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RESUMO 

 

FELICIANO, G. P. Inovação no processo de fracionamento de plasma humano 
através do uso de cromatografia líquida de pseudoafinidade. 2016. 88 f. 
Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 
Neste trabalho mostramos que o método de purificação proposto, empregando coluna 
de troca aniônica e uma lavagem com CaCl2 (cromatografia com eluição por 
pseudoafinidade) entre lavagens com NaCl (troca aniônica convencional) pode ser 
usado para a purificação de fatores de coagulação com sucesso. Esta estratégia 
permite obter os concentrados dos fatores de coagulação dependentes de vitamina K e 
do fator VIII de coagulação (FVIII) em apenas uma etapa cromatográfica. Testamos 
quatro resinas de troca aniônica (ANX Sepharose FF e Q Sepharose FF, coluna 
monolítica QA e membrana Sartobind Q) e três tampões (citrato, 2-(N-morfolino) 
etanosulfônato (MES) e bis(2-hidroxietil)amino-tris(hidroximetil)metano (Bis-Tris)). A 
coluna ANX Sepharose FF e o tampão citrato apresentaram o melhor perfil de 
separação das proteínas. Elaboramos um protocolo no qual as proteínas dependentes 
de vitamina K eluem com CaCl2 25 mM e o FVIII com NaCl 500mM. A recuperação de 
atividade de FII e FIX foi praticamente total e da Proteína C foi de 55%. A recuperação 
de FVIII foi de aproximadamente 60% e o fator de purificação de 220 vezes. Na fração 
contendo as proteínas dependentes de vitamina K, foram identificadas por 
espectrometria de massas a presença de Fibrinogênio, complemento C4 e C4b Binding 
Protein. A análise em gel de poliacrilamida mostrou que a presença destas proteínas 
não era dependente da concentração de CaCl2. Este resultado, o fato de estas 
proteínas serem de alta massa molecular (> 200 kDa) e estarem presentes no plasma 
em altas concentrações, especialmente o fibrinogênio (3 g/L), indicam que a sua 
presença na fração das proteínas dependentes de vitamina K se deve à difusão lenta 
através da resina e não à variação da concentração de CaCl2. Mais de 99% das 
proteínas do plasma não são adsorvidas na coluna, incluindo albumina e IgG, podendo 
ser purificadas em etapas posteriores. 
 
Palavras-chave: FVIII. FIX. Proteínas dependentes de vitamina K. Cromatografia 
líquida. Pseudoafinidade. Troca aniônica. 



 
 

ABSTRACT 

 

FELICIANO, G. P. Innovation in human plasma fractionation process using liquid 
pseudo-affinity chromatography. 2016. 88 p. Masters thesis (Biotechnology) - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
In this study we showed that the proposed purification method, employing an anion 
exchange column and a wash with CaCl2 (pseudoaffinity chromatography) and washes 
with NaCl (traditional anion exchange chromatography) can be successfully used for the 
purification of coagulation factors. This strategy allows us to obtain concentrates of 
vitamin K dependent and factor VIII (FVIII) coagulation factors in a single 
chromatographic step. We tested four anion exchange resins (ANX Sepharose FF, Q 
Sepharose FF, QA monolithic column and Sartobind Q membrane) and three buffers 
(citrate, 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid (MES) and bis(2-hydroxyethyl)amino-
tris(hydroxymethyl)methane (Bis-Tris). The ANX Sepharose FF column and the citrate 
buffer showed better protein separation profile. We designed a protocol in which vitamin 
K dependent proteins elute with 25 mM CaCl2 and FVIII elute with 500 mM NaCl 
chloride. Factor II (FII) and factor IX (FIX) activity recovery was almost total and Protein 
C was 55%. FVIII activity recovery was approximately 60% and purification factor of 220 
times. In the fraction containing vitamin K dependent proteins, it was identified through 
mass spectrometry analysis presence of Fibrinogen, complement C4 and C4b Binding 
Protein. Analysis by SDS-PAGE showed that the presence of these proteins wasn't 
calcium chloride concentration dependent. This result and the fact that they are high 
molecular mass proteins (>200 kDa) and are present in plasma at high concentrations, 
especially Fibrinogen (3 g/mL), indicate that their presence on vitamin K dependent 
proteins fraction was due to slowly diffusion through the resin and not by calcium 
chloride elution. More than 99% of the plasma proteins are not adsorbed in the column, 
including albumin and IgG and can be purified in following chromatographic steps. 
 
Keywords: FVIII. FIX. Vitamin K dependent proteins. Liquid Chromatography. Pseudo-
affinity. Anion-exchange. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Hemoderivados 

 

Os hemoderivados são produzidos a partir do fracionamento do sangue com a 

separação das células sanguíneas e plasma. O plasma humano contém proteínas que 

são uma importante classe de medicamentos, utilizados na prevenção e tratamento de 

diversos distúrbios desde traumas, infecções, doenças, desordens imunológicas e 

deficiências congênitas (BURNOUF, 2007). 

Atualmente mais de 20 tipos diferentes de proteínas plasmáticas são utilizadas 

no tratamento de doenças letais ou problemas associados a sangramentos e distúrbios 

trombóticos, sendo as principais a albumina, imunoglobulinas e fatores da coagulação. 

O processo de isolamento das proteínas utilizadas na terapêutica é conhecido como 

fracionamento de plasma. Cerca de 35 milhões de litros de plasma são fracionados 

anualmente no mundo todo. A maior parte dos produtos obtidos do fracionamento de 

plasma é consumida pelos países desenvolvidos, sendo que uma pequena parte é 

utilizada pelos países em desenvolvimento (BURNOUF, 2007; BURNOUF; 

SEGHATCHIAN, 2014). 

O Brasil neste contexto importa uma série de produtos hemoderivados, entre 

eles os fatores VIII (FVIII) e fator IX (FIX) da coagulação, complexo protrombínico (CP), 

albumina e imunoglobulinas (FARRUGIA et al., 2009). 

A quantidade sangue coletado no país, proveniente de doação, chega ao redor 

de quatro milhões de bolsas por ano, cerca de 500 mil litros de plasma poderiam ser 

enviados para a produção de hemoderivados (FARRUGIA et al., 2009). Estes dados 

mostram a importância da produção de hemoderivados no âmbito nacional e 

internacional, em especial os fatores da coagulação por serem medicamentos de alto 

valor agregado. 
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1.2 Mecanismos da coagulação sanguínea 

 

A coagulação sanguínea é um mecanismo de defesa complexo capaz de manter 

a integridade do sistema circulatório após injúrias aos vasos sanguíneos. O modelo de 

funcionamento foi proposto na década de 60 em forma de cascata onde cada fator ativa 

o próximo até formação de trombina (FURIE; FURIE, 1988; HOFFMAN; MONROE, 

2007). 

O modelo mais aceito atualmente é o modelo celular. Este leva em conta a 

participação das células na cascata de coagulação e é dividido em três etapas: 

iniciação, amplificação e progapação (Figura 1). 

A etapa de iniciação depende do FT (Figura 1A). Este não é expresso em células 

circulantes, o que previne a iniciação da coagulação quando o endotélio está saudável. 

Os monócitos são algumas das células circulantes que expressam o FT, no entanto 

acredita-se que este FT se encontra em uma forma inativa (SMITH, 2009). 

Após a ocorrência de dano tecidual o FT atua como receptor e cofator do FVII 

ativando-o, o FVIIa se liga ao FT exposto formando um complexo FVIIa/FT (complexo 

tenase extrínseco). Este complexo catalisa a ativação de FX e FIX (HOFFMAN; 

MONROE, 2007). O FXa gerado ativa pequenas quantidades de fator V (FV), o fator V 

ativo (FVa) então se liga ao FXa gerado formando o complexo protrombinase, que 

subsequentemente cliva moléculas de protrombina em trombina. Qualquer FXa que se 

dissocie da superfície da membrana é inativado por antitrombina (AT) e TFPI (Tissue 

factor pathway inhibitor) o FIXa gerado pode se dissociar da membrana e se mover 

para a superfície de plaquetas ou outras células. A pouca quantidade de trombina 

gerada é incapaz de gerar fibrina, uma vez que o FXa dissociado foi inativado (SMITH, 

2009). 

Na etapa de amplificação (Figura 1B) as plaquetas que se ligam ao colágeno ou 

pela ação do fator de von Willebrand (FvW) são ativadas parcialmente (HOFFMAN; 

MONROE, 2007). A pequena quantidade de trombina gerada na fase de iniciação ativa 

as plaquetas que se encontram no local da injúria. A ligação da trombina com os 

receptores de membrana plaquetários causam grandes mudanças na superfície, 

resultando em uma membrana com atividade pró-coagulante, mudanças na forma e 
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liberação de grânulos. Estes grânulos possuem substâncias com atividade pró-

coagulantes e de ativação de plaquetas, que recrutam novas plaquetas para o local. A 

trombina gerada ainda cliva o fator XI (FXI) em fator XI ativado (FXIa), ativa o FV na 

superfície plaquetária e quebra a ligação entre o FvW e FVIII. Por fim ativa o FVIII 

liberado em FVIIIa (SMITH, 2009). 

Na propagação (Figura 1C), a expressão de ligantes na superfície plaquetária 

resulta em interações entre plaquetas que gera o fenômeno da agregação plaquetária. 

O FIXa formado na iniciação se liga ao FVIIIa gerado na amplificação na superfície das 

plaquetas, assim se forma o complexo tenase intrínseco (FIXa-FVIIIa) que rapidamente 

começa a formar FXa na superfície das plaquetas. Este FXa que se forma na superfície 

plaquetária se liga ao FVa formado na amplificação e este complexo então transforma a 

protrombina em trombina. Uma grande quantidade de trombina é formada nesta fase e 

quando grandes porções de trombina clivam o fibrinogênio e formam-se monômeros de 

fibrina em altas concentrações. A trombina também é responsável por ativar o fator XIII, 

este se liga de forma cruzada a fibrina à fibronectina e esta ao colágeno, esses 

monômeros de fibrina solúvel então se polimerizam espontaneamente em redes de 

fibrina insolúvel que em conjunto com as plaquetas agregadas formam o coágulo 

(SMITH, 2009).  

 

Figura 1 – Modelo celular da coagulação sanguínea. 

 

(A) Iniciação. (B) Amplificação. (C) Propagação. (SMITH, 2009). 

 

O sistema fibrinolítico atua quando o coágulo precisa ser dissolvido. Seu efetor é 

a plasmina que cliva a fibrina em partes solúveis. A plasmina reconhece resíduos de 

arginina e lisina, clivando a fibrina em fragmentos menores, que resultam na dissolução 

do coágulo. O processo de fibrinólise é essencial na cura de danos tecidual e na 
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remoção de coágulos intravasculares que poderiam gerar tromboses (HOFFMAN; 

MONROE, 2007). 

 

1.2.1 Complexo protrombínico 

 

Pertence à familia das proteínas dependentes de vitamina K os fatores de 

coagulação II (protrombina), VII, IX, X, com atividade pró-coagulante e Proteína C, 

Proteína S e Proteína Z, que apresentam atividade anticoagulante. Estas proteínas 

formam o complexo protrombínico e possuem grande importância biotecnológica, uma 

vez que praticamente todos tem aplicação clínica (Tabela 1) (HANSSON; STENFLO, 

2005; SIERKO et al., 2014). 

O complexo protrombínico concentrado também pode ser utilizado no tratamento 

de reposição de qualquer um dos fatores presentes no complexo, sendo a aplicação 

principal o tratamento da hemofilia B (JOSIC; HOFFER; BUCHACHER, 2003). Tanto no 

tratamento da hemofilia A quanto na hemofilia B é possível utilizar o complexo 

protrombínico parcialmente ativado, quando a utilização de concentrados de FVIII ou 

FIX perde sua eficácia devido à formação de inibidores (anticorpos) contra estas 

proteínas (GASO-SOKAC et al., 2011). 

 

Tabela 1 – Aplicação das proteínas dependentes de vitamina K em seu uso terapêutico. 

