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RESUMO
Neste trabalho estudamos estratégias para adsorção e para dessorção do FVII com gradiente
de NaCl e com gradiente de CaCl2 na resina ANX Sepharose FF. O concentrado de complexo
protrombínico ativado de quatro fatores contém fatores II, VII, IX e X e é indicado principalmente para o tratamento de pacientes hemofílicos tipos A ou B com inibidores. Verificamos a
possibilidade de produzi-lo na coluna de troca aniônica. A análise das purificações foi realizada através dos métodos cromogênico para determinar a atividade dos fatores de coagulação,
método de Bradford para dosagem de proteínas totais e gel de poliacrilamida 7,5%. Os resultados obtidos indicam que foi possível a adsorção do FVII à coluna e sua dessorção com gradiente de NaCl, mas é necessário ainda determinar as condições experimentais para eluição
empregando CaCl2. Observamos que a afinidade de FVII à resina de troca aniônica é menor
que a dos fatores FII e FIX, podendo ser purificada separada destas proteínas. Isto indica que
é possível a obtenção de FVII isoladamente, o que é importante, pois, o FVII ativado por si só
é utilizado também no tratamento de hemofilias A e B com inibidores. Para a obtenção do
complexo protrombínico de 4-fatores, o FVII obtido pode ser adicionado ao concentrado de
complexo protrombínico de 3-fatores.Estudamos também a separação de IgM das IgG e IgA
aplicando plasma diretamente à coluna Sepharose 4FF. A purificação de IgM é importante
devido sua utilização no tratamento de doenças autoimune, infecções, neutralização de toxinas, entre outras indicações. É necessária a separação da IgM das IgG e IgA, pois a IgG é
também um produto biotecnológico e a IgA, quando presente e preparações das outras imunoglobulinas pode gerar reações adversas ao paciente. A dosagem de imunoglobulinas foi
realizada por turbidimetria. Os resultados da purificação indica que a separação das imunoglobulinas foi parcial, como esperado, porém será necessário ainda verificar o perfil de eluição de IgM nessa purificação.
PALAVRAS- CHAVE: fatores de coagulação. Hemoderivados. Imunoglobulinas. Cromatografia de troca iônica. Cromatografia de gel filtração.
ABSTRACT
In this work, we studied strategies for adsorption and desorption of FVII with NaCl gradient
and with CaCl2 gradient in ANX Sepharose FF resin. The four-factor activated prothrombin
complex concentrate contains factors II, VII, IX, and X and is indicated primarily for the
treatment of type A or B haemophilia patients with inhibitors. We checked the possibility of
producing it in the anion exchange column. The purification analysis was performed using
chromogenic methods to determine the activity of coagulation factors, Bradford method for
total protein dosage and 7.5% polyacrylamide gel. The results obtained indicate that the adsorption of FVII to the column and its desorption with NaCl gradient was possible, but it is
still necessary to determine the experimental conditions for elution using CaCl2. We observed
that the affinity of FVII to the anion exchange resin is lower than that of the FII and FIX factors, and can be purified separately from these proteins. This indicates that it is possible to
obtain FVII alone, which is important, since activated FVII alone is also used in the treatment
of hemophilia A and B with inhibitors. In order to obtain the 4-factor prothrombin complex,
the obtained FVII can be added to the 3-factor prothrombin complex concentrate. We also
studied the IgM separation of IgG and IgA by applying plasma directly to the Sepharose 4FF
column. Purification of IgM is important because of its use in the treatment of autoimmune
diseases, infections, neutralization of toxins, among other indications. IgG is separated from

