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1. RESUMO 

A galectina-3 (GAL3), uma proteína codificada pelo gene LGALS3, desempenha um 

papel importante em processos de adesão, interação celular, ativação de macrófagos, 

angiogênese, metástase e apoptose. Dada sua importância nas vias de sobrevivência 

e morte celular vários inibidores de GAL3 têm sido desenvolvidos e testados na 

perspectiva de desenvolvimento de novos fármacos com seletividade e especificidade 

para GAL3. Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito citotóxico de um inibidor 

sintético de GAL3, a 3 galactosil-benzenosulfonamida (3βGAL) em uma linhagem 

celular de adenocarcinoma de pulmão A549. A citotoxicidade foi avaliada por meio do 

ensaio da sulforrodamina B (SRB) onde a 3βGAL foi testada em concentrações que 

variaram de 7,8 a 1000 µM. As células foram semeadas em placas de 96 poços e 

após 24 hs tratadas com diferentes concentrações de 3βGAL associadas ou não com 

doxorrubicina (DOX) nas concentrações de 0,25 e 0,5 µM. O controle negativo não 

recebeu tratamento. Após 24 hs de tratamento foi realizado o ensaio da SRB. Os 

resultados obtidos mostraram que, quanto testada sozinha, a 3βGAL reduz 

significativamente a proliferação celular (57,6%) a partir da concentração de 125 µM, 

quando comparada ao controle negativo (100%). No entanto, o tratamento associado 

com DOX não alterou a proliferação celular. A análise da sobrevivência clonogênica 

mostrou que a fração de sobrevivência obtida pelo tratamento associado 3βGAL com 

DXR não foi diferente da obtida pelo tratamento com DXR sozinha. Os dados 

preliminares do presente trabalho permitem concluir que a 3βGAL é citotóxica em 

concentrações acima de 125 µM, mas quando associada à DXR não potencializa os 

efeitos citotóxicos desse quimioterápico. 

2. INTRODUÇÃO 

A galectina-3 (GAL3) é uma proteína codificada pelo gene LGALS3, e pertence 

à família de proteínas que se ligam em β-galactosídeos, que desempenha um papel 

importante em processos de adesão, interação celular, ativação de macrófagos, 

angiogênese, metástase e apoptose (Ahmed e AlSadek, 2015). Estudos recentes 

revelaram que as estruturas intracelulares da GAL3 exibem capacidade de suprimir a 

apoptose induzida por fármacos, o que pode contribuir para a sobrevivência celular. 

A resistência à apoptose é essencial para a sobrevivência da célula cancerosa e 

desempenha um papel fundamental na progressão tumoral (Nakahara et al., 2005). 

Assim, inibidores seletivos de GAL-3 podem ser ferramentas importantes para o 



protótipo de fármacos no tratamento de inúmeras doenças nas quais essa lectina atua. 

A descoberta e desenvolvimento de inibidores de alta afinidade já foi descrita 

(Cumpstey et al., 2005; Delaine et al., 2016). Contudo, a seletividade para GAL-3 é 

parcial ou ainda, ausente para a maioria deles. Considerando os dados da literatura 

que mostram a importância da GAL3 nas vias de sobrevivência e morte celular, tendo 

assim papel importante na progressão tumoral, bem como o fato de que vários 

inibidores de GAL3 têm sido desenvolvidos e testados na perspectiva de 

desenvolvimento de novos fármacos com seletividade e especificidade para GAL3, a 

hipótese desse trabalho é que o tratamento com o inibidor de GAL3, 3-galactosil-

benzenosulfonamida (3βGal), desenvolvido na Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto - USP, pode potencializar os efeitos genotóxicos e citotóxicos de 

um agente quimioterápico amplamente utilizado, o cloridrato de doxorrubicina (DXR), 

favorecendo, dessa forma, a morte celular. 

3. OBJETIVOS 

 Este projeto de pesquisa tem por objetivo avaliar o efeito citotóxico da galactosil-

benzenosulfonamida (3βGal) combinada com o cloridrato de doxorrubicina (DXR), na 

linhagem tumoral de pulmão A549. 

4. METODOLOGIA 

 A avaliação do efeito combinado da 3βGal com a DXR foi feita em células A549 

cultivada em meio DMEM+HAMF10 suplementado com 10% de soro fetal bovino e 

acrescido de solução de penicilina/estreptomicina (1%). A citotoxicidade foi 

inicialmente determinada pelo ensaio da sulforrodamina B (SBR) onde as células 

foram semeadas em placas de 96 poços e após 24hs tratadas com diferentes 

concentrações de 3βGal (7,8 a 1000 µM) e DXR (0,25 E 0,5 µM). Após 24hs de 

tratamento foi realizado o ensaio da SRB conforme descrito anteriormente (Skehan et 

al., 1990). 

 A próxima etapa foi determinar o efeito combinado da 3βGal com a DXR sobre 

a sobrevivência clonogênica. Para isso, foram semeadas 500 células/poço em placas 

de 6 poços e após 4hs as células foram tratadas por 24hs com diferentes 

concentrações de 3βGal sozinha nas concentrações de 25, 50 e 100 µM ou associada 

à DXR (0,2 µM). Após 7 dias foi feita a coloração por Giemsa e determinada a fração 

de sobrevivência por meio da contagem de colônias celulares formadas. 



5. DESENVOLVIMENTO 

 O projeto foi desenvolvido no Laboratório de Genética e Biologia Molecular da 

Universidade de Franca.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os resultados obtidos pelo ensaio da SRB mostraram que, quanto testada 

sozinha, a 3βGAL reduz significativamente a proliferação celular a partir da 

concentração de 125 µM (57,6%), quando comparada ao controle negativo (100%). 

No entanto, o tratamento associado com DXR não alterou a proliferação celular.  

Também foi analisada a fração de sobrevivência (FS) celular após o tratamento com 

diferentes concentrações de 3βGAL. Os resultados mostraram que nenhum dos 

tratamentos com 3βGAL alterou a (FS) quando comparado ao controle negativo. Ao 

associar 3βGAL com DXR, também não foi observada potencialização dos efeitos da 

DXR pela 3βGAL em nenhuma das concentrações testadas, uma vez que a FS dos 

grupos tratados com 3βGAL associada a DXR foi similar à do tratamento com DXR 

sozinha. Esses resultados preliminares indicam que o glicosídeo 3βGAL não 

potencializa os efeitos citotóxicos da DXR, porém experimentos adicionais estão em 

andamento para que seja possível a confirmação desses resultados.  
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