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Resumo: O câncer é uma doença insidiosa tradicionalmente classificada por tipo de 

origem celular e de tecido. Historicamente ele tem sido tratado principalmente com 

terapia citotóxica, porém tais terapias podem ter um latente efeito adverso pela baixa 

seletividade de células alvo. Mas com o advento da ciência moderna, o tratamento 

contra o câncer ganhou novas modalidades sendo uma delas o uso de anticorpos 

monoclonais. Este tipo de tratamento foi estabelecido como uma das estratégias 

terapêuticas mais bem sucedidas nos últimos 20 anos. Centenas de ensaios clínicos com 

anticorpos monoclonais foram planejados, pesquisas recentes do câncer e anticorpos 

monoclonais estão em andamento, das quais desde 2011 muitos estudos estão na fase 3. 

O desenvolvimento de anticorpos monoclonais visando vários antígenos altamente 

expressos em células malignas é uma abordagem inovadora, representa uma 

amplaclasse de agentes biofarmacêuticos efetivos projetados para terapia direcionada. 

Palavras-chave: Câncer. Anticorpos monoclonais. Sistema imunológico. Tratamento 

contra o câncer. 

 

 
Abstract: Cancer is an insidious disease traditionally classified by type of cell and 

tissue origin. Historically it has been treated primarily with cytotoxic therapy, however 

such therapies may have a latent adverse effect by the low selectivity of target cells. But 

with the advent of modern science, treatment against cancer has gained new modalities, 

one of which is the use of monoclonal antibodies. This type of treatment has been 

established as one of the most successful therapeutic strategies in the last 20 years. A 

lots of clinical assays with monoclonal antibodies have been planned, recents cancer 

research and monoclonal antibodies are underway, many of them since 2011 are in 

phase 3. The development of monoclonal antibodies targeting several highly expressed 

antigens in malignant cells is an innovative approach, represents a broad class of 

effective biopharmaceutical agents designed for targeted therapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Câncer é o termo genérico utilizado para definir as neoplasias, patologia 

caracterizada pelo crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, 
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podendo se espalhar do local de origem para outras partes do corpo, fator conhecido 

como metástase (INCA, 2017). 

As neoplasias são um importante problema de saúde pública em todo mundo, tendo 

inúmeros casos em países em desenvolvimento e até nos países desenvolvidos, sendo 

uma das principais causas de óbitos com mais de 6 milhões de mortes por ano, 

representando pelo menos 12% das mortes no mundo. Embora as maiores taxas de 

câncer estejam registradas em países desenvolvidos, dos 10 milhões de casos 

encontrados, 5,5 milhões são expressados em países em desenvolvimento (GUERRA; 

GALLO; MENDONÇA, 2005). 

Os principais tratamentos contra as neoplasias são: cirurgia – modalidade mais 

antiga e mais definitiva de tratamento oncológico, especialmente quando o tumor se 

encontra em um estado de fácil retirada, geralmente no estágio inicial da patologia. 

Quimioterapia – nela utilizam-se medicamentos muito potentes no combate às 

neoplasias, tendo como foco a destruição, inibição ou controle da célula tumoral. 

Radioterapia – é o tratamento mais utilizado quando não se pode remover totalmente o 

tumor com cirurgia, e também quando o tumor retorna para o mesmo local após a 

retirada cirúrgica. Hormonioterapia – esta terapia tem como objetivo impedir a ação dos 

hormônios relacionados ao crescimento da celular tumoral, a hormonioterapia age 

bloqueando ou suprindo os efeitos desses hormônios nas células cancerígenas. Terapia 

oral - entre 1998 a 2007, cerca de 25% de todos os agentes em pesquisa intitulados 

terapias alvo já eram planejados para uso oral, e essa tendência é crescente. O 

tratamento oncológica é uma opção muito optada pelos pacientes devido a baixa 

necessidade de visitas ao médico e pela facilidade na sua administração. Do ponto de 

vista técnico-assistencial, esta modalidade não gera carência de um tratamento venoso 

ou internação do paciente oncológico, e muitas terapias orais vem trazendo resultados 

animadores. Terapia alvo – a terapia alvo consiste em tratar diretamente um alvo 

específico com fundamentos moleculares, porém este tipo de terapia ainda necessita de 

mais testes laboratoriais apropriados capazes de correlacionar o alvo tratado e a clínica 

médica (ONCOGUIA, 2013). 

