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RESUMO 

 

LUCHESE, M. D. Desenvolvimento de anti-hTNFα terapêutico. 2015. 126 f. Tese (Doutorado 

em Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. 

 

O fator de necrose tumoral alfa (TNFα) é uma importante citocina pró-inflamatória que participa 

da homeostase da resposta imune. Quando produzido em concentrações exacerbadas, o TNFα é 

nocivo ao organismo, estando associado à patogênese de doenças autoimunes e inflamatórias 

crônicas como artrite reumatoide e doença de Crohn, entre outras. Os antagonistas de TNFα são 

capazes de neutralizar seletivamente a função biológica da citocina acarretando na remissão 

sintomática clínica. No Brasil, a importação do medicamento de alto custo pelo Ministério da 

Saúde atribui gastos exorbitantes ao Sistema Único de Saúde, e sua disponibilização acaba 

restrita a pacientes com diagnóstico de doença em estágio avançado ou aos contemplados por 

decretos de ações judiciais. O objetivo do projeto foi desenvolver um anticorpo terapêutico anti-

hTNFα com potencial para produção nacional através da geração de linhagem monoclonal 

eucariótica e comprovar sua funcionalidade. Os genes de cadeia leve e pesada de anti-hTNFα 

foram clonados em vetor plasmidial para lipofecção em hospedeiro CHO e a população estável 

mista de transfectantes foi selecionada diferencialmente com os agentes puromicina e 

metotrexato, em duas fases de concentração crescente. As análises do sobrenadante de cultivo 

mostraram expressão extracelular do anticorpo com reconhecimento de hTNFα em estrutura 

tridimensional. A população celular de maior produtividade específica foi escolhida e cultivada 

em meio semissólido para geração da linhagem monoclonal. O cultivo foi analisado pelo 

equipamento robótico ClonePix FL, onde do total de 4345 colônias observadas, 460 foram 

identificadas com aspecto de monoclonalidade e transferidas para placas de 96 poços contendo 

meio de cultivo líquido. Os clones foram ampliados em placas de 24, de 6, garrafas T25 ou 

frascos SF125 na medida em que apresentavam confluência >70% e/ ou eram escolhidos ao 

longo do processo com base em critérios de produtividade específica e adaptação a condições de 

cultivo. Por fim, 33 clones estáveis em agitação orbital foram classificados para um cultivo de 14 

dias em batelada alimentada para determinar a produtividade acumulada. O anti-hTNFα 

produzido pelos diferentes clones foi purificado por cromatografia de afinidade em proteína A e 

avaliado frente à cinética de ligação ao TNFα por ressonância plasmônica de superfície, 

mostrando equivalência entre todos os anticorpos, incluindo controle comercial. Não houve 

também diferença estatística entre o reconhecimento diferencial dos anticorpos por receptores do 

tipo Fcγ. O ensaio de atividade funcional realizado com o anti-TNFα produzido pelos 11 

melhores clones mostrou que o imunobiológico desenvolvido foi capaz de neutralizar a 

citotoxicidade induzida por TNFα em fibroblasto murino L929 sensibilizado com actinomicina-

D, sem causar toxicidade celular. Três anticorpos, entretanto, apresentaram resultados 

insatisfatórios e foram descontinuados. Os demais foram submetidos à confirmação da atividade 

antagonista a TNFα em um segundo experimento, comprovando inibição da expressão de 

moléculas de adesão em células HUVEC. A estabilidade de expressão contínua permitiu 

identificar os três melhores clones, estáveis por, pelo menos, 60 gerações. Os resultados finais de 

comparabilidade entre o anti-TNFα desenvolvido e o comercial não permitiram justificá-lo como 

um anticorpo biossuperior (biobetter), entretanto, representam um passo importante de “não 

inferioridade”, parte do processo necessário ao desenvolvimento de um biossimilar. 
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ABSTRACT 

 

LUCHESE, M. D. Development of therapeutic anti-hTNFα. 2015. 126 p. Doctoral Thesis 

(Biotechnology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Tumor necrosis factor alpha (TNFα) is a potent proinflammatory cytokine that mediates the 

homeostasis of immune responses. The exacerbated production of TNFα is detrimental to the 

organism, being associated with the pathogenesis of autoimmune and chronic inflammatory 

diseases such as rheumatoid arthritis and Crohn's disease. The therapeutic TNFα antagonists are 

able to selectively neutralize the biological function of the cytokine resulting in remission of the 

clinical symptoms. In Brazil, the importation of the biopharmaceutical by the Ministry of Health 

assigns extremely high expenditures to the United Health System, restricting prescriptions to 

patients diagnosed with late-stage disease or those covered by legal decrees. The aim of the 

project was to develop a therapeutic anti-hTNFα with potential for national production through 

the generation of eukaryotic cell lineages and demonstrate the antibody functionality. The light 

and heavy chain genes of anti-hTNFα were cloned into a plasmid vector for lipofection in CHO 

host and the stable mixed population of transfectants was differentially selected with puromycin 

and methotrexate agents, in two phases of increasing concentration. The analyses of the culture 

supernatant showed extracellular expression of the antibody with hTNFα three-dimensional 

structure recognition. Thus, the higher specific productivity cell population was selected and 

cultured in a semisolid media for the generation of monoclonal lineage. The culture was analyzed 

by ClonePix FL, where from a total of 4345 colonies, 460 were identified as monoclonal and 

transferred to 96-well microplates containing liquid media. The clones were expanded in 24 and 

6-wells microplates, T25 and SF125 flasks, as confluence showed >70% and/or were chosen 

along the process based on specific productivity and adaptation to culture conditions criteria. At 

the end, 33 top-ranked clones were submitted to 14-day fed-batch culture in an orbital shaking 

platform to determine the cumulative productivity. The anti-hTNFα produced by different clones 

were purified by protein A affinity chromatography and evaluated regarding the binding kinetics 

to TNFα by surface plasmon resonance, showing equivalent affinities for all antibodies, including 

the commercial control. No statistical difference was observed between differential recognition of 

antibodies by Fcγ receptors. The functional activity assay performed with the antibodies 

produced by top 11 clones showed that the immunobiological was able to neutralize TNFa 

induced cytotoxicity in L929 murine fibroblast sensitized with D-actinomycin, and not causing 

cell toxicity. Three clones, however, showed unsatisfactory results and were discontinued. The 

remaining clones were submitted for confirmation of the TNFα antagonist activity in a second 

experiment, demonstrating inhibition of the expression of cell adhesion molecules in HUVECs. 