_______________________________________________________________________ 

Proteína dependente de vitamina K Aplicação 

Fator IX Hemofilia Ba 

Fator II ativado (trombina) Cola de fibrinaa 

Fator VII ativado Hemofilia A e B com inibidoresa 

Proteína C Tratamento de reposiçãob 

Complexo protrombínico Tratamento de reposiçãoc 

Complexo protrombínico parcialmente ativado Hemofilia A e B com inibidoresc 

a(GASO-SOKAC et al., 2011) 
b(BURNOUF, 2007) 
c(JOSIC; HOFFER; BUCHACHER, 2003) 

 

As proteínas dependentes de vitamina K tem tamanho entre 50 kDa e 72 kDa 

(GREENBERG; DAVIE, 1995) e pI entre 4,5 e 5,0 (HOFFER; SCHWINN; JOSIĆ, 1999; 

TRIPISCIANO et al., 2012). Na extremidade N-terminal, possuem uma região com 9 a 
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12 resíduos de ácido γ- carboxiglutâmico, denominado domínio GLA, seguido por 

domínio semelhante ao fator de crescimento epidérmico (EGF-like) e um domínio 

catalítico na extremidade C-terminal (Figura 2). A protrombina possui dois domínios 

denominados “kringles” ao invés de domínios EGF-like. A Proteína S atua como cofator 

da Proteína C ativada para a inativação de FVa e FVIIIa. Ao invés do sítio catalítico, a 

Proteína S possui dois domínios semelhantes à laminina G (laminin G-like) em 

sequência (HANSSON; STENFLO, 2005). A Proteína Z, embora possua um sítio de 

serina protease, não tem função catalítica, ela atua como cofator do inibidor de 

protease dependente de proteína Z para inibir o FXa (SIERKO et al., 2014). 

 

Figura 2 – Estrutura das proteínas dependentes de vitamina K que fazem parte do complexo 
protrombínico humano. (HANSSON; STENFLO, 2005). 

 

 

FVII: Fator VII. FIX: Fator IX. FX: Fator X. PT: Protrombina (FII). PC: Proteína C. PZ: 
Proteína Z e PS: Proteína S. 

 

Em todos os domínios podem ser encontrados sítios de Ca2+, mas são os sítios 

do domínio Gla que, após a ligação deste metal, induzem a aproximação das proteínas 
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às membranas. A formação de complexos entre as carboxilas dos ácidos γ-glutâmicos 

com os íons Ca2+ expõe as cadeias laterais de resíduos hidrofóbicos, favorecendo a 

interação com os fosfolipídeos presentes na superfície das membranas onde são 

formados os complexos catalíticos, que levam à ativação sequencial dos fatores de 

coagulação. A ligação de um cálcio ao primeiro domínio EGF-like é requerido para o 

alinhamento correto do domínio Gla e entre os domínios EGF-like (HANSSON; 

STENFLO, 2005; SUNNERHAGEN et al., 1996). 

 

1.2.2 FVIII 

 

O FVIII é uma glicoproteína essencial para o processo de coagulação. Circula na 

corrente sanguínea complexado com o fator de von Willebrand, que atua como 

transportador (MORI et al., 2008) e impede a degradação de FVIII pela ação de serina-

proteases, entre elas a Proteína Ca e o FXa (TAKEYAMA et al., 2009). 

O FVIII é constituído por 2332 aminoácidos e possui massa molecular de 300 

kDa, codificado por um dos maiores genes conhecidos localizado no cromosso X e 

composto por 26 exons e 186 kb. Sua concentração plasmática é de 150 ng/mL (NAIR; 

SHETTY; GHOSH, 2014; TAKEYAMA et al., 2009). O FVIII é sintetizado na forma de 

uma molécula de cadeia única com seis domínios (A1-A2-B-A3-C1-C2), entre os 

domínios A existem espaçadores (a1, a2, 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 (Figura 3). Após a liberação na circulação sanguínea, a molécula sofre uma 

clivagem entre os 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 íon Ca2+, através dos 

domínios A1 e A3. Sua ativação é feita através da clivagem pela trombina em um 

trímero constituído pelas subunidades A1, A2 e A3-C1-C2. Na circulação o fator VIII é 

estabilizado pela ligação com o fator de von Willebrand, que se liga através do domínio 

A3 (Figura 4) (LENTING; CHRISTOPHE; GUÉGUEN, 2010; TAKEYAMA et al., 2009). 
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1.3 Fracionamento de plasma pelo método de Cohn 

 

Atualmente quase a totalidade das plantas de purificação de hemoderivados 

utilizam o método de Cohn modificado, que consiste de precipitações sucessivas com 

aumento da concentração de etanol, em diferentes unidades de pH e em câmara fria, 

seguido de etapas cromatográficas utilizadas para obtenção de produtos com alto grau 

de pureza (Figura 5). Este processo torna o fracionamento do plasma um processo 

altamente custoso, devido principalmente à necessidade de plantas de fabricação com 

câmaras frias para o descongelamento entre 4-6 ºC de grande volume de plasma antes 

das etapas cromatográficas. 

 

Figura 3 – Estrutura do fator VIII da coagulação humano. (LENTING; CHRISTOPHE; 
GUÉGUEN, 2010). 

 

 

Estrutura de fator VIII e seus domínios A1-A2-B-A3-C1-C2 com os espaçadores 
a1, a2, a3. 

 

A primeira fração separada é o crioprecipitado (Fração A), capaz de fornecer 

concentrados de FVIII, fator de von Willebrand e fibrinogênio. O sobrenadante do 

crioprecipitado é chamado de fração criopobre (Fração B).  

Após a separação do crioprecipitado, por centrifugação ou filtração, a captura 

dos fatores de coagulação, tanto do FVIII, que estava no crioprecipitado, como das 

proteínas do complexo protrombínico, que permaneceram na fração crioppobre (Fração 

C), é realizada em coluna de troca aniônica. Estes fatores de coagulação ligam-se 

fortemente a estas colunas, ppodendo ser recuperadas com altos rendimentos. 
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Dando sequência ao fracionamento, podem ser produzidas a partir do criopobre 

diversas proteínas, entre elas a albumina e o IgG (BURNOUF, 2007). 

 

Figura 4 – Ativação e inativação do fator VIII da coagulação humano. (LENTING; 
CHRISTOPHE; GUÉGUEN, 2010). 

 

 

Esquema da ativação e inativação do fator VIII. 

 

1.4 Cromatografia 

 

Na cromatografia de troca iônica, a fase estacionária é altamente carregada e 

solutos contendo carga oposta são seletivamente adsorvidos. Os solutos adsorvidos 

podem ser então eluídos por deslocamentos com outros íons, com o mesmo tipo de 

carga, porém com maior força de interação com a fase estacionária. Alternativamente 

as proteínas podem ser desligadas da coluna através da variação do pH, pois a 

protonação e desprotonação dos grupos ionizáveis depende do pH. A designação troca 

iônica forte ou fraca das resinas referem-se à extensão na qual o estado de ionização 

dos grupos funcionais variam com o pH (COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006). Os 

trocadores iônicos fortes não apresentam variação da capacidade com variações de 
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pH, enquanto trocadores iônicos fracos podem ganhar ou perder prótons com alteração 

do pH, variando sua capacidade. Esses termos não se referem à intensidade com que 

os grupos funcionais se ligam às proteínas (GE HEALTHCARE, 2004). Na prática, os 

trocadores fortes e fracos podem apresentar diferença na seletividade, que modifica o 

perfil de separação das proteínas da amostra analisada. 

 

Figura 5 – Exemplo de planta de fracionamento de plasma com uso do método de Cohn e 
cromatografia líquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fracionamento inicia-se pela separação do crioprecipitado (A), com obtenção de 
FVIII, FvW e Fibrinogênio. A partir do criopobre (B) são separadas a alfa-1-
antitripsina, albumina, IgG e complexo protrombínico (C). As flechas azuis 
mostram as etapas de purificação em colunas de troca aniônica para captura do 
FVIII e do complexo protrombínico (BURNOUF, 2007). 

 

No processo de fracionamento de plasma, colunas de troca aniônica são 

amplamente utilizadas, devido à sua alta capacidade, bons rendimentos e baixo custo, 
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em comparação com outras técnicas cromatográficas. A Q Sepharose FF é uma resina 

troca aniônica forte ao passo que as resinas DEAE e ANX Sepharose FF são de troca 

iônica fraca. A resina ANX possui menor concentração de agarose na matriz (4%) do 

que as resinas DEAE e Q (6%), o que na prática significa uma diferença no tamanho da 

malha no interior da resina. Por apresentar poros maiores, aumentaria o acesso das 

proteínas de alta massa molecular aos grupos carregados da resina, favorecendo a 

purificação do complexo FVIII/FvW. Além das resinas convencionais formadas por 

“beads”, existem outros tipos de matrizes, como as fibras ocas, as membranas e os 

monolitos, que apresentam algumas vantagens sobre os beads. Estes empregam fluxo 

radial ao invés de axial, que possibilitam o uso de fluxos bem maiores da fase móvel, 

devido à menor resitência. Além disso, o acesso aos grupos trocadores não depende 

de difusão, o que favorece a purificação de proteínas de alta massa molecular, como o 

fator FVIII. A desvantagem é que tem um menor número de grupos trocadores ligados à 

resina, o que diminui a capacidade de ligação de moléculas da amostra analisada 

(BRGLES et al., 2011). 

A cromatografia de afinidade convencional envolve a imobilização de um ligante 

para o qual a proteína de interesse apresenta afinidade (BURNOUF; RADOSEVICH, 

2001). A cromatografia de troca iônica com eluição por pseudoafinidade difere da 

cromatografia de afinidade, pois não há o ligante imobilizado na matriz para o qual a 

proteína de interesse apresenta afinidade, esta matriz pode ser uma resina 

convencional de troca iônica ou interação hidrofóbica (YAN, 1996).   

Ao se ligarem ao íon Ca2+ as proteínas dependentes de vitamina K sofrem uma 

mudança conformacional, que acarretará em uma diminuição das cargas negativas 

expostas, modificando sua afinidade pela resina, desligando-as da coluna com menor 

força iônica. Com base neste conceiro, encontram-se descritos na literatura a 

purificação dos fatores de coagulação II (rFII), IX (rFIX), Proteína C (rPC) e Proteína S 

(rPS) recombinantes a partir de seus meios de cultura (FISCHER; MITTERER; 

DORNER, 1995; YAN, 1996; RIBEIRO et al., 2013). 

Sabendo-se: 1) As proteínas dependentes de vitamina K e o FVIII tem alta 

afinidade por resinas de troca aniônica e por esta razão são empregadas na etapa de 

captura destas proteínas (Figuras 5 e 6). As proteínas dependentes de vitamina K 
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sofrem uma mudança conformacional na presença de Ca2+, que modificam sua 

afinidade à coluna de troca aniônica, apresentamos neste trabalho os resultados 

empregando uma nova estratégia de purificação em resina de troca aniônica em que 

eluição das proteínas é realizada através de gradiente de NaCl (troca aniônica 

convencional) e de gradiente de cálcio (pseudoafinidade) (Figura 7).  

 

Figura 6 – Captura do FVIII por crioprecipitação. 

 

Esquema simplificado das etapas de captura do FVIII e das proteínas dependentes 
de vitamina K nos processos de fracionamento de plasma empregando o método de 
Cohn. 

Figura 7– Processo de captura cromatográfico. 

 

Nova estratégia de purificação empregando eluições com gradiente de sal 
(cromatografia convencional) e gradiente de cálcio (cromatografia de 
pseudoafinidade). Proteínas não adsorvidas são recolhidas no “flowthrough”, 
incluindo albumina e IgG. Empregando gradiente de CaCl2 a fração contendo o 
complexo protrombínico é eluida. Finalmente, empregando gradiente de NaCl, a 
fração contendo o FVIII é eluida. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Estudar uma nova estratégia de purificação de proteínas do plasma, que 

possibilita capturar o FVIII e as proteínas dependentes de vitamina K e eluí-las 

separadamente, eliminando a separação do crioprecipitado e uma etapa cromatográfica 

no processo de fracionamento de plasma. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar capacidade de ligação do FVIII à resina ANX; 

• Testar diversas resinas e tipos de coluna de troca aniônica; 

• Verificar o efeito de diferentes tampões; 

• Identificação das proteínas da fração que são eluídas com cálcio; 

• Determinar as condições experimentais dos gradientes de CaCl2 e NaCl visando 

o escalonamento do método.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O plasma fresco congelado (PFC) humano utilizado foi gentilmente cedido pelo 

Hemocentro de Ribeirão Preto e pela Associação beneficiente de coleta de sangue 

(Colsan). As bolsas de plasma utilizam o CPDA-1 (ácido cítrico, citrato de sódio, fosfato 

de sódio, dextrose e adenina) como anticoagulante e possuem volume aproximado de 

200 mL, as bolsas foram armazenadas em freezer -80 ºC até sua utilização. 

Nos experimentos, um “pool” de três a cinco bolsas, descongeladas em banho à 

37 ºC, foi filtrado em gaze (Sepharose) ou em filtro de papel (monolito e membrana) e o 

pH ajustado para 6,0 com solução de ácido cítrico 0,25 M. 

Os experimentos foram feitos nos seguintes cromatógrafos: ÄKTA Explorer e 

ÄKTA Purifier (GE Healthcare Life Sciences, São Paulo, SP, Brasil). As corridas foram 

controladas pelo programa UNICORN versão 5.31. 