O premio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1901, foi resultado do primeiro indício 

da utilização de anticorpos, promovido pelo médico alemão Emil Adolf Von Behring 

em conjunto com ShibasaburoKitasato, os mesmos utilizaram anticorpos para 

neutralizar a toxina diftérica, o que gerou uma grande mudança no pensamento 

científico daquela época (CORDEIRO et al., 2014). 

O termo anticorpo é sinônimo de imunoglobulina, que são moléculas proteicas com 

função de defesa em nosso organismo. São produzidas pelos plasmócitos (linfócito B 

após ativação) em resposta ao contato com um agente estranho no seu organismo (dos 

SANTOS, 2014). 

Anticorpos e derivados de anticorpos constituem hoje 20% dos biofármacos em 

desenvolvimento pela indústria. Apesar da dificuldade em utilizar Anticorpos murinos, 

avanços na biologia molecular associado às tecnologias de hibridonas possibilitaram 

resultados promissores nos estudos envolvendo este produto (CORDEIRO et al., 2014). 

O emprego de fármacos à base de anticorpos recombinantes está se fixando de 

forma consistente e relevante. A tecnologia de humanização dos anticorpos  

monoclonais integra-os à uma nova classe de medicamentos, os biofármacos. Estes vêm 

sendo utilizados em patologias com muita significância na medicina, como a artrite 

reumatoide e as neoplasias. Devido a este fato, o grande potencial econômico agregado 

a esta recente tecnologia em relação a essa classe de drogas é extremamente vasto, 

induzindo mais pesquisas para aquisição da auto-suficiência tecnológica na sua 

produção (CORDEIRO et al., 2014). 



No passado acreditava-se que os tumores não tinham expressão de antígenos 

reconhecidos pelo sistema imunológico, logo o sistema imunológico não poderia 

reconhecer o tumor como um agente estranho, então o mesmo cresceria sem se 

incomodar com as defesas do organismo. Esta ideia foi descartada, visto que os tumores 

podem apresentar diferentes tipos de antígenos passíveis de reconhecimento pelo 

sistema imunológico (dos SANTOS, 2014) 

O termo antígeno pode ser definido como moléculas estranhas ao organismo que de 

modo geral, vêm do ambiente externo, e são capazes de estimular a resposta 

imunológica (dos SANTOS, 2014) 

Então desta forma, o sistema imunológico poderá responder ao surgimento de um 

tumor, desde que ele expresse seus antígenos onde poderão ser interpretados como um 

agente estranho. Diversas alterações na expressão dos genes poderão ocorrer nas células 

neoplásicas durante a carcinogênese. Assim, a carcinogênese poderá desencadear a 

expressão de novos antígenos ou a alteração de antígenos já existentes encontrados nas 

células saudáveis (CORDEIRO et al., 2014). 

Os anticorpos monoclonais se dividem em 3sub-classes, sendo: murinos, quiméricos 

e humanizados. Os anticorpos monoclonais de camundongos recebem a nomenclatura 

de murinos, e são reconhecidos pelo sistema imunológico humano como agentes 

antígenos, provocando uma resposta imunológica de anticorpos humanos contra 

anticorpos do camundongo (murino), isso causa uma rápida eliminação com danos aos 

rins. Logo, este processo se tornou mais dificultoso diante deste fator, estimulando o 

meio científico a buscar avanços nesse tipo de procedimento, foi então que na década de 

80, os cientistas através de técnicas biomoleculares e de hibridomas objetivaram 

humanizar mais estes anticorpos murinos, para reduzir o potencial imunogênico do 

mesmo (CORDEIRO et al., 2014). 