IgG and IgA, since IgG is also a biotechnological product and IgA, when present and preparations of other immuglobulins, can generate adverse reactions to the patient. Immunoglobulin
dosing was performed by turbidimetry. The results of the purification indicate that the separation of the immunoglobulins was partial, as expected, but it will still be necessary to check the
IgM elution profile in this purification.
KEYWORDS: coagulation factors. Blood products. Immunoglobulins. Ion exchange chromatography. Gel filtration chromatography.
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1. Introdução
1.1 Hemoderivados
Hemoderivados são produtos fabricados pelo processamento do plasma humano, para
a obtenção de proteínas plasmáticas, como imunoglobulinas, fatores de coagulação e albumina1, 2. Após a coleta do sangue total, o mesmo é processado por centrifugação e se obtém os
hemocomponentes: concentrado de hemácias, plaquetas, leucócitos e plasma. O plasma pode
ser utilizado nos hemocentros em transfusões, mas há uma parte excedente, aproximadamente
85% do total de bolsas produzidas que não são utilizadas devido à baixa demanda nos centros
de hemoterapia, podendo ser utilizadas para o fracionamento e produção de hemoderivados.1, 2
Após a coleta, o plasma congelado em até oito horas, denominado plasma fresco congelado (PFC), tem validade de um ano quando armazenado à -20°C e dois anos quando armazenado à -30°C. Pode ser utilizada no tratamento de pacientes com distúrbios de coagulação
como a deficiência de múltiplos fatores, coagulação intravascular disseminada (CIVD), púrpura trombocitopênica trombótica (PTT), queimadura leve e na produção industrial de fatores
de coagulação. Sendo congelado entre oito e vinte e quatro horas, após a coleta, é denominado
plasma de 24h. Este plasma pode ser utilizado na produção industrial de albumina e imunoglobulinas 1, 2, 3.
A produção dos hemoderivados iniciou-se durante a segunda guerra mundial. Nesta
época houve o desenvolvimento da hemoterapia e surgiram técnicas para coleta e congelamento de plasma. Em meados 1940, surgiu o método de Cohn, desenvolvido para a produção
de albumina através da precipitação de proteínas em etanol. O método é utilizado em escala
industrial até os dias de hoje, com algumas modificações. Posteriormente foram aprimorados
vários métodos para purificação de imunoglobulinas e fatores de coagulação. A partir dos
anos 60, a separação do crioprecipitado foi incorporado ao método de Cohn para a purificação
de FVIII. Devido ao aparecimento de infecções com AIDS e Hepatite C, foram também desenvolvidas estratégias de seleção, rastreamento dos doadores, controle da produção dos hemoderivados e técnicas de inativação viral 4, 5, 6.
No Brasil, em março de 2001, foi regulamentada a lei 10.205 que “proíbe a comercialização de sangue e seus derivados”, dessa forma proíbe a remuneração aos doadores e a comercialização do sangue e também os desafios no aproveitamento adequado da matériaprima, de acordo com RDC da ANVISA número 46 de 2000 2, 4 e 6.
A HEMOBRÁS é uma fábrica pública de hemoderivados que ainda não está em funci-
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onamento, porém tem como objetivo a produção de albumina, imunoglobulinas, fator de coagulação XIII (FXIII), IX, complexo protrombínico, fator Von Willebrand (FvW) como hemoderivados e fator VIII recombinante (medicamento conhecido como Hemo-8r). Há também
uma fábrica de hemoderivados em construção no Instituto Butantan, um laboratório piloto e o
Laboratório de Desenvolvimento de Processos, que estuda estratégias para a purificação dos
hemoderivados visando a produção de fator VIII, IX, albumina e IgG por cromatografia. A
criação de fábricas nacionais resultaria em um crescimento social e tecnológico no setor, com
geração de emprego, aumento das pesquisas na área e possivelmente a autossuficiência A importância da produção dos hemoderivados se deve a sua utilização na prevenção e tratamento
de doenças como coagulopatias, infecções, imunodeficiências, e tratamento de traumas.1, 2, 4, 7.
1.2 Uso clínico dos fatores de coagulação e das imunoglobulinas
As hemofilias são distúrbios da coagulação sanguínea causadas por alterações genéticas. É hereditária e causa deficiência ou alteração funcional dos fatores de coagulação. As
principais são: hemofilia tipo A, ocorre deficiência de FVIII e está ligada ao cromossomo X; e
hemofilia tipo B, tem deficiência de FIX, é uma autossômico recessiva. Há outras coagulopatias, porém são mais raras, mas também possuem tratamento, como hemofilia A adquirida,
deficiência FI (fibrinogênio), FII (pró-trombina), FVII, FXIII, FvW, entre outros 2, 4 e 6.
O principal tratamento das hemofilias é a reposição do fator deficiente, os fatores VIII
e IX são utilizados no tratamento de pacientes hemofílicos tipos A e B, respectivamente. Alguns pacientes produzem inibidores do fator que está sendo reposto, ou seja, começam a produzir anticorpos IgG contra do fator VIII ou IX, que impede sua atividade na coagulação, pois
é neutralizado, sendo a principal complicação no tratamento das hemofilias. Os pacientes que
utilizam os fatores recombinantes como tratamento da hemofilia, são os mais propensos a
desenvolver os inibidores, em comparação com os pacientes que utilizam concentrados plasmáticos. Cerca de 3-5% dos pacientes com hemofilia tipo B grave que desenvolvem os inibidores, para 30% dos pacientes com hemofilia tipo A grave e 5% moderada e leve 2, 6 e 8.
O tratamento para os hemofílicos com inibidores, pode ser realizando o tratamento das
hemorragias agudas com altas doses de fator de coagulação, terapia de indução de imunotolerância (ITI) ou utilizar “agente de bypass”, que é o concentrado complexo protrombínico ativado (CCPa) ou fator recombinante FVIIa. O tratamento a ser aplicado é definido de acordo
com as condições do paciente, para um tratamento adequado. Os concentrados de complexo
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protrombínico (CCP) são concentrados de fatores de coagulação dependentes de vitamina K
coagulantes em uma concentração é 25 vezes maior do que o plasma. Os fatores do complexo
protrombinico coagulantes que estão presentes no CCP são: II, VII, IX e X e as anticoagulantes que não estão presentes, são: proteína C, Z e S. Existe o CCP de três fatores e de quatro
fatores, de acordo com a presença ou não do FVII, e pode ser ativado (CCPa) ou inativo. Para
o tratamento dos pacientes hemofílicos com inibidores, utiliza-se o CCPa de quatro fatores,
pois contém quantidades de fatores suficientes para reversão do quadro de anticoagulação.
Sua indicação é na profilaxia, manejo de sangramento grave e preparo pré-operatório. Chamase “agente de by-pass”, pois esses fatores ativados que estão presentes no concentrado facilitam a ativação da cascata de coagulação mesmo sem os fatores deficientes, o FVIIa e FXa
aumentam a atividade da via extrínseca e a FII com FIXa estimulam o FXI e os demais fatores
da cascata 6, 8 e 9.
Já as imunoglobulinas ou gamaglobulinas são proteínas presentes em grandes concentrações no plasma humano, e atuam no sistema imunológico. Podem ser secretadas pelos
plasmócitos e ficarem circulantes na corrente sanguínea na forma solúvel ou se apresentarem
fixas aos linfócitos B. Existem várias imunoglobulinas, que são diferenciadas segundo suas
características imunológicas e físico-químicas, são as imunoglobulinas A, D, E, M e G (IgA,
IgD, IgE, IgM e IgG). No uso clínico, existem as imunoglobulinas poli- específicas que são
compostas principalmente por IgG e podem ser utilizadas em várias aplicações, pois reconhecem vários antígenos e as imunoglobulinas específicas, que são aquelas específicas a um antígeno, por exemplo, antitétano 5, 10, 11.
Dentre as imunoglobulinas citadas, as mais utilizadas são: a IgG que pode ser administrada via intravenosa (IVIg) ou subcutânea. É utilizada no tratamento de imunodeficiência
primária (IDP), púrpura trombocitopênica idiopática, doença de Kawasaki, entre outras indicações. A IgM também é muito utilizada clinicamente, principalmente no tratamento de algumas doenças autoimune, infecções e na neutralização de toxinas. Podem também ser utilizadas na produção de IgM monoclonais que são utilizadas no tratamento de câncer. A escolha
dos tratamentos varia de acordo com a doença do paciente, as concentrações de imunoglobulinas e a resposta clínica ao tratamento 5, 11.
1.3 Purificação de proteínas plasmáticas
Há vários métodos de purificação de proteínas, que podem ser empregados dependen-
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do do objetivo. Pode- se utilizar características como solubilidade, carga iônica, tamanho molecular e ligações específicas para se purificar uma proteína. Atualmente quase todas as plantas de fracionamento de plasma ao redor do mundo empregam o método de Cohn modificado,
que consiste na precipitação do plasma com aumento de etanol a baixas temperaturas (2-4°C)
e variação de pH,unido a etapas de cromatografia. Obtém-se o crioprecipitado (CRIO) e o
plasma criopobre, que podem seguir as outras etapas de purificação, de acordo com a proteína
de interesse. O CRIO é rico em proteínas insolúveis, como FVIII, FvW, Fibrinogênio (FI),
FXIII e fibronectina. O plasma criopobre é composto por FII, FVII, FIX, FX, imunoglobulinas, Antitrombina III e albumina. Podem ser recongelados e armazenado à -18°C e possuem
validade de um ano. Para separar as proteínas de interesse com alto grau de pureza, utiliza- se
etapas de cromatografias e inativação viral, o que encarece a produção e ocorre diminuição da
recuperação da proteína 2, 3, 12.
1.4 Cromatografia
A cromatografia consiste no processo físico- químico de separação de moléculas. A
cromatografia de troca iônica possui a fase estacionária carregada onde solutos com carga
oposta são adsorvidos na resina. Para a eluição, a fase móvel, que contém íons que interagem
com a fase estacionária, deslocam as proteínas adsorvidas por competição ou através de variação de pH. O flow through (FT) é a fração recolhida logo após a aplicação da amostra de entrada, consiste nas proteínas que não foram adsorvidas à coluna. Existem duas cromatografias
de troca iônica, a de troca catiônica que tem resina negativa e é trocadora de cargas positivas e
cromatografia de troca aniônica, em que a resina é positiva e troca cargas negativas 2 e 13.
As resinas são classificadas como trocadoras iônicas fortes ou fracas dependendo da
variação da ionização dos grupos funcionais com a variação do pH, ou seja, se os grupos funcionais da resina mudam ou não sua capacidade com a variação do pH. Nas resinas designadas de troca iônica forte, os grupos funcionais não alteram sua capacidade de ionização com a
variação do pH, já as de troca iônica fraca têm sua capacidade de ionização alteradas com a
variação do pH. Não está relacionado com a intensidade do grupo funcional se ligar a uma
proteína, e sim a seletividade, que modifica o perfil de separação das proteínas da amostra
final 2, 13.
A coluna ANX Sepharose 4 Fast Flow (FF) é uma resina de troca aniônica fraca, composta por grupos amina terciária (grupos dietilaminopropil) ligada à matriz por ligação éter e
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um braço espaçador hidrofóbico. A matriz é composta por agarose com 4% de reticulação, o
que resulta em alta porosidade podendo ser utilizada na purificação de proteínas de alta massa
molecular. Utilizamos também a HiTrap ANX Sepharose que possui as mesmas características, porém é para purificações em baixa escala de proteínas

