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RESUMO 

 

IWASHITA, C. Novas estratégias de purificação dos fatores de coagulação 
Fator VIII e Proteína C a partir de plasma humano empregando cromatografia 
líquida. 2012. 142 f. [Dissertação (Mestrado em Biotecnologia)], Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
Neste trabalho estudou-se alguns métodos de purificação de fator VIII de 
coagulação (FVIII) e da Proteína C (PC) por cromatografia. O concentrado de FVIII é 
utilizado no tratamento de hemofilia A, enquanto que concentrados de PC são 
usados em pacientes em risco de sofrer trombose venosa profunda. Concentrados 
de PC ativada podem ser usados no tratamento de septicemias. O emprego da 
coluna de troca aniônica ANX Sepharose FF como primeira etapa de purificação do 
plasma permite a eluição do FVIII e da PC com bom fator de purificação. Neste 
contexto, propomos a separação de FVIII e PC empregando cromatografia de 
afinidade a metal (IMAC) através de um estudo sistemático empregando colunas 
IMAC-Cu2+, Ni2+, Zn2+, Co2+ e Fe3+ e os métodos de dessorção empregando 
imidazol, cloreto de amônio e variação de pH. Em colunas com os metais Fe3+ e Ni2+ 
as proteínas da amostra de entrada praticamente não se ligaram à resina. De um 
modo geral, a PC ligou-se muito mais fracamente às colunas de IMAC do que o 
FVIII. Em IMAC-Co2+, a PC não é adsorvida pela resina enquanto o FVIII pode ser 
eluído com imidazol 100 mM. Em IMAC-Cu2+ a PC pode ser eluida com imidazol 
10mM e o FVIII com 200mM. As proteínas ligaram-se muito mais fortemente ao Cu2+ 
do que aos outros metais estudados. Não foi possível eluir as proteínas da coluna 
IMAC-Cu2+ nem com NH4Cl 1M nem quando o pH foi abaixado até 4,0. Em IMAC-
Zn2+ a PC não é adsorvida e o FVIII pode ser eluído com imidazol 200mM ou NH4Cl 
1M. Diminuindo-se o pH, as proteínas foram eluidas, mas a recuperação da 
atividade do FVIII foi baixa, quando partiu-se de pH 7,0, ou nenhuma, quando partiu-
se de pH 6,0. Concluímos que as proteínas FVIII e a PC podem ser bem separadas 
empregando IMAC-Cu2+, IMAC-Zn2+e IMAC-Co2+, sendo esta última coluna 
apresentou os melhores rendimentos e melhores fatores de purificação para as 2 
protéinas. 
 
Palavras-chave: FVIII. Proteína C. IMAC. Cromatografia. Purificação de proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

IWASHITA, C. New strategies of purification of coagulation Factor VIII and 
Protein C from human plasma using liquid chromatography. 2012. 142p. 
[Masters thesis (Biotechnology)], São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
In this work purification methods for the coagulation factor VIII (FVIII) and Protein C 
(PC) by chromatography was studied. Coagulation FVIII concentrate is used for 
Hemophilia A treatment, while PC concentrates is used in patients at risk of deep 
vein thrombosis. Activated PC concentrates can be used for the treatment of sepsis. 
The use of the anion exchange column ANX Sepharose FF as the first purification 
step allows the elution of FVIII and PC with good purification factors. In this context, 
we proposed the separation of FVIII and PC using immobilized metal ion affinity 
chromatography (IMAC). A systematic study was carried out using IMAC-Cu2+, Ni2+, 
Zn2+, Co2+ and Fe3+ columns and the desorption methods employing imidazole, 
ammonium chloride and pH variation. In the columns containing Fe3+ and Ni2+ metal 
ions, proteins from the loading samples did not adsorb to the resin. In general, PC 
interacted much weakly with IMAC columns than FVIII. In IMAC-Co2+, PC was not 
adsorbed to the resin, while FVIII could be eluted with 100 mM imidazole. In IMAC-
Cu2+ PC could be eluted with 10 mM imidazole and FVIII with 200 mM. Proteins were 
much more strongly attached to Cu2+ than to the other studied metals. It was not 
possible to elute the proteins from IMAC-Cu2+ column with either 1M NH4Cl or when 
pH was descreased to 4,0. In IMAC-Zn2+, PC was not adsorbed and FVIII could be 
eluted with 200 mM imidazole or 1 M NH4Cl. By decreasing the pH, proteins could be 
eluted, but the recovery of the FVIII was very low, when the decreasing of the pH 
started at pH 7,0, or none, when the decreasing of the pH started at pH 6,0. We 
conclude that FVIII and PC could be well separated using IMAC-Cu2+, IMAC-Zn2+ 
and IMAC-Co2+, and that the Co2+ column gave the best yield and purification factors 
for the 2 proteins.  
 

Keywords: FVIII. Protein C. IMAC. Chromatography. Purification of proteins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Hemoderivados e o seu uso 
 

O sangue e seus derivados são de grande importância no âmbito da saúde 

pública, uma vez que podem ser utilizados na prevenção e tratamento de diversas 

doenças, traumas, desordens imunológicas, infecções (BURNOUF, 2007) e 

deficiências congênitas (FARRUGIA et al., 2009). 

 Após a coleta, o sangue total é submetido a centrifugações que separam as 

hemácias, leucócitos, plaquetas e o plasma e são denominados hemocomponentes. 

A partir do fracionamento do plasma, pode-se obter proteínas, denominadas de 

hemoderivados.  

 Dados divulgados pelo Ministério da Saúde informam que dos cerca de 

11.000 pacientes diagnosticados com coagulopatias congênitas (FARRUGIA et al., 

2009) 62,7% apresentam Hemofilia A, 11,7% Hemofilia B, 21,2% Doença de von 

Willebrand, 2,4% outras coagulopatias e 2% outras desordens hemorrágicas não 

identificadas (REZENDE et al., 2009). 