The stability of continuous expression experiment allowed identifying the three top clones, stable 

for at least 60 generations. The analyses performed with both the developed and commercial anti-

TNFα does not confer a biobetter attribute, however, represents an important step of "non-

inferiority", part of the process required for a biosimilar development. 

 

Keywords: TNFα. Therapeutic antibody. Autoimmunity. CHO cells. Cell line generation. 

Biosimilar/biobetter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Caracterização funcional do TNFα no organismo 

 

O fator de necrose tumoral alfa (TNFα, Tumor Necrosis Factor alpha) é uma potente 

citocina pró-inflamatória que exerce efeito pleiotrópico em diferentes tipos de células mediando a 

homeostasia de respostas imunes (BODMER; SCHNEIDER; TSCHOPP, 2002). Produzido 

predominantemente por macrófagos ativados, inicialmente, o TNFα é expresso como uma 

proteína de 233 aminoácidos (aa) ancorada na membrana plasmática (pró-peptídeo de ~26 kDa). 

Após clivagem por metaloproteases extracelulares entre os aminoácidos alanina76 e valina77 

(BLACK et al., 1997) a forma madura solúvel de 157 aa (~17 kDa) é secretada, sendo 

monomérica e biologicamente inativa (TANG; HUNG; KLOSTERGAARD, 1996). A forma 

ativa compreende um homotrímero composto pelos monômeros de 17 kDa, embora haja 

envolvimento do TNFα transmembrânico na resposta inflamatória, igualmente existente como 

homotrímero formado por monômeros não clivados de 26 kDa (PEREZ et al., 1990; TANG; 

HUNG; KLOSTERGAARD, 1996). 

Descrita por Carswell e colaboradores, 1975, em experimentos de regressão e “necrose” 

de sarcomas, a presença do TNFα foi demonstrada em soro murino após infecção experimental 

com bacillus Calmette-Guérin (BCG) sensibilizado com endotoxina (CARSWELL et al., 1975). 

Somente após cerca de dez anos o TNFα pôde ser clonado, expresso em hospedeiro heterólogo e 

caracterizado (PENNICA et al., 1984/85). Em paralelo, Beutler et al., 1985, elucidaram que o até 

então fator secretado por macrófagos denominado como caquexina tratava-se da mesma proteína 

designada como “TNF” (BEUTLER et al., 1985). Estudos subsequentes confirmaram a 

importância do lipopolissacarídeo (LPS) bacteriano na produção da proteína TNFα bem como 

participação em efeitos sistêmicos inflamatórios e também no choque séptico (BAUSS; DROGE; 

MANNEL, 1987; MICHIE et al., 1988). A citocina é capaz de induzir tanto a migração de 

neutrófilos, através da quimiotaxia pelo endotélio vascular, que auxiliam durante o processo 

inflamatório (DEJANA; JI-MING; MANTOVANI, 1987), quanto estimular funções celulares 

proapoptóticas dependentes de concentração (MURRAY et al., 1997); consequentemente, o 

TNFα desempenha um papel essencial na patogênese de doenças inflamatórias crônicas e 

imunomediadas (BRADLEY, 2008; HEHLGANS; PFEFFER, 2005). Atualmente sabe-se que o 
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fator descrito como necrótico induz, na verdade, apoptose via ativação de caspases (DEVIN et 

al., 2001; MURRAY et al., 1997), podendo causar também necroptose (DEGTEREV et al., 

2008). Entretanto, em algumas linhagens celulares, o TNFα pode estimular a proliferação celular, 

auxiliando na sobrevivência e diferenciação (BERNARDINO et al., 2008; DAVIS et al., 2012; 

MUKHOPADHYAY et al., 2001; NOTI et al., 2010). 

A produção de TNFα em concentrações baixas e persistentes ocorre em infecções 

crônicas, com ação autócrina e parácrina (leucócitos e células endoteliais) para: (i) controle de 

sobrevivência ou morte celular (BRADLEY, 2008); (ii) aumento da expressão do complexo 

principal de histocompatibilidade (MHC, Major Histocompatibility Complex I) de classe I 

(HALLERMALM et al., 2001); (iii) ativação de moléculas de adesão para a migração 

leucocitária (BEVILACQUA et al., 1994); (iv) ativação e expansão clonal de linfócitos CD8+ 

(CROFT, 2009), fibroblastos, macrófagos, neutrófilos e mastócitos (ROACH et al., 2002) e 

quimiotaxia a monócitos e células polimorfonucleares (MING; BERSANI; MANTOVANI, 1987; 

ROACH et al., 2002); (v) regulação da fagocitose e toxicidade por eosinófilos (LEGRAND et al., 

2009); (vi) produção de interferon-γ (IFN-γ), interleucinas (IL, Interleukin) IL-1, IL-6, IL-8, 

fatores estimulantes de colônia (CSF, Colony-Stimulating Factor) e proteína quimiotáxica de 

monócitos-1 (MCP-1, Monocyte Chemotactic Protein-1) (CROFT, 2009; GOLDSTEIN et al., 

1996; KITAURA et al., 2005; TANABE et al., 2010); e (vii) indução da síntese de mediadores 

lipídicos de fase aguda como prostaglandinas e fator de ativação plaquetário (PAF, Platelet-

Activating Factor) (GRUNFELD et al., 1990). 

Produções exacerbadas de TNFα ocorrem em infecções agudas com indução endócrina de 

danos citotóxicos aos múltiplos órgãos, decorrentes de morte celular disseminada e hemorrágica, 

podendo causar um estado letal de choque (choque séptico) (BEUTLER; CERAMI, 1986; 

TRACEY; CERAMI, 1990). Além disso, estão relacionados efeitos sistêmicos de anorexia, perda 

de peso e anemia devido à liberação de hormônios catabólicos, motivo pelo qual o TNFα havia 

sido denominado “caquexina” (TRACEY; CERAMI, 1990). Dentre as principais condições 

clínicas relacionadas ao aumento desregulado de citocinas pró-inflamatórias, como TNFα, com 

consequente nocividade causada pelo sistema imune, estão bacteremias e septicemias, rejeição a 

transplantes e doenças inflamatórias crônicas, como: artrite reumatoide (AR), enterite regional 