13, 14

.

A cromatografia de gel filtração é uma cromatografia de exclusão por tamanho molecular em que a separação ocorre de acordo com as diferenças de tamanhos de cada proteína ou
compostos. A fase estacionária desta técnica é composta por partículas esféricas que são distribuídas de tal forma que conferem uma porosidade controlada à resina. De acordo com a
porosidade, as moléculas da amostra de entrada se difundem e separadas devido seu tamanho.
A fase móvel utilizada é um tampão aquoso. Esta técnica pode ser utilizada na purificação de
proteínas, determinação de massa molecular e formação de aglomerados 5, 15.
A Sepharose 4 FF é uma resina de gel filtração de fluxo rápido, composta por uma matriz de 4% de agarose reticulada e o fluxo linear de trabalho recomendado é de 150 à 250
cm/h. É teoricamente a melhor técnica cromatográfica a ser aplicada na purificação dessas
proteínas, devido apresentarem tamanhos diferentes, porém é preciso o desenvolvimento de
estratégias para melhor purificá-las 5, 16.
1.5 Fatores de coagulação dependentes de vitamina K
As proteínas do complexo protrombínico possuem tamanho entre 50kDa e 72kDa, pI
entre 4,5 e 5,0. São denominadas dessa forma, por apresentarem domínio amino- terminal que
contém múltiplos resíduos de ácido -carboxiglutâmico formados a partir da carboxilação do
ácido glutâmico (Glu) pela carboxilase dependente de vitamina K, ou seja, a vitamina K atua
como cofator da enzima, tornado a as proteínas biologicamente ativas.2, 12 A purificação dessas proteínas é realizada principalmente com coluna de troca aniônica, por possuírem alta
afinidade à resina, empegando gradiente de cloreto de sódio (troca aniônica convencional).
No nosso laboratório temos estudado a eluição destas proteínas com cloreto de cálcio (pseudoafinidade). O cálcio é capaz de alterar a conformação dessas proteínas, o que diminuiu sua
interação com a fase estacionária e possibilita a eluição 13.
1.6 Imunoglobulinas
Atualmente sabe-se que há várias imunoglobulinas e são classificadas de acordo com
suas características. Basicamente são proteínas formadas por pares de cadeias leves e pesadas
ligadas por pontes de dissulfeto. Possuem uma parte variável, que confere sua especificidade,
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e uma parte constante, que o classifica de acordo com as diferenças das sequências dos aminoácidos dessa região 5, 6.
A IgG é a imunoglobulina que está em maiores concentrações no plasma, possui pI entre 7,2 a 8,6 e sua massa molecular é de aproximadamente 150kDa. Semelhante à IgG, a IgA
apresenta massa molecular de 150kDa, pI entre 4 a 7,1, porém sua concentração no plasma é
baixa, sendo mais abundante em secreções. A IgM está presente em menores concentrações no
plasma em relação à IgG, seu pI está entre 4 a 9,1 e a massa molecular da forma predominante
(pentâmero) é de 960kDa 5, 6.
A purificação dessas imunoglobulinas pode ser feita a partir do fracionamento de
plasma através do método de Cohn em conjunto com cromatografias, como por exemplo, troca iônica e gel filtração. A IgA e IgG precisam ser separadas de forma precisa, pois são proteínas imunogênicas (proteínas capazes de induzir o sistema imunológico) o que pode gerar
complicações ao paciente. Dessa forma se torna de grande importância estudos aprofundados
de estratégias para uma eficaz separação dessas imunoglobulinas 5, 3.
No presente trabalho apresentamos os resultados do estudo da adsorção do FVII empregando a coluna ANX Sepharose 4FF, e verificaremos a possibilidade da eluição do fator
com as demais proteínas dependentes de vitamina K, formando então o concentrado de complexo protrombínico de quatro fatores. Em estudos anteriores verificamos que foi possível
separar com sucesso os fatores de coagulação FII e FIX do FVIII empregando cromatografia
de troca aniônica alternando gradiente de NaCl e CaCl2. Testes de atividade de FVII indicaram que o complexo protrombínico obtido era o de 3-fatores, pois o FVII não era adsorvido às
resinas empregadas. Tanto o complexo protrombínico de 3 fatores, que contém os fatores FII,
FIX e FX, como o de 4 fatores, que contém os 3 fatores e também o FVII, tem aplicação clínica. O complexo protrombínico de 3-fatores é utilizado para obtenção de FIX, enquanto o
complexo de 4-fatores pode ser diretamente usado para reverter rapidamente sangramentos.
No estudo das imunoglobulinas, realizamos a purificação com a coluna Sepharose 4
FF com o intuito de separar IgM de IgG e IgA e verificar a possibilidade da utilização desta
coluna no fracionamento de Ig.
Ambos os estudos foram realizadas purificações com aplicação direta de plasma humano à coluna, empregando uma estratégia alternativa ao método de Cohn modificado.