Com o auxilio da engenharia genética da biologia molecular, foi possível criar 

anticorpos híbridos entre humanos e camundongos, gerando os primeiros anticorpos 

denominados quiméricos. O anticorpo quimérico apresenta expressão proteica do 

camundongo na sua região variável e, expressão proteica humana na região constante 

onde ambas as junções proteicas estão unidas para formar um anticorpo pleno. Contudo, 

esses anticorpos ainda eram imunogênicos ao organismo humano (CORDEIRO et al., 

2014). 

Com o problema dos anticorpos imunogênicos, tornou-se necessário a criação de um 

anticorpo humanizado. Os protocolos mais modernos de humanização indicam o 

transplante de CDRsmurinas para cadeias variáveis da estrutura da molécula de 

anticorpos humanos, como resultado, temos a criação de anticorpos monoclonais 

humanizados possuindo especificidade e afinidade ao alvo, mas com uma mínima 

porção purina em sua composição, reduzindo muito sua característica imunogênica 

devido ao fato deste anticorpo possuir apenas traços do anticorpo do camundongo nas 

suas regiões hipervariáveis e o restante da molécula com traços humanos. Assim, tem-se 

uma molécula de anticorpo que apresenta as características humanas possíveis sem que 

haja a perda da sua capacidade biológica original e de interesse (CORDEIRO et al., 

2014). 

Embora, a quimioterapia e a radioterapia ainda sejam um tratamento muito 

importante contra o câncer, seus efeitos colaterais são bem latentes, justamente por sua 

baixa especificidade ao tecido alvo, desta forma é causado um grande inconveniente 

com a destruição das células saudáveis durante todo tratamento, gerando efeitos 

adversos tais quais podem afetar negativamente o paciente (CORDEIRO et al., 2014). 

A baixa seletividade e eficácia nos tratamentos atuais são um dos maiores 

transtornos enfrentados nos tratamentos oncológicos convencionais, tal como o fato de 



muitas vezes, o tratamento não alcançar o sucesso terapêutico esperado, que constitui 

uma das principais dificuldades na prática oncológica. Diante desta situação, novas 

modalidades terapêuticas foram surgindo estimuladas por este transtorno. Logo, a 

utilização de anticorpos monoclonais através da biotecnologia vem se tornando um víeis 

extremamente importante no tratamento contra as neoplasias (CORDEIRO et al., 2014). 

 
1 CÂNCER 

 
O câncer é uma doença insidiosa tradicionalmente classificada por tipo de origem 

celular e de tecido. Historicamente tem sido tratado de acordo com uma abordagem de 

“tamanho único” com base em critérios patológicos amplos e envolvendo vários 

regimes de terapia citotóxica. Com o advento das metodologias modernas de 

sequenciamento, hoje apreciamos que a heterogeneidade genômica, transcriptômica e 

epigenética significativa, existem nos diversos tipos de tumores individuais. Este 

reconhecimento permitiu a subclassificação de tumores de origem comum. Isso, por sua 

vez, levou a melhores resultados para alguns tipos de câncer, à medida que as taxas de 

resposta às terapias direcionadas e citotóxicas aumentam quando os pacientes são 

estratificados com base nas características moleculares de seus tumores. Os exemplos 

incluem imatinib em leucemia mielogênica crônica, terapêuticas com HER2 para câncer 

de mama e antagonistas de estrogênio para câncer de mama positivo ao receptor de 

estrogênio. Esses avanços moleculares ajudaram a inaugurar uma nova era de medicina 

de precisão que está remodelando o tratamento clínico em todo o espectro de câncer. No 

entanto, permanecem frações significativas de pacientes que não respondem as terapias 

“protocoladas” mesmo quando seus tumores são classificados com base em critérios 

moleculares e patológicos. Tumor adicional ou características sistêmicas são, portanto, 

não reconhecidos, que não só afetam o crescimento e a disseminação neoplásica, mas 

também o impacto da resposta à terapia (PALUCKA e COUSSENS, 2016). 

