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Introdução: A sobrevivência e progressão das células de câncer de mama estão relacionadas
com sua capacidade de adaptação ao microambiente tumoral, principalmente sob condições
de acidose. As células com alta capacidade de proliferação adquirem uma grande extensão
tecidual, formando regiões internas de hipóxia, absorvendo mais glicose do meio, tornando-a
a principal fonte de energia, resultando no acúmulo de ácido láctico, CO2 e íons H+. Entre os
mediadores antitumorais destacamos a melatonina, hormônio produzido pela glândula pineal,
que tem sua inibição associada ao risco de desenvolvimento do câncer mamário. Assim, propomos a utilização da melatonina para tratar células tumorais, uma vez que ela tem se mostrado importante na regulação da viabilidade celular por diversos mecanismos de ação, incluindo
a interferência no metabolismo de glicose. Objetivos: Foi investigar se o tratamento com melatonina, associado ao microambiente ácido, potencializa as condições adversas do meio podendo interferir negativamente no metabolismo de glicose e na redução a viabilidade celular.
Material e Métodos: As células tumorais mamárias das linhagens MCF-7 e MDA-MB-231
foram cultivadas em condições de pH normal (7.2) e ácido (6.7), tratadas com melatonina
ou veículo por 12 e 24 horas. Ao final, a viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio MTT e
a expressão proteica do transportador de glicose GLUT-1 foi verificada por imunocitoquímica. Resultados: houve uma diminuição na viabilidade das células mantidas em acidose. No
entanto, o tratamento com 1 mM de melatonina foi capaz de reduzir a viabilidade celular em
condições de pH normal e ácido. Além disso, aumentou a expressão de GLUT-1 em acidose
e 1 mM de melatonina diminuiu a expressão desse transportador, demonstrando uma ação
anti-proliferativa através da inibição da captação de glicose. Conclusão: A melatonina foi
efetiva em condições adversas decorrentes da acidose, atuando na diminuição do GLUT-1, e
no controle da proliferação celular.
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