13

2. Objetivos
1. Verificar a adsorção e dessorção do FVII à coluna ANX Sepharose 4 FF empregando cromatografias de troca aniônica e de pseudo-afinidade.
2. Estudar a purificação de IgM empregando a coluna Sepharose 4 FF.
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3. Métodos
Para a realização dos experimentos utilizamos bolsas de plasma humano fresco congelado, cedidos pelo Hemocentro de Ribeirão Preto e pela Associação beneficente de coleta de
sangue (Colsan). O anticoagulante presente nas bolsas é o CPDA-1, composto por ácido cítrico, citrato de sódio, fosfato de sódio, dextrose e adenina. O volume aproximado de cada bolsa
era de 200 mL. As bolsas foram armazenadas a -80°C até a utilização. Em cada experimento,
foram utilizadas três bolsas de plasma para fazer um “pool”. As bolsas foram descongeladas a
banho-maria a 37°C. Nos experimentos realizados em pH 6,0, o ajuste foi realizado com solução de ácido cítrico 0,25M. Na purificação com a coluna Sepharose 4FF, o plasma foi tratado
com heparina sódica na concentração de 1U de heparina para cada mL de plasma.
Os experimentos foram realizados no cromatógrafo AKTA Explore, bomba Pump-1 e
no AKTA Purifirer da GE Healthcare Life Sciences.
Para a purificação, as colunas e resinas utilizadas foram de troca aniônica HiTrap ANX
Sepharose FF, ANX Sepharose 4 FF e Sepharose 4 FF da GE healthcare Life sciences.
Todas as soluções foram preparadas com água purificada do sistema MilliRios da Millipore (Merck Millipore Brasil, São Paulo, SP, Brasil).
3.1 Determinação de condições experimentais para adsorção do FVII à resina ANX
Sepharose FF
Este experimento foi realizado na coluna HiTrap ANX Sepharose FF de 1 mL. Realizamos quatro purificações, duas com o plasma pH 6,0 diluído 2 ou 4 vezes com tampão de
equilíbrio (citrato 25mM, NaCl 85mM e CaCl2 5mM) e duas com plasma com pH 7,4 sem
diluição ou diluído 2 vezes com o tampão de equilíbrio. Antes da corrida foi realizada a limpeza da coluna com 3VC de água, ativamos com 5VC de tampão equilíbrio e para retirar o
etanol aplicamos 5VC de solução NaCl 1M.
O equilíbrio reequilíbrio foi realizado com 10 volumes de coluna (VC) com o tampão
de equilíbrio pH 7,0 ou pH 6,0. Em todos os experimentos foram adicionados 3 VC de plasma. A eluição foi realizada com 10VC de tampão de equilíbrio contendo NaCl 500mM pH 6,0
ou 7,0. Entre cada purificação realizamos a limpeza da coluna com 5VC de NaCl 2M. Na
eluição recolhemos duas frações com 3mL e 7mL. Após o término das purificações, realizamos a limpeza da coluna com 5VC de NaCl 2M, 5VC de água purificada, 2VC de NaOH,
3VC de água. A coluna foi armazenada em etanol 20%.
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3.2 Determinação de condições experimentais para dessorção do FVII da resina ANX
Sepharose FF com gradiente de NaCl
Inicialmente, como a coluna estava armazenada em etanol 20%, lavamos a mesma
com 3VC de água purificada, 5VC tampão de equilíbrio e ativamos a coluna com 5VC NaCl
1M. O equilíbrio da coluna foi feito com 10VC do tampão de equilíbrio pH 7,0. Aplicamos
3VC de pool de plasma com pH sem ajuste (pH 7,4) à coluna e recolhemos os 3mL. Após
realizamos o reequilíbrio (10VC) com o tampão de equilíbrio, sendo recolhido 2 frações de 4
mL e 6mL. Para a eluição utilizamos 10VC tampão de equilíbrio contendo NaCl de 200 mM,
300mM e 500mM pH 7,0 e recolhemos 2 amostras uma de 3mL e uma 7mL de cada. Ao término da purificação realizamos a limpeza da coluna com 5VC de NaCl 2M, 5VC de água
purificada, 2VC de NaOH 1M e 3VC de água purificada. A coluna foi armazenada em etanol
20%.
3.3 Purificação do plasma na coluna ANX Sepharose 4 FF com gradiente de CaCl2 de 10
e 25mM
Realizamos duas purificações com duas estratégias de eluição diferentes nesta coluna.
Na estratégia um, empregamos o método já usado anteriormente para a separação dos fatores
FII e FIX do complexo protrombínico e FVIII. Na segunda purificação modificamos a posição do gradiente de CaCl2 em relação aos gradientes de NaCl Em ambos os experimentos foi
utilizada a coluna XK 26/20, resina ANX Sepharose 4 FF com 8,45cm de altura e aproximadamente 45,5mL.
O equilíbrio da coluna foi conseguido após eluir as seguintes soluções:
1- 5VC de tampão de equilíbrio (citrato 25mM, NaCl 85mM e CaCl2 5mM) pH 7,0;
2- 400 mL tampão NaCl 500mM (citrato 25 mM, CaCl2 5 mM, NaCl 500 mM) pH 7,0;
3- 100 mL tampão NaCl 500mM pH 4,0;
4- 5VC de tampão de equilíbrio;
5- 200mL de tampão de equilíbrio pH 4,0.
Aplicamos 5VC de pool de plasma e 5VC de tampão de reequilíbrio, ambos com fluxo
de 15 mL/min. A fração das proteínas não adsorvidas foi denominada “flowthrough” (FT). As
demais etapas foram realizadas com fluxo de 25mL/min, sendo 6,6 VC tampão 200/5 (citrato
25mM, NaCl 200mM e CaCl2 5mM pH 7,0), 5VC tampão 200/10 (citrato 25mM, NaCl
200mM, CaCl2 10mM pH 7,0), 5VC tampão 200/25 (citrato 25mM, NaCl 200mM, CaCl2
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25mM pH 7,0), outra lavagem com 5VC de tampão 200/5 e 5VC de tampão 500/5 pH 6,0.
Na segunda estratégia, realizamos o equilíbrio com
1- 5VC de tampão de equilíbrio;
2- 150mL tampão NaCl 500mM (citrato 25 mM, CaCl2 5 mM, NaCl 500 mM) pH 4,0;
3- 100mL do tampão NaCl 500 mM, pH 6 ;