 

 

1.1 Câncer e o sistema imunológico 

 
 

Durante o crescimento inicial do tumor, o sistema imune muitas vezes é capaz de 

alcançar o equilíbrio entre crescimento tumoral e imunidade para a destruição do tumor. 

Em algum ponto durante o desenvolvimento há evolução de um tumor maligno, nos 

quais as células adquirem a capacidade de evadir o sistema imunológico e proliferar. A 

destruição imune é considerada, portanto, uma marca emergente do câncer. Enquanto, 

os tumores são infiltrados de forma variável pelas células T, uma infiltração densa de 

linfócitos T citotóxicos, estão associadas a um melhor prognóstico indicando que as 

células T desempenham um papel fundamental na vigilância imunológica de tumores. 

Através da inibição da imunidade seletiva de pontos de verificação, a imunoterapia 

melhorou os resultados para alguns pacientes e de maneira em geral está modificando o 

tratamento para alguns tipos de câncer (HAHN et al., 2017). 

 

 

 

 

1.2 Anticorpos Monoclonais 



O tratamento do câncer baseado em anticorpos monoclonais foi estabelecido como uma 

das estratégias terapêuticas mais bem-sucedidas tanto para neoplasias hematológicas 

como para tumores sólidos nos últimos 20 anos. A combinação inicial de técnicas 

sorológicas para descoberta de antígenos de células cancerígena com tecnologia 

hibridoma levou a uma série de ensaios clínicos marcantes que abriram o caminho para 

anticorpos de nova geração e sucessos clínicos subsequentes. A otimização de respostas 

imunes antitumorais através de modificações de citometriade fluxo também fez uma 

grande contribuição para a eficácia clínica. A modulação da interação do sistema imune 

com células tumorais, através do direcionamento de receptores de células T, emergiu 

como uma nova estratégia terapêutica poderosa para tumores e para aumentar a eficácia 

da vacina contra câncer (SCOTT et al., 2012). 

Kohler e Milstein (1975) revolucionaram a terapêutica anticancerígena no final do 

século 19 com o desenvolvimento da tecnologia de hibridoma, agora utilizada para 

produzir anticorpos monoclonais. Desde então, os anticorpos monoclonais 

quimioterapêuticos emergiram como agentes padrão para cânceres hematológicos e 

sólidos. As células cancerosas compartilham muitas semelhanças com as células 

hospedeiras normais e isso representa um desafio para alcançar altos níveis de 

citotoxicidade seletiva. Os anticorpos monoclonais quimioterapêuticos foram projetados 

com a vantagem prevista da especificidade, atuando assim como verdadeiros "mísseis 

direcionados" para células cancerígenas (KOHLER E MILSTEIN, 1975). 

Os avanços nas técnicas de engenharia genética resultaram no desenvolvimento de 

quatro tipos principais de anticorpos monoclonais: anticorpos murinos, quiméricos, 

humanizados e humanos. 

 
 

1.3 Anticorpos Monoclonais murinos, quiméricos, humanizados, totalmente 

humanos 

Os anticorpos murinos são originários de roedores e foram os primeiros a serem 

aplicados em câncer como quimioterapêuticos. A sua utilização, no entanto, foi 

rapidamente revogada por causa da incapacidade de interagir efetivamente com 

componentes do sistema imunológico humano devido à sua natureza externa e 

subsequente reconhecimento limitado pelo sistema imune do hospedeiro. Os anticorpos 

quiméricos normalmente compreendem regiões variáveis derivadas de uma fonte 

murina e regiões constantes (65%) derivadas de uma fonte humana. Os anticorpos 

monoclonais híbridos possuem três especificidades diferentes de ligação ao antígeno: 

para células tumorais, células linfocitárias, células T e uma para células acessórias. O 

desenvolvimento de anticorpos monoclonais quiméricos possui uma porção totalmente 