(doença de Crohn), esclerose múltipla, asma, psoríase, glomerulonefrite, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, espondilite anquilosante, entre outras (CROFT, 2009; BRADLEY, 2008). 
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A superfamília de ligantes TNF compreende 18 genes que codificam 19 proteínas 

transmembranares (porção N-terminal intracelular e C-terminal extracelular) caracterizadas pela 

presença conservada de um domínio C-terminal, denominado de domínio homólogo de TNF 

(THD, TNF Homology Domain) (BODMER; SCHNEIDER; TSCHOPP, 2002). O domínio THD 

é trimérico e apresenta homologia de sequência de ~20-30% entre os membros da família TNF, 

sendo reconhecido por porções proteicas ricas em cisteína (cysteine-rich domains, CRDs) dos 

receptores de TNF (TNFRs) (BODMER; SCHNEIDER; TSCHOPP, 2002; LOCKSLEY; 

KILLEEN; LENARDO, 2001). Os fatores de regulação TNF mais importantes são, 

essencialmente: TNF-α (caquexina ou necrosina) e TNF-β (linfotoxina ou LTA-α). Ambos são 

capazes de ligar-se aos receptores TNFR1 (p55) e TNFR2 (p75) desempenhando atividades 

biológicas similares no organismo, embora com diferentes intensidades de resposta 

(AGGARWAL; EESSALU; HASS, 1985; BLÜML et al., 2012; NEDWIN et al., 1985). Após 

reconhecimento de THD por CRDs dos receptores de TNF ocorre ativação de domínios 

citoplasmáticos que recrutam complexos intracelulares responsáveis pela inflamação, 

principalmente via fator de transcrição nuclear κB (NF-κB, Nuclear Factor κB), ou 

apoptose/necroptose (NEWTON; DIXIT, 2012). 

 

1.2  Antagonistas de TNFα como biofármacos terapêuticos 

 

Tendo em vista a participação de TNFα nos processos infecciosos, autoimunes e 

imunomediados foram desenvolvidos antagonistas que visam conter a resposta imune 

exacerbada. Os principais utilizados na clínica terapêutica são: (i) infliximabe (Remicade
®
, J&J 

Inc., Horsham, PA, EUA), um anticorpo monoclonal quimérico que possui região constante 

humana (IgG1) e região variável murina; (ii) etanercept (Enbrel
®
, Pfizer, Thousand Oaks, CA, 

EUA), um análogo solúvel do receptor de TNF composto por dois domínios de TNFR2 

fusionados à região constante de cadeia pesada (Fc, fragment crystallizable) da IgG1; (iii) 

adalimumabe (Humira
®
, Abbott Biotechnology Ltd., North Chicago, IL, EUA), anticorpo 

humano recombinante obtido por phage display e produzido em célula de ovário de Hamster 

(CHO, Chinese Hamster Ovary cell); (iv) certolizumab pegol (Cimzia
®
, UCB S.A., Smyrna, GA, 

EUA), fragmento de ligação ao antígeno (Fab, Fragment antigen-binding) murino humanizado 

peguilado; e, (v) golimumabe (Simponi
®
, J&J Inc., Horsham, PA, EUA), IgG1 humano produzido 
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a partir de hibridoma de camundongo transgênico. Estes medicamentos são aprovados por 

agências nacionais de saúde no mundo todo principalmente para o tratamento de doenças como 

AR e doença de Crohn. A AR é uma doença autoimune inflamatória sistêmica que afeta 

membranas sinoviais das articulações periféricas (ALAMANOS; VOULGARI; DROSOS, 2006). 

Considerada a principal doença autoimune, sua prevalência na população mundial é estimada 

entre 0,5 a 1,0%, podendo atingir prevalências de até 6,8% em populações indígenas (SILMAN; 

PEARSON, 2002). A enterite regional ou doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal 

crônica, idiopática, que afeta primariamente o intestino delgado (íleo) e o cólon (LOFTUS; 

SCHOENFELD; SANDBORN, 2002). Associada a uma significativa morbidade, a prevalência 

de casos por 100.000 habitantes é de: <1 na Ásia e América do Sul; 1 a 3 no sul da Europa e 

África do Sul; 16 na Nova Zelândia e Austrália; 14 no Canadá e 7 nos Estados Unidos 

(BERNSTEIN et al., 2010). O uso de inibidores de TNF-α permite a remissão efetiva dos 

sintomas clínicos de ambas as patologias, reduzindo a necessidade de colectomia em pacientes 

com doença de Crohn (BRADLEY, 2008). 

O primeiro anti-TNFα com registro concedido para exploração comercial foi o anticorpo 

murino MAK 195 (MÖLLER; EMLING, 1988). O anticorpo foi amplamente caracterizado e 

apresentava elevada afinidade ao TNFα humano, porém foi pouco abordado em aplicabilidade 

clínica. Seu uso foi apresentado como insumo para ensaios laboratoriais e para controle da 

doença do enxerto versus hospedeiro (MÖLLER et al., 1990). No final da década de 1980 e início 

dos anos 1990, foi desenvolvido o primeiro anti-TNFα murino humanizado, com intenção inicial 

de uso no tratamento da sepse (KNIGHT et al., 1993). Apesar dos dados consistentes de proteção 

que vinham sendo obtidos em modelo experimental (BEUTLER; MILSARK; CERAMI, 1985; 

SILVA; BAYSTON; COHEN, 1990; TRACEY et al., 1987), os resultados dos ensaios clínicos 

não foram satisfatórios. Embora tenha sido observada uma tendência na redução na taxa de 

mortalidade por choque com diminuição abrupta das concentrações elevadas de TNFα circulante, 

a diferença entre pacientes tratados com anti-TNFα e o grupo controle não foi significativa 

(ABRAHAM et al., 1995; DHAINAUT et al., 1995; FISHER et al., 1993). Partindo dos 

conhecimentos adquiridos, o anti-TNFα passou a ser testado como modulador em outras doenças 

inflamatórias e autoimunes, mostrando-se eficaz em modelo animal para o tratamento da AR 

