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- No melanoma, a formação de

metástases pode ser associada à transição

epitelial-mesenquimal (TEM). Com a

proposta de avaliar esse comportamento,

estudos recentes têm utilizado a

metformina como um inibidor da TEM.

- Neste trabalho avaliamos, em células

B16F10 submetidas ao tratamento com

metformina, a expressão de marcadores

da TEM e o desenvolvimento de

metástases pulmonares em camundongos

C57BL/6.

Figura 1: Representação esquemática da metodologia

empregada no trabalho.

- Redução da área pulmonar acometida

por metástases nos animais do grupo

5mM em relação ao controle e

0,5mM (p<0,0001). (Gráfico 1 e

Figura 2 A-C).

- Redução da expressão de N-caderina

nas metástases de animais do grupo

5mM em relação ao controle e

0,5mM. (p=0,02 e p<0,05,

respectivamente). (Figura 2 D-E)

- A expressão de E-caderina não foi

observada em nenhuma das

metástases avaliadas.

O tratamento in vitro com metformina

promoveu a redução de focos

metastáticos no modelo de melanoma

B16F10, associado à redução da

expressão de N-caderina em células

neoplásicas. Os resultados sugerem que

esse tipo de tratamento pode

comprometer a TEM e o

desenvolvimento de metástases em

melanomas.

Gráfico 1. Percentual de área

pulmonar acometida por

metástases em camundongos

C57BL/6 inoculados com

células B16F10 tratadas, ou

não, com metformina.

****p<0,0001 (Mann-Whitney

test.)
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Figura 2. Metástases pulmonares em camundongos

C57BL/6 inoculados com células B16F10, 20 dias. A-C)

HE, 4X, A e B) Grupo controle e 0,5mM,

respectivamente, apresentando extensa área acometida por

metástase. C) Grupo 5mM, presença de micrometástases e

células isoladas. D-F) Imunohistoquímica para N-

caderina, 40X. D e E) Grupo controle e 0,5mM,

respectivamente, apresentando expressão membranar e

citoplasmática em mais de 75% das células neoplásicas. F)

Grupo 5mM, raras células neoplásicas positivas.
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