Foram utilizadas resinas de troca aniônica do tipo “bead” Q Sepharose Fast Flow 

(FF) e ANX Sepharose 4 Fast Flow (FF) da GE Healthcare. Coluna monolítica CIM 

Multus QA-8, gentilmente cedida pelo fabricante Bia Separations (GmbH, Pöttelsdorf, 

Burgenland, Austria) e membrana: Sartobind Q, gentilmente cedida pelo fabricante 

Sartorius (AG, Goettingen, Niedersachsen, Alemanha). 

Os tampões citrato, 2-(N-morfolino)etanosulfônato (MES) e bis(2-

hidroxietil)amino-tris(hidroximetil)metano (Bis-Tris), contendo NaCl e CaCl2, pH 6,0, e 

demais soluções empregadas foram preparados com água purificada no sistema 

MilliRiOs da Millipore (Merck Millipore Brasil, São Paulo, SP, Brasil).  

 

3.1 Determinação da capacidade dinâmica de ligação do FVIII em resina ANX 
Sepharose FF 

 

Este experimento foi realizado em coluna XK 26/20 empacotada com resina ANX 

Sepharose FF onde 1 VC = 50,97 mL. A coluna foi equilibrada com 5 VC de tampão de 

equilíbrio (citrato 25 mM, NaCl 85 mM e CaCl2 5 mM, pH 6,0). Foram aplicados 20 VC 

de Plasma Fresco congelado e o Flow Through (fração das proteínas não adsorvidas à 

coluna) recolhido de 2 em 2 VC conforme condições experimentais descritas na tabela 

2. A eluição das proteínas foi realizado através de gradiente de NaCl de 100 a 600 mM. 
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Após a purificação, a coluna foi lavada com NaOH 1M, NaCl 2M e água purificada. A 

coluna foi armazenada em NaOH 0,02 M. 

 

Tabela 2 – Condições experimentais da purificação em ANX Sepharose FF para determinação 
da capacidade de ligação do FVIII. 

_____________________________________________________________________________ 

Etapa Volume (VC) 
Tampão, pH 6,0 (mM) 

Fluxo (cm/h) 
Citrato NaCl CaCl2 

Equilíbrio 5 25 85 5 283 
Plasma 20 - 170 

Flow through 20 (plasma) + 4 (tampão) 25 85 5 283 
Reequilíbrio 18 25 85 5 283 
Gradiente de 

NaCl 
5 25 100 a 600 5 283 
5 25 600 5 283 

 

3.2 Purificação em coluna monolítica QA  

 

A coluna monolítica utilizada foi a CIM Multus QA-8 com diâmetro de 15 mm e 

8,02 mL de volume de coluna. Foi utilizado o protocolo padrão de purificação, que 

consiste em: 5 VC de tampão de equilíbrio (citrato 25 mM, NaCl 85 mM e CaCl2 5 mM, 

pH 6,0), 5 VC de plasma, 10 VC de tampão de equiíbrio, lavagem de 5 VC com tampão 

citrato 25 mM, NaCl 200 mM e CaCl2 5 mM, pH 6,0) e eluição com 5 VC com tampão 

citrato 25 mM, NaCl 500 mM e CaCl2 5 mM, pH 6,0. Para esta matriz o plasma aplicado 

foi diluído 1:1 com tampão de equilíbrio (total 10 VC de amostra). A limpeza da coluna 

monolítica foi feita com NaOH 1 M (por quatro horas), NaCl 1M, água deionizada e 

isopropanol 30%. A coluna foi armazenada em etanol 20%. 

 

3.3 Purificação em membrana satobind Q 

 

A membrana utilizada foi a Sartobind Q SingleSep (Sartorius) de 1 mL de volume 

de coluna. O protocolo foi usado para esta purificação foi: 60 VC de equilíbrio, 15 VC de 

amostra (3 mL de plasma diluído em 12 mL de tampão de equilíbrio (citrato 25 mM, 

NaCl 85 mM e CaCl2 5 mM, pH 6,0), lavagem com 100 VC de tampão de equilíbrio, 

lavagem com 70 VC de tampão citrato 25 mM, NaCl 200 mM e CaCl2 5 mM, pH 6,0 e 
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eluição com 70 VC de tampão citrato 25 mM, NaCl 500 mM e CaCl2 5 mM, pH 6,0. A 

limpeza da membrana foi feita com NaOH 1 M (por um hora), NaCl 2 M e água 

deionizada. A membrana foi armazenada em etanol 20%. 

 

3.4 Purificação em ANX Sepharose FF e em Q Sepharose FF empregando 
gradiente de CaCl2 

 

As colunas foram equilibradas com 5 VC de tampão de equilíbrio (citrato 25 mM, 

NaCl 85 mM e CaCl2 5 mM, pH 6,0), 5 VC de plasma com o pH previamente ajustado 

para 6,0, foi aplicado uma lavagem com 10 VC de tampão de equilíbrio feita para 

remoção das proteínas não adsorvidas à coluna. A fração denominada Flow Through 

corresponde aos 5 VC de plasma aplicado mais 4 VC do tampão de equilíbrio, os 

restantes 6 VC desta lavagem foi denominada Reequilíbrio. Após o Reequilíbrio foi feita 

uma lavagem com tampão citrato 25 mM, NaCl 200 mM e CaCl2 5 mM, pH 6,0, 

denominada 200A, seguido de eluição por gradiente em degrau ou linear de CaCl2. 

Uma segunda lavagem com tampão citrato 25 mM, NaCl 200 mM e CaCl2 5 mM, pH 6,0 

foi realizada e denominada 200B. A segunda eluição é feita com tampão citrato 25 mM, 

NaCl 500 mM e CaCl2 5 mM, pH 6,0, denominada 500.  

Ao término da purificação as colunas contendo foram sanitizadas pelo modo CIP 

(Cleaning In Place) de acordo com o seguinte protocolo: lavagem da coluna com 2 VC 

de NaOH 1 M, a resina foi deixada nesta solução por uma hora, em seguida lavada com 

5 VC de NaCl 2 M e por último uma lavagem com 5 VC de água deionizada do sistema 

MilliRiOs. As resinas foram armazenadas em NaOH 0,2 M. A limpeza da membrana 

Sartobind foi feita com NaOH 1 M (por um hora), NaCl 2 M e água deionizada. A 

membrana foi armazenada em etanol 20%. 

 

3.4.1 Purificação em Q Sepharose FF empregando gradiente linear de CaCl2 de 5 a 100 
mM 
 

O experimento em coluna XK 26/20 empacotada com resina Q Sepharose FF de 

45,6 mL (1 VC = 45,6 mL) foi realizado conforme o procedimento descrito no item 3.2 e 

as condições experimentais estão mostradas na tabela 3. 
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Tabela 3 – Condições experimentais da purificação em Q Sepharose FF empregando gradiente 
linear de 5 a 100 mM de CaCl2. 

_____________________________________________________________________________ 

Etapa Volume (VC) 
Tampão, pH 6,0 (mM) 

Fluxo (cm/h) 
Citrato NaCl CaCl2 

Equilíbrio 5 25 85 5 283 
Plasma 5 - 170 

Flow through 5 (plasma) + 4 (tampão) 25 85 5 15 
Reequilíbrio 6 25 85 5 283 

200A 10 25 200 5 283 
Gradiente de 

CaCl2 
10 25 200 5 a 100 283 
5 25 200 100 283 

200B 5 25 200 5 283 
500 4 25 500 5 283 

 

3.4.2 Purificação em ANX Sepharose FF empregando gradiente linear de CaCl2 de 5 a 
25 mM em tampão citrato, Bis-Tris ou Mes. 

 

O experimento em coluna ANX Sepharose FF de 48,3 mL (1 VC = 48,3 mL) foi 

realizado conforme descrito o procedimento descrito no item 3.2 e as condições 

experimentais estão mostradas na tabela 4.  

 

Tabela 4 – Condições experimentais da purificação em ANX Sepharose FF empregando 
gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2. 

____________________________________________________________________________ 

Etapa Volume (VC) 

Tampão, pH 6,0 (mM) 

Fluxo (cm/h) Citrato/Bis-
Tris/MES 

NaCl CaCl2 

Equilíbrio 5 25 85 5 283 
Plasma 5 - 170 

Flow through 5 (plasma) + 4 (tampão) 25 85 5 170 
Reequilíbrio 6 25 85 5 283 

 200A 10 25 200 5 283 
Gradiente de 

CaCl2 
10 25 200 5 a 25 283 
5 25 200 25 283 

 200B 5 25 200 5 283 
500 4 25 500 5 283 
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3.4.3 Purificação empregando eluição em degrau com CaCl2 25 mM  

 

O experimento foi realizado em coluna ANX Sepharose FF de 76,9 mL (1 VC = 

76,9 mL) e as condições experimentais estão descritas na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Condições experimentais da purificação em ANX Sepharose FF com eluição em 
degrau com CaCl2 25 mM. 

______________________________________________________________________________ 

Etapa Volume (VC) Tampão (mM) Fluxo (cm/h) 

Citrato NaCl CaCl2 

Equilíbrio 5 25 85 5 283 
Plasma 5 - 170 

Flow through 5 (plasma) + 4 (tampão) 25 85 5 170 
Reequilíbrio 6 25 85 5 283 

200A 10 25 200 5 283 
CaCl2 25 mM 5 25 200 25 283 

200B 5 25 200 5 283 
500 4 25 500 5 283 

 

3.4.4 Purificação empregando gradiente em degrau de CaCl2 10 e 25 mM 

 

Experimento realizado em coluna XK 26/20 empacotada com resina ANX 

Sepharose FF de 48,3 mL (1 VC = 48,3 mL). Neste experimento foi feito uma 

modificação na forma de aplicação da amostra. O pH do plasma foi ajustado para 6,0 

diretamente na linha antes da aplicação na coluna pela adição 4 VC de solução de 

ácido cítrico 25 mM, NaCl 85 mM e CaCl2 5 mM. Dez VC de plasma foram aplicados à 

coluna. As condições experimentais estão na tabela 6. 

 

3.5 Métodos analíticos 

 

3.5.1 Dosagem de proteínas pelo método de Bradford 

 

A quantidade de proteína total em cada amostra foi determinada pelo método de 

Bradford (1976). Para a curva de calibração foi utilizado a albumina sérica bovina (BSA) 

em seis concentrações variando de 0,01 à 0,1 mg/mL. A leitura foi feita em leitor de 
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microplacas SpectraMax 384PC (Molecular Devices, California, EUA) à 595 nm de 

comprimento de onda. 

 

Tabela 6 – Condições experimentais da purificação em ANX Sepharose FF empregando 
gradiente em degrau de CaCl2 10 e 25 mM. 

______________________________________________________________________________ 

Etapa Volume (VC) Tampão (mM) Fluxo (cm/h) 

Citrato NaCl CaCl2 

Equilíbrio 5 25 85 5 283 
Plasma 10 - 170 

Flow through 5 (plasma) + 4 (tampão) 25 85 5 170 
Reequilíbrio 6 25 85 5 283 

200A 10 25 200 5 283 
CaCl2 10 mM 5 25 200 10 283 
CaCl2 25 mM 5 25 200 25 

200B 5 25 200 5 283 
500 4 25 500 5 283 

 

As amostras foram diluídas quando necessário com solução de 0,9% (p/v) de 

NaCl. Foram então pipetados 50 µL de amostras para 200 µL de reagente de Bradford 

em cada poço da microplaca. A quantidade de proteína presente em cada amostra foi 

obtida através do cálculo da concentração em função da absorbância através da 

equação da reta obtida a partir da curva de calibração. 

 

3.5.2 Determinação de atividade pelo método cromogênico 

 

A atividade de FVIII em cada amostra foi determinada com uso do kit Coatest 

SP4 FVIII (Chromogenix, Bedford, EUA), com utilização de substrato cromogênico S-

2765 + I-2581 15,4 mg, Fator IXa + fator X 2,7 UI, CaCl2 25 mM, fosfolipídeos e tampão. 

O teste consiste em determinação indireta da atividade de FVIII pela ativação do FX. Na 

presença de concentrações ótimas de fosfolipídeo e Ca2+ e excesso de FIXa e FX toda 

a ativação do FX em FXa é devido a presença de FVIII que atua como cofator. O FXa 

então hidrolisa o substrato cromogênico que libera o cromóforo para-nitroanilina (pNA), 

a quantidade de cor é medida em 405 nm. A hidrólise do substrato pela trombina é 

prevenida pela adição de inibidor de trombina ao substrato. A quantidade de FXa 

formado e intensidade de cor produzida é proporcional à concentração de FVIII. 
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A atividade de FIX nas amostras foi determinada com uso do kit Biophen Factor 

IX constituído de reagente 1: Fator X e FVII:C, reagente 2: Fator XIa + Trombina + 

Cálcio + fosfolipíddeos, reagente 3: SXa-11 e reagente 4: Tampão Tris-BSA (Hyphen 

Biomed, Neuville-sur-oise, França). O teste consiste na determinação indireta da 

atividade de FIX pela ativação do FX. Na presença de fosfolipídeo e Ca2+ o FXIa, em 

excesso, ativa o FIX em FIXa. A trombina fornecida no teste ativa FVIII:C, que na 

presença de Ca2+ forma um complexo entre FIXa/FVIII:C*/fosfolipideo que por fim ativa 

o FX em FXa. O FXa então hidrolisa o peptídeo cromogênico que libera o cromóforo 

pNA, a quantidade de cor é medida em 405 nm. A quantidade de FXa formado e 

intensidade de cor produzida é proporcional à concentração de FIX. 