(PIGUET et al., 1992; WILLIAMS; FELDMANN; MAINI, 1992), e, progressivamente, 

conquistando espaço na pesquisa clínica reumatológica para diversas outras doenças. 
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O anticorpo anti-TNF quimérico Infliximabe (Remicade
®
), denominado inicialmente cA2, 

foi desenvolvido na escola de medicina da universidade de Nova York pela Centocor (KNIGHT 

et al., 1993), adquirida pela atual fabricante J&J Inc. Os ensaios clínicos comprovaram a 

efetividade do anticorpo para tratamento da artrite reumatoide (ELLIOTT et al., 1994) e fístulas 

ocasionadas pela doença de Crohn (VAN DULLEMEN et al., 1995), mostrando também, 

posteriormente, que o uso combinado do anti-TNFα com metotrexato melhorava a eficácia do 

tratamento (LIPSKY et al., 2000; MAINI et al., 1998). A partir das perspectivas clínicas, o 

anticorpo foi registrado sob patente para o tratamento de ambas as doenças (LE et al., 1997; US 

5656272 e US 5698195), licenciado pelos órgãos de regulamentação em saúde em agosto de 

1998 nos EUA e no ano seguinte na Europa (BOURGOIN; NUSKEY, 2013). Nos anos seguintes, 

seu uso foi autorizado para o tratamento de outras doenças autoimunes como espondilite 

anquilosante (BRAUN et al., 2002), artrite idiopática juvenil (LAHDENNE; VÄHÄSALO; 

HONKANEN, 2003), psoríase (GOTTLIEB et al., 2004) e artrite psoriásica (ANTONI et al., 

2005). 

Paralelamente, foi descrito o desenvolvimento da primeira proteína de fusão 

TNFR p75-IgG1 Fc (PEPPEL; CRAWFORD; BEUTLER, 1991), mostrando, no final dos anos 

90, resultados promissores em ensaios clínicos para tratamento da AR (MORELAND et al., 

1997; WEINBLATT et al., 1999) e outras doenças autoimunes (MEASE et al., 2000; BRANDT 

et al., 2003). A aprovação do Etanercept (Enbrel
®

) como anticorpo comercial ocorreu nos EUA 

em novembro de 1998 (BOURGOIN; NUSKEY, 2013). A proteína conquistou sucesso na clínica 

médica (DE VLAM; BOONE, 2015; GERLONI et al., 2008) e atualmente tem sido estudada até 

como tratamento auxiliar na doença de Alzheimer (BUTCHART et al., 2015). 

No final da década de 90 foi comprovada a eficácia clínica do primeiro anti-TNFα 

inteiramente humano, originalmente denominado de D2E7, o adalimumabe (Humira
®

) 

(SALFELD et al., 2000). O anticorpo foi desenvolvido pela BASF Pharma, atualmente produzido 

por AbbVie Inc., para tratamento da AR e licenciado com o argumento de apresentar 

antigenicidade minimizada em humanos. O maior desafio para se obter um anticorpo humano 

contra o TNFα humano (autoanticorpo) foi a força de afinidade à molécula endógena, 

conseguidos por Salfeld et al., 2000, através da técnica de phage display. Os ensaios preliminares 

mostraram a capacidade de D2E7 em neutralizar a atividade funcional de TNFα em modelo 

murino transgênico para a prevenção de poliartrite, onde o grupo tratado não apresentou sinais 
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clínicos e histopatológicos da doença (KEFFER et al., 1991). Os ensaios clínicos mostraram-se 

seguros, associando uma melhoria significativa na sintomatologia da AR ativa (DEN BROEDER 

et al., 2002; KEMPENI, 1999; RAU et al., 1999), até que, em dezembro de 2002, o United States 

Food and Drug Administration (FDA) aprovou o anticorpo para seu tratamento (BOURGOIN; 

NUSKEY, 2013). Ensaios clínicos mais recentes confirmam a efetividade sustentada do 

adalimumabe para tratamento de pacientes com AR, ao longo de, pelo menos, cinco anos de 

acompanhamento (BURMESTER et al., 2014), preservado também em outras condições clínicas 

(GORDON et al., 2012; MEASE et al., 2015; REINISCH et al., 2013). Atualmente, o 

adalimumabe vem sendo pesquisado pela empresa para tratamento da hidradenite supurativa 

severa (KIMBALL et al., 2012). 

A partir dos resultados dos ensaios clínicos e da experiência prática adquirida durante os 

primeiros anos de comercialização dos biológicos antagonistas de TNFα, diversos efeitos 

indesejados passaram a ser observados nos pacientes (ANTONI; BRAUN, 2002). Apesar de 

corresponder, indiscutivelmente, ao tratamento mais eficaz existente para doenças inflamatórias 

crônicas, o biológico causa imunossupressão que por sua vez pode acarretar no surgimento de 

reações inflamatórias no local de injeção, de desordens neurológicas, metabólicas e 

hematológicas, falência cardíaca, além da geração de autoanticorpos e predisposição a infecções 

oportunistas, como, principalmente, tuberculose, ou infecções virais e fúngicas vaginais 

(CONNOR, 2011; GERLONI et al., 2008; KWON et al., 2014). Os benefícios da complexa 

abordagem terapêutica, entretanto, superam seus riscos, justificando-a quando acompanhada do 

monitoramento constante dos pacientes, para detecção e prevenção dos efeitos adversos 

(CONNOR, 2011; GERLONI et al., 2008). 

Uma das principais preocupações com o anticorpo monoclonal quimérico infliximabe é o 

potencial para a formação de anticorpos humanos anti-quimérico (HACA, Human Anti-Chimeric 

Antibody), que neutralizam o medicamento e limitam sua eficácia em longo prazo ou causam 

reações de hipersensibilidade durante a infusão (BAERT et al., 2003). O mesmo é descrito para o 

anticorpo humano adalimumabe, com denominação de anticorpos humanos anti-humano (HAHA, 

Human Anti-Human Antibody) (BARTELDS et al., 2006). A frequência de autoanticorpos 

raramente é observada para a proteína de fusão etanercept, em torno de 6% segundo o fabricante 

(ENBREL
®
, 2013), 0-18% segundo a literatura (AIKAWA et al., 2010), consideravelmente 

inferior a de outros biológicos anti-TNFα, de 12-44% para anti-infliximabe e 1-87% para anti-
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adalimumabe (AIKAWA et al., 2010; YI et al., 2014). Nenhuma correlação foi demonstrada 

entre a presença do anticorpo anti-etanercepte e baixa resposta clínica, embora exista um grande 

número de pacientes refratários ao tratamento com etanercepte, por motivos ainda não elucidados 

(YI et al., 2014). A perda de eficácia é frequentemente referida como a principal razão de 

interrupção do tratamento com anti-TNFα (DE KEYSER et al., 2014; DE VLAM; BOONE, 

2015), de modo que anticorpos alternativos auxiliam na troca do produto, extendendo o período 

de tratamento (KOSMAČ et al., 2011). Um estudo realizado por Kosmač et al., 2011 mapeou 

epítopos reconhecidos por anticorpos anti-infliximabe em pacientes pediátricos portadores de 

diferentes doenças reumatológicas e em tratamento com o biológico, mostrando que todos os 

sítios de ligação dos anticorpos foram dirigidos para segmentos descontínuos dos domínios 

variáveis do infliximabe (KOSMAČ et al., 2011). 