 Entre as proteínas do plasma, destacam-se os fatores de coagulação cujos 

concentrados podem ser utilizados no tratamento de coagulopatias. Concentrados 

de FVIII são utilizado no tratamento de Hemofilia A, podendo ser também usado 

para o tratamento da doença de von Willebrand. A deficiência de Proteína C também 

é tratada com concentrados desta proteína. Além disso, a forma ativada desta 

proteína, a Proteína C ativada, apresenta atividade anticoagulante, antiinflamatória, 

citoprotetora e antiapoptótica. A terapia de APC reduz a mortalidade em pacientes 

com sepse severa (GRIFFIN et al., 2006). Além destes produtos podemos citar a 

comercialização de produtos de FVII, FIX, FXI, FXIII, FvW, fibrinogênio, antitrombina, 

IgG, α1- Antitripsina, Albumina e Complexo Protrombínico. 

 

1.2  Hemoderivados no Brasil 
 

 A questão dos hemoderivados é de grande importância, uma vez que engloba 

questões de saúde pública, econômica e ética.  

 O fato de a Constituição Federal Brasileira, de 1988, ter proibido o comércio 

de sangue, seus componentes e derivados, reflete as questões éticas e aumenta a 
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responsabilidade do Estado em garantir estes produtos essenciais e de alto custo à 

saúde pública. 

  O Brasil arrecada cerca de 4 milhões de bolsas de sangue por ano 

(FARRUGIA et al., 2009). De cada bolsa de sangue total coletada, separam-se os 

hemocomponentes do plasma. Estes são armazenados em diferentes temperaturas, 

para fins transfusionais e têm durabilidade de três a 42 dias, dependendo do tipo de 

concentrado e do tipo de bolsa plástica usada na coleta do sangue. Os 

hemocomponentes são transfundidos quase que integralmente. Em geral, os 

estoques de concentrados de hemácias e de plaquetas estão sempre no limite das 

necessidades nos serviços de hemoterapia. Muitas bolsas de plasma são 

inutilizadas e descartadas devido à baixa demanda de uso nos centros de 

Hemoterapia. 

 O plasma fresco congelado no período de até oito horas após a coleta do 

sangue pode ser congelado por um ano à –20 °C ou a –30 °C por dois anos, e 

usado em transfusões ou para a produção industrial de fatores da coagulação, 

sendo chamado de plasma fresco congelado (PFC). Quando congelado após as 

primeiras oito horas da coleta ou armazenado por tempo superior ao referido, 

transforma-se em plasma preservado, normal ou comum. Nesse caso, as proteínas 

lábeis, principalmente o Fator VIII da coagulação, perdem a atividade e o plasma 

torna-se indicado somente para a produção industrial de albumina e de 

imunoglobulinas (SOARES, 2002). 

Apesar do consumo de PFC brasileiro ser considerado alto, o excedente de 

PFC ainda é grande e requer a implementação de alternativas que viabilizem o 

maior aproveitamento possível desta matéria-prima, evitando o seu desperdício.  

 O Ministério da Saúde compra de empresas estrangeiras os medicamentos  

derivados de plasma para atender a necessidade da população ao mesmo tempo 

em que está descartando bolsas de plasma que poderiam ser processadas no país, 

caso houvesse plantas de Hemoderivados. Dados do Ministério da Saúde indicam 

que o impacto do custo da importação destes produtos (FVIII, FIX, Albumina e 

Imunoglobulina intravenosa) para o país é da ordem de US$ 282 milhões de dólares 

por ano, enquanto que para Protrombina parcialmente ativada, Complexo 

Protrombínico e concentrados de FvW/FVIII, o valor é de  US$ 33 milhões de 

dólares por ano (FARRUGIA et al., 2009). 
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 Em relação à disponibilidade dos hemoderivados, observa-se ainda que 

mesmo com a produção do Fator VIII recombinante, que veio tentar substituir o fator 

derivado do plasma, também há limite de suprimento. Além do limite de produção, 

os recombinantes têm como desvantagem o alto custo, sem definição sobre o 

benefício do seu uso em relação aos fatores da coagulação oriundos do plasma 

(SOARES, 2002). 

 Devido aos dados apresentados, o Ministério da Saúde discute a criação de 

fábricas para o processamento de plasma no país. Estão em construção duas 

plantas de Hemoderivados no Brasil, uma no Instituto Butantan, em São Paulo, e a 

outra em Goiana, em Pernambuco, denominada Hemobrás.  

 

1.3 Hemoderivados no Instituto Butantan 
 

O Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan desde a sua criação em 

meados da década de 1980 tem projetos voltados para a purificação de 

hemoderivados. Inicialmente foram desenvolvidos projetos de purificação de 

proteínas a partir de placentas humanas, uma vez que o plasma humano não era 

disponível. Proteínas, tais como albumina, catalase, IgG e superóxido dismutase 

foram obtidas em processos em que um ou mais produtos são purificados 

concomitantemente com pureza comparável aos produtos comerciais (CABRERA-

CRESPO et al., 2000; GONÇALVES et al.,1999; GRELLET et al., 2001). Mais tarde 

foram feitos estudos para a purificação de fator VIII suíno (TANAKA et al., 2000 e 

LORTHIOIS, 2002), usado em tratamento de Hemofilia A com inibidores (GRIBBLE; 

GARVEY, 2000). Com a disponibilização do plasma humano pelo Hemocentro de 

Ribeirão Preto, foram iniciados estudos de purificação de fator VIII de coagulação 

humana (LORTHIOIS, 2002). Em abril de 2008, foi assinado um acordo com o então 

governador de São Paulo, José Serra, no qual seriam investidos 57 milhões de reais 

pelo governo estadual para a implantação de uma fábrica de Hemoderivados no 

Instituto Butantan. Além da fábrica, que está em construção, há uma Planta Piloto, 

onde está sendo testada, em menor escala, a obtenção dos produtos a serem 

purificados na fábrica, e o Laboratório de Desenvolvimento de Processos, onde 

estão sendo estudadas novas estratégias para a purificação das proteínas da fábrica 

de Hemoderivados e o desenvolvimento de processos de purificação de novas de 

proteínas de interesse biotecnológico.   
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Em vista das perspectivas da construção da fábrica para a produção de 

hemoderivados no Instituto Butantan, foram surgindo projetos desenhados, em 

princípio, para serem compatíveis com o processo da fábrica. O processo de 

fracionamento de plasma humano a ser implantado no Instituto Butantan consiste da 

purificação sequencial de quatro proteínas: fator VIII de coagulação, fator IX de 

coagulação, albumina e IgG apenas por cromatografia.  

