
Domínio CBio12

Imunidade e Controlo de doenças 

2020



Essencial para compreender

Que desafios se colocam ao controlo de doenças?

Capítulo 

1.1.
Defesas 

específicas e não 
específicas

De que forma 
poderá o 

organismo 
humano 

defender-se das 
agressões 
externas?

Capítulo 

1.2.
Desequilíbrios e 

doenças

Que situações 
poderão 

comprometer o 
funcionamento 

eficaz do sistema 
imunitário?

Capítulo 2.
Biotecnologia no diagnóstico e terapêutica

De que modo a Ciência e a Tecnologia podem prevenir, 

detetar ou resolver desequilíbrios imunológicos?

Quais são os processos biotecnológicos envolvidos na produção de 
anticorpos monoclonais e outras substâncias com fins terapêuticos?

morais
josé carlos

2019

Qual é a 
importância da 
existência de 
um sistema 
Imunitário?



Células de 
mieloma (cancro) 
possuem a 
capacidade de se 
multiplicarem 
indefinidamente 
em culturas 
laboratoriais.

Os antigénios 
do organismo 
patogénico são 
injectados em 
ratos, que 
passam a 
produzir os 
linfócitos B 
capazes de 
sintetizarem os 
anticorpos.

A fusão laboratorial dos dois tipos de células forma um 
hibridoma, que produz anticorpos monoclonais.

Os 
hibridomas 
sintetizam 
anticorpos, 
mantendo-se 
facilmente em 
cultura 
laboratorial.

Os 
anticorpos 
produzidos 
podem ser 
facilmente 
recuperados e 
aplicados em 
tratamentos.
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Produção de anticorpos em laboratório
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Produção de anticorpos em laboratório
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https://www.youtube.com/watch?v=RdSEZBSaUY0


Produção de anticorpos em laboratório
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Surgiu recentemente 

uma notícia de que 

Israel tinha conseguido 

obter a produção de 

anticorpos contra o 

SARS-CoV-2 em 

laboratório. 

Trata-se de anticorpos 

monoclonais, que 

funcionam como um 

tratamento, mas não 

conferem imunidade 

definitiva. Não deve por 

isso ser confundido 

com uma vacina.

https://youtu.be/uuT08OT3wTc
https://www.publico.pt/2020/05/05/ciencia/noticia/covid19-israel-anuncia-descoberta-anticorpo-coronavirus-1915133
https://www.publico.pt/2020/05/05/ciencia/noticia/covid19-israel-anuncia-descoberta-anticorpo-coronavirus-1915133
https://www.publico.pt/2020/05/05/ciencia/noticia/covid19-israel-anuncia-descoberta-anticorpo-coronavirus-1915133
https://www.publico.pt/2020/05/05/ciencia/noticia/covid19-israel-anuncia-descoberta-anticorpo-coronavirus-1915133
https://www.publico.pt/2020/05/05/ciencia/noticia/covid19-israel-anuncia-descoberta-anticorpo-coronavirus-1915133


Permite um acompanhamento mais preciso da evolução dos 
tumores, e a elevada especificidade entre os anticorpos e os 
antigénios permite realizar testes precisos e fiáveis. 

Aplicações dos anticorpos monoclonais

• Deteção e tratamento de doenças
• Testes de gravidez
• Obtenção de imagens precisas quanto à forma, 

distribuição e dispersão de tumores.

Algumas aplicações dos 

anticorpos produzidos 

em laboratório
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Aplicações dos anticorpos monoclonais

Testes de Gravidez
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Aplicações dos anticorpos monoclonais

Testes de COVID 19
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Aplicações dos anticorpos monoclonais

Enzyme-linked Immunosorbent Assay
(ELISA) é utilizado principalmente para 
detetar e quantificar anticorpos, 
proteínas, péptidos, hormonas numa 
amostra. 

Se conjugado com uma enzima, o 
anticorpo de deteção pode ser 
diretamente utilizado para quantificar 
o antigénio, ou pode ser quantificado 
por um outro anticorpo secundário 
conjugado com enzima. O método 
escolhido depende do alvo da 
investigação.

ELISA
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Aplicações dos anticorpos BiTE
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A produção de anticorpos monoclonais 
específicos para os antigénios presentes em 
venenos, permite combater eficazmente os 
efeitos negativos das mordeduras de organismos 
venenosos.

A administração dos anticorpos pode ser feita de 
imediato, diminuindo os impactos negativos e os 
efeitos do veneno.                                                                 

Aplicações dos anticorpos monoclonais

Soro antiveneno
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Alguns tratamentos recentes permitem sintetizar 
anticorpos contra células cancerosas contendo 
elementos radioactivos.

Os anticorpos ligam-se às células cancerosas, 
que são destruídas pela radioactividade, sem 
afectar as células normais, e que não expressam 
os antigénios das células cancerosas.

Aplicações dos anticorpos monoclonais

Radioterapia
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Aplicações dos anticorpos monoclonais

Imunoterapia no combate ao cancro

Célula 

normal

Célula 

tumoral

Linfócito 

T

Ligando

Recetor
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https://www.youtube.com/watch?v=mzQy0CqjtNY


Aplicações dos anticorpos monoclonais

Imunoterapia no combate ao cancro Checkpoints imunitários
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Allison descobriu que o interruptor CTLA-4 atua para amortecer 
a resposta das células T, importante para evitar uma reação 
exagerada do sistema imunológico, mas não é útil no cancro. Ao 
bloquear o CTLA-4, não há nenhum botão 'desligado', então as 
células T são capazes de atacar o cancro até que o tumor reduza. 

Alguns anos depois, Honjo descobriu o PD-1, um recetor nas 
células T que, quando se liga ao PD-L1 encontrado em muitas 
células cancerígenas, faz com que as células T parem de 
reconhecer o cancro como um perigo. Ao bloquear essa 
interação, o sistema imunológico pode continuar a reconhecer 
as células cancerígenas e atacá-las.

James Allison e Tasuku receberam em 2018 o Nobel 
da Medicina “pela descoberta da terapia do cancro 
por inibição da regulação imunológica negativa”.



Aplicações dos anticorpos monoclonais

Imunoterapia no combate ao cancro
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Aplicações dos anticorpos monoclonais

Imunoterapia no combate ao cancro
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As células T CAR
O diagrama representa o processo de terapia com células T do Recetor de Antigénio Quimérico (CAR)

O resultado final é a produção de células T equipadas que possam reconhecer e combater as células cancerígenas.

As células são 
removidas do 
sangue do 
paciente. 

Gene que codifica os 
recetores de antigénios 
específicos do tumor é 
incorporado nas células 
T (usando vetor viral)

Células T sintetizam 
e expressam os 
recetores CAR na 
superfície 

As células T 
modificadas 
cultivadas em 
laboratório

As células T 
modificadas injetadas 
no paciente



Aprendizagens EssenciaisC2. Imunidade

O aluno deve ficar capaz de:

• Interpretar informação relativa a intervenções biotecnológicas que 
visam resolver problemas de diagnóstico e controlo de doenças.

• Explicar a importância dos anticorpos monoclonais em processos de 
diagnóstico e terapêutica de doenças.


	Diapositivo 1
	Diapositivo 2
	Diapositivo 3
	Diapositivo 4
	Diapositivo 5
	Diapositivo 6
	Diapositivo 7
	Diapositivo 8
	Diapositivo 9
	Diapositivo 10
	Diapositivo 11
	Diapositivo 12
	Diapositivo 13
	Diapositivo 14
	Diapositivo 15
	Diapositivo 16
	Diapositivo 17