Um estudo de coorte realizado com 507 pacientes portadores de artrite reumatoide ativa, 

refratários ao metrotexato e com prescrição para o anticorpo infliximabe mostrou após 10 anos de 

acompanhamento que 21% dos pacientes seguiam o tratamento com controle satisfatório da 

doença, os demais foram perdidos do estudo ou substituídos para tratamentos com outros 

biológicos, corticoides ou metotrexato (MTX). Considerando apenas os pacientes responsivos ao 

infliximabe, 110/144 ou 76%, o tratamento foi considerado excelente (DE KEYSER et al., 2014). 

A eficácia sustentada do tratamento com anti-TNFα também é reportada em pacientes pediátricos 

portadores da doença de Crohn, mostrando durabilidade da resposta que pode ser potencializada 

por uma imunomodulação concomitante. A resposta clínica também foi associada ao aumento de 

crescimento observado nas crianças, particularmente em pacientes com início precoce da terapia 

(CHURCH et al., 2014). Outro estudo de coorte realizado durante 6 anos com 163 crianças 

portadoras de artrite idiopática juvenil acompanhou o surgimento de efeitos adversos durante o 

tratamento com os antagonistas de TNFα infliximabe e etanercepte. A terapia mostrou-se segura, 

entretanto, associada a alguns efeitos adversos graves e reversíveis, dentre os quais 

trombocitopenia, desordens neuropsiquiátricas como cefaleia, hiperatividade e fadiga, e também 

o surgimento de reações mais intensas como síndrome de Crohn e doença inflamatória intestinal, 

raramente descritas anteriormente na literatura. O total de 63% dos casos de efeitos adversos foi 

observado em pacientes em tratamento com infliximabe, dos quais em torno de 50% foram 

interrompidos ou substituídos por etanercepte; 54% dos efeitos foram observados em pacientes 

tratados com etanercepte, dos quais 75% foram interrompidos ou alguns substituídos por 
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infliximabe (GERLONI et al., 2008). Outro estudo prospectivo multicêntrico realizado durante 

5,5 anos para a artrite psoriásica ativa mostrou que de 303 pacientes acompanhados, 51% 

aderiram ao tratamento com etanercepte até o final do estudo e 35% interromperam o tratamento 

devido à perda de efetividade. Foram reportados efeitos adversos em 58% dos pacientes, 17% 

com reações graves (DE VLAM; BOONE, 2015). Um estudo realizado em 27 pacientes 

pediátricos com doença de Crohn resistentes ao tratamento com infliximabe mostrou que a 

substituição por adalimumabe causou benefício clínico em 70% dos pacientes, sem observação de 

efeitos adversos, e mantendo-se responsivos ao longo dos 16 meses de acompanhamento 

(FUMERY et al., 2015). Outro estudo reporta a reintrodução eficaz de infliximabe após rejeição 

do tratamento com infliximabe e adalimumabe por pacientes com doença de Crohn (GAGNIERE 

et al., 2015). 

Conforme mostram os ensaios clínicos, a variabilidade de resposta observada em cada 

paciente é extremamente ampla e os diferentes biológicos anti-TNFα podem desempenhar uma 

alternativa eficaz nos casos não responsivos ao tratamento convencional com corticoides/ 

antimetabólitos sintéticos (KOSMAČ et al., 2011). O tratamento com corticosteróides baseia-se 

no bloqueio inespecífico de genes proinflamatórios ativados durante a inflamação, como do gene 

para TNFα, e da ativação de genes antinflamatórios, como para IκB-α que reduz a expressão de 

NF-κB, consequentemente, levando a redução do mRNA para TNFα e também de outros genes 

associados à resposta inflamatória (BARNES et al., 2011). Portanto, é imprescindível um 

constante acompanhamento clínico para controle e ajuste da terapia, variando, quando necessário, 

combinações entre biológicos anti-TNFα e medicamentos sintéticos, ou outros biológicos como 

os anti-receptores de interleucina anti-ILR1 (FLEISCHMANN et al., 2003) e anti-IL6R 

(GENOVESE et al., 2008), e moduladores celulares como o anti-CD20 (ØSTERGAARD et al., 

2010), etc. Ainda, há fabricações/formulações alternativas aos anticorpos comerciais comumente 

utilizados, como os antagonistas golimumabe e certolizumabe, já consolidados na clínica médica, 

e os anticorpos biossimilares (em desenvolvimento). 

Com a explosão no número de vendas dos biológicos antagonistas de TNFα, a indústria 

farmacêutica passou a investir em novas opções de anticorpos, variando sua composição, técnicas 

de obtenção, ou aplicação clínica para justificar caráter inventivo e registrá-los sob forma de 

patente. O anticorpo humano anti-TNFα golimumabe corresponde a uma evolução na posologia e 

forma de tratamento, de modo que a administração se dá por via subcutânea e, em determinados 
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pacientes, apenas uma vez ao mês (WILLIAM et al., 2012) (forma de aplicação atualmente 

disponível também para o anticorpo Humira
®
). O Fab peguilado é citado com custo-benefício 

superior quando comparado aos demais inibidores de TNFα classicamente prescritos 

(HIDALGO-VEGA et al., 2015). Os estudos comparativos entre os antagonistas de TNFα são 

conflitantes e podem estar vinculados a interesses comerciais, de modo que assumindo a 

efetividade e licenciamento de cada produto, cabe ao clínico acompanhar a resposta específica do 

paciente. 