Neste contexto, foi realizado um estudo para verificar a introdução de uma 

troca aniônica antes da gel filtração, que, no processo da fábrica, seria a primeira 

etapa de purificação do fator VIII (CHENG et al., 2010; JINZENJI, 2008). A coluna de 

troca aniônica teria como função principal a concentração do fator VIII e, assim, seria 

possível utilizar um coluna de gel filtração menor. O acréscimo de uma etapa de 

purificação seria compensada pela economia de tempo e de custos. Foi observado 

por Jinzenji (2008) e Carvalho (2008) que a concentração de NaCl nos tampões 

empregados na troca aniônica, utilizando a resina Q-Sepharose, tem influência 

sobre o tamanho do complexo FVIII/FvW, o que, consequentemente, interfere no 

perfil de separação na coluna de gel filtração. Portanto, um estudo mais detalhado 

para verificar o efeito da variação da concentração de sais presentes no tampão 

sobre o tamanho do complexo é necessário para o sucesso da gel filtração. 

A purificação da Proteína C foi iniciada em um projeto de iniciação científica 

de Rodriguez (2007) empregando coluna de afinidade a metal (IMAC) para 

purificação de FVIII e PC a partir de plasma. Existe um processo muito elegante 

descrito na literatura para a purificação do fator IX de coagulação humano em que 

várias proteínas dependentes de vitamina K são purificadas a partir do complexo 

protrombínico (MATEJTSCHUK, 1997). Neste processo, em que o fator IX foi obtido 

em escala de kg, o complexo protrombínico de partida foi obtido a partir de coluna 

de troca aniônica usada na primeira etapa do processo de purificação de fator IX da 

fábrica de hemoderivados e em apenas uma etapa, a Proteína C foi separada dos 

fatores II, VII, IX, mas não do fator X. Seria necessário ainda mais uma etapa de 

cromatografia para a separação destas 2 proteínas. Rodriguez (2007) verificou que 

era possível separar o FVIII de coagulação e o complexo protrombínico em IMAC-

Cu2+. 
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1.4 Purificação de proteínas plasmáticas pelo método de Cohn 

 

O principal método para purificação de proteínas do plasma humano baseia-

se no método desenvolvido por Cohn na década de 1940 e modificado 

posteriormente (BURNOUF, 2007; OFOSU; FREEDMAN; SEMPLE, 2008). Baseia-

se na precipitação fracionada de proteínas do plasma com etanol em baixas 

temperaturas, com variação de pH. Os precipitados são separados por centrifugação 

e as proteínas de interesse seguem sendo fracionadas na linha de purificação 

(Figura 1). 

No método de Cohn, o sangue usualmente é coletado em solução citratada 

(anticoagulante) e o plasma separado da fração celular por centrifugação é 

imediatamente congelado. O passo inicial da purificação é a separação do 

crioprecipitado. O plasma é descongelado a 2-4º C. A esta temperatura, algumas 

proteínas, entre as quais o fator VIII de coagulação, continuam insolúveis e são 

separadas por centrifugação. A etapa de separação desta fração enriquecida de 

fator VIII por crioprecipitação tem alto custo, uma vez que exige manipulação do 

plasma em ambiente refrigerado, centrifugação contínua de grande volume, além de 

implicar em grande perda de proteína e de atividade. 

 
Figura 1 - Fracionamento de plasma pelo método de Cohn-Oncley.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: (OFOSU et al., 2008) 
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1.5 Purificação de proteínas por Cromatografia 

 

Atualmente, a maioria das plantas de Hemoderivados utiliza um processo 

misto de purificação por precipitação pelo método de Cohn e cromatografia. A 

proposta do Instituto Butantan é produzir os hemoderivados utilizando apenas 

métodos cromatográficos. 

 A cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes 

de uma mistura, realizada por meio da distribuição desses componentes em duas 

fases, que estão em contato íntimo. Uma das fases permanece estacionária, 

enquanto a outra se move através dela. Durante a passagem da fase móvel sobre a 

fase estacionária, os componentes da mistura são distribuídos pelas duas fases de 

tal forma que cada um deles seja seletivamente retido pela fase estacionária, o que 

resulta em migrações diferenciais desses componentes (COLLINS; BRAGA; 

BONATO, 2006). 

 

1.5.1 Cromatografia de Troca iônica 

   

 Na cromatografia por troca iônica, a fase estacionária é altamente carregada, 

e solutos com cargas de sinais contrários a esta são seletivamente adsorvidos da 

fase móvel. Os solutos adsorvidos podem ser subseqüentemente eluídos, por 

deslocamentos com outros íons, com o mesmo tipo de carga, porém com maior 

força de interação com a fase estacionária ou por variação de pH (COLLINS; 

BRAGA; BONATO, 2006). 

 As resinas de troca aniônica são trocadoras de cargas negativas, ou seja, a 

resina é carregada positivamente. Por outro lado, as resinas de troca catiônica são 

trocadoras de cargas positivas, sendo assim carregada negativamente. 

 Os termos forte e fraca se referem à extensão na qual o estado de ionização 

dos grupos funcionais variam com o pH. Trocadores iônicos fortes não apresentam 

variação da capacidade com variações de pH, não ganhando e nem perdendo 

prótons. Já os trocadores iônicos fracos podem ganhar ou perder prótons com 

alteração do pH, variando a sua capacidade. Esses termos não se referem a 

intensidade com que os grupos funcionais se ligam às proteínas (GE 

HEALTHCARE, 2004). 
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 A resina ANX Sepharose 4FF apresenta grupos aminos terciários (grupos 

dietilaminopropil) ligados a uma matriz de agarose com ‘cross-linking’ de 4%. A 

distribuição de poros desta resina foi otimizada para a separação de proteínas de 

tamanho grande, que aumenta a capacidade de ligação enquanto separa moléculas 

maiores. O fluxo linear de trabalho recomendado é de ≥ 200 cm/h.  

