al., 2015; RAMESH; ALSHATWI, 2013). Além disso, a redução no número de
células observada após o tratamento com naringina é condizente com os resultados dos
experimentos de citotoxicidade, e também pode ser sugestiva de apoptose e parada do ciclo
celular (DA SILVA; DE CAMARGO; SALVADORI, 2012).
O processo de migração celular está diretamente relacionado à metástase, a principal
causa de morte de pacientes oncológicos (DILLEKÅS; ROGERS; STRAUME, 2019).
Tumores de bexiga músculo-invasivos estão propensos à metástase para linfonodos e órgãos
adjacentes. O câncer de bexiga metastático é, geralmente, incurável e apresenta uma taxa de
sobrevida em 5 anos de 15% (NADAL; BELLMUNT, 2019). O tratamento com naringina
inibiu a migração celular de ambas as linhagens testadas, demonstrando a sua propriedade
antimigratória e antimetastática. A naringina também foi efetiva em inibir a migração de
células humanas de condrossarcoma e glioblastoma em estudos anteriores (AROUI et al.,
2016; TAN et al., 2014).
Espécies reativas de oxigênio estão associadas a danos ao DNA e interferência na
proliferação celular. Quimioterápicos como doxorrubicina e cisplatina são capazes de
aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio, contribuindo com sua genotoxicidade
(SRINIVAS et al., 2019). O tratamento com naringina aumentou a produção de espécies
reativas de oxigênio nas duas linhagens tumorais testadas. Apesar de encontrarmos vários
trabalhos na literatura sobre o potencial antioxidante da naringina (EL-DESOKY et al., 2018;
SHIRANI et al., 2020), também é possível encontrar evidências de sua atuação como um
agente pró-oxidante em células humanas de câncer de próstata (LEWINSKA et al., 2015).
Isso se dá devido ao fato de a naringina ser um flavonoide, grupo que pode agir como pró ou
antioxidante a depender, principalmente, da concentração utilizada e da presença de íons
metálicos (WÄTJEN et al., 2005). Demonstramos então, que a naringina apresentou efeito
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pró-oxidante nas concentrações avaliadas em ambas as linhagens celulares, contribuindo,
assim para a citotoxicidade do composto e consequente redução da viabilidade celular,
demonstrada anteriormente.
Micronúcleos são corpos extranucleares formados em consequência de quebras
cromossômicas (clastogenicidade) e distúrbios na divisão celular (aneugenicidade)
(LUZHNA; KATHIRIA; KOVALCHUK, 2013). De acordo com o teste dos micronúcleos, o
tratamento com naringina não foi capaz de induzir mutagenicidade às células de ambas as
linhagens testadas. Estudos feitos com a linhagem V79, advinda de células pulmonares de
hamsters (JAGETIA; JAGETIA; JHA, 2007), com linfócitos humanos (BACANLI;
BAŞARAN; BAŞARAN, 2015) e com culturas primárias de hepatócitos e cardiomiócitos de
camundongos (CARIÑO-CORTÉS et al., 2010) também não encontraram diferença na
frequência de células binucleadas micronucleadas após o tratamento com naringina.
O índice de divisão nuclear é utilizado como medida de citostase, diretamente ligada à
replicação de DNA (SALIH ISTIFLI; TAHIR HÜSUNET; BASRI ILA, 2019). O IDN da
linhagem 5637 não sofreu alterações após o tratamento com naringina, enquanto o tratamento
em sua maior concentração foi capaz de diminuir significativamente o IDN da linhagem T24.
Apesar do tratamento de linfócitos humanos com naringina não ter apresentado alterações no
IDN (BACANLI; BAŞARAN; BAŞARAN, 2015), estudos com células musculares lisas
vasculares demonstram que o tratamento com naringina induziu a parada do ciclo celular na
fase G0/G1 por meio da inibição dos complexos de ciclinas D1/CDK4 e E-CDK2 devido ao
aumento da expressão do gene CDKN1A. Este gene é caracterizado como supressor tumoral e
codifica a proteína p21, que atua como potencial inibidora de quinases dependentes de
ciclinas (KIM et al., 2008; LEE et al., 2008). O aumento da expressão de CDKN1A aumenta a
interação entre p21 e CDKs, reduzindo, então, a atividade destas quinases dependentes de
ciclinas, necessárias para a progressão do ciclo celular (XIE et al., 2004).
Os resultados do experimento de progressão do ciclo celular por meio de citometria de
fluxo indicam que o tratamento com naringina alterou a cinética do celular nas duas linhagens
testadas. Na linhagem 5637, houve um aumento do número de células na fase G0/G1 do ciclo,
sugestivo de parada do ciclo nesta fase. Na linhagem T24, foi constatado parada no ciclo
celular na fase G2/M, devido ao aumento do número de células nesta fase. O único estudo
envolvendo naringina e células tumorais de bexiga, da linhagem 5637, também descreveu a
parada do ciclo destas células na fase G0/G1 (KIM et al., 2008). Kim e colaboradores (2008)
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também justificaram a parada do ciclo celular em G0/G1 após o tratamento com a naringina
com base na modulação dos complexos de ciclinas, quinases dependentes de ciclinas e
inibidores de quinases dependentes de ciclinas, como mencionado anteriormente.
O gene FGFR3 está associado à regulação da proliferação celular, migração,
angiogênese e diferenciação celular. Anomalias em sua expressão ou mutações podem fazer
com que este gene seja diretamente associado ao processo de tumorigênese (KACEW;
SWEIS, 2020; KANG et al., 2017). Em tumores de bexiga, o gene FGFR3 encontra-se
frequentemente superexpresso ou mutado (VAN RHIJN et al., 2020). O tratamento com
naringina não alterou a expressão de FGFR3 na linhagem 5637.
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7. CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo sobre o potencial antitumoral da naringina nas
células tumorais de bexiga 5637 e T24 permitiram as seguintes conclusões:
- O tratamento com naringina é citotóxico para ambas as linhagens celulares estudadas;
- O tratamento com naringina reduz o número de colônias em ambas as linhagens celulares
estudadas;
- O tratamento com naringina reduz a migração celular em ambas as linhagens celulares
estudadas;
- O tratamento com naringina aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio em ambas
as linhagens estudadas, demonstrando sua ação pró-oxidante;
- O tratamento com naringina causa alterações morfológicas nas células de ambas as
linhagens estudadas;
- O tratamento com naringina modula a cinética do ciclo celular de ambas as linhagens
estudadas, causando a parada do ciclo na fase G0/G1 na linhagem 5637 e parada do ciclo na
fase G2/M na linhagem T24;
- O tratamento com naringina não gera danos mutagênicos a nenhuma das linhagens celulares
estudadas;
- O tratamento com naringina não altera a expressão gênica de FGFR3 nas células 5637.
Finalmente, conclui-se que a naringina possui atividade antitumoral independente do
status do gene TP53 em células tumorais de bexiga.
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