Após aproximados 12 anos de exploração comercial do anticorpo infliximabe 

(BOURGOIN; NUSKEY, 2013), em julho de 2012 a Coréia do Sul aprovou o primeiro anticorpo 

anti-TNFα biossimilar do mundo, o CT-P13 denominado de Remsima (Celltrion
®
), com 

indicação para tratamento da artrite reumatoide, espondilite aquilosante, psoríase, artrite 

psoriásica, doença de Crohn em adultos, pediátrica e fistulizante, colite e retocolite ulcerativa 

(LEE, 2014). Em junho de 2013, o Remsima foi recomendado pela Agência Europeia de 

Medicamentos (EMA, European Medicines Agency) para comercialização nos países da união 

europeia; atualmente licenciado em mais de 60 países (REMSIMA, 2015). No Brasil, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou sua comercialização em abril de 2015 

(BIOFÁRMACOS, 2015). Ainda, há registros de outros anticorpos biossimilares em fase clínica 

de estudo, como por exemplo, um anticorpo adalimumabe pela empresa alemã Boehringer 

Ingelheim Pharmaceuticals
®
, com denominação de BI695501, um da americana Amgen Inc.

 ®
, 

com denominação de ABP 501, e testes com, pelo menos, outros cinco biossimilares de 

etanercepte (SCHEINBERG; KAY, 2012). 

 

1.3  Engenharia de anticorpos recombinantes na biotecnologia industrial 

 

Dentre as principais estratégias para se obter um anticorpo monoclonal estão: i) a 

engenharia de regiões variáveis das cadeias leve e pesada (VL, Variable region Light chain e VH, 

Variable region Heavy chain) com a região constante (Fc), independente da origem da espécie de 

cada região (formando assim construções de anticorpos humanos ou quiméricos); ii) técnicas de 

display a partir de bibliotecas de imunoglobulinas (Igs), como phage ou yeast display, etc.; iii) 

animais trangênicos para sequências gênicas V(D)J e C de Ig humanas; iv) hibridização celular a 

partir da fusão de linfócitos B com células de potencial proliferativo; v) humanização de um 
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anticorpo produzido em outra espécie, por técnicas de biologia molecular; vi) transplante de 

regiões determinantes de complementariedade (CDRs, Complementarity Determining Regions) 

de anticorpos de outra espécie imunizada em um arcabouço de Ig humana; e, vi) a síntese de 

anticorpo recombinante a partir de sequências conhecidas (BODER; JIANG, 2011; BREKKE; 

SANDLIE, 2003). Os anticorpos quiméricos são 70% humanos e possuem porção Fc totalmente 

humana, o que os torna consideravelmente menos imunogênicos quando comparados a 

equivalentes produzidos em outras espécies de elevada homologia imunológica, além de permitir 

sua interação com células efetoras e sistema complemento. Já os anticorpos humanizados são 85-

90% humano, potencialmente menos imunogênicos do que os anticorpos quiméricos. No entanto, 

para o transplante de CDRs, por exemplo, há uma maior complexidade metodológica do que a 

simples fusão de sequências, pois são frequentemente necessárias abordagens de mutagênese 

dirigida para restaurar a afinidade do anticorpo parental (CHAMES et al., 2009). 

A engenharia de imunoglobulinas permite modelar estruturas diversas, capazes de atingir 

resultados in vivo variáveis de acordo com o interesse clínico. Os fragmentos Fab simples ou 

bivalentes F(ab’)2 (contendo ligações dissulfeto entre as duas regiões Fab) são produzidos a partir 

da Ig por proteólise ou recombinantes e preservam a função de ligação ao antígeno com elevada 

afinidade, porém, devido ao fato de não apresentarem região Fc, não induzem estímulo 

imunológico. Já o fragmento variável de cadeia única (scFv, single chain Fragment variable), 

composto por domínios VH e VL em um único polipeptídeo interligado por uma região flexível, 

corresponde a uma molécula menor que pode ser produzida por hospedeiro heterólogo procarioto, 

e é capaz de penetrar de forma eficiente em tecidos sólidos. Ainda, arquiteturas bivalentes podem 

direcionar a mesma molécula para diferentes antígenos, como por exemplo, o scFv-Fc, fusão de 

uma região Fc a scFv na porção N-terminal do domínio de cadeia pesada (CH, Heavy Chain) CH2, 

para criar uma molécula de ligação ao antígeno com braços encurtados, ou em CH3 (minibody), 

com apenas parte do Fc (BODER; JIANG, 2011). 

A vasta aplicabilidade terapêutica dos medicamentos biológicos aliada à tecnologia 

bioindustrial de produção escalonada consolidou um mercado bilionário. Em 2011 o comércio 

mundial de biológicos foi de U$ 157 bilhões, com estimativa de crescimento para U$ 200 bilhões 

em 2016 (IMS HEALTH, 2012). As indústrias biofarmacêuticas são predominantemente 

americanas (49%) e europeias (30%) e o elevado custo de importação dos produtos limita o 

acesso aos demais grupos populacionais (HUGGETT; LÄHTEENMAKI, 2012). No Brasil, 
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grande parte destes medicamentos é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), embora 

obedecendo a critérios que dificultam sua liberação. Segundo a ANVISA, os biofármacos 

representam 2-3% do total de medicamentos distribuídos pelo governo, porém sendo 

responsáveis por 41-50% dos gastos anuais assumidos pelo Ministério da Saúde (MS) com todos 

os medicamentos (SUS/MS, 2012; TSURUTA; DOS SANTOS; MORO, 2015). Entre os 

produtos bioterapêuticos, apenas 1% são anticorpos monoclonais, os quais representam 32% 

destes gastos. Estima-se que o SUS gaste anualmente, em média, R$ 25 mil por paciente em 

tratamento com biológicos (SUS/MS, 2012). Anticorpos como Enbrel
®
 (etanercepte) e 

Remicade
®
 (infliximabe) estão na lista de medicamentos distribuídos, com custo de, 

respectivamente, R$ 1.217,13 e R$ 1.136,70 por caixa/dose (BRATS, 2012). O custo particular 

do anticorpo Humira
®
 (adalimumabe) é de R$ 7.304 a cada 40 mg (consulta realizada em outubro 

de 2015, PANVEL, 2015), quantidade média necessária para tratamento em um período de 15 

dias. Monteiro e Zanini, 2008, avaliaram em modelo matemático baseado na análise de Markov 

os custos envolvidos para o tratamento da AR em diferentes estágios clínicos. Foram incluídos na 

análise gastos com medicamentos, materiais médico-hospitalares e exames laboratoriais. O 

tratamento que apresentou o melhor custo-benefício foi a monoterapia com MTX, estimando R$ 

28.475,00 por paciente/ano. O tratamento utilizando Remicade
®
 (infliximabe) e MTX atingiu 

custos de R$ 2.323.219,82 paciente/ano (MONTEIRO; ZANINI, 2008). 