A atividade de FII foi determinada com uso do kit Biophen Prothrombin (Hyphen 

Biomed). O FII é mensurado de acordo com sua ativação expecífica pelo veneno de 

serpente Echis carinatus. Meizotrombina é formada e então cliva especificamente o 

peptídeo cromogênico liberando o cromóforo pNA, a quantidade de cor é medida em 

405 nm. A quantidade de FII na amostra é proporcional a intensidade de cor 

apresentada pela amostra. 

A atividade de proteína C foi determinada com uso do kit Coamatic Protein C 

(Chromogenix). A proteína C plasmática pode ser ativada pelo complexo 

trombina/trombomodulina e também por uma enzima específica do veneno de serpente 

Agkistrodon controtrix controtrix presente no ativador do kit que permite uma ativação 

da proteína C sem interferência de outros fatores de coagulação. A hidrólise do 

substrato cromogênico libera o grupo cromóforo pNA, a quantidade de PC ativada é 

proporcional à cor produzida que é mensurada em 405 nm de comprimento de onda. 

O método de leitura utilizado foi o “endpoint” e a curva de calibração obtida a 

partir do “pool” de plasma. Uma curva foi construída para cada experimento e o cálculo 

da porcentagem de atividade em função da absorbância foi obtido a partir da equação 

da reta. 
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3.5.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida 

 

A análise por eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de Dodecil 

Sulfato de sódio (SDS – sodium dodecyl sulphate) foi feita segundo o protocolo descrito 

em 1970 por Laemmli.  

Os geis de separação 7,5% foram preparados com: 2,5 mL de Acrilamida 30% 

(p/v)/Bis-acrilamida 0,8% (p/v); 2,5 mL de tampão Tris-HCl 1,5 M, SDS 0,4%, pH 8,8; 5 

mL de água deionizada; 70 µL de perssulfato de amônio (APS) 10% (p/v); 15 µL de 

TEDMED; para um volume final de 10 mL. Os geis de separação 12% foram 

preparados com: 4 mL de Acrilamida 30% (p/v)/Bis-acrilamida 0,8% (p/v); 2,5 mL de 

tampão Tris-HCl 1,5 M, SDS 0,4%, pH 8,8; 3,5 mL de água deionizada; 70 µL de 

perssulfato de amônio (APS) 10% (p/v); 15 µL de TEMED; para um volume final de 10 

mL.  

Após a polimerização foi aplicado o gel de empilhamento 5% preparado com: 

0,65 mL de Acrilamida 30% (p/v)/Bis-acrilamida 0,8% (p/v); 1,25 mL de tampão Tris-HCl 

0,5 M, SDS 0,4%, pH 6,8; 3,05 mL de água deionizada; 25 µL de perssulfato de amônio 

(APS) 10% (p/v); 5 µL de TEMED; para um volume final de 5 mL. 

As amostras foram preparadas com tampão de amostra concentrado 5 vezes. 

Em seguida aquecidas em temperatura de 95-98 ºC por cerca de 5 minutos (exceto as 

amostras não-redutoras). O tampão de amostra é constituído por: 31% (v/v) de Tris-HCl 

1M, pH 6,8; 10% (p/v) de SDS; 50% (v/v) de glicerol; 7% (v/v) de β-mercaptoetanol; 

0,05% (p/v) de azul de bromofenol; 12% (v/v) de água deionizada. Para o gel não-

redutor o tampão de amostra não possui β-mercaptoetanol em sua composição e não é 

necessário aquecimento. O tampão de corrida usado foi Tris-glicina: 0,3% (p/v) de Tris; 

1,44% (p/v) de glicina; 0,01% (p/v) SDS; água deionizada. 

Ao gel foram aplicadas as amostras, sendo que um poço é reservado para o 

padrão de massa molecular (Unstained protein molecular weight marker, Fermentas). A 

corrida foi realizada a uma tensão de 140 V em tampão de corrida. O tempo médio de 

duração de cada corrida é 1 hora e 45 minutos. Os géis foram então corados com 

coomassie blue G250 em “overnight” e descorados em seguida com água deionizada 

por 24h em agitação.  
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3.5.4 Identificação das proteínas eluídas com CaCl2 através de espectrometria de 
massas 
 

3.5.4.1Tripsinólise 

 

Foram excisadas bandas de géis das purificações em degrau de 25 mM de CaCl2 

e gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2 em coluna ANX Sepharose FF. 

A digestão foi feita com Tripsina (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) de acordo com 

método descrito por Shevchenko (1996) modificado. O gel de poliacrilamida foi 

colocado em transiluminador para localização das bandas de interesse. Estas foram 

cortadas com auxílio de bisturi, removendo-se apenas a banda proteica do gel e 

fragmentadas em pequenos cubos com cerca de 1 mm³. Para a descoloração das 

bandas, os fragmentos de gel foram então transferidos para tubos de microcentrífuga e 

descorados com 200 µL de etanol 30% (v/v). Os tubos foram agitados por 5 minutos em 

agitador mecânico (vortex). Foram necessários 3 a 5 lavagens até obter a descoloração 

desejada. Em sequência foi feita uma lavagem com 400 µL de solução contendo 50% 

Acetonitrila (ACN) e 50% bicarbonato de amônio 25 mM (v/v), e deixada por 15 minutos 

em agitação no vortex. A desidratação dos géis foi feita com 200 µL de ACN 100% sob 

agitação por 5 minutos. As amostras foram então secas em pressão reduzida em 

concentrador Centri-Vap (Labconco, Kansas City, EUA). Após esta etapa foram 

adicionados 100 µL de solução de tripsina 10 ng/µL. As amostras foram mantidas em 

banho de gelo por 30 minutos e então 100 µL de bicarbonato de amônio 50 mM foram 

adicionados e os tubos incubados por 17 horas à 37 ºC. Os géis foram então secos em 

Centri-Vap. As amostras preparadas por este método foram diretamente aplicadas no 

espectrômetro de massas. 

 

3.5.4.2 Tripsinólise com redução das amostras com DTT  

 

Para a análise das bandas da fração eluida com CaCl2 25 mM da purificação em 

degrau de 10 e 25 mM de CaCl2 em coluna ANX Sepharose FF foram feitos géis de 

poliacrilamida não redutores. Para tanto, foram acrescentadas as etapas de redução 

com ditiotreiol e alquilação com iodoacetamida ao protocolo descrito no item anterior. O 
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ditiotreitol é um agente altamente redutor adicionado na amostra para quebra das 

pontes dissulfeto entre as cisteínas de diferentes cadeias da proteína, o iodoacetamida 

é utilizado na amostra para alquilação destas cisteínas impedindo asism que as pontes 

dissulfeto voltem a se formar. Após a descoloração dos géis, foram adicionados 100 µL 

de ditiotreitol (DTT) 10 mM em bicarbonato de amônio 50 mM e deixados à temperatura 

ambiente por 30 minutos. Depois da remoção da solução redutora, foram adicionados 

100 µL de iodoacetamida (IAA) 50 mM em bicarbonato 50 mM e incubados à 

temperatura ambiente por 30 minutos. Em seguida os géis foram desidratados 

conforme o método descrito no item anterior. Os peptídeos obtidos nesta preparação 

foram analisados por HPLC. 

 

3.5.4.3 Separação de peptídeos por HPLC 

 

As amostras foram inicialmente extraídas dos géis. A extração foi feita 

adicionando-se 100 µL de solução de ácido fórmico 5%. Os microtubos foram 

incubação por 10 minutos em temperatura ambiente e os sobrenadantes transferidos 

para um novo tubo. Em seguida 200 µL de solução de ácido fórmico 5% em ACN 50% 

(v/v) foram adicionados aos microtubos contendo os géis e novamente incubados por 

10 minutos em temperatura ambiente. Os sobrenadadantes foram reunidos aos 

sobrenadantes da primeira extração. As amostras extraídas dos géis foram então 

separadas em 2 frações uma de 50 µL, para análise por MS, e uma de 200 µL, para 

separação em HPLC, e secas no Centri-Vap. 

Os peptídeos analisados em HPLC em coluna C-18. O cromatógrafo líquido 

utilizado é constituído de um sistema binário de bombeamento (LDC Analytical 

constaMetric 3500) acoplado ao detector espectrofotométrico (SpectroMonitor 3100). As 

análises foram feitas em coluna C-18 semipreparativa Vydac (1,1 x 25 cm, 300 Å, 500 

µm) ou coluna C-18 analítica Vydac (0,46 x 25 cm, 300 Å, 5 µm). O sistema solvente 

utilizado foi constituído por Solvente A (água deionizada, contendo TFA 0,1%) e 

Solvente B (água deionizada:ACN, 25:75 (v/v), contendo TFA 0,09%) e o fluxo de 3 

mL/min na coluna semipreparativa e 1 mL/min na coluna analítica. O gradiente linear 

empregado foi de 5 à 95% de Solvente B em 45’, para a coluna semipreparativa e de 5 
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à 95% de Solvente B em 30’, para a coluna analítica. A detecção foi feita no 

comprimento de onda 210 nm. As amostras foram ressuspensas em 200 L de solvente 

A e injetadas para análise. A. Os picos foram coletados manualmente em tubos de 

microcentrífuga e congelados. O solvente foi eliminado em liofilizador (Edwards, 

Sanborn, New York, EUA) e as amostras secas em Centri-Vap e encaminhadas para 

análise. 

 

3.5.4.4 Análise das amostras por espectrometria de massas 

 

As análises no espectrômetro de massas foram realizadas no laboratório do DR. 

Marcelo Bemquerer (Laboratório de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa, 

Brasília-DF). 

As amostras foram analisadas por espectrometria de massa com ionização do 

tipo MALDI (matrix-assisted laser dissortion ionization), analisador de massa do tipo 

TOF (Time-of-flight) em espectrômetro MALDI-TOF/TOF Autoflex Speed (Bruker 

Daltonics, Billerica, EUA). 

A matriz utilizada foi o ácido 4-hidroxi-α-cyanocinamínico, preparada 

dissolvendo-se 15 mg desta substância em 1 mL de água deionizada: ACN (1:1, v/v) 

contendo TFA 3%. As amostras provenientes das extrações dos géis foram 

solubilizadas em 20 µL de solução 1:1 de água deionizada e ACN. Os peptídeos 

obtidos por HPLC foram solubilizados em 5 µL desta mesma solução. A 3 µL de 

amostra foram adicionados 6 µL de matriz e aplicado em placa metálica (MTP 

AchorChip 384). O calibrante (amostra contendo peptídeos de massa conhecida) foi 

solubilizado em 2 µL de matriz e aplicado na placa. A primeira etapa foi a obtenção dos 

espectros dos peptídeos, feita no método RP 700-3500 Da controlado pelo programa 

FlexControl (Bruker), os melhores espectros foram então selecionados para a 

fragmentação. O método utilizado foi o LIFT, de fragmentação por energia cinética, 

onde os peptídeos ionizados são selecionados de acordo com sua massa e por 

diferença de potencial acelerados até ocorrer sua fragmentação pelo movimento. Os 

espectros de melhor sinal foram então interpretados com auxílio do programa 
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FlexAnalysis (Bruker) e a sequência de aminoácidos dos peptídeos confirmada por 

BlastP. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Determinação da Capacidade Dinâmica de Ligação do FVIII em resina ANX 
Sepharose FF 

 

O perfil de atividade do experimento, apresentado na Figura 8, mostra que as 

perdas de FVIII começam a aumentar a partir de 10 VC de plasma aplicado, isto é, a 

partir da fração FT 5, onde ocorre saturação da resina e a proteína não se liga mais a 

coluna. Uma pequena perda de FIX é observada nestas frações. 

 

Figura 8 – Cromatograma da purificação em ANX Sepharose FF empregando gradiente linear 
de 100 a 600 mM de NaCl. 

 

 

O perfil de atividade de FVIII e FIX, mostrado na Figura 9, indica que o pico do 

FVIII é bem mais largo que o pico e do FIX. O FIX elui entre as frações 5 (a 

concentração de NaCl é de aprox. 319 mM) e 12 (a concentração de NaCl é 599 mM). 

O FVIII inicia a eluição na fração 3, onde a concentração de NaCl é de 

aproximadamente 219 mM e vai até a fração 20 com concentração de NaCl de 600mM. 