humana, que proporcionou uma interação muito menos imunogênica e mais eficiente 

com células efetoras humanas e o sistema do complemento em detrimento dos 

anticorpos monoclonais murinos. Os chamados anticorpos monoclonais humanizados 

são predominantemente (90%) manipulados a partir de uma fonte humana com a 

exceção de que as regiões determinantes da complementaridade da porção murina. Eles 

são ainda menos imunogênicos do que os anticorpos quiméricos. Os anticorpos 

monoclonais 100% humanos, são manipulados a partir de camundongos transgênicos e 

comparados com os anticorpos quiméricos e humanizados, têm maiores valores de 

afinidade em relação ao antígenos humanos e respostas de hipersensibilidade mínimas 

ou não (COULSON et al., 2014). 

Os primeiros resultados clínicos que exploraram a terapêutica baseada em 

anticorpos monoclonais foram decepcionantes. Alguns especialistas consideraram o 



tratamento do câncer com terapia baseada em anticorpos uma hipótese falha. Os 

primeiros anticorpos monoclonais avaliados na clínica como tratamentos contra o 

câncer foram de murinos. Embora houvesse sugestões intrigantes de que a terapia com 

anticorpos poderia ser bem-sucedida, os problemas associados à administração de 

anticorpos de murinos a humanos limitavam sua utilidade clínica. Esses problemas 

incluíram o desenvolvimento de uma resposta imune contra os próprios anticorpos 

monoclonais terapêuticos, a depuração rápida e a capacidade sub-ótima dos anticorpos 

monoclonais murinos para interagir com o sistema imune humano de tal forma que 

levou a destruição imune do câncer. Felizmente, os investigadores persistentes 

continuaram a explorar de que maneira os anticorpos monoclonais poderiam ser usados 

no tratamento do câncer. Eles avaliaram várias estratégias, incluindo o uso de IgG para 

direcionar o câncer diretamente, alterar a resposta do hospedeiro ao câncer, fornecer 

substâncias citotóxicas ao câncer e retardar a resposta imune celular (WEINER, 2015). 

A era atual, da terapia com anticorpos monoclonais bem-sucedida, começou com o 

desenvolvimento de técnicas que permitiram a modificação genética dos anticorpos 

monoclonais de murídeo, para produzir anticorpos quiméricos de mouse-humano ou 

humanizado que se comportam na maioria das formas como IgG humana. Tais 

anticorpos monoclonais são menos propensos a serem reconhecidos pelo sistema 

imunológico humano. Eles podem ser administrados em um horário prático para 

pacientes (em muitos casos semanais ou mensais) e permanecem presentes na  

circulação de pacientes em níveis terapêuticos por meses ao mesmo tempo. Eles 

sedistribuem nos compartimentos intravasculares e extravasculares e estão presentes 

dentro da massa tumoral por longos períodos de tempo, onde eles interagem com as 

células malignas, células estromáticas, linfócitos benignos, matriz extracelular e 

vascularidade. Após muitos anos de pesquisa, uma variedade de abordagens baseadas 

em anticorpos para a terapia de câncer é utilizada com um sucesso considerável e o 

progresso continua em ritmo notável, conforme mostra a Figura 1 (LOBUGLIO et al., 

1989; MALONEY et al., 1997; WEINER, 2015). 

 
 

Figura 1: Estratégias terapêuticas para o câncer baseada em anticorpos 

monoclonais. 
 