4- 5 VC de tampão de equilíbrio.
Após o equilíbrio, a um fluxo de 15mL/min, aplicamos 5VC de plasma pH 7,4 e na
sequencia realizamos o reequilíbrio da coluna com 10VC, sendo recolhido 9VC de FT e
5,5VC do reequilíbrio (0,5VC foi perdido, devido a um erro do programa). Em seguida, realizamos o gradiente de cloreto de cálcio com 5VC de tampão 85/10 (tampão citrato 5mM,
NaCl 85mM e CaCl2 10mM pH 7,0) e tampão 85/25 (tampão citrato 5mM, NaCl 85mM e
CaCl2 25mM pH 7,0). Aplicamos 5VC de tampão NaCl 200mM para lavagem da coluna e
5VC de tampão NaCl 500mM.
3.4 Purificação de imunoglobulinas em Sepharose 4 FF com tampão Citrato 20mM,
NaCl 150mM e CaCl2 2,6mM
Utilizamos a coluna XK 50/60 que foi empacotada com resina Sepharose 4FF. Verificamos na literatura18 e o recomendado para esta purificação é que a coluna tenha entre 40cm e
60cm, dessa forma realizamos os cálculos para obter uma coluna com altura aproximada do
recomendado. Empacotamos aproximadamente 11000mL de resina e obtivemos uma coluna
de 55cm. O fluxo utilizado no empacotamento foi inicialmente de 13mL/min e quando atingiu
uma altura constante, aumentamos o fluxo para 21mL/min, conforme recomendado pelo fabricante. Para verificar a eficiência da coluna determinamos o número de pratos teóricos e a
assimetria da coluna.
Realizamos o equilíbrio da coluna com 1,5VC de tampão. A corrida foi realizada utilizando como amostra de entrada plasma preparado com heparina sódica, aplicada a um fluxo
de 6mL/min. O volume de amostra aplicado foi de 0.2VC. Para a eluição das proteínas oi
aplicado 2VC e tampão a fluxo de 13mL/min. As amostras foram recolhidas de 35 em 35 mL.
Após a corrida a coluna foi limpa com 600mL de NaOH 0,5M e XX mL de água.
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3.5 Métodos analíticos
3.5.1 Teste cromogênico para determinação da atividade do fator VII, II e IX
Utilizamos os kits comerciais Biophen Factor VII, Biophen Prothrombim (FII) e Biophen Factor IX (5) da marca Aniara, produzido por HYPHEN BioMed. Todos os testes foram realizados conforme o método descrito pelo fabricante.
O teste do fator VII é um método indireto que determina a atividade do FVII, a partir
da quantidade de FXa. A presença de tromboplastina e cálcio do teste induz a formação de um
complexo do FVII da amostra com o FX aplicado, formando FXa que cliva o substrato e produz cromóforo para-nitroanilina (pNA), cuja cor é proporcional à atividade do FVII. Todas as
amostras foram diluídas 1000 vezes com o tampão do kit.
O teste do fator II (protrombina) é um método quantitativo para determinação da protrombina no plasma de acordo com a ativação específica de Ecarina (enzima extraída do veneno de cobra Echis Carinatus), que forma a meizotrombina que cliva o substrato específico a
FIIa, liberando a pNA, cuja cor é proporcional à atividade do FII. Todas as amostras foram
diluídas 50 vezes com o tampão do kit diluído.
O teste do FIX é realizado na presença de fosfolipideos e cálcio. O FXIa ativa o FIX
presente na amostra de teste, o convertendo em FIXa. É aplicado no teste FVIII: C ativado
pela trombina, que forma o complexo enzimático com o FIXa para ativar FX. O FXa hidrolisa
o substrato cromogênico do teste e libera pNA. Essa quantidade de pNA formada é proporcional a concentração de FIX da amostra. Para o teste as amostras foram diluídas 100 vezes com
tampão do kit.
A leitura das absorbâncias destes experimentos foi realizada no leitor de microplacas
SPECTRA max 340 PC, no comprimento de onda de 405nm. O cálculo da atividade é dado
aplicando o valor da absorbância na equação da reta gerada na construção da curva de calibração construída empregando o pool de plasma como padrão.
3.5.2 Dosagem de imunoglobulinas por turbidimetria
Para a dosagem das imunoglobulinas A, M e G foi utilizado o kit Topkal Multi Turbi
da marca Kovalent para a preparação da curva de calibração e para a dosagem das imunoglobulinas utilizamos os kits “IgA Mono”, “IgM Mono” e “IgG Mono” da marca Kovalent. A
curva de calibração foi construída com base nos valores de referência de cada proteína indicada no manual do fabricante. A dosagem é realizada de acordo com a reação antígeno-
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anticorpo. As amostras foram diluídas com solução salina 0,9% (p/v), quando necessário.
Realizamos uma adaptação para que o teste fosse realizado em microplaca, ao invés de cubeta
como descrito. A leitura foi realizada no leitor de microplacas SPECTRA max 340 PC, comprimento de onda de 340nm.
3.5.3 Método de Bradford
É um método de determinação da concentração de proteínas totais. A curva de calibração é realizada de acordo com a dosagem da concentração da solução padrão de albumina
sérica bovina (BSA) 2mg/mL, em que a concentração varia entre 0,100 a 0,010 mg/mL. As
amostras são diluídas com solução salina 0,9% quando necessário, para que se mantenham
dentro da curva de calibração. Em uma microplaca adicionamos 50 L de cada amostra, já
diluída, e 200 L de reagente de Bradford. A leitura é realizada em comprimento de onda de
595nm, no leitor de microplacas SPECTRA max 340 PC.
Tabela 1. Diluições e concentrações de BSA da curva de calibração.
Ponto
P6
P5
P4
P3
P2
P1
Branco