Portanto, estas proteínas coeluem quando aumentamos a concentração de NaCl para 

600 mM no tampão citrato. Nas tabelas do ANEXO A estão apresentados os dados 

numéricos deste gráfico. 
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Figura 9 – Atividade de FVIII e FIX em ANX Sepharose FF empregando gradiente linear de 100 
a 600 mM de NaCl. 

 

Determinação da capacidade de ligação à resina ANX Sepharose FF e perfil de 
eluição em gradiente linear de 100 a 600 mM de NaCl dos fatores de coagulação 
FVIII e FIX.  

 

Os géis de poliacrilamida apresentados na Figura 10 mostram o perfil proteico da 

purificação. A fração do Flow Through foi coletada de 2 em 2 VC e testada para 

atividade de FVIII e FIX.  

 

Figura 10 – Análise em gel de poiliacrilamida 7,5% em condições redutoras da determinação da 
capacidade de ligação do FVIII à resina ANX Sepharose FF empregadno gradiente 
linear de 100 a 600 mM de NaCl. 

 

Canaletas: 1. Marcador de massa molecular; 2. Plasma; 3 a 14. Flow Through 
dividido em 2 VC cada fração (1 até 12); 15. Reequilíbrio; 16 à 35 correspondem às 
frações F1 até F20.   
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Grande parte das proteínas não é adsorvida, entre as quais a albumina. A 

concentração total de proteínas em cada fração está no ANEXO A. O resultado 

apresentado na Figura 9 mostra que tanto o FVIII quanto o FIX eluiram com o aumento 

da concentração de NaCl, como era esperado. Entretanto, houve sobreposição dos 

picos de FVIII e FIX com o aumento da concentraçao do sal. Não houve uma boa 

separação entre as duas proteínas com uso do gradiente de NaCl, razão pela qual foi 

feito este estudo com gradiente de CaCl2 para eluição das proteínas dependentes de 

vitamina K. 

 

4.2 Escolha da coluna de troca aniônica 

 

4.2.1 Purificação em resina Q Sepharose FF empregando gradiente linear de CaCl2 de 
5 a 100 mM 

 

O cromatograma da purificação está apresentado na Figura 11, com o gradiente 

linear de 5 a 100 mM de CaCl2 em detalhe. No gradiente linear de CaCl2 foram 

coletadas 16 frações de 28 mL.  

 

Figura 11 – Cromatograma da purificação em Q Sepharose FF empregando gradiente linear de 
5 a 100 mM de CaCl2. Os picos do gradiente são apresentados em detalhe. 
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A Figura 12 mostra que o FIX elui entre as frações 3 (a concentração de CaCl2 é 

de aprox. 7 mM) e 7 e o FVIII inicia a eluição na fração 6, onde a concentração de 

CaCl2 é de aproximadamente 21 mM e vai até a fração 13.  Portanto, não houve uma 

boa separação entre as duas proteínas. No ANEXO B estão apresentados os dados 

numéricos deste gráfico. 

 

Figura 12 – Atividades de FVIII e FIX recuperadas na purificação em Q Sepharose FF 
empregando gradiente linear de 5 a 100 mM de CaCl2. 

 

 

Os géis de poliacrilamida apresentados na Figura 13 mostram o perfil proteico da 

purificação. Grande parte das proteínas presentes na amostra de entrada não é 

adsorvida (fração Flow Through), entre as quais a albumina. A figura 13B mostra o perfil 

proteico do gradiente linear em 16 frações com 28 mL cada. As bandas mais intensas 

correspondem aos picos observados no cromatograma. É possível observar que 

proteínas que não são fatores dependentes de vitamina K, que tem entre 50 e 70 kDa, 

eluem também com o aumento da concentração de Ca2+. A concentração total de 

proteínas em cada fração e os testes de atividade estão no ANEXO B.  
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4.2.2 Purificação em resina ANX Sepharose FF empregando gradiente linear de CaCl2 
de 5 a 25 mM 

 

O cromatograma da purificação, apresentado na Figura 14, mostra que no 

gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2 , coletado em 16 frações de 30 mL, são eluídos 

2 picos. As atividades dos fatores dependentes de vitamina K, FII e FIX, estão 

mostrados na Figura 15. O FIX começa a ser eluído um pouco antes do FII, com aprox. 

CaCl2 10,33 mM. Os resultados da atividade dos fatores de coagulação indicam que 

estas proteínas correspondem ao segundo pico do gradiente apresentado no detalhe da 

Figura 14. Os dados numéricos dos testes de atividade e frações que não 

apresentaram atividade podem ser encontrados no ANEXO C. O perfil de eluição 

destas proteínas e a concentração média de cálcio nas frações indicam que CaCl2 25 

mM pode ser empregado para eluir completamente as proteínas dependentes de 

vitamina K da coluna. Também é possível observar que as proteínas presentes no 

primeiro pico do gradiente poderiam ser eliminadas com uma lavagem com CaCl2 

próximo da concentração de 10 mM. 

 

Figura 13 – Análise em gel de poiliacrilamida 7,5% em condições redutoras da purificação em Q 
Sepharose FF. 

       (A)                                          (B) 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 1. Marcador de massa molecular; 2. Plasma;. 3. Flow through; 4. Reequilíbrio; 5. 
200A; 6. Pool do gradiente linear de CaCl2; 7. 200B; 8. 500.e (B) 1. Marcador de 
massa molecular; 2 a 17 correspondem às frações F1 até F16 do gradiente linear de 
5 a 100 mM de CaCl2. 
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Neste experimento o FVIII foi eluído com NaCl 500 mM (Figura 16) e separado 

dos fatores dependentes de vitamina K, com recuperação de 51% de atividade fator de 

purificação de 157 vezes. 

 

Figura 14 - Cromatograma da purificação em ANX Sepharose FF empregando gradiente linear 
de 5 a 25 mM de CaCl2. Os picos do gradiente são apresentados em detalhe. 

 

Os géis de poliacrilamida da Figura 17 mostram o perfil proteico da purificação. 

Grande parte das proteínas presentes na amostra de entrada, como mostra o perfil do 

Flow Through (Figura 17A). Este resultado é semelhante ao encontrado na purificação 

em Q Sepharose FF. A figura 17B mostra o perfil proteico do gradiente linear das 16 

frações com 30 mL cada em gel redutor. Neste gel é possível observar bandas acima e 

abaixo da massa esperada para as proteínas dependentes de vitamina K, que tem 

massa entre 50 e 70 kDa. O gel não redutor mostrado na Figura 18 indica que as 

proteínas contaminantes são proteínas de alta massa molecular. Este resultado indica 

que parte das proteínas que eluiram com ao aumento da concentração de CaCl2 não 

são os fatores de coagulação dependentes de vitamina K. Para identificar as estas 

proteínas e entender o mecanismo de eluição as amostras do gradiente foram 

submetidas à análise por espectrometria de massas. A dosagem de proteínas destas 

frações estão descritas no ANEXO C.  
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Figura 15 – Recuperação das atividades de FIX e FII na purificação em ANX Sepharose FF 
empregando gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2. 

 

 

Figura 16 – Recuperação da atividade de FVIII na purificação em ANX Sepharose FF 
empregando gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2. 

 

 

A recuperação de FVIII foi de 51 % na fração de eluição com 500 mM de NaCl. 

 

Os resultados desta purificação indicam que a coluna ANX Sepharose FF foi 

mais eficiente para separar o FVIII das proteínas dependentes de vitamina K do que a 

coluna Q Sepharose FF. Com a separação das proteínas dependentes de vitamina K 
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da fração de eluição com NaCl 500 mM, o fator de purificação do FVIII aumentou de 

100 (IWASHITA, 2012) para 150 vezes. 

 

Figura 17 – Análise em gel de poliacrilamida 7,5% em condições redutoras da purificação em 
ANX Sepharose FF empregando gradiente linear de CaCl2 de 5 a 25 mM. (A) 
Frações de purificação. 

   (A)                                              (B) 

Canaletas: 1. Marcador de massa molecular; 2. Plasma; 3. Flow Through; 4. 
Reequilíbrio; 5. 200A; 6. Pool do gradiente linear de CaCl2; 7. 200B; 8. 500. (B) 
Frações do gradiente linear. Canaletas: 1 Marcador de massa molecular; 2 a 17 
correspondem às frações F1 até F16. 

 
 
Figura 18 – Análise em gel de poliacrilamida 7,5% em condições redutoras da purificação em 

ANX Sepharose FF empregando gradiente linear de CaCl2 de 5 a 25 mM. (A) 
Frações da purificação. 

  (A)                                         (B) 

Canaletas: 1. Marcador de massa molecular; 2. Plasma; 3. Flow Through; 4 
Reequilíbrio; 5 200A; 6. Pool do gradiente linear de CaCl2. 7 200B. 8 500. (B) 
Frações do gradiente linear. Canaletas: 1 Marcador de massa molecular. 2 a 17 
correspondem às frações F1 até F16.  



50 
 

 

4.2.3 Purificação em coluna monolítica e em membrana Sartobind Q 

 

Experimentos realizados em coluna monolítica mostraram que não é possível 

aplicar o plasma diretamente à coluna. Nos experimentos em que o plasma foi aplicado 

à coluna, proteínas contaminantes aderiram tão fortemente à coluna, que não foi 

possível regenerá-la. Em condulta ao suporte técnico do fabricante destas colunas, 

fomos orientados a adicionar detergente ao plasma de entrada. A adição de detergente 

não é interessante, pois a maior parte das proteínas presentes no plasma não é 

adsorvida nesta etapa, sendo necessária uma etapa adicional para a remoção do 

detergente.  

Resultado semelhante foi observado com a membrana Sartobind. Após a 

aplicação do plasma, ocorreu também a adsorção de proteínas, que não puderam ser 

desligadas da coluna, mesmo com lavagens empregando NaOH 1M e NaCl 2M. 

Embora fosse possível continuar utilizando a membrana, o fluxo de trabalho diminuiu de 

20 mL/min para 1 mL/min. 

Os resultados obtidos indicam que a coluna ANX Sepharose FF é a coluna mais 

eficiente para o presente estudo, foi, portanto, usada em todos os experimentos 

subsequentes. Em seguida foram realizados estudo para determinar o tampão de 

eluição das proteínas dependentes de vitamina K. 

 

4.3 Escolha do tampão 

 

O método de purificação estudado neste trabalho prevê uma eluição com 

aumento da concentração de íons Ca2+. Por outro lado, sabe-se que o tampão citrato 

tem capacidade para quelar este metal e que é requerido nas etapas iniciais de 

purificação de FVIII, para garantir a manutenção da atividade desta proteína. 

Para verificar se na ausência do citrato as proteínas dependentes de vitamina K 

poderiam ser eluídas com menor concentração de Ca2+, foram testados os tampões, o 

2-(N-morfolino)etanosulfônato (MES) e o bis(2-hidroxietil)amino-tris(hidroximetil)metano 

(Bis-Tris), que são 2 tampões que com pKa próximo ao pH de trabalho (pH 6,0) e ligam-

se fracamente ao Ca2+. 
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4.3.1 Purificação empregando tampão Bis-Tris 

 

O cromatograma da purificação, apresentado na figura 19, mostra que no 

gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2 em tampão Bis-Tris, coletado em 16 frações de 

30 mL, apenas um pico largo é eluído. O FIX eluiu parcialmente no gradiente de CaCl2, 

parcialmente na fração 500 (Figura 20). Este resultado mostra que a elevação da 

concentração de Ca2+ para 25 mM não foi suficiente para desligar totalmente o FIX da 

coluna. Portanto, o tampão citrato foi mais eficiente para eluir as proteínas dependentes 

de vitamina K do que o Bis-Tris.  

O FVIII, que eluiu com NaCl 500 mM, foi recuperando com 67% de atividade 

(Figura 21). Os dados numéricos dos testes de atividade e frações que não 

apresentaram atividade podem ser encontrados no ANEXO D. 

  

Figura 19 - Cromatograma da purificação em ANX Sepharose FF empregando gradiente linear 
de 5 a 25 mM de CaCl2 e tampão Bis-Tris. O pico do gradiente está apresentado no 
detalhe. 
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Figura 20 - Recuperação da atividade de FIX na purificação em ANX Sepharose FF 
empregando gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2 e tampão Bis-Tris. 

 

 

Figura 21 - Recuperação da atividade de FVIII na purificação em ANX Sepharose FF 
empregando gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2 e tampão Bis-Tris. 
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Os géis de poliacrilamida da Figura 22 mostram o perfil proteico da purificação. 