 

 
Fonte:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4491443/figure/F1/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4491443/figure/F1/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4491443/figure/F1/


O sucesso da terapêutica baseada em anticorpos monoclonais baseou-se em várias 

estratégias. As IgG que se ligam às células alvo do câncer podem (A) mediar células 

efetoras imunes, induzir ou resultar em sinalização direta por morte de células 

cancerosas, por exemplo, herceptin e rituximab. IgG de MAb também pode ser usadas 

para (B) inibir sinais de inibição de bloqueio de angiogênese, por exemplo, 

bevacizumab) ou (C), resultando assim em uma resposta de células T antitumoral mais 

forte, por exemplo, ipilimumab e nivolumab. Os radioimunoconjugados(D), por 

exemplo, I131 tositumomab e ibritumomabtiuxetanentregam os radioisótopos às células 

cancerosas, enquanto os conjugados anticorpo-fármaco (E), por exemplo, 

brentuximabvedotina e trastuzumabemtansina, fornecem drogas tóxicas altamente 

potentes para as células cancerosas. As regiões variáveis do MAb também são usadas 

para reafirmar as células efetoras imunes para células cancerosas através do uso de 

mAbbiespecífico que reconhecem as células cancerosas com um braço e um antígeno 

ativador em células efetoras imunes com o outro (F), por exemplo, blinatumomab ou 

através de uma terapia gênica. Abordagem em que o DNA para uma região variável 

fundida com péptidos de sinalização é transferido para células T, tornando assim essas 

células T de receptor de antígeno quimérico (G) específicas para o tumor (WEINER, 

2015). 

 

 
1.4 Imunoterapia ativa e passiva 

 

 
A terapia de câncer mediada por anticorpos compreende pelo menos duas 

abordagens diferentes. A primeira, denominada imunização ativa, é provocada após a 

exposição a um antígeno, o que estimula uma resposta imune e induz a memória 

imunológica. Esta abordagem tem, no entanto, algumas desvantagens: a geração de 

resposta imune primária é adiada, em vez de imediata, e pode exigir múltiplas 

exposições a um antígeno. As imunizações ativas com vacinas de peptídeos proteínas ou 

baseadas em DNA, bem como vacinas de células tumorais ou dendríticas inteiras, estão 

em diferentes estádios de ensaios clínicos. O HER2 pode servir como um exemplo de 

imunização ativa: vários estudos mostraram que os pacientes com câncer de mama são 

capazes de desenvolver respostas espontâneas anti-HER2, incluindo imunidade mediada 

por células T e anticorpos. No entanto, embora seguro e tolerável até à data, nenhum 

dos agentes imunológicos ativos disponíveis gerou resultado clínico superior em 

comparação com os tratamentos principais. A outra abordagem da terapêutica mediada 

por anticorpos monoclonais de câncer, imunização passiva, implica a administração de 

anticorpos monoclonais recombinantes que são específicos de um antígeno de interesse 

particular. Esta abordagem confere proteção imediata, embora de curta duração e 

limitada, porque os indivíduos tratados não montam suas próprias respostas 

imunológicas (CARVALHO et al., 2016). 

Os anticorpos demonstraram ser adições poderosas ao arsenal terapêutico para uma 

ampla gama de doenças humanas, incluindo muitos tipos de câncer. A classe de 

anticorpos mais utilizada clinicamente é a IgG. Esta é ainda dividida em subclasses, 

cada uma com propriedades únicas, às vezes sobrepostas, incluindo a capacidade de não 

só atingir e interferir com a sinalização celular. Enquanto os anticorpos são comumente 

pensados em termos de suas especificidades de antígeno, a IgG nativa é uma proteína 



bifuncional. Está se tornando cada vez mais evidente que os efeitos antitumorais de 

anticorpos são conduzidos tanto pelas suas regiões de ligação ao antígeno quanto pelas 

propriedades de seus domínios. Todos os anticorpos aprovados pelo FDA visam os 

receptores da família de fatores de crescimento epidérmico e são pilares de alguns 

algoritmos de tratamento de câncer de mama e cólon. Ao se ligar diretamente a esses 

receptores ligados à membrana, esses anticorpos inibem sua atividade, resultando em 

função amortecida das cascatas de sinalização adjacentes que promovem o ciclo e a 

função celular. No entanto, além do bloqueio de sinalização, alguns membros dessa 

família de anticorpos também podem medir células tumorais. Outros anticorpos, como o 

rituximab, que visam o CD20 expresso em células B e células b malignas, também são 