 

1.5.2 Cromatografia de Afinidade 

 

 A metodologia da cromatografia por 

afinidade envolve a preparação de uma fase 

estacionária seletiva, por imobilização 

covalente de ligantes específicos à matriz 

ou suporte sólido. A amostra é aplicada à 

coluna contendo o ligante imobilizado ao 

suporte sólido. As moléculas que não 

possuem nenhuma afinidade com o ligante 

passam pela coluna sem serem retidas, 

enquanto as macromoléculas capazes de 

se unirem a ele são diferencialmente 

retidas, em função da intensidade da 

afinidade (COLLINS; BRAGA; BONATO, 

2006). 

 A cromatografia de afinidade a íons 

metálicos imobilizados, também conhecida 

pela sigla IMAC (Immobilized Metal Affinity 

Chromatography) é uma modalidade da 

cromatografia de afinidade, em que 

moléculas ligam-se reversivelmente a 

metais, imobilizados nas resinas, formando 

complexos. Essa técnica foi proposta por 

Everson e Parker e popularizou-se com o 

trabalho publicado por Porath e 

colaboradores em 1975 (BRESSOLIN; 

Figura 2 - Ativação da resina e 
imobilização do metal.  

FONTE: (BRESSOLIN; MIRANDA; 
BUENO, 2009) 
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MIRANDA; BUENO, 2009). 

 Esta técnica permite a separação de proteínas que possuam histidina, 

triptofano ou cisteína em sua superfície, os quais formam complexos com íons Cu2+, 

Ni+2, Zn+2 e Co+2 (BRESSOLIN; MIRANDA; BUENO, 2009; CHARCOSSET, 1998). 

Estes íons metálicos interagem com o nitrogênio aromático dos grupamentos 

imidazol, indol e com enxofre do grupamento tiol, respectivamente de cada 

aminoácido. Os íons metálicos Fe3+ e Al3+ ligam-se a fosfato e fosfoésteres 

primários, podendo ser utilizado para fosfoproteínas, e o íon Ca2+ coordena de 

maneira estável o átomo de oxigênio presente em grupos carboxílicos dos resíduos 

doa aminoácidos ácidos aspártico e glutâmico, podendo ser utilizado para 

purificação de proteínas ricas em grupamentos carboxílicos, tais como fibrinogênio e 

calmodulina (BRESSOLIN; MIRANDA; BUENO, 2009). 

 Íons metálicos como Cu2+, Ni+2, Zn+2 e Co+2 podem ser facilmente imobilizados 

em resinas cromatográficas contendo agentes quelantes, tais como ácido 

iminodiacético (IDA), N,N,N-tris(carboximetil)etilenodiamina (TED), tris(2- 

aminoetil)amina (TREN) e ácido nitrilotriacético (NTA) (BRESSOLIN; MIRANDA; 

BUENO, 2009). 

 De acordo com Porath et al. (1975), a estabilidade dos quelatos formados 

entre IDA com alguns íons metálicos decresce na seguinte ordem: Cu2+ > Ni+2 > Zn+2 

> Co+2 >> Ca2 = Mg2.O agente quelante é acoplado a uma matriz sólida por meio de 

ligações covalentes. O íon metálico, por sua vez, é imobilizado ao agente quelante 

por ligações de coordenação formadas entre o íon metálico e átomos de nitrogênio, 

oxigênio ou enxofre presentes na estrutura do agente quelante (Figura 2).  

 De modo geral, quanto mais polidentado for o agente quelante, mais estáveis 

são os complexos formados com os íons metálicos, porém, menor quantidade de 

sítios permanece disponível para ligação com a biomolécula e, conseqüentemente, a 

mesma é mais fracamente absorvida (BRESSOLIN; MIRANDA; BUENO, 2009). 

 O IDA, o agente quelante presente na resina Chelating Sepharose FF usada 

neste trabalho, é tridentado (possui um átomo de nitrogênio e dois átomos de 

oxigênio para a coordenação), isto é, quela o íon metálico ocupando três sítios de 

coordenação (BRESSOLIN; MIRANDA; BUENO, 2009). 

 IMAC explora a interação entre espécies doadoras de elétrons presentes na 

superfície de biomoléculas em solução e íons metálicos imobilizados em um suporte 

sólido (BRESSOLIN; MIRANDA; BUENO, 2009). Uma outra aplicação muito 
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conhecida para IMAC é a purificação de proteínas recombinantes que possuem 

calda de poli(histidina). 

 As moléculas adsorvidas podem ser eluídas por competição com outras 

espécies doadoras de elétrons (por exemplo, com imidazol ou com um agente 

quelante solúvel, como EDTA) ou por protonação de grupos doadores de elétrons 

presentes na proteína adsorvida (redução de pH). De forma geral, íons metálicos 

imobilizados em uma matriz podem ser removidos pela adição de EDTA (ácido 

etileno-diamino-tetraacético), sem que haja perda de capacidade da matriz, ou seja, 

ela pode ser carregada novamente com o diferentes metais (BRESSOLIN; 

MIRANDA; BUENO, 2009). 

 As colunas HiTrap IMAC High Performance (HP) e HisTrap HP são pré-

empacotadas, com volume de 1 ou 5ml. Possuem uma matriz de agarose com 

‘cross-linking’ de 6% ligado covalentemente com um grupo quelante que é 

confidencial. O tamanho pequeno do ‘bead’ confere uma alta resolução. 

 A resina Chelating Sepharose Fast Flow apresenta grupos ácidos 

iminodiacético (IDA) ligados a Sepharose 6 Fast Flow por ligações éter, com braços 

longos. A matrix base Sepharose Fast Flow é à base de agarose com ‘cross-linking’ 

de 6%. O tamanho da partícula é de 90um e o fluxo linear de trabalho recomendado 

para esta resina é de 300 a 400cm/h. 