Comparando-se os géis das Figuras 22A e 17A é possível observar que o perfil proteico 

das frações empregando citrato e Bis-Tris são diferentes. A figura 22B mostra o perfil 

proteico do gradiente linear das 16 frações com 30 mL cada em gel redutor. Neste gel é 

possível observar que tanto as bandas das proteínas dependentes de vitamina K (entre 

50 e 70 kDa) como das proteínas contaminantes estão mais concentradas entre as 

frações 6 a 11, enquanto o gel da Figura 17B mostra que há uma concentração maior 

de proteínas nas frações 5 e 6 e outra entre as frações 10 e 11, compatível com o perfil 

dos cromatogramas, no qual a eluição das proteínas com o aumento da concentração 

de Ca2+ na presença de tampão citrato apresentou 2 picos e na presença de Bis-Tris 

apenas um. Portanto, na presença do tampão citrato houve uma melhor separação 

entre o FIX (segundo pico) e as proteínas contaminantes (primeiro pico). Os dados 

numéricos para esta purificação estão descritos no ANEXO D. 

 

Figura 22 – Géis de poliacrilamida 7,5% em condições redutoras da purificação em ANX 
Sepharose FF empregando gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2 e tampão 
Bis-Tris. 

   (A)                                                 (B)  

 

 

 

 

 

 

 

(A) Frações da purificação. Canaletas: 1. Marcador de massa molecular; 2. 
Plasma; 3. FlowThrough; 4. Reequilíbrio; 5. 200A; 6. Pool do gradiente linear de 
CaCl2; 7. 200B; 8. 500; (B) Frações do gradiente de CaCl2. Canaletas: 1. 
Marcador de massa molecular; 2 a 17 correspondem às frações F1 até F16. 
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4.3.2 Purificação empregando tampão MES 

 

O cromatograma da purificação, apresentado na Figura 23 mostra que no 

gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2 em tampão MES, coletado em 16 frações de 30 

mL, apenas um pico largo é eluído. O FIX não foi eluído completamente no gradiente de 

CaCl2, parte foi eluído na fração 500 (Figura 24), assim como observado na purificação 

em tampão Bis-Tris (Figura 20). Os géis apresentados nas Figuras 22 e 26 mostram 

que o perfil de eluição das proteínas nos tampões Bis-tris e MES são semelhantes. 

Neste experimento o FVIII foi eluído com NaCl 500 mM com recuperação de 52% 

de atividade (Figura 25). Os dados numéricos dos testes de atividade e frações que não 

apresentaram atividade podem ser encontrados no ANEXO E. 

 

Figura 23 - Cromatograma da purificação em ANX Sepharose FF empregando gradiente linear 
de 5 a 25 mM de CaCl2 e tampão MES. O pico do gradiente está apresentado no 
detalhe. 

 

 

Os resultados mostram que os tampões Bis-Tris e MES apresentaram menor 

eficiência na eluição das proteínas dependentes de vitamina K por pseudiafinidade do 

que o tampão citrato, o aumento da concentração de CaCl2 não foi suficiente para 
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desligar estas proteínas da coluna, não sendo possível separar totalmente estas 

proteínas do FVIII. O tampão citrato foi o tampão de escolha para a purificação. 

 

Figura 24 - Atividade de FIX na purificação em ANX Sepharose FF empregando gradiente linear 
de 5 a 25 mM de CaCl2 e tampão MES. 

 

 

Figura 25 - Atividade de FVIII na purificação em ANX Sepharose FF empregando gradiente 
linear de 5 a 25 mM de CaCl2 e tampão MES. 
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Figura 26 - Análise de gel de poliacrilamida 7,5% em condições redutoras da purificação em 
ANX Sepharose FF empregando gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2 e tampão 
MES. (A) Frações da purificação. 

(A)                                     (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canaletas: 1. Marcador de massa molecular; 2. Plasma; 3. FlowThrough; 4. 
Reequilíbrio; 5. 200A; 6. Pool do gradiente linear de CaCl2; 7. 200B; 8. 500; (B) 
Frações do gradiente de CaCl2. Canaletas: 1. Marcador de massa molecular; 2 a 
17 correspondem às frações F1 até F16. 

 

4.4 Purificação com gradiente em degrau e identificação das proteínas que eluem 
com Ca2+ 

 

Com o objetivo de estudar a viabilidade de escalonar o método, foram realizadas 

purificações em que a eluição das proteínas com CaCl2 foi feita em degrau. Observando 

os resultados da purificação empregando gradiente linear de Ca2+, descrito no item 

4.2.2, a concentração de CaCl2 escolhida para eluir as proteínas dependentes de 

vitamina K foi 25 mM. Também foi observado que proteínas que não pertencem a esta 

família coeluem. Por esta razão foram realizadas análises por espectrometria de 

massas para identificar estas proteínas.  

 

4.4.1 Purificação empregando eluição em degrau com CaCl2 25 mM 

 

O cromatograma da purificação, apresentado na figura 27, mostra que dois picos 

muito próximos são eluídos com CaCl2 25 mM em tampão citrato. A Proteína C foi 

recuperada com 44% de atividade e eluiu completamente com o aumento da 

concentração de CaCl2 (Figura 28). O FVIII eluiu com NaCl 500 mM e foi recuperado 
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com 67% de atividade (Figura 29). Os dados numéricos dos testes de atividade podem 

ser encontrados no ANEXO F. 

 

Figura 27 - Cromatograma da purificação empregando eluição em degrau com CaCl2 25 mM. 
Os picos da eluição com CaCl2 25 mM estão apresentado no detalhe. 

 

 

Figura 28 - Atividade de Proteína C em purificação empregando gradiente em degrau com 
CaCl2 25 mM. 
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Figura 29 - Atividade de FVIII em purificação empregando gradiente em degrau com CaCl2 25 
mM. 

 

 

Os géis de poliacrilamida da Figura 30 mostram o perfil proteico da purificação. A 

Figura 30A é um gel 7,5% e o gel da figura 30B é um gel em gradiente de 5 a 15%. As 

bandas da fração eluída com CaCl2 25 mM (canaleta 6 dos 2 géis) identificadas com 

uma flecha foram analisadas por espectrometria de massas e as letras indicam as 

bandas em que as proteínas foram identificadas. 

A partir da identificação das sequências dos peptídeos mostrados na Tabela 7, 

foram identificadas as seguintes proteínas: (A) C4b Binding Protein. (B) Fibrinogênio. 

(C) Complemento C4. (D) Protrombina (FII). Somente FII foi encontrada pertencente as 

proteínas dependentes de vitamina K, provavelmente por ser a mais abundante. 
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Figura 30 – Análise em gel de poliacrilamida 7,5% (A) e 5 a 15% (B) em condições redutoras da 
purificação empregando gradiente em degrau com CaCl2 25 mM. 

                       (A)                                                            (B) 

 

 

 

 

 

 

 

Canaletas: 1. Marcador de massa molecular; 2. Plasma; 3. Flow through; 4. 
Reequilíbrio; 5. 200A; 6. CaCl2 25 mM A; 7; CaCl2 25 mM B; 8. CaCl2 25 mM C; 9. 
200B; 10. 500. As flechas indicam as bandas nanlisadas por espectrometria de 
massas. As proteínas identificadas foram: [A] C4b Binding Protein. [B] Fibrinogênio. 
[C] Complemento C4. [D] Protrombina (FII). 

 

Tabela 7 – Fragmentos de peptídeos identificados por espectrometria de massas da purificação 
empregando gradiente em degrau com CaCl2 25 mM.  

__________________________________________________________________________________ 

Proteína Fragmento 
Massa 
obtida 
(m/z) 

Massa 
calculada 

(m/z) 

Massa da 
proteína 

(kDa) 

Identificação 
nos géis 

C4bBP 
(K)EDVYVVGTVLR 1249,7 1249,7 

570 [A] (K)LSLEIEQLELQR 1470,9 1470,8 
(R)KPDVSHGEMVSGFGPIYNYK* 2241,1 2241,1 

Fibrinogênio (R)HQLYIDETVNSNIPTNLR 2127,3 2127,1 340 [B] 

Complemento 
C4 

(K)ACYYPR 990,5 990,4 

202 [C] 

(R)GLQDEDGYR 1052,6 1052,5 
(A)SATLYDYYNPER** 1491,8 1491,7 

(R)YIYGKPVQGVAYVR 1613 1612,9 
(R)GHLFLQTDQPIYNPGQR 1984,6 1984,4 

(R)LTVAAPPSGGPGFLSIERPDSRPPR 2574,6 2574,4 
(R)YVSHFETEGPHVLLYFDSVPTSR 2680,5 2680,3 

Protrombina 
(FII) 

(K)YGFYTHVFR 1189,7 1189,6 
70 [D] (R)TATSEYQTFFNPR 1561,9 1561.7 

(K)LAACLEGNCAEGLGTNYR 1854,8 1853 

A digestão por tripsinólise gera peptídeos com resíduos terminados em arginina (R) 
ou lisina (K), onde esta enzima realiza a clivagem. 
* As metioninas identificadas se apresentam metoxiladas. 
** Foi encontrado um resíduo de alanina na quebra, diferente do esperado pela 
tripsinólise que faz a clivagem em arginina ou lisina. 
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4.4.2 Análise das proteínas eluídas em gradiente linear de CaCl2 de 5 a 25 mM (item 
4.2.2) 

 

Na análise das bandas das proteínas que eluiram com CaCl2 25 mM foram 

identificadas somente 4 proteínas. Para fazer uma análise mais minucioa das proteínas 

que eluem com o gradiente de Ca2+, analisamos as frações recolhidas na purificação 

feita com gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2, descrita no item 4.2.2. Os géis de 

poliacrilamida 7,5% (Figura 31A) e 10% (Figura 31B) mostram o perfil proteico do 

gradiente. As flechas indicam as bandas que foram analisadas e a Tabela 8 mostra os 

peptídeos sequenciados e as proteínas identificadas. 

As proteínas identificadas foram as mesmas encontradas na análise anterior. 

Devido à melhor resolução das bandas próximas ao FII (72 kDa) no gel 10%, a proteína 

C4b binding protein (C4bBP), identificada com a letra [A], foi somente identificada neste 

gel (Figura 31B). Sua presença pode ser explicada pelo fato de esta proteína encontrar-

se na circulação complexada com a Proteina S, que é uma proteína dependente de 

vitamina K. O Fibrinogênio [B] foi identificado nas frações 2 (canaleta 3, Figura 31A) e 

fração 4 (canaleta 5, Figura 31B). Embora bandas com tamanho e perfil semelhantes 

tenham sido analisadas, nas frações 9, 12 e 15 (canaletas 10, 13 e 16, Figura 31A), não 

foi possível identificá-las. O Complemento C4 [C] foi identificado em todas as frações 

analisadas. O FII [D] foi identificada nas frações 7 (canaleta 8, Figura 31B) e 9 e 12 

(canaleta 10 e 13, Figura 31A). Este resultado condiz com as análises de atividade 

apresentadas, pela espectrometria de massas identificamos FII nas frações 7, 9 e 12 ao 

passo que no teste de atividade encontramos FII da fração 7 até 13.  

 

4.4.3 Purificação empregando gradiente em degrau de CaCl2 10 e 25 mM 

 

Para aumentar a pureza das proteínas dependentes de vitamina K, foi 

introduzido uma lavagem com CaCl2 10 mM. A Figura 32 mostra o cromatograma desta 

purificação. A recuperação de atividade do FIX e do FII na fração CaCl2 25 mM foi 

acima de 100%, que pode ser justificado pela eliminação de algum inibidor presente 

nas amostras (Figura 33). A recuperação da atividade da Proteína C foi de 55% na 

mesma fração. (Figura 33). O FVIII eluiu com NaCl 500 mM (Figura 34) e a recuperação 
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da atividade foi de 58% e fator de purificação de 220 vezes (ANEXO G). Os dados 

numéricos dos testes de atividade podem ser encontrados no ANEXO G. 

 

Figura 31- Análise em gel de poliacrilamida 7,5% (A) e 10% (B) em condições redutoras das 
frações do gradiente de CaCl2 da purificação em ANX Sepharose FF em gradiente 
linear de 5 a 25 mM de CaCl2. 

(A)                                                                      (B) 

 

Canaletas: 1. Marcador de massa molecular; 2 a 17 correspondem às frações F1 
até F16. Proteínas identificadas: [A] C4b Binding Protein. [B] Fibrinogênio. [C] 
Complemento C4. [D] Protrombina (FII). 

Tabela 8- Fragmentos de peptídeos identificados por espectrometria de massas da purificação 
em ANX Sepharose FF empregando gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2. 