capazes de induzir uma morte mediada por sinalização. No entanto, um crescente corpo 

de trabalho demonstrou que ambas as regiões variáveis e constantes mediam os efeitos 

do rituximab. Esta informação levou ao desenvolvimento de novos anti-CD20. Os 

anticorpos inibidores do ponto de controle imunológico produziram alguns dos 

resultados mais marcantes nos últimos anos. Ao remover essencialmente os freios das 

células T, o tratamento com esses anticorpos está criando respostas duráveis em 

pacientes com melanoma avançado e outras doenças, incluindo carcinoma de cálculos 

renais, câncer de pulmão de células não pequenas e doenças, incluindo carcinoma de 

anticorpos agonistas contra moléculas ativadoras imunes também estão sob investigação 

(REDMANet al., 2015). 

 

 
1.5 Estudos recentes 

 

 
Centenas de ensaios clínicos com anticorpos monoclonais foram planejados, e foram 

feitas pesquisas sobre câncer e terapia de anticorpos monoclonais em agosto de 2011, 

dos quais 270 estão na fase 3. Pelo menos um a três anticorpos diferentes estão sendo 

desenvolvidos em diferentes empresas para cada alvo terapêutico relevante. Entretanto, 

algumas moléculas são alvo de muitos mais anticorpos monoclonais, por exemplo, o 

receptor do fator de crescimento, tipo insulina tipo1 (IGF IR). Nos últimos anos, o 

número de ensaios clínicos com anticorpos terapêuticos aumentou dramaticamente, esse 

fato, deve-se principalmente a um aumento no número de indicações para os mesmos 

anticorpos, especialmente em combinação com outras terapêuticas. O número de alvos e 

seus anticorpos correspondentes, no desenvolvimento pré-clinico e na fase de 

descoberta também aumentaram significativamente durante a última década. Uma 

segunda e terceira geração de anticorpos monoclonais está sendo desenvolvidos contra 

alvos já validados. A melhoria dos anticorpos já existentes também inclui um aumento 

(até certo ponto) da sua ligação aos receptores, seleção de estruturas apropriadas para 

aumentar a estabilidade e o rendimento, diminuição da imunogenicidade usando in 

silico e em métodos in vitro e conjugação a pequenas moléculas e várias proteínas de 

fusão para aumentar a citotoxicidade. Uma grande lição do estado atual da terapêutica 

baseada em anticorpos é que a melhoria gradual nas propriedades dos anticorpos 

existentes, a identificação de novos anticorpos e novos alvos, provavelmente continuará 

no futuro previsível (REDMAN et al., 2015). 

 

 
 

2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CÂNCER E ESTUDOS SOBRE O 

TEMA. 



O câncer é um grupo de doenças que envolvem crescimento descontrolado e 

disseminação de células anormais. Tais células sofrem transformações para obter uma 

replicação inesgotável e, portanto, atravessam outros órgãos que levam a malignidade. 

A falta de regular ou prevenir uma propagação dessas células cancerosas geralmente 

leva à morte do paciente. O câncer representa a causa mais comum de morte nos 

Estados Unidos da América e representa quase 1 de cada 4 mortes. Aproximadamente, 

14,5 milhões de americanos com história de câncer sobreviveram em 1º de janeiro de 

2014. As estatísticas de sobrevivência variam de acordo com o tipo de câncer e a fase de 

diagnóstico. Nos Estados Unidos, esperava-se que 1,658,370 novos casos de câncer 

seriam diagnosticados em 2015 e cerca de 589,430 americanos esperavam morrer de 

câncer. Nos anos de 2004 a 2010, a taxa de sobrevivência relativa para todos os cancros 

diagnosticados foi de 68%, em comparação com 49% em 1975-1977. Vários fatores 

internos e externos são responsáveis por esta doença mortal. Fatores externos incluem 

organismos infecciosos, dieta insalubre, pesticidas, toxinas ambientais e tabaco. 