 

1.6 Coagulação sanguínea 

 

A cascata de coagulação do sangue é um fenômeno complexo que envolve 

vários fatores, desde a sinalização por um dano vascular, a aglutinação de plaquetas 

até a formação do coágulo (DAHLBÄCK, 2000; FURIE; FURIE, 1988). 

Nos anos 60 dois grupos de pesquisadores propuseram um modelo de 

cascata de coagulação compostos por uma série de etapas em que a ativação de 

um fator levava a ativação de outro, resultando na geração de trombina (HOFFMAN; 

MONROE, 2007). Segundo este modelo duas vias levam à formação da trombina, 

as vias intrínseca (ou via de contato) e extrínseca (ou via do fator tissular), como 

ilustrado na Figura 3. 
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         VIA INTRÍNSECA 
 
           Pré-calicreína 

Cininogênio de alta massa molecular (CA) 
 
                FXII            FXIIa                                       
                                           Ca2+   CA        
 
                           FXI             FXI                          Fator Tissula (FT) 
                                                        Ca2+         

                                                                                       
                                     FIX           FIXa           FT/FVIIa         FVII 
                                                                                                                                 
                  FVIII           FVIIIa             

                                             FX                                    FX 
                                                                FXa 
                                 FV            FVa               Ca2+/ fosfolipídeo  
  
                                       Protrombina                                             FXIII 
                                                                           Trombina 

                                                                                               FXIIIa  
            
           Fibrinogênio              Fibrina 

                                                                                           solúvel 
 
            “feed back”  positivo  
                                                                                        FIBRINA 
                                                                                  

   

DANO 
TECIDUAL 

VIA EXTRÍNSECA 

VIA COMUM 
DE COAGULAÇÃO 

Ca2+/ 
fosfolipídeo 

Figura 3 - Modelo clássico da cascata de coagulação proposto nos anos 60.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

            Neste modelo a coagulação possui 2 vias, a via intrínseca e a via extrínseca, que 
convergem para a via comum para formação de um coágulo de fibrina. 

FONTE: (CHENG, 2009) 

 

Na década de 90 foi proposto um modelo mais completo, o modelo celular, 

(Figura 4), no qual as reações ocorrem em três estágios: iniciação, amplificação e 

propagação (HOFFMAN; MONROE, 2007). 

 Após uma lesão vascular, o objetivo principal da hemostasia é produzir uma 

rede de fibrin1a insolúvel capaz de interromper a perda sanguínea. A Iniciação 

(Figura 4A) ocorre nas células capazes de expressar fator tecidual, uma proteína 

transmembrana presente nas células da matriz subendotelial (fibroblastos) e nos 

monócitos e células endoteliais em estados inflamatórios. O fator tecidual é o grande 

iniciador fisiológico da coagulação. Exposto ao plasma pela lesão vascular, liga-se 

ao fator VIIa e dá início a geração de uma pequena quantidade de trombina a partir 

da ativação dos fatores Xa e Va. A pouca quantidade de trombina produzida nessa 

etapa é incapaz de iniciar a formação de fibrina, já que a formação do fator Xa é 

rapidamente interrompida quando o inibidor da via do fator tecidual (TFPI - Tissue 

                                                 

* CHENG. São Paulo, 2009. 
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Figura 4 - Ilustração do modelo celular da 
cascata de coagulação. 

Factor Pathway Inhibitor) liga-se ao 

fator Xa e inativa o complexo fator 

VIIa/Fator tecidual (MONROE; 

HOFFMAN, 2006). 

 A Amplificação (Figura 4B) 

ocorre com a mudança do processo 

do fibroblasto para a superfície 

plaquetária. O estímulo é amplificado 

à medida que a plaqueta adere, se 

ativa e acumula cofatores ativados 

em sua superfície. A trombina gerada 

na fase de iniciação é um potente 

ativador plaquetário. Neste momento, 

a plaqueta, através da ativação dos 

cofatores V e VIII e subseqüente 

ligação aos seus respectivos 

receptores, tem parcialmente 

montados em sua superfície os dois 

complexos que irão dar origem a 

propagação da geração de trombina 

subseqüente (MONROE; HOFFMAN, 

2006).  

 A Propagação (Figura 4C) 

ocorre pela combinação das 

proteases ativas com seus cofatores 

e formação dos complexos “tenase” e “protrombinase” na superfície da plaqueta, 

fisiologicamente o local melhor adaptado para a geração de quantidades 

hemostáticas de trombina. A trombina gerada em grandes quantidades cliva então o 

fibrinogênio em monômeros de fibrina e se responsabiliza também pelo “cross-

linking” destes monômeros através da ativação do fator XIII, dando assim firmeza ao 

coágulo (MONROE; HOFFMAN, 2006). 

 

 

 

             (A) Iniciação, (B) Amplificação,  
(C) Propagação. 

FONTE: (HOFFMAN; MONROE, 2007) 
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 A via da Proteína C é 

considerada por alguns 

autores como a principal via de 

controle da coagulação (Figura 

5). Após a lesão vascular ou 

inflamação, o fator tecidual é 

expresso na superfície endotelial 

e inicia uma série de reações 

proteolíticas que resulta na 

geração de trombina e formação 

de coágulo de fibrina. A ligação 

da trombina com a 

trombomodulina acelera a 

ativação da PC. A Proteína C 

ativada (APC) proteolicamente 

inativa os cofatores Va e VIIIa, 

prevenindo desta forma, a 

propagação da cascata de coagulação e inibindo a formação de trombina (LUST; 

VULCANO; DANESE, 2008). 

 

1.7 Fator VIII humano  

 

1.7.1 Estrutura  

 

O gene do fator VIII humano é um dos maiores conhecidos, com cerca de 180 

Kb e com 25 introns (FURIE; FURIE, 1988). O FVIII é sintetizado nos hepatócitos 

como multidomínio, uma molécula de cadeia simples com 2332 aminoácidos, com 

massa molecular de aproximadamente 300 kDa (TAKEYAMA et al., 2009). O plasma 

humano contém cerca de 150 ng/ml de fator VIII (FURIE; FURIE, 1988). 