__________________________________________________________________________________ 

Proteína Fragmento 
Massa 
obtida 
(m/z) 

Massa 
calculada 

(m/z) 

Massa da 
proteína 

(kDa) 

Identificação 
nos géis 

C4bBP (K)YGFYTHVFR 1470,9 1470,8 570 [A] 

Fibrinogênio 

(K)GLIDEVNQDFTNR 1520,7 1520,7 

340 [B] (K)IHLISTQSAIPYALR 1683,1 1683 

(K)HQLYIDETVNSNIPTNLR 2127,1 2127,1 

Complemento 
C4 

(R)SFFPENWKWR 1381,7 1381,7 

202 [C] 

(R)TTNIQGINLLFSSR 1563,8 1563,8 
(R)YIYGKPVQGVAYVR 1612,8 1612,9 

(K)VGLSGMAIADVTLLSGFHALR* 2144,4 2144,2 
(R)ALEILQEEDLIDEDDIPVR 2225,0 2225,1 

(R)VTASDPLDTLGSEGALSPGGVASLLR 2483,2 2483,4 
(R)LTVAAPPSGGPGFLSIERPDSRPPR 2574,3 2574,4 

(R)YVSHFETEGPHVLLYFDSVPTSR 2680,4 2680,3 
(R)STQDTVIALDALSAYWIASHTTEER 2778,2 2778,4 

(R)ECVGFEAVQEVPVGLVQPASATLYD
YYNPER 

3514,8 3514,7 

Protrombina 
(FII) 

(K)YGFYTHVFR 1189,6 1189,6 
70 [D] 

(R)TATSEYQTFFNPR 1561,8 1561,7 

A digestão por tripsinólise gera peptídeos com resíduos terminados em arginina (R) 
ou lisina (K), onde esta enzima realiza a clivagem. 
* As metioninas identificadas se apresentam metoxiladas. 
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Figura 32 - Cromatograma da purificação empregando gradiente em degrau de CaCl2 10 e 25 
mM. O pico de eluição com CaCl2 25 mM está apresentado no detalhe. 

 

 

Figura 33 - Atividades de FIX, FII e PC nas frações da purificação empregando gradiente em 
degrau de CaCl2 10 e 25 mM. 
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Figura 34 - Atividade de FVIII nas frações da purificação empregando gradiente em degrau de 
CaCl2 10 e 25 mM. 

 

O gel de poliacrilamida 7,5% da Figura 35A mostra o perfil proteico da 

purificação. A lavagem com CaCl2 10 mM possibilitou a remoção, ainda que parcial, de 

proteínas contaminantes da fração eluída com CaCl2 25 mM. A concentração total de 

proteínas em cada fração está no ANEXO G. 

 

Figura 35 – Purificação empregando gradiente em degrau de CaCl2 10 e 25 mM. (A) Análise em 
gel de poliacrilamida 7,5% em condições redutoras das frações da purificação. 

(A)                                                         (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canaletas: 1. Marcador de massa molecular; 2. Plasma; 3. Flow Through; 4. 
Reequilíbrio; 5 200A; 6. 10 mM CaCl2; 7. 25 mM CaCl2; 8. 200B; 9. 500. (B) Análise 
em gel de poliacrilamida 6,0% em condições redutoras da fração CaCl2 25 mM. As 
flechas indicam as bandas ananlisadas por espectrometria de massas. As proteínas 
identificadas foram: [A] C4b Binding Protein, [B] Fibrinogênio, [C] Complemento C4, 
[D] Protrombina (FII), [E] Fator IX e [F] Proteína Z.  
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O gel não redutor da fração 25 mM (Figura 35B) mostra que as proteínas 

contaminantes são proteínas de alta massa molecular (maior que 116 kDa.). Para a 

identificação das proteínas que eluem com CaCl2 25 mM, a amostra da fração foi 

aplicada nas 9 canaletas e as bandas numeradas de 1 a 9 no lado direito do gel foram 

excisadas e submetidas a tripsinólise, após redução com DTT e alquilação com 

iodoacetamida. De cada uma das 9 amostras, parte foi separada para ser diretamente 

analisada no espectrômetro de massas e parte foi purificada em HPLC. Os picos 

recolhidas destas purificações totalizaram 45 amostras. A Figura 36 mostra a corrida da 

banda 9 do gel. A partir da análise em triplicata dos espectros das 63 amostras (as 

amostras foram extraídas duas vezes dos géis), foram identificadas 6 proteínas. Os 

resultados obtidos encontram-se resumidos na Tabela 9. As proteínas identificadas 

foram: [A] C4b Binding Protein, [B] Fibrinogênio, [C] Complemento C4, [D] Protrombina 

(FII), [E] Fator IX e [F] Proteína Z, esta última foi identificada apenas na corrida por 

HPLC da banda 9. Neste experimento foi possível identificar duas proteínas 

dependentes de vitamina K que não foram identificadas anteriormente: FIX e Proteína 

Z.  

 

Figura 36 – Figura 36– Cromatograma da corrida 9 das amostras purificadas em HPLC C-18. 
As setas indicam aos picos analisados por espectrometria de massas. Foi 
identificada a Proteína Z [F]. 
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Tabela 9 - Fragmentos de peptídeos identificados por espectrometria de massas da purificação 
empregando gradiente em degrau de CaCl2 10 e 25 mM. 

___________________________________________________________________________________ 

Proteína Fragmento Massa 
obtida 
(m/z) 

Massa 
calculada 

(m/z) 

Massa da 
proteína 

(kDa) 

 

C4bBP (R)FSAICQGDGTWSPR** 1581,8 1581 570 [A] 

(R)GVGWSHPLPQCEIVK** 1707,0 1707 

Complemento 
C4 

(R)SFFPENWLWR 1381,7 1381,5 202 [B] 

(R)YIYGKPVQGVAYVR 1612,9 1612,9 

(R)ALEILQEEDLIDEDDIPVR 2225,2 2225,4 

Fibrinogênio (K)VQHIQLLQK 1106,9 1106,6 340 [C] 

(K)YEASLITHDSSIR 1492,0 1491,6 

(T)ADSGEGDFLAEGGGVR*** 1536,0 1536,5 

Protrombina 
(FII) 

(K)YGFYTHVFR 1189,6 1189,5 70 [D] 

(R)TATSEYQTFFNPR 1561,8 1561,6 

(K)GQPSVLQVVNLPVERPVCR** 2232,3 2232 

(K)HQDFNSAVQLVENFCR** 1963,9 1963 

(R)SEGSSVNLSPPLEQCVPDR** 2071,0 2071 

(R)ITDNMFCAGYKPDEGKR*,** 2018,0 2018 

Proteína Z (K)DFAEHLLIPR 1210,9 1210,6 62 [F] 

Fator IX (K)FGSGYVSGWGR 1172,7 1172,5 56 [E] 

(K)SCEPAVPFPCGR** 1376,8 1707 

A digestão por tripsinólise gera peptídeos com resíduos terminados em arginina (R) ou 
lisina (K), onde esta enzima realiza a clivagem. 
* As metioninas identificadas se apresentam metoxiladas. 
** As cisteínas estão alquiladadas e se encontram na forma de carbamidometil-
cisteína. 
*** Foi encontrado um resíduo de treonina na quebra, diferente do esperado pela 
traipsinólise que faz a clivagem em arginina ou lisina. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Em uma planta genérica de produção de hemoderivados as purificações 

empregam o método tradicional de Cohn acrescido de etapas cromatográficas (Figura 

5). A partir da precipitação do plasma em baixas temperaturas são obtidas duas frações 

denominadas criopobre e crioprecipitado. A fração criopobre é enriquecida com as 

proteínas do complexo protrombínico, também conhecidas como fatores de coagulação 

dependentes de vitamina K. Estas proteínas são normalmente separadas da fração 

criopobre por cromatografia de troca aniônica. O crioprecipitado é enriquecido de FVIII, 

que é também separado numa primeira etapa de purificação por cromatografia de troca 

aniônica. 

No nosso laboratório temos estudado a purificação de VIII a partir de plasma, 

sem a separação do crioprecipitado. Verificamos que o FVIII, que é uma proteína 

bastante lábil, mantém-se estável na presença de citrato em pH 6,0 ao longo do 

processo, realizado à temperatura ambiente. Entretanto, as proteínas dependentes de 

vitamina K coeluem. A separação do FVIII das proteínas dependentes de vitamina K é 

necessária não somente para a obtenção dos fatores de coagulação purificados, mas 

também porque o FVIII é substrato natural de duas proteínas dependentes de vitamina 

K ativadas, o FIIa e o FXa. Empregando uma segunda etapa cromatográfica, FVIII e 

complexo protrombínico foram separados por gel filtração (CHENG et al., 2010) ou em 

coluna de afinidade a metal (IWASHITA, 2012; RODRIGUES et al., 2014). 

O emprego da cromatografia de pseudoafinidade em coluna de troca aniônica foi 

descrito há mais de 20 anos para a purificação de fatores da coagulação dependentes 

de vitamina K recombinantes a partir dos meios de cultura (YAN, 1996; RIBEIRO et al., 

2013). Através da ligação com o íon cálcio, os fatores da coagulação dependentes de 

vitamina K sofrem uma mudança conformacional que modificam as cargas da superfície 

destas proteínas aumentando ou diminuindo sua afinidade pela coluna (YAN, 1996). 

Estudos preliminares realizados por Nakao et al., (2014), em coluna ANX 

Sepharose FF, demonstraram que a introdução de uma etapa de lavagem com CaCl2 

entre 2 lavagens com NaCl era eficiente para separar as proteínas dependentes de 

vitamina K do FVIII. 
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Neste trabalho, continuamos os estudos com a coluna ANX Sepharose FF e 

testamos mais 3 colunas: Q Sepharose FF, a membrana Sartobind Q 1mL (Sartorius) e 

coluna monolítica CIM Multus QA-8 (Bia Separations). Em seguida, testamos os 

tampões Bis-Tris e MES e comparamos os resultados com os encontrados com os 

resultados do tampão citrato. Finalmente, com o objetivo de escalonar o método, 

testamos 2 gradientes de Ca2+ em degrau e identificamos as proteínas que eluem no 

gradiente de cálcio. 

Nos experimentos com a Q Sepharose FF e gradiente linear de CaCl2 de 5 a 100 

mM, foi observado que tanto as proteínas dependentes de vitamina K quanto o FVIII 

eluíram durante o gradiente e que não houve uma boa separação entre as proteínas do 

complexo e o FVIII. Este resultado indica que a interação do FVIII com a resina Q é 

mais fraca do que com a resina ANX, pois nas mesmas condições experimentais o FVIII 

não foi deslocado da coluna ANX. Por outro lado, a eluição do FVIII no gradiente de 

CaCl2 poderia resultar em um aumento no grau de pureza desta proteína. Por esta 

razão, foram realizados experimentos com gradiente em degrau de CaCl2, mas em 

nenhum foi possível separar totalmente estas proteínas.  

Experimentos realizados em membrana e coluna monolítica mostraram que, 

apesar destes suportes cromatográficos serem alternativas interessantes na purificação 

dos fatores de coagulação por permitirem alto fluxo de trabalho, a aplicação de plasma 

puro a estas colunas levou ao entupimento destes suportes. Os resultados obtidos 

indicam que a membrana e a coluna monolítica não servem para o propósito deste 

estudo. 

Entre as colunas testadas, a ANX Sepharose FF apresentou melhores 

resultados. Inicialmente, em purificação empregando gradiente linear de 5 a 25 mM 

CaCl2, observamos que a maior parte das proteínas não são adsorvidas pela coluna. 

Uma lavagem com 200 mM de NaCl é realizada para remoção de proteínas que não 

são de interesse, seguido das eluições com CaCl2. Na fração do gradiente linear 

observamos dois picos. Os testes de atividade mostram que o segundo pico 

corresponde aos fatores dependentes de vitamina K. Testes de dosagem de atividade 

mostram que há uma pequen diferença no volume de CaCl2 necessário para eluir o FIX 

e o FII. O FIX requer uma menor concentração de CaCl2 para se desligar da coluna. No 
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máximo do pico a concentração estimada de CaCl2 é de 12 mM. O FVIII foi eluído com 

NaCl 500 mM, livre dos fatores dependentes de vitamina K, com recuperação de 51% 

de atividade e fator de purificação de 157 vezes. Em experimentos de purificação 

empregando coluna ANX Sepharose FF, sem a eluição com gradiente de CaCl2, a 

recuperação de atividade de FVIII foi de 69 ± 18 e o fator de purificação 110 ± 11 vezes 

(IWASHITA, 2012). Portanto, a recuperação da atividade está dentro do valor esperado. 

O aumento do fator de purificação, devido à separação das proteínas dependentes de 

vitamina K e de outras proteínas contaminantes, foi significativo.  