BSA 0,1mg/mL (uL)
400
80
60
40
20
10
-

NaCl 0,9% (uL)
20
40
60
80
90
100

[BSA] mg/mL
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0,01
-

3.5.4 Gel de poliacrilamida
Realizamos eletroforese em gel de poliacrilamida 7,5% para a visualização do perfil
das proteínas da purificação dos fatores de coagulação. Realizamos baseado no protocolo descrito por Laemmli, com Dodecil Sulfato de sódio e é redutor devido à presença do mercapto.
Inicialmente, para o gel de 7,5% o gel de separação foi feito a concentração de 7,5%
(v/v) e aplicado ao sistema com 1 mm de espessura. Após sua polimerização, foi aplicado o
gel de empilhamento 4%. As amostras foram diluídas com solução salina 0,9%, quando necessário. Após a corrida, os géis foram corados com corante Comassie Brilliant Blue (sulfato(14-18)-hidratado de alumínio 5%, etanol 10%, azul Coomassie G-250 0,02%, ácido fosfórico
2%) “overnight”. Foram descorados com descorante (etanol 10%, ácido fosfórico 2% e água
deionizada). O marcador de massa molecular utilizado foi o Unstained Protein Molecular
WeightMarker (ThermoScientific).
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4. Resultados e discussão
4.1 Determinação de condições experimentais para adsorção do FVII à resina ANX
Sepharose FF
Na purificação do FVII na coluna HiTrap ANX Sepharose FF, o objetivo foi estudar as
condições para a adsorção do fator à coluna. Realizamos quatro experimentos com a amostra
de entrada em diferentes condições: duas utilizando o plasma com pH ajustado para 6,0 diluído 2 e 4 vezes com tampão de equilíbrio; E duas purificações com o plasma sem ajuste de pH
7,4, que foi aplicado sem diluição e 2 vezes diluído com tampão de equilíbrio. Para analisar a
adsorção do FVII realizamos o teste cromogênico para determinar a atividade do fator nas
frações da purificação e verificar onde o fator foi eluido.
Quando o plasma foi aplicado com pH ajustado para 6,0, a atividade do FVII foi observada no FT e na fração NaCl 500mM. Por outro lado. Quando o plasma foi aplicado sem
ajuste do pH, a atividade foi observada totalmente na fração NaCl 500mM (figura 2), ou seja,
nestas condições, o FVII foi totalmente adsorvido à coluna. As diluições realizadas não interferiram nos resultados em nenhuma das purificações.
Então, para dar continuidade ao estudo que visa obter o compelxo protrombínico de 4fatores, o plasma usado como amostra de entrada não deve ter o pH ajustado.
Tabela 2. Curva de calibração do teste do FVII da
purificação ANX Sepharose FF.
%
Ativ.
FVII

Log % Ativ

Abs. 405nm

Log Abs.

200

2,301

1,762

0,246

100

2,000

1,35

0,130

50

1,699

1,112

0,046

25

1,398

0,814

-0,089

5

Figura 1. Curva de calibração teste do FVII da
purificação ANX Sepharose FF.
0,40

0,699
0,445
-0,352
*Banco foi descontado pelo programa.

Log Abs.

0,20
0,00
0,00
-0,20
-0,40

1,00

2,00

3,00

y = 0,3733x - 0,6082
R² = 0,9975
Log % Ativ. FVII
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Atividade (U)

Figura 2. Apresentação da atividade do FVII purificação Anx Sepharose FF.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
FT

NaCl 500

Plasma 2x diluído

FT

NaCl 500

Plasma 4x diluído

FT

NaCl 500

Plasma sem diluição

FT

NaCl 500

Plasma 2x diluído

Plasma pH 7.4

Plasma pH 6.0
Amostras

4.2 Determinação das condições experimentais para eluição do FVII à resina ANX
Sepharose FF com gradiente de NaCl
De acordo com os resultados do experimento anterior, foi possível a adsorção do FVII
á coluna HiTrap ANX Sepharose FF. Para dar continuidade ao estudo para a obtenção do
complexo protrombínico de 4-fatores, realizamos este experimento para verificar as condições
de dessorção do FVII à coluna. Utilizamos tampão citrato com gradiente de NaCl (200mM,
300mM e 500mM) pH 7,0 para verificar a concentração de cloreto de sódio necessária para
que o fator seja eluido.
O resultado da análise da atividade de FVII obtido demonstra que a maior porcentagem de atividade total do FVII foi observada na fração NaCl 300mM (46,4%), conforme resultados apresentados na figura 4.
Nesta purificação, o reequilíbrio foi recolhido em 4mL e 6mL. O FT foi recolhido em
3mL, dessa forma foi denominado como “FT 1” a fração de 3mL do FT e “FT 2” os 4mL do
reequilíbrio.
Realizamos a dosagem das proteínas totais de todas as frações da purificação para verificar o grau de pureza. O resultado obtido indica que a quantidade de proteína do plasma foi
de 265,6mg. A maioria das proteínas foram eluídas no FT 1 (82,5mg) e no FT 2 (182,9mg), ou
seja, o índice de pureza da fração NaCl 300-1 está alto, por possuir baixa concentração de
proteínas totais (1,8mg), resultados apresentados figura 4.
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Ponto

Abs.
595nm

Abs. 595nm.
- Abs branco

Concentração
BSA (mg/mL)

P1

0,304

0,080

0,010

P2

0,350

0,126

0,020

P3

0,464

0,240

0,040

P4

0,567

0,343

0,060

P5

0,624

0,400

0,080

0,750
0,526
*Branco 0,2352.

0,100

P6

Figura 3. Curva de calibração do método de Bradford da purificação ANX Sepharose FF com gradiente de NaCl.
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Abs.

Tabela 3. Curva de calibração do método de Bradford da purificação ANX Sepharose FF com gradiente de NaCl.

y = 3,511x + 0,0433
R² = 0,9739
0

0,05

0,1

0,15

[BSA] mg/mL

Proteínas (mg)

Figura 4. Concentração de proteínas totais pelo método de Bradford da purificação ANX Sepharose FF com
gradiente de NaCl.
300
250
200
150
100
50
0
Plasma FT 1

FT 2 Reeq. NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl
200-1 200-2 300-1 300-2 500-1 500-2
Amostras

%
Ativ.
FVII

Log %
ativ

Abs.
405nm

Abs.405nm
menos Abs.
branco

100

2,000

1,871

1,821

0,260

50

1,699

1,544

1,494

0,174

25

1,398

1,238

1,188

0,075

5

0,699

0,434

0,384

-0,416

Log
Abs.

Figura 5. Curva de calibração usada no teste FVII
purificação ANX Sepharose FF com gradiente de
NaCl.
0,40
Log Abs.

Tabela 4. Curva de calibração usada no teste do
FVII dda purificação ANX Sepharose FF com gradiente de NaCl.

0,20
0,00
-0,20 0
-0,40
-0,60

1

2

3

y = 0,5315x - 0,7467
R² = 0,9589
Log % ativ. FVII

*Branco 0,05.
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Figura 6. Atividade do FVII purificação ANX Sepharose FF com gradiente de NaCl.
300
Ativ. FVII (U)

250
200
150
100
50
0
Plasma

FT1 + FT2

NaCl 200-1
Amostras

NaCl 300-1

NaCl 500-1

4.3 Determinação das condições experimentais para eluição do FVII da coluna ANX
Sepharose 4 FF com gradiente de NaCl e CaCl2
De acordo com resultados anteriores do laboratório, os fatores FII e FIX são eluidos
com o aumento de cálcio na fração CaCl2 25mM, então nesta purificação verificamos se o
FVII poderia também ser eluido nestas condições. Utilizamos o pool de plasma sem ajuste de
pH e aplicamos a coluna ANX Sepharose 4 FF. A eluição foi feita com gradiente de cloreto de
sódio (85mM, 200mM e 500mM) e cloreto de cálcio (10mM e 25mM).
O cromatograma desta purificação está apresentado na figura 7. O perfil cromatográfico mostra que o maior pico de proteínas foi no FT, confirmado pela análise do Bradford (figura 9). De acordo com a dosagem das proteínas totais pelo método de Bradford, a quantidade
de proteína eluída no FT corresponde à quantidade de proteína aplicada (figura 9), indicando
alto índice de pureza nas demais frações.
Figura 7. Cromatografia da purificação ANX Sepharose 4 FF.
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Tabela 5. Curva de calibração do Bradford da purificação ANX Sepharose 4FF com gradiente de
NaCl e CaCl2.

