
PRODUÇÃO DE ANTICORPOS MONOCLONAIS PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA.

Congresso Online de Biologia, 1ª edição, de 14/12/2020 a 16/12/2020 
ISBN dos Anais: 978-65-86861-65-5

CARVALHO.; Gabriella da Silva , TAVARES.; Camila 

RESUMO

Introdução: Os anticorpos monoclonais são uma alternativa para
tratamento de doenças oncológicas, são os denominados
imunomoduladores. Esses medicamentos tem a capacidade de
potencializar o sistema imunológico a reconhecer e destruir células
neoplásicas. Para o tratamento da leucemia linfocítica crônica, deve ser
utilizado anticorpo monoclonal que promove ligação ao antígeno do grupo
de diferenciação 20 (CD20) presente linfócitos B. Objetivos: identificar o
ano de vencimento  e empresa detentora do registro dos medicamentos e
descrever o método de produção humanizado (Obinutuzumabe) e
quimérico (Rituximabe). Método: O presente estudo trata-se de uma
pesquisa descritiva que foi selecionado os anticorpos monoclonais
autorizados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Os
dados foram obtidos através do site da Anvisa na seção consulta, com a
descrição anticorpos monoclonais, foram identificados 81 medicamentos,
a lista foi avaliada por indicação terapêutica, foram aceitos os anticorpos
monoclonais Obinutuzumabe e Rituximabe para tratamento de leucemia
linfocítica crônica.  Resultados: No Brasil, a empresa Produtos Roche
Químicos e Farmacêuticos S.A possui o registro em situação ativa até o
mês de março de 2025 para produção do antineoplásico Obinutuzumabe
que é comercializado com o nome Gazyva.O medicamento Rituximabe é
comercializado por três empresas no Brasil, a empresa Sandoz do Brasil
Industria Farmacêutica LTDA comercializa esse medicamento com o nome
de Riximyo, com o registro em situação ativa até em abril de 2029. A
empresa Wyeth Indústria Farmacêutica LTDA também atua com a
produção do anticorpo monoclonal Rituximabe, é comercializado com o
nome de Ruxience, com o registro ativo até maio de 2030. E por último, a
empresa Celltrion Healthcare Distribuição de Produtos Farmacêuticos do
Brasil LTDA produz o Rituximabe com o nome comercial truxima, com o
registro ativo até outubro de 2029. O método de produção humanizado
(Obinutuzumabe) e quimérico (Rituximabe) no Brasil é feito pela técnica
hibridoma, ocorre a imunização em camundongos, através da
resposta humoral o camundango começa a produzir anticorpos. Depois da
imunização, as células do baço do camundongo são removidas e
fusionadas com células do mieloma com a técnica de hibridização, em
seguida é utilizada a técnica hipoxantina – guanina-fosforibosiltransferase
(HGPRT) para seleção dos hibridomas para serem colocados em cultura
celular. A técnica hibridoma é capaz de produzir anticorpos monoclonais
murinos, ou seja, um articorpo com região constante e variável não
humana, entretando, é um anticorpo que causa imunogenenicidade,
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assim foi desenvolvido os anticorpos quiméricos e humanizados. Para
produção de anticorpos monoclonais quiméricos (Rituximabe) ou
humanizados (Obinutuzumabe) é necessário a utilização da técnica da
engenharia de DNA recombinante, através desse método é possível
permanecer parte da região variável do anticorpo do camundongo,
remover a região constante não humana e substituir por região constante
humana criando um anticorpo monoclonal quimérico. Conclusão: No
Brasil, a Anvisa possui o registro ativo do ano de 2020 dos anticorpos
monoclonais Rituximabe e Obinutuzumabe, no ano de 2016 a Anvisa tinha
o registro dos anticorpos Rituximabe, Obinutuzumabe e Ofatumumabe
indicados para tratamento de leucemia linfocítica crônica e responsáveis
por promover ligação ao antígeno de CD20 de línfocitos B. Universidade
Paulista – UNIP -DF; Universidade de Brasília – UNB –DF.
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