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RESUMO: Apesar dos resultados ainda pouco convincentes, a
imunoterapia tem sido incluída em muitos ensaios clínicos como
nova e promissora modalidade adjuvante de terapêutica do cân-
cer colorretal, não só para eliminar micro focos implantados de
células neoplásicas como também para destruir as células cance-
rosas, circulantes. Embora haja muito para ser elucidado a res-
peito a inter-relação do sistema imunológico com o câncer, os
conhecimentos atuais sobre a resposta imune, seus modifícadores
biológicos e a possibilidade de produção laboratorial dessas subs-
tâncias naturais, por meio da engenharia genética e de técnicas
de hibridoma, criam amplas perspectivas de se poder agir no sis-
tema imunológico e na antigenicidade tumoral criando, assim,
uma nova, potente e específica arma auxiliar na terapêutica do
câncer humano, mormente do câncer colorretal.
Nesse campo, a imunoterapia cai em três principais categorias:
1) modifícadores da resposta imune, 2) anticorpos monoclonais e
3) vacinas. Os modifícadores da resposta imune são substâncias
intrínsecas (modifícadores biológicos) tais como as interleucinas,
os interferons e o fator de necrose tumoral, que exercem influên-
cias em diferentes estágios da resposta imune; ou extrínsecos,
como o BCG, C. parvum, endotoxinas, outros produtos bacte-
rianos e o levamisol, que, também, agem estimulando, de manei-
ra específica, a resposta imune. Os anticorpos monoclonais são
anticorpos puros que podem, produzidos em grande quantidade,
ser dirigidos, de forma específica, contra antígenos tumorais.
Ligados à isótopos radioativos, são usados para localizar grupos
de células cancerosas em qualquer parte do organismo e, portan-
to, cumprem papel no diagnóstico; assim como, quando ligado às
drogas anticancerosas ou às toxinas naturais, eles podem servir
como carregador dessas substâncias até aos focos neoplásicos,
no desempenho de auxílio à terapêutica. As vacinas, em fase ini-
cial de aquisição de conhecimentos, estão sendo desenvolvidas e
testadas para prevenir a recidiva de câncer em pacientes previa-
mente tratados, ou para estimular a resposta imune do paciente
a um tipo específico de câncer.
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