Enquanto fatores internos incluem mutações genéticas herdadas, condições 

imunológicas e hormônios. Esses fatores podem atuar em conjunto ou em série para 

desenvolver câncer. Existem vários estágios na progressão do câncer, geralmente 

estabelecido com tamanho do tumor, extensão do tumor primário e capacidade de 

espalhamento para os gânglios linfáticos ou outros órgãos próximos. Diagnóstico e 

estadiamento são elementos essenciais para iniciar a terapia. Os métodos convencionais 

de tratamento do câncer incluem cirurgia, radiação e quimioterapia (HANAHAN; 

WEINBERG, 2000; DE LA RICA et al., 2012; DESANTIS et al., 2014; LIU et al., 

2014; TALEKAR et al., 2015). 

O desenvolvimento de anticorpos monoclonais visando vários antígenos altamente 

expressos em células malignas é uma abordagem inovadora. Representa uma ampla 

classe de agentes biofarmacêuticos efetivos, projetados para terapia direcionada, 

incluindo câncer. Os anticorpos podem direcionar células malignas que sobre- 

expressam um antígeno específico. Alguns conjugados de fármacos de anticorpos foram 

comercializados para terapêutica oncológica, como brentuximabvedotin (Adcetris®) e 

trastuzumabemtansina (Kadcyla®). Atualmente, a maioria dos conjugados de fármacos 

de anticorpos, estão em diferentes estágios de ensaios clínicos e alguns produtos 

biológicos ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento. Pesquisadores 

estudaram a aplicação de uma interleucina humana recombinante 18 (rhIL-18), uma 

citocina com atividade antitumoral conjugada com Rituximab. Os pesquisadores 

estabeleceram a aplicação de conjugados de anticorpo-DM1 em terapia de câncer. Tais 

conjugados de anticorpo-fármaco foram formulados como Trastuzumabemtansina (T- 

DM1) consistindo de anticorpo monoclonal trastuzumab (Herceptin) conjugado com 

DM1. A TrastuzumabEmtansina, foi recentemente aprovada pela FDA para o 

tratamento do câncer de mama. T-DM1 almeja o receptor do fator de crescimento 

epidérmico 2(HER2) sobre-expressar em câncer de mama agressivo. 

Trastuzumabemtansina destrói células cancerosas devido a interação de microtúbulos e 

DM1.BrentuximabVedotin é outro exemplo para o conjugado anticorpo-fármaco 

aprovado para o tratamento de linfoma de Hodgkin (HL) e linfoma anaplásico  de 

células grandes anatômicas (sALCL). BrentuximabVedotin visa a proteína da 

membrana celular (CD30) e um agente antimitótico, monometilauristatina E (MMAE). 

Um estudo de fase II sobre a sALCLrecidivante / refratária indicou que 86% dos 

pacientes atingiram a resposta objetiva (57% de remissão completa e 17% de remissão 

parcial). No entanto, o estudo de fase II sobre o linfoma de células B difusas difundidas 

recidivante / refratária (DLBCL) demonstrou melhora da taxa objetiva de 44%. Com 

base na presença de CD33 em explosões agudas de leucemia mielóide (AML) e 



algumas células estaminais leucêmicas, gemtuzumabozogamicina (GO), um anticorpo 

anti-CD33 que transporta a caliqueamicina citotóxica foi desenvolvido para tratar a 

AML. Vários outros marcadores, incluindo CD44, IL-3RA ou CD123, a 

imunoglobulina mucina TIM-3 e o receptor de folato beta (FRβ), foram amplamente 

explorados para direcionar especificamente células-tronco leucêmicas em humanos 

(MITRA et al., 2015). 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Concluímos que a partir dos achados bibliográficos os anticorpos monoclonais são 

fontes potenciais de terapêuticas em patologias, em especial as oncológicas. Atualmente 

é extenso o número de publicações e grupos interessados nessa temática, favorecendo 

um avanço científico para melhor especificidade dos diferentes tipos de anticorpos 

monoclonais apresentados ao longo do texto. 
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