O fator VIII possui domínios A1-A2-B-A3-C1-C2. Entre os domínios A existem 

espaçadores (a1, a2 e a3), que contém regiões ricas em resíduos de Asp e Glu. 

Após sua síntese, a molécula passa por mudanças pós-traducionais, incluindo 

glicosilações e sulfatações nos resíduos de Tyr nos espaçadores dos domínios A. 

Após a liberação na circulação sanguínea, a molécula sofre uma clivagem entre os 

A formação de uma grande quantidade de 
trombina pode levar à ligação com a 
trombomodulina, ativando a PC na presença. A 
APC, na presença da PS, inativa os fatores V e 
VIII, evitando desta forma a propagação da 
coagulação.  

FONTE: (DAHLBÄCK; VILLOUTREIX, 2005) 

Figura 5 - Via da Proteína C no mecanismo de 
controle da coagulação (círculo azul).  
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domínios B e A3 originando duas cadeias, a pesada (A1-a1-A2-a2-B) e a leve (a3-

A3-C1-C2), ligadas não covalentemente pelo metal divalente Ca2+, através dos 

domínios A1 e A3  (Figura 6). O domínio B, que representa aproximadamente 40% 

da massa do FVIII, não tem função conhecida (D' AMICI et al., 2011). 

O FVIII é estabilizado no sangue pelo fator de von Willebrand (FvW), que 

forma um complexo com o FVIII através da interação com o domínio A3. Outras 

moléculas de von Willebrand ligam-se ao complexo FVIII-vW formando um 

multímero que pode atingir até 20MDa (KAUFMAN; PIPE 1999). A associação do 

FVIII com o FvW faz com que o FvW proteja o FVIII de proteólise por diversas 

serina-proteases, incluindo a proteína C ativada e o FXa  (TAKEYAMA et al., 2009). 

A primeira etapa da ativação do FVIII consiste da dissociação do complexo 

FVIII/FvW pela trombina. 

 

Figura 6 - Estrutura, função e processamento do FVIII.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O FVIII é produzido nos hepatócitos e é secretado na sua forma madura com 290 kDa, 
contendo 3 domínios, A, B e C. Na forma circulante é encontrado na forma de 
heterodímero, com uma cadeia pesada de 90 a 210 kDa e uma cadeia leve com 80 kDa. 
Os locais de interação com outros fatores de coagulação, FvW, fosfolipídeos (PL), e íons 
metálicos (Me2+) estão ilustrados nos círculos tracejados. 

FONTE: (WANG et al., 2003) 
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1.7.2 A hemofilia e a doença de von Willebrand 

 

A Hemofilia A é uma doença genético-hereditária que se caracteriza pela 

desordem no mecanismo de coagulação do sangue, ocorrendo predominantemente 

em homens. Existem três tipos de hemofilia: A, B e C. Nestas doenças há deficiência 

de Fator VIII, IX e XI, respectivamente (FRANCHINI; MANNUCCI, 2011). Além da 

desordem da hemostasia, a hemofilia é caracterizada por sangramento espontâneo 

ou provocado nas articulações, músculos, estômago, intestino e sistema nervoso 

central (WONG; RECHT, 2011).   

 Antes dos anos 40, o tratamento da hemofilia A se limitava à prática de 

transfusão sanguínea total ou de plasma fresco. Na década de 70 iniciou-se o uso 

de crioprecipitado (WONG; RECHT, 2011). Atualmente, o tratamento da hemofilia A 

consiste principalmente na reposição empregando concentrados de Fator VIII, 

provenientes do plasma ou recombinante (MAMMEN, 2002; MANNUCCI, 2003).  

O principal obstáculo no uso de concentrado de FVIII consiste no 

desenvolvimento de anticorpos pelo sistema imunológico dos pacientes. 

Aproximadamente 20 a 30% dos pacientes com Hemofilia A severa desenvolvem 

anticorpos utilizando tanto FVIII proveniente de plasma, quanto FVIII recombinante 

(D' AMICI et al., 2011). Estes pacientes são chamados hemofílicos com inibidores 

(KEMPTON; WHITE, 2009).  

 A doença de von Willebrand caracteriza-se por aumento do tempo de 

sangramento e sintomas decorrentes da desestabilização do fator VIII. O fator de 

von Willebrand (FvW ) forma um complexo com o FVIII e tem a função de protegê-lo 

de hidrólises e transportá-lo. Também é necessário para a adesão de plaquetas no 

endotélio, assim como para a agregação de plaquetas sob condições de estresse. A 

doença é geralmente tratada com uma droga sintética denominada desmopressina 

(DDAVP) ou com terapia de reposição utilizando concentrados desta proteína (MORI 

et al., 2008). 

 

1.7.3 Purificação de FVIII 

 

A purificação do complexo FVIII/FvW é particularmente difícil, uma vez que o 

FVIII circula em pequenas concentrações no sangue (100 a 200 ng/ml) e é 
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extremamente lábil. É, portanto, difícil de obter um produto com alta atividade 

específica e alto rendimento (MORI et al., 2008).  

Concentrados de FVIII derivados de plasma disponíveis comercialmente 

podem ou não conter o FvW, como mostrado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Produtos de FVIII derivados de plasma humano avaliados nos EUA.  
  

 

 

 

 

 

 

 
 
NA =  não aplicável; vWf = Fator de von Willebrand. 

FONTE: (WONG; RECHT, 2011) 
 

Segundo Josic et al. (1994), nos produtos de FVIII que não contém FvW, é 

necessário adicionar, por exemplo, a albumina para evitar a degradação proteolítica 

e perda de atividade biológica do FVIII.   

