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1. RESUMO 

Os anticorpos monoclonais anti-CD25 promovem uma imunossupressão de 

uma forma, mais seletivo, demostrado na terapia em pacientes com órgãos 

transplantados. Utilizando basiliximab em duas doses e daclizumab em cinco doses, 

houve uma redução da incidência e severidade na rejeição aguda, apresentando 

uma boa sobrevivência do enxerto e ausência de efeitos adversos significativos. 

  

2. INTRODUÇÃO 

Várias estratégias foram desenvolvidas para evitar o episódio de rejeição do 

enxerto, como o uso de anticorpos monoclonais dirigidos contra determinados 

receptores das células ativadas (SANTOS, F. R. L.; NORONHA, I. L, 1998). A 

interação da IL-2 com o seu receptor IL-2R/CD25 presente na membrana dos 

linfócitos T ativados desempenha um papel fundamental na imunidade celular 

(BINDER et al, 2007).  

Existem três formas distintas de receptor de interleucina-2 (IL-2R) que é 

diferenciada de acordo com o grau de afinidade com a interleucina-2, podendo ser 

de baixa afinidade (10-8 M), intermediária afinidade (10-9 M) e alta afinidade (10-11 

M) (MINAMI, Y. et al, 1993). Devido a estas formas de IL-2R, eles foram melhores 

definidos em subunidades de cadeias polipeptídicas, com os seus respectivos pesos 

moleculares: IL-2Rα (p=55); IL-2Rβ (p=75) e IL-2Rɣ (p=64) (ANDRADE F, C. L.; 

BASTOS, G. M. 1995). 

A interleucina-2 para exercer suas funções biológicas, torna-se necessário 

que se interaja com o seu receptor de Interleucina-2 (IL-2R) (CARUSO, C. et al, 

1993). A proliferação de linfócitos é regulada por uma variedade de citocinas, entre 

elas se destaca a interleucina-2 (IL-2), pois está bem relacionada a proliferação 

devido a sua potente capacidade para promover o crescimento celular (KONO, 

T.; MINAMI, Y.; TANIGUCHI, T. 1993). 

Os anticorpos monoclonais basiliximab e daclizumab foram desenvolvidos 

para interagir com a IL-2R que é também a subunidade do CD25 (BINDER et al, 

2007). O desenvolvimento de anticorpos monoclonais imunossupressores anti-IL-2R 

tem uma ação direta no bloqueio do receptor da IL-2, inibindo substancialmente a 

expansão clonal e a viabilidade dos linfócitos T ativados, promovendo o bloqueio da 

resposta imune celular (VINCENTI et al, 1998). Apesar do uso de drogas 

imunossupressoras antes e após um transplante, ainda ocorre uma grande 
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incidência de rejeição aguda que varia em média de 30-50%, pois está associada à 

diminuição da sobrevida do enxerto (FARIA et al, 2008). Várias formas para prevenir 

a rejeição do enxerto foram desenvolvidas, entre elas destaca-se o bloqueio do 

receptor para interleucina-2, impedindo sua ligação (BINDER et al, 2007). Os 

anticorpos monoclonais que se destacam por ter alta afinidade pelo receptor de 

interleucina-2 (IL-2R) é o Daclizumab e Basiliximab (SANTOS et al, 2006). 

 

3. OBJETIVO 

Esta revisão bibliográfica visa mostrar a importância da utilização de 

anticorpos monoclonais anti-CD25/IL2R na redução da resposta imune contra 

órgãos transplantados, evitando a expressão de CD25 na membrana do linfócito T 

ativados, inibindo a proliferação e consequentemente controlando a rejeição e 

promovendo a tolerância do enxerto. 

 

4. METODOLOGIA 

Foram coletadas informações sobre anticorpos monoclonais anti-CD25/IL-

2R, em busca de dados mais atuais em livros da biblioteca acadêmica do Centro 

Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas- FMU, artigos e trabalhos 

publicados no PubMed, Bireme e SciELO. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi realizado um estudo em busca de informações mais atuais inicialmente 

sobre a estrutura do receptor CD25. Posteriormente foram consultadas referências 

sobre a produção de anticorpos anti-CD25/IL-2R em artigos publicados em meio 

eletrônico, por fim discutimos a aplicação desses anticorpos no tratamento de órgão 

transplantados.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A revisão bibliográfica realizada sugere que os anticorpos monoclonais anti-

CD25, tem uma grande importância no tratamento de órgãos transplantados. A 

revisão bibliográfica realizada indica que a inibição do CD25 impede a ligação da 

interleucina-2 ao seu receptor, assim inibindo a expansão clonal de linfócitos T 

ativados, promovendo a tolerância do enxerto. Com bases nesses dados, 



pretendemos buscar inserção em algum grupo de pesquisa para dar inicio a parte 

experimental.     
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