Figura 8. Curva de calibração do Bradford da
purificação ANX Sepharose 4FF com gradiente de
NaCl e CaCl2.

Abs.
595nm

Abs. 595nm
menos Abs
branco

Concentração
BSA (mg/mL)

P1

0,304

0,080

0,010

P2

0,350

0,126

0,020

P3

0,464

0,240

0,040

P4
0,567
P5
0,624
P6
0,750
*Branco 0,223

0,343
0,400
0,526

0,060
0,080
0,100

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Abs.

Ponto

y = 4,856x + 0,0351
R² = 0,9929
0

0,05
0,1
[BSA] mg/mL

0,15

NaCl 500-2

NaCl 500-1

NaCl 200-2

CaCl2 25mM

CaCl2 10mM

NaCl 200-1

Reeq.

FT

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Plasma

Proteínas (mg)

Figura 9. Resultado do Bradford purificação ANX Sepharose 4 FF com gradiente de NaCl e CaCl 2.

Amostras

O resultado do teste cromogênico mostrou que o FVII eluiu nas frações NaCl 200mM
(56,43%) e CaCl2 10mM (29,73%), resultados apresentados na figura 11. Este resultado não
está de acordo com o resultado observado no experimento anterior, em que o FVII não eluiu
com NaCl 200mM. Esta diferença de afinidade pela coluna pode ser explicada pelo fato de a
coluna HiTrapANX ser uma coluna pré-empacotada, enquanto a ANX Sepharose FF foi empacotada em nosso laboratório. Além disso, alguma diferença nas condutividades dos tampões
também pode ter influenciado.
Observamos o perfil das proteínas das frações recolhidas através da análise em gel de
poliacrilamida 7,5% (figura 12). O perfil do plasma e do FT são semelhantes e está de acordo
com o observado em outros experimentos.
Neste experimento observamos que parte do FVII eluiu com o aumento da concentração de Ca2+, mas a fração com maior concentração de FVII foi o NaCl 200mM. Experimentos
anteriores mostraram que os fatores de coagulação FII e FIX não eluem nestas 2 frações, indicando que o FVII pode ser obtido separadamente. Portanto, nas condições experimentais em24

pregadas é possível obter o complexo protrombínico de 3 fatores, usado para a purificação de
FIX, e de FVII. Para a obtenção do complexo protrombínico de 4 fatores, o FVII obtido pode
ser adicionado às demais proteínas dependentes de vitamina K.

%
Ativ.
FVII
100

Log %
Ativ

Abs.
405nm

Abs. 405nm Abs. branco

Log
Abs

2,000

0,250

0,163

-0,788

50

1,699

0,232

0,148

-0,831

25

1,398

0,198

0,114

-0,944

12,5

1,097

0,159

0,075

-1,126

Figura 10. Curva de calibração usada no teste do
FVII purificação ANX Sepharose 4 FF com gradiente
de NaCl e CaCl2.

-0,60
1
Log Abs.

Tabela 6. Curva de calibração usada no teste do FVII
purificação ANX Sepharose 4 FF com gradiente de
NaCl e CaCl2.

1,4

1,6

1,8

2

-0,80
-1,00
-1,20

*Branco 0,0840

1,2

y = 0,3742x - 1,5013
R² = 0,9294
Log % ativ. FVII

Ativ. FVII(U)

Figura 11. Atividade do FVII purificação na ANX Sepharose 4 FF com gradiente de NaCl e CaCl 2.
20000
15000
10000
5000
0
Plasma FT

Reeq

NaCl CaCl2 CaCl2 NaCl NaCl
200-1 10mM 25mM 500-1 500-2
Amostras

Figura 12. Gel de poliacrilamida 7,5% das frações obtidas da purificação ANX
Sepharose 4 FF com gradiente de NaCl e CaCl2.

M:marcador, 1: Plasma, 2: FT, 3: Reeq., 4: NaCl 200/5-1, 5: CaCl2 10mM, 6:
CaCl2 25mM, 7: NaCl 200/5 -2, 8: NaCl 500/5- 1, 9: NaCl 500/5- 2. O plasma
e o FT foram diluídos 20 vezes e as demais amostras não foram diluídas
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Para a obtenção de FVII em apenas uma fração de eluição será necessário fazer ajustes
nos gradiente de NaCl e CaCl2.
4.4 Purificação de plasma empregando o gradiente salino (NaCl/CaCl2) em tampão citrato 25mM: 85/10 (pH 7,0), 85/25 (pH 7,0), 200/5 (pH 7,0), 200/5 (pH 7,0) e 500/5 (pH
6,0)
Nesta purificação verificamos o perfil de eluição de FII e IX quando a primeira lavagem em NaCl 200mM e CaCl2 5mM foi eliminada. As demais condições de lavagem foram
mantidas iguais às da purificação anterior.
Os resultados de atividade indicam que o FII e o FIX foram eluídos principalmente na
fração 500/5, porém pouca quantidade também eluiu na fração 85/25 (figuras 14 e 16).
Nas condições estabelecidas anteriormente no laboratório para separar os fatores dependentes de vitamina K FII (protrombina) e FIX do FVIII, o gradiente de cálcio era realizado
com o NaCl 200mM. Neste experimento verificamos que quando o gradiente de CaCl2 é realizado com NaCl 85mM os fatores FII e FIX eluem majoritariamente na fração contendo
NaCl 500mM e não seriam separados do FVIII. O FVIII elui somente na presença de NaCl
500mM, não é afetado pela variação da concentração de Ca2+ no tampão. Portanto, para a recuperação dos fatores FII e FIX, o gradiente de Ca2+ deve ser realizado na presença de NaCl
200mM.
O perfil de eluição do FVII não pode ser determinado, porque estamos aguardando a
chegada do kit para o teste cromogênico. Embora o gradiente de cálcio com NaCl 85mM não
tenha sido eficiente para eluir FII e FIX, como a ligação de FVII à coluna é muito mais fraca
do que a das outras proteínas dependentes de vitamina K, é possível que o FVII possa ser eluído nesta condição experimental.
Tabela 7. Curva de calibração do teste do FII da
purificação do plasma com gradiente salino
Abs.
405nm

Abs. 405nm Abs. branco

200

1,2115

1,13495

100

0,7384

0,66185

50

0,3945

0,31795

20

0,2441

0,16755

0

0,0704

0,0704

*Branco 0,7655

1,50
Abs.