A purificação com aplicação direta de plasma em cromatografia de gel 

filtração foi utilizada por Kaersgaard e Barington (1998) para purificação do 

complexo FVIII-FvW. Neste estudo foram testadas várias resinas de gel filtração e os 

melhores resultados foram obtidos com a resina Sepharose 4FF, em que houve 

cerca de 90% de rendimento. Estes mesmos pesquisadores descreveram um 

processo para produção de FvW contendo FVIII a partir de plasma que inicia-se por 

cromatografia de gel filtração em Sepharose 4FF e prossegue em Q Sepharose HP, 

SP Sepharose HP e Superose 12 (BARINGTON; KAERSGAARD, 1999). Neste 

processo, após o processamento de 700 Kg de plasma, o FvW é obtido com 95% de 

pureza. A purificação do complexo FVIII/FvW por gel filtração é uma estratégia 

eficiente, uma vez que o complexo apresenta massa molecular muito maior que a 

grande maioria das proteínas presentes no plasma. No entanto, do ponto de vista 

industrial, utilizar essa técnica como primeira etapa de purificação tem a 

desvantagem de apresentar baixa capacidade em comparação com outras técnicas 
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cromatográficas, mesmo levando-se em consideração que a resina Sepharose 4FF 

é uma resina de aplicação industrial e que permite a aplicação de amostras de até 

20% do volume de coluna.  

A purificação de FVIII por cromatografia de afinidade foi utilizada por Te Booy 

et al. (1989) que estudaram 6 ligantes (2 aminoalquil e 4 aminoalquil-carbamilalquil) 

acoplados à resina Sepharose CL-4B. Os resultados mostram que em 3 resinas 

Sepharose acopladas a aminoalquil-carbamilalquil, o FVIII foi recuperado com 

atividades entre 50 e 65%. A matriz dimetilaminopropilcarbamilpentil- Sepharose CL-

4B apresentou os melhores resultados e em seguida um processo otimizado e em 

maior escala foi descrito empregando esta resina para a produção de FVIII (TE 

BOOY et al. 1990.). O FVIII foi recuperado com 46% de atividade, que é maior que 

os 40% normalmente recuperados quando se utiliza crioprecipitado. Zhou, Burnouf-

Radosevich e Burfouf (1994) utilizou lentil lectina imobilizada e recuparou cerca de 

45% de atividade de FVIII. Kelley et al. (2004) e Knor et al. (2008) desenvolveram 

métodos de purificação de FVIII recombinante e FVIII derivado de plasma, 

respectivamente, utilizando um peptídeo anti-FVIII. Thim et al. (2010) relataram um 

processo de purificação de FVIII recombinante utilizando cromatografia de 

imunoafinidade com anticorpo monoclonal recombinante, troca iônica e gel filtração. 

A técnica de cromatografia por imunoafinidade, apesar de bastante eficiente por 

apresentar uma ligação específica entre a proteína e o ligante, apresenta alto custo. 

Em colunas de afinidade a Ca2+, Mantovaara, Pertoft e Porath (1991) purificaram 

FVIII recombinante em apenas uma etapa, obtendo fator de purificação de 85 vezes. 

A cromatografia de troca iônica é uma técnica bastante utilizada, explorando 

as cargas das proteínas para adsorção à coluna. Essa técnica permite a 

concentração do eluato, além de purificar proteínas baseadas nas características de 

força iônica e pH. Esse tipo de cromatografia foi utilizado por Burnouf et al. (1991) 

para purificação de FVIII a partir de crioprecipitado utilizando a resina DEAE 

Fractogel TSK 650 M. A recuperação de FVIII foi de cerca de 80 a 90%. Josic et al. 

(1994) também partiram do crioprecipitado e utilizaram a resina de troca iônica 

Fractogel EMD TMAE ou DEAE G 650(S) para separação do complexo FVIII/ FvW. 

Essa separação foi feita na presença de 50 mM de cálcio no tampão. Mori et al. 

(2008) partiram do crioprecipitado e testaram várias resinas de troca iônica para 

purificação do complexo FVIII/FvW, mostrando que a resina Fractogel EMD TMAE 

apresentou melhores resultados, com recuperação de 86% de atividade de atividade 
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específica de 140 U/mg. Além disso, determinaram que para os trocadores fortes é 

necessário 450 mM a 600 mM de NaCl para eluir o FVIII, enquanto que para os 

trocadores fracos, 250 mM. Cheng et al. (2010) descreveram um estudo comparativo 

entre as resinas Q Sepharose aplicando o plasma diretamente à coluna, visando a 

concentração da amostra para posterior purificação em uma gel filtração. A resina Q 

Sepharose FF foi a que apresentou melhores resultados com recuperação  de 

atividade de FVIII em cerca de 50% e fator de purificação de 55 vezes. 

Foi descrito em 2010 um processo de purificação do Complexo Protrombínico, 

Complexo FVIII/ FvW, IgG, Alfa 1 antitripsina, Albumina e Transferrina pelo método 

de cromatografia por adsorção em leito expandido, em que 40% do complexo 

FVIII/FvW foi recuperado em relação ao plasma (LIHME et al., 2010). 

 

1.8 Proteína C   
 

1.8.1 Estrutura  

 

A proteína C é uma glicoproteína dependente de vitamina K, de massa 

molecular 62kDa, formada de duas cadeias, denominadas cadeia leve e cadeia 

pesada, ligadas através de ponte dissulfeto. A cadeia leve contém o domínio de 

ácidos γ−glutâmicos carboxiglutâmicos, responsáveis pela interação com Ca2+, com 

as membranas fofoslipídicas (importante para a atividade anticoagulante da proteína 

C ativada) e pela interação com o receptor endotelial da proteína C. Encontram-se 

na cadeia leve também os dois domínios do fator de crescimento epitelial, cuja 

função pode estar relacionada à interação com a proteína S, fator V ativado e fator 

VIII ativado. A cadeia pesada contém o domínio da serina protease. A ativação da 

proteína C consiste na remoção de um peptídeo N-terminal da cadeia pesada 

catalisada pela trombina (DAHLBÄCK; VILLOUTREIX, 2005).  

A proteína C, juntamente com os fatores de coagulação II, VII, IX, X, proteína 

S e a proteína Z, cuja função ainda não é conhecida, pertencem ao grupo das 

proteínas dependentes de vitamina K. Em conjunto, essas proteínas são 

denominadas de complexo pró-trombínico. Essas proteínas apresentam em comum 

um domínio amino-terminal chamado de domínio GLA (Figura 7). Esses domínios 

contêm múltiplos resíduos  de ácido γ-carboxiglutâmico (GLA) que são fomados a 
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partir da carboxilação do ácido glutâmico pela carboxilase dependente de vitamina K 

(YAN, 1996) – (Figura 8). 