Frente aos bilhões de dólares arrecadados anualmente pelas empresas biofarmacêuticas 

com a comercialização dos produtos biotecnológicos, a comunidade científica e órgãos públicos 

de saúde mobilizaram-se para investigar os gargalos financeiros envolvidos no processo de 

produção industrial. Devido à ampla variabilidade de cada processo e aos interesses econômicos 

das grandes indústrias biotecnológicas, não existem dados concisos em domínio público que 

especifiquem os custos finais de produção de um anticorpo monoclonal e/ou recombinante 

(DIMASI; GRABOWSKI, 2007; KELLEY, 2009). Para estimar o custo médio, além de variáveis 

relacionadas ao tempo de pesquisa e desenvolvimento do produto (R&D, Research and 

development), ensaios clínicos, investimentos em instalações industriais, custos gerais da 

fabricação em larga escala e à mercadologia e vendas, devem ser analisados fatores como: (i) a 

linhagem celular utilizada como hospedeiro de expressão e o rendimento (concentração) de 

anticorpo obtido; (ii) tipo e volume do biorreator, meios de cultivo e retroalimentação 

empregados; (iii) eficácia da etapa de purificação; (iv) perdas com agregação e estabilidade, entre 
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outros (KELLEY, 2009; SINCLAIR, 2009). Além disso, é fundamental considerar também: (i) os 

custos diretos (variáveis) de produção, que incluem matérias-primas e utilidades; (ii) custos 

indiretos (fixos), tais como encargo de capital e depreciação e manutenções, geralmente 

proporcionais ao investimento do capital (SINCLAIR, 2009); e (iii) custos ocultos, como falhas 

de lotes produzidos, riscos e esforços do investimento, tempo e efeitos da curva de aprendizagem, 

e, a porção ativa das instalações em relação à demanda necessária de produção (PUGH, 1998). 

Novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas pela indústria biofarmacêutica visando à obtenção 

de produtos mais concentrados, puros e a um custo de produção cada vez mais reduzido. Neste 

enfoque, além do desenvolvimento de novos compostos, os estudos aplicados à biotecnologia 

industrial primam inovar metodologias relacionadas às etapas de fabricação. 

Dentre os fatores envolvidos no custo de produção o mais discutido, e que apresenta 

maior influência no valor final do produto, é o título de anticorpo recuperado do sobrenadante de 

cultivo (FARID, 2007; SINCLAIR, 2009). A evolução dos processos industriais permitiu o 

aumento de produtividade de 0,02-0,05 gramas de anticorpo por litro de cultivo (g/L), em 1985, 

para 0,5-2.0 g/L em 1995, chegando a 3.0-5.0 g/L em 2005 (SINCLAIR, 2009). Atualmente já 

são reportados títulos de produção de 10-13 g/L, para cultivos realizados em longos períodos 

(KELLEY, 2009). As análises matemáticas estimam que o valor de custo de produção de um 

anticorpo esteja entre U$ 50-100 por grama (g), considerando um rendimento de 2 a 5 g de 

anticorpo por litro de sobrenadante de cultivo e quando produzido em uma fábrica já instalada, 

operante em capacidade completa (KELLEY, 2009; SINCLAIR, 2009). Em geral, o custo de 

produção representa 15-25% do valor das vendas (MOSCHO et al., 2000). A diferença é 

justificada pelas empresas como custos de infraestrutura, riscos de R&D e ensaios clínicos, e 

gastos vinculados a outros medicamentos cuja eficácia e/ou segurança foram reprovadas 

(DIMASI; GRABOWSKI, 2007). O custo dos anticorpos disponíveis no mercado varia em torno 

de U$ 2 a 20 mil por grama, e, acredita-se que com o surgimento de medicamentos biossimilares 

poderia haver redução de 10% a 30% no preço final (KELLEY, 2009). 

 

1.4  Justificativa para a escolha do tema 

 

A elevada morbimortalidade observada nas patologias associadas à disfunção 

homeostática de TNFα e os exorbitantes valores admitidos pelo MS em tratamentos justificam 
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medidas de intervenção. A recente incorporação de biológicos antagonistas de TNFα na lista de 

medicamentos distribuídos pelo SUS através do Programa de Medicamentos de Alto Custo 

(PMAC) ampliou o acesso para a população, porém gerando gastos excessivos ao orçamento 

público e insuficientes para atender toda a demanda. O número acentuado de ações judiciais 

solicitando biofármacos como infliximabe, etanercepte e adalimumabe, conduziu a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a instituir uma resolução, vigente a partir de janeiro de 

2012, obrigando cobertura destes medicamentos também pelo sistema privado. A iniciativa 

objetivou amenizar os gastos de importação até então assumidos apenas pelo governo federal. 

Entretanto, assim como na rede pública, a concessão pela rede privada é dificultada e acaba 

restrita a pacientes que comprovam estágio de doença avançada através de rigorosos diagnósticos 

ou aos contemplados judicialmente (BRANDÃO et al., 2011; MOTA et al., 2012), confrontando 

os preceitos de universalidade, equidade e integralidade a saúde promulgados na constituição 

nacional. No tratamento da AR, por exemplo, o imunobiológico apenas é disponibilizado a 

pacientes com Índice Clínico de Atividade da Doença (CDAI) maior do que 10, refratários ao 

tratamento convencional com drogas de primeira linha (DMCDs, Drogas Modificadoras do Curso 

da Doença) por um período mínimo de três meses e, pelo menos, duas tentativas posológicas, de 

forma sequencial ou combinada. A conduta impede o uso da terapia mais eficaz preconizada 

segundo o consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia (2012), pela administração 

sinérgica de MTX e algum biológico antagonista de TNFα (MOTA et al., 2012). A intervenção 

médica com biológicos acaba postergada dos estágios iniciais da doença, período determinante 

para evitar a progressão clínica e instauração de danos permanentes. Alguns pacientes apresentam 

resistência ou sensibilidade aos medicamentos sintéticos, restringindo-os ao uso de biológicos, 

outros rejeitam também a terapia com os imunobiológicos usuais, fazendo-se necessário a 

substituição por outro biológico alternativo (KOSMAČ et al., 2011; MOTA et al., 2012). 