% Ativ. FII

Figura 13. Curva de calibração do teste do FII da
purificação do plasma com gradiente salino

1,00
0,50

y = 0,0054x + 0,0694
R² = 0,9954

0,00
0

100

200

300

% Ativ. II
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Figura 14. Atividade do FII da purificação do plasma com gradiente salino
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Tabela 8. Curva de calibração do teste do FIX da
purificação do plasma com gradiente salino.
Abs. Abs. 405 nm - Log
405nm Abs. branco
Abs.

100

2,000

1,5827

1,4804

0,170

50

1,699

1,0783

0,976

-0,011

20

1,301

0,9869

0,8846

-0,053

10

1,000

0,7857

0,6834

-0,165

5

0,699

0,4596

0,3573

-0,447

Log. % Ativ.

% Ativ Log. %
FIX.
Ativ.

Figura 15. Curva de calibração do teste do FIX da
purificação do plasma com gradiente salino.
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* Branco 0,1023.
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Figura 16. Atividade FIX da purificação do plasma com gradiente salino
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4.4 Purificação de imunoglobulinas Sepharose 4FF
O intuito desta purificação foi separar IgM de IgG e IgA. A análise dos tubos foi realizada por turbidimetria e a dosagem de proteínas totais por Bradford. A figura 17 mostra o
cromatograma desta purificação.
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Figura 17. Cromatograma purificação Sepharose 4 FF

A concentração de IgM no plasma foi de 1,713 mg/mL. A figura 19 mostra o gráfico
da dosagem de IgM nas amostras recolhidas. A concentração de IgG no plasma foi de
11,240mg/mL e o perfil de recuperação de IgG na coluna está apresentado na figura 21. A
concentração de IgA no plasma de entrada foi 4,733mg/mL e o perfil de recuperação desta
proteína na purificação está mostrado na figura 23. As concentrações determinadas para as 3
imunoglobulinas testadas estão compatíveis com os valores descritos na literatura17: 4,213,0mg/mL de IgG, 0,5-2,0mg/mL de IgM e 0,5-3,5mg/mL de IgA.
Tabela 9. Curva de calibração dosagem de IgM

Figura 18. Curva de calibração dosagem de IgM.

IgM (mg/mL)

Abs 340 nm

0,80

1:10

0,359

0,595

0,60

1:20

0,180

0,523

1:40

0,090

0,446

1:80

0,045

0,426

1:16

0,022

0,399

zero

0,000

0,366

Abs. 340nm

Diluição

0,40
0,20
0,00
0,000

y = 0,6182x + 0,3875
R² = 0,9619
0,100 0,200 0,300
[IgM] mg/mL

0,400
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Figura 19. Dosagem de IgM por turbidimetria.
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Tabela 10. Curva de calibração dosagem de IgG
por turbidimetria.
Abs. 340 nm

0,80
0,60

1:10

2,63

0,6813

1:20

1,32

0,4916

1:40

0,66

0,447

1:80

0,33

0,3486

1:160

0,17

0,333

Zero

0,00

0,2931

Abs. 340nm

Diluição [IgG] (mg/mL)

Figura 20. Curva de calibração dosagem de IgG
por turbidimetria.
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0,00
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Figura 21. Resultados da dosagem de IgG por turbidimetria purificação Sepharose 4FF.
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Diluição

[IgA] (mg/mL)

Abs 340 nm

1:10

0,60

0,458

1:20

0,30

0,401

1:40

0,15

0,355

1:80

0,08

0,356

1:160

0,04

0,338

zero

0,00

0,339

Figura 22. Curva de calibração de dosagem de IgA
por turbidimetria.
0,60
Abs 340nm

Tabela 11. Curva de calibração de dosagem de IgA
por turbidimetria.

0,40
y = 0,2075x + 0,3343
R² = 0,9815

0,20
0,00
0,00

0,20

0,40
0,60
[IgA] mg/mL

0,80
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Figura 23. Resultados da dosagem de IgA por turbidimetria.
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Os resultados do Bradford indicam que as proteínas eluiram da fração 26, à 39, resultados apresentados na figura 25.
Tabela 12. Curva de calibração do Bradford
Abs. 595nm [BSA] (mg/mL)
Abs.branco

P6

0,6404

0,431

0,100

P5

0,5455

0,336

0,080

P4

0,4683

0,259

0,060

P3

0,3759

0,167

0,040

P2

0,2909

0,082

0,020

P1

0,2548

0,045

0,010

Abs.

Ponto Abs. 595nm

Figura 24. Curva de calibração do Bradford.
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Figura 25. Resultados Bradford
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A figura 26 mostra a sobreposição do perfil de separação das 3 imunoglobulinas nesta
purificação. É possível observar que houve uma boa separação entre a IgM, que é um pentâmero de 950kDa e IgG e IgA, que são principalmente monômeros de 150kDa. O perfil de
separação entre IgM e IgG é comparável ao descrito por Kaersgaard e Barington18 (figura 27).
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Neste trabalho, os autores empregaram a Sepharose 4FF para purificação de FVIII. É possível
observar que a IgM está bem separada das proteínas de alta massa, como FVII e fator de von
Wilebrand, não está totalmente separada de albumina, mas a sobre posição é pequena, e está
somente parcialmente separada da IgG. Considerando-se a complexidade de um processo de
fracionamento de plasma, consideramos este quadro um bom início para a purificação de IgM
(figura 27). Nesta purificação (figura 26) o formato da curva de IgM não esta de acordo com o
perfil esperado, razão pela qual devemos repetir este experimento.
Figura 26. Perfil de separação de IgM, IgG e IgA na purificação de plasma em Sepharose 4FF.
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Figura 27. Purificação de plasma em Sepharose 4FF.

FONTE: Referência 18
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5. Conclusões
- Foi possível a adsorção do FVII à coluna ANX Sepharose FF e foi possível a eluição
do FVII com gradiente de NaCl, sendo necessário mais estudos para a eluição no gradiente de
CaCl2. Concluímos que é possível obter o complexo protrombínico de 4-fatores empregando a
coluna ANX Sepharose FF, bem como o FVII isoladamente.
- Com a estratégia empregada, a separação de IgM da IgG IgA foi parcial, como esperado, sendo necessário ainda verificar o perfil de eluição de IgM nesta purificação.
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