 

Figura 7 - Estrutura das proteínas dependentes de vitamina K presentes no plasma 
humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Essas proteínas em conjunto são denominadas de Complexo Protrombínico. Exceto a 
PS, todas são serina proteases. Todas apresentam o domínio GLA na porção amino-
terminal, que contêm múltiplos resíduos GLA que são resultados da modificação pós-
traducional do ácido glutâmico das proteínas pela enzima ɤ-glutamil carboxilase 
dependente de vitamina K. 

FONTE: (HANSSON; STENFLO, 2005) 
 

A deficiência homozigótica da PC está associada ao alto risco de trombose 

venosa e a heterozigótica causa uma doença conhecida como púrpura fuminans, 

que pode ser tratada com terapia de reposição com a Proteína C (BAE; YANG; 

REZAIE, 2007). Até a disponibilização de concentrados de PC, a reposição era 

realizada utilizando plasma fresco congelado em homozigotos, enquanto que para 

os heterozigotos, o tratamento era feito a base de anticoagulante oral ou terapia de 

heparina (Radosevich et al., 2003). Quando ativada, possui atividades anti-

inflamatória e citoprotetora, sendo usada no tratamento da sepse (BAE; YANG; 

REZAIE, 2007; O’BRIEN et al., 2007).  
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Figura 8 - Reação de γ-carboxilação do resíduo glutamil pela enzima γ-glutamil 
carboxilase.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Reação de γ-carboxilação do resíduo glutamil pela enzima γ-glutamil carboxilase, na 
presença de CO2, O2 e vitamina K. Sem a presença de vitamina K, essa reação não 
ocorre, podendo prejudicar na atividade biológica destas proteínas . 

FONTE: (HANSSON; STENFLO, 2005) 
 

1.8.2 Purificação de Proteína C 

 

Cromatografia de troca iônica na purificação de Proteína C foi utilizada por 

Radosevich et al. (2003) que partiram do plasma pobre, utilizando colunas de troca 

iônica e chegando a uma concentração de PC de 58 U/ mL, com atividade específica 

de 215 U/ mg de proteína, e fator de purificação de 12000 vezes em relação ao 

plasma. Yan (1996)  estudou a separação das vitamina K dependentes, entre elas a 

PC, utilizando pseudoafinidade em coluna de troca iônica, variando a concentração 

de cloreto de cálcio. Orthner et al. (1995) produziram PC ativada em larga escala 

utilizando uma coluna de troca iônica, seguida de uma coluna de imunoafinidade e 

outra de troca iônica para ativação da PC. Na etapa de purificação por 

imunoafinidade, obteve-se a PC com fator de purificação de 13600 vezes e atividade 

específica de 231 U/mg.  

A proteína C foi parcialmente purificada a partir de coluna de afinidade por 

metal em um processo de purificação de FIX em que o plasma criopobre é utilizado 

como matéria prima (MATEJTSCHUK et al., 1997). Wu; Bruley (2002) utilizaram esta 

técnica para separar PC de algumas proteínas do leite. Lee; Bruley e Kang (2007) 

verificaram o efeito do pH na adsorção das proteínas e dessorção utilizando 

imidazol, na tentativa de separar a PC do FII a partir da fração IV de Cohn por IMAC. 
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Este estudo concluiu que entre pH 6,0 e 8,0 não há diferença de adsorção destas 

duas proteínas, o que resulta na não separação delas. 

 Nos métodos descritos na literatura para a purificação de FVIII derivado de 

plasma, o material de partida é sempre o crioprecipitado e esta fração não é a fração 

que contém as proteínas dependentes de vitamina K. Nos processos de 

fracionamento de plasma, as proteínas dependentes de vitamina K encontram-se na 

fração criopobre. Em purificações de plasma em resinas de troca aniônica o FVIII e 

as proteínas dependentes de vitamina K coeluem. Embora o fator de purificação do 

FVIII seja muito bom, porque nas condições empregadas grande parte das proteínas 

plasmáticas não são adsorvidas na coluna, 2 proteínas dependentes de vitamina K, 

o FII e o FX, quando ativadas, são enzimas que primeiramente ativam e em seguida 

inativam o FVIII. Portanto, ao se iniciar a purificação de plasma em coluna de troca 

aniônica, a segunda etapa deve separar o FVIII dos fatores de coagulação 

dependentes de vitamina K. Neste trabalho, estudamos a separação de FVIII das 

proteínas dependentes de vitamina K, família a que a PC pertence, empregando 

cromatografia de afinidade a metal. 
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6 CONCLUSÕES 

 

- Em coluna ANX Sepharose FF, o FVIII e a PC são eluídos com 500 mM de NaCl, 

apresentando perfil de eluição semelhante ao das resinas de troca iônica forte. 

 

- O fator de purificação de FVIII em coluna ANX Sepharose FF é duas vezes maior 

que em coluna Q Sepharose FF, o que torna a coluna ANX Sepharose FF mais 

eficiente. 

 

- Em colunas IMAC-Ni2+ e IMAC-Fe3+ não foi possível realizar as purificações 

porque, nas condições experimentais empregadas, as proteínas de interesse, FVIII e 

PC, tiveram pouca ou nenhuma afinidade aos metais. 

 

- Empregando imidazol para a dessorção das protéinas, o FVIII e a PC foram 

separados em colunas IMAC-Cu2+, IMAC-Zn2+ e IMAC-Co2+. 

 

- O método de dessorção através da variação de pH não é adequado para a 

purificação dos fatores de coagulação estudados devido à perda de atividade do 

FVIII em pHs mais baixos que 6,0. 

 

- O NH4Cl como agente de dessorção, foi eficiente para separar o FVIII e a PC em 

colunas IMAC-Zn2+. 

 

- Experimento em IMAC-Co2+ apresentou os melhores resultados neste estudo, 

houve boa separação do FVIII e da PC, maior % de recuperação de atividades e 

melhores fatores de purificação. 
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