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Introdução: A progressão do câncer é um processo de múltiplos passos, fortemente influenciado pelas propriedades físicas do microambiente tumoral. A sobrevivência e progressão das
células tumorais estão fortemente relacionadas com sua capacidade de adaptação ao microambiente tumoral, principalmente sob condições de acidose. Controlar essas condições adversas
é uma tática promissora para limitar o desenvolvimento do câncer. Dentre os mediadores antitumorais, destacamos a melatonina, hormônio produzido pela glândula pineal na ausência
de luz. Devido ao seu envolvimento em inúmeras funções fisiológicas, sua inibição tem sido
associada ao maior risco de desenvolvimento do câncer de mama. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação da melatonina em células tumorais sob condições de acidose.
Materiais e Métodos: As células tumorais mamárias das linhagens MCF-7 e MDA-MB-231
foram cultivadas em condições de pH normal (7,2) e pH ácido (6,7) e tratadas com melatonina
ou veículo por 12 e 24 horas. Ao final dos tratamentos, a viabilidade celular foi avaliada pelo
ensaio MTT e a expressão proteica do marcador de proliferação celular (Ki-67) e de morte celular (Caspase-3) foram verificadas por imunocitoquímica. Resultados: Os resultados mostraram que houve uma diminuição na viabilidade das células mantidas em condições de acidose,
no entanto, o tratamento com 1 mM de melatonina foi capaz de reduzir a viabilidade celular
tanto em condições de pH normal como em acidose. Além disso, conforme esperado, houve
aumento na expressão de Ki-67 em condições de acidose e 1 mM de melatonina foi capaz de
diminuir a expressão desse marcador. Inversamente, observamos uma diminuição na expressão da Caspase-3, sob condições de acidose, e um aumento após tratamento com melatonina.
Conclusão: Conclui-se que a melatonina foi efetiva em condições adversas decorrentes da
acidose, atuando na diminuição da viabilidade e proliferação e no aumento da morte celular.
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