A produção nacional efetiva de um medicamento anti-hTNFα (anti-TNFα humano) 

propõe satisfazer a demanda pública em saúde com investimentos biotecnológicos 

autossustentáveis, consequentemente, reduzindo os altos gastos de importação suportados pelo 

MS. Além de economicamente vantajosa, a nacionalização de um anticorpo anti-hTNFα 

terapêutico acarretaria no direcionamento financeiro federal às entidades públicas de saúde do 

país, primando pelo desenvolvimento biotecnológico estatal ao invés de transferi-lo às empresas 

multinacionais pertencentes aos países desenvolvidos. A existência de um anticorpo nacional 
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facilitaria o acesso da população ao tratamento com burocracia reduzida e permitindo sua 

prescrição nos estágios iniciais da doença, além de disponibilizar uma molécula variante para 

tratamento alternativo em casos de pacientes refratários aos antagonistas de TNFα convencionais. 

O desenvolvimento de um anti-TNFα terapêutico em uma diferente composição/formulação 

poderia aprimorar a atual eficácia e/ou posologia do medicamento comercial (biobetter), 

sustentando adesão ao tratamento, aumentando a sobrevida do paciente e reduzindo gastos 

hospitalares. Ainda que empresas nacionais estejam se mobilizando para o desenvolvimento de 

biossimilares, estas farão transferência de tecnologia do exterior. O projeto propôs gerar e 

selecionar a linhagem em nosso meio, além de estudar a possibilidade de se obter um anticorpo 

que apresente vantagens quando comparado ao disponível atualmente para uso na clínica médica.  

Não há riscos no investimento relacionados às etapas de desenvolvimento (R&D), pois a 

tecnologia principal para aquisição do anticorpo compreende técnicas descritas na literatura, o 

laboratório de execução possui experiência e infraestrutura aplicadas ao propósito do projeto. O 

processo de produção é seguro devido aos avanços biotecnológicos na área de cultivo celular e 

purificação de biomoléculas, dominados pelo Instituto Butantan, sede do laboratório. Não há 

investimento mercadológico, pois o intuito é o suprimento para o MS, visando a distribuição 

gratuita para a população. 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

O projeto comprovou a factibilidade do desenvolvimento de anticorpos terapêuticos anti-

TNFα capazes de neutralizar a atividade funcional de TNFα, e, portanto, empregá-los para o 

controle de doenças autoimunes e inflamatórias crônicas, utilizando plataforma estabelecida em 

nosso laboratório. Considerando os resultados obtidos, o trabalho apresentado nesta tese 

representa pela primeira vez descrita no país a capacitação para os estágios iniciais de 

desenvolvimento de um anticorpo monoclonal “biossimilar”, com a geração de linhagens 

celulares produtoras do anticorpo adalimumabe/adabut. Ainda que várias empresas estejam 

atualmente envolvidas em parcerias para o desenvolvimento produtivo (PDPs), promovidas pelo 

Ministério da Saúde para a fabricação de anticorpos monoclonais biossimilares no Brasil, todas 

estão importando as etapas do desenvolvimento em processos de transferência de tecnologia. 

Cabe lembrar, entretanto, que este processo não inclui necessariamente as etapas para a geração 

das linhagens celulares. 

A classificação como biossimilar proposta para o anticorpo desenvolvido neste trabalho 

deve ser utilizada com parcimônia, pois não avançamos em todos os aspectos e obstáculos legais 

necessários para a discutível “comprovação de biossimilaridade”, dependente também de outros 

aspectos não triviais, como o modo de fabricação e da formulação do produto. Contudo, o 

anticorpo monoclonal produzido pelos clones e avaliado como “não inferior” finaliza uma etapa 

essencial e indispensável para o processo de desenvolvimento completo. Nenhum dos resultados 

dos testes realizados apresentou inferioridade quando confrontados com a referência, seja por 

métodos físico-químicos ou estudos de função efetora. 

A estratégia utilizada para a identificação dos melhores clones mostrou-se bastante 

eficiente. Ao longo do processo, foram estabelecidos critérios de seleção desde a primeira etapa 

de ampliação dos clones em placas de 96 poços até o cultivo escalonado em SF sob agitação, 

considerando parâmetros como: i) crescimento celular, pela confluência nos primeiros estágios 

em placa de 96 e 24 poços, seguindo com o auxílio de citômetro de fluxo Guava em placa de 6 

poços e finalmente, com a ampliação do cultivo, utilizando plataforma automatizada Vi-Cell; ii) 

viabilidade celular, nas primeiras etapas pela análise visual ou hemocitômetro, e, posterior ao 

aumento de volume do cultivo, com Vi-Cell; iii) concentração dos anticorpos, dosados no 

sobrenadante pelos métodos de ELISA e SPR; iv) produtividade, inicialmente considerando 
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apenas a produtividade absoluta e com a ampliação do cultivo e obtenção volume excedente para 

a contagem do número de células, analisando também a produtividade específica (PCD); v) 

adaptação das células ao cultivo, na transferência do crescimento estático para a agitação orbital, 

considerando a concentração do agente anti-aglutinação e também a formação de grumos. 

O cultivo em batelada alimentada, normalmente escolhido para a produção dos anticorpos 

comerciais, foi realizado com o objetivo de avaliar e prever o comportamento de cada clone em 

grande escala e permitiu estabelecer a curva de produtividade. A estabilidade por tempo 

prolongado, durante 60 gerações, abrangendo além do período de produção em escala industrial 

(geralmente de 14 dias), permitiu conhecer o perfil de expressão dos clones, evitando a 

continuidade dos não robustos. O ensaio de cinética de afinidade ao hTNFα e os dois diferentes 

ensaios funcionais com as células L929 e HUVEC, estes últimos limitados aos clones de interesse 

devido ao grau de complexidade do experimento utilizando diversos anticorpos, permitiram 

qualificar os melhores anticorpos produzidos pelos diferentes clones. Estas etapas avançadas 

compreendem a fase mais crítica durante a geração da linhagem celular e são determinantes para 

garantir a qualidade do produto, encurtando prazos para o desenvolvimento de processos e 

reduzindo os custos finais de produção. 

Os resultados apresentados indicam que dispomos de clones eficientes para a fabricação 

nacional de um anti-TNFα terapêutico. Neste sentido seguem as próximas etapas do projeto, onde 

será avaliada a possibilidade de comprovar a biossimilaridade segundo outros ensaios (alguns não 

disponíveis no Brasil) recomendados para regulamentação de medicamentos biossimilares junto 

aos órgãos competentes ou direcionar para o desenvolvimento de um anticorpo biossuperior em 

relação à referência. 
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