O tampão citrato é empregado nas purificações de FVIII por apresentar atividade 

anticoagulante, entretanto também é capaz de quelar o íon Ca2+, por esta razão foram 

testados outros dois tampões. Em purificações de Proteína C recombinante com 

tampão Tris pH 7,4 foi observado que esta proteína elui com 9 mM de CaCl2 em coluna 

de troca aniônica mono Q e Q Fast Flow (YAN, 1996). O tampão Bis-Tris foi escolhido 

por ter estrutura semelhante ao Tris e pKa 6,31 e o tampão MES escolhido por possuir 

pKa 6,15. Estes tampões não possuem capacidade de quelar cálcio e podem ser 

utilizados no pH dos experimentos deste trabalho (pH 6,0). Empregando tampão Bis-

Tris, o FIX começou a eluir com aproximadamente CaCl2 7 mM e apresentou atividade 

em todas frações do gradiente, que foi até CaCl2 25 mM. Entretanto, a dessorção não 

foi completa no gradiente, 20% de atividade foi observada na eluição com NaCl 500 mM 

(Figura 20). A purificação com tampão MES apresentou perfil semelhante ao tampão 

Bis-Tris (Figura 24). O FIX começou a eluir com CaCl2 9 mM. Também ao redor de 20% 

de FIX estava presente na fração eluída com NaCl 500 mM, junto com o FVIII (Figura 

24). Embora os tampões Bis-Tris e MES não se liguem fortemente aos íons Ca2+, não 

foi possível eluir totalmente o FIX da coluna com CaCl2 25 mM, como ocorre no 

experimento com tampão citrato. Era esperado que na ausência de citrato, o acesso 

das proteínas dependentes de vitamina K aos íons de Ca2+ fosse maior, possibilitando a 

eluição destas proteínas com menor concentração de Ca2+. Os resultados obtidos 

indicam que esta hipótese não está correta, a presença do citrato favoreceu a mudança 

conformacional das proteínas dependentes de vitamina K e o seu desligamento da 

coluna. Portanto, o tampão citrato foi o tampão escolhido para a purificação. 
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Visando o escalonamento da purificação, ficou estabelecido o uso da coluna 

ANX Sepharose FF e a eluição das proteínas com o tampão citrato. A concentração de 

CaCl2 para a purificação em degrau estabelecida foi a de 25 mM, para que a 

recuperação das proteínas dependentes de vitamina K.  Para aumentar a pureza das 

proteínas eluídas com CaCl2, foi introduzido uma lavagem com CaCl2 10 mM.  

Além disso, o volume de plasma aplicado foi dobrado para 10 VC. No 

experimento para a determinação da capacidade dinâmica de ligação de FVIII à coluna 

ANX Sepharose FF foram aplicados 20 VC de plasma fresco congelado. A análise da 

atividade de FVIII nas frações recolhidas mostrou que após 10 VC de plasma aplicados 

esta coluna começou a perder capacidade de adsorver o FVIII. 

O teste para ajuste de pH do plasma em linha, empregando uma solução de 

citrato 25 mM, simulando um processo de produção foi bem sucedido, uma vez que o 

perfil de eluição das proteínas foi semelhante ao observado nas purificações em que o 

ajuste de pH foi realizado antes da aplicação do plasma à coluna. A recuperação da 

atividade de FVIII foi de 58,7%, dentro do valor esperado para a purificação, e 

semelhante ao recuperado quando se aplicou metade do volume de plasma. O fator de 

purificação foi de 219 vezes. As 3 proteínas dependentes de vitamina K dosadas, FIX, 

FII e Proteína C, foram recuperadas somente na fração CaCl2 25 mM. A recuperação 

de FIX e de FII foi quantitativa. A recuperação de PC foi de 55,5%.  

As análises por gel de poliacrilameida mostraram que protepinas contaminantes 

estavam presentes na fração eluída com o aumento da concentração de CaCl2. Como o 

mecanismo de eluição com CaCl2 é bastante específico, realizamos análise por 

espectrometria de massas para identificar as proteínas contaminantes e entender a 

presença destas proteínas na fração. A fragmentação de peptídeos por MS/MS-MALDI-

TOF foi feita nas frações eluídas com CaCl2. Foram feitas a partir de quatro 

preparações: gel redutor da fração da purificação em degrau com 25 mM CaCl2, géis 

redutores da purificação em gradiente linear de 5 a 25 mM de CaCl2, géis não-redutores 

da purificação em 10 e 25 mM CaCl2 e separação de peptídeos por HPLC.  

Foram identificadas seis proteínas nas amostras: o C4b Binding Protein, 

Complemento C4, Fibrinogênio, Protrombina (FII) e fator IX, a partir das amostras de 

gel. A partir das amostras oriundas da purificação em HPLC foram identificadas as 



70 
 

 

mesmas proteínas e a Proteína Z. Das proteínas dependentes de vitamina K 

identificadas, somente a protrombina (FII) foi identificada em todas as preparações. Isto 

pode ser explicado pelo fato de o plasma conter esta proteína em maior abundância em 

comparação com as demais proteínas desta família. Enquanto a concentração de FII no 

plasma é de 90 µg/mL, a segunda proteína dependente de vitamina K mais abundante 

é a Proteína S com 30 µg/mL e está complexada com a proteína C4b binding protein, 

as demais proteínas da família encontram-se em concentração mais de 10 vezes 

menor. Somente com a reunião das proteínas provenientes das bandas dos géis não-

redutores foi possível a identificação do fator IX. O fator IX possui concentração 

plasmática de 3 a 5 µg/mL (SCHALLER et al., 2008) e é menor (56 kDa) que a 

Protrombina (72 kDa). A análise por HPLC foi feita no intuito de separar os peptídeos 

obtidos pela tripsinólise e identificar os fatores menos abundantes. A análise de um dos 

picos obtidos na análise por HPLC da amostra 9 possibilitou a identificação de um 

fragmento da Proteína Z, que é um fator dependente de vitamina K de 62 kDa e 

concentração plasmática de 1,2 a 2,9 µg/mL. É muito provável que os fatores 

dependentes de vitamina K não identificados estejam presentes. 

O sistema complemento é composto por proteínas que participam da defesa do 

organismo através da opsonização de patógenos e indução de uma série de respostas 

inflamatórias que auxiliam no combate à infecção. Duas proteínas identificadas, a 

C4bBP e a C4 participam do sistema complemento. O C4bBP é uma proteína de alta 

massa molecular (570 kDa), que além do sistema complemento, participa da 

coagulação através da formação de um complexo com a Proteína S e está presente em 

altas concentrações no plasma (150 µg/mL). A proteína C4 também é uma proteína de 

alta massa molecular (202 kDa) presente em altas concentrações no plasma (600 

µg/mL). 

O Fibrinogênio é uma importante molécula na hemostasia e reparo tecidual. 

Também é uma molécula de alta massa molecular (340 kDa), presente em altas 

concentrações no plasma (3 g/L),  

A presença destas proteínas em concentração semelhante ao longo de todo 

gradiente (Figura 16B) sugere que estas proteínas não eluíram devido ao aumento da 

concentração de CaCl2. A alta concentração e a baixa velocidade de difusão através da 
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resina devido ao tamanho poderiam explicar a presença destas proteínas junto com as 

proteínas dependentes de vitamina K. Concluímos que somente as proteínas 

dependentes de vitamina K eluíram com o aumento da concentração de Ca2+. 

Os resultados apresentados neste trabalho mostraram que o método de 

purificação proposto, em que empregamos uma etapa de gradiente de CaCl2 e uma 

etapa de gradiente de NaCl, pode ser utilizado com sucesso para se obter as proteínas 

dependentes de vitamina K e o FVIII, respectivamente. Estas proteínas foram 

recuperadas com bom rendimento e alto fator de purificação. Em comparação com o 

método tradicional de Cohn, foi possível obter uma fração enriquecidade de FVIII sem a 

necessidade de separação do crioprecipitado. Portanto, não houve necessidade de se 

realizar uma centrifugação ou filtração à baixa temperatura. Após a separação do 

crioprecipitado, a captura do FVIII e das proteínas dependentes de vitamina K é 

realizada empregando separadamente colunas de troca aniônica. O presente método 

possibilitou substituir a etapa de crioprecipitação e 2 cromatografias de troca aniônica 

por uma única etapa de troca aniônica. Finalmente, a fração das proteínas não 

adsorvidas à coluna, que pode ser denominada fração pobre em fatores de coagulação, 

contém mais de 99% das proteínas presentes no plasma e pode ser usada para dar 

continuidade ao fracionamento. 
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6 CONCLUSÕES 

 

- A coluna monolítica e membrana não podem ser usadas para esta purificação porque 

entopem com a aplicação de plasma. 

 

- A coluna ANX Sepharose FF foi escolhida para o estudo do tampão porque 

apresentou melhor separação dos fatores de coagulação dependentes de vitamina K e 

FVIII do que a coluna Q Sepharose FF. 

 

- Os tampões MES e Bis-Tris não foram eficientes para eluir o FIX da coluna, enquanto 

o citrato foi, nas mesmas condições experimentais. 

 

- As proteínas contaminantes (C4bBP, Complemento C4 e Fibrinogênio) na fração 

CaCl2 25 mM não são eluídas pela pseudoafinidade com íos Ca2+. 

 

- O método de purificação estudado, empregando coluna ANX Sepharose FF, 

alternando eluições com NaCl e CaCl2, mostrou-se eficiente para a obtenção das 

frações de FVIII e de proteínas dependentes de vitamina K. 
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ANEXOS 

 

A - Purificação em resina ANX Sepharose FF e gradiente linear de NaCl de 100 a 
600 mM 

 

Dosagem de proteínas totais pelo método de Bradford na purificação em ANX Sepharose FF e 

gradiente linear de NaCl de 100 a 600 mM.  

Amostra Volume da fração (mL) Concentração de Proteínas (mg/mL) Proteína total (mg) 

Plasma 1019,3 52,178 53189 
FT1 101,9 23,650 2411 
FT2 101,9 59,233 6038 
FT3 101,9 56,933 5804 
FT4 101,9 57,699 5882 
FT5 101,9 55,092 5616 
FT6 101,9 79,172 8071 
FT7 101,9 70,583 7195 
FT8 101,9 81,012 8258 
FT9 101,9 65,982 6726 
FT10 101,9 59,847 6101 
FT11 101,9 22,423 2286 
FT12 101,9 0,617 63 

Reequilíbrio 909 0,052 48 
F1 25 0,028 1 
F2 25 0,485 12 
F3 25 0,654 16 
F4 25 1,216 30 
F5 25 1,901 48 
F6 25 2,196 55 
F7 25 2,403 60 
F8 25 1,814 45 
F9 25 1,105 28 

F10 25 0,450 11 
F11 25 0,298 7 
F12 25 0,033 1 
F13 25 0,041 1 
F14 25 0,022 1 
F15 25 0,012 0 
F16 25 0,006 0 
F17 25 0,001 0 
F18 25 0,000 0 
F19 25 -0,002 0 
F20 25 -0,005 0 
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Dosagem da atividade de FVIII na purificação em ANX Sepharose FF e gradiente linear de NaCl 

de 100 a 600 mM.  

Amostra 
Volume da 
fração (mL) 

[NaCl]  
mM 

Concentração de 
Proteínas (mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% de atividade 
recuperada 

Plasma 1019,3 - 52,178 53189 102558 100 
FT1 101,9 85 23,650 2411 131 0,1 
FT2 101,9 85 59,233 6038 117 0,1 
FT3 101,9 85 56,933 5804 214 0,2 
FT4 101,9 85 57,699 5882 145 0,1 
FT5 101,9 85 55,092 5616 365 0,4 
FT6 101,9 85 79,172 8071 682 0,7 
FT7 101,9 85 70,583 7195 1095 1,1 
FT8 101,9 85 81,012 8258 1398 1,4 
FT9 101,9 85 65,982 6726 2128 2,1 
FT10 101,9 85 59,847 6101 2734 2,7 
FT11 101,9 85 22,423 2286 737 0,7 
FT12 101,9 85 0,617 63 131 0,1 

Reequilíbrio 909 85 0,052 48 921 0,9 
F1 25 140,1 0,028 1 93 0,1 
F2 25 178,0 0,485 12 522 0,5 
F3 25 219,1 0,654 16 1910 1,9 
F4 25 269,2 1,216 30 3231 3,2 
F5 25 319,5 1,901 48 3958 3,9 
F6 25 369,5 2,196 55 4150 4,0 
F7 25 413,9 2,403 60 4319 4,2 
F8 25 468,8 1,814 45 4367 4,3 
F9 25 486,3 1,105 28 4965 4,8 

F10 25 538,6 0,450 11 4981 4,9 
F11 25 561,3 0,298 7 4718 4,6 
F12 25 592,8 0,033 1 3012 2,9 
F13 25 599,5 0,041 1 2275 2,2 
F14 25 600,2 0,022 1 1850 1,8 
F15 25 599,8 0,012 0 1383 1,3 
F16 25 599,1 0,006 0 1167 1,1 
F17 25 598,5 0,001 0 870 0,8 
F18 25 598,4 0,000 0 694 0,7 
F19 25 598,1 -0,002 0 535 0,5 
F20 25 598,0 -0,005 0 373 0,4 
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Dosagem da atividade de FIX na purificação em ANX Sepharose FF e gradiente linear de NaCl 

de 100 a 600 mM.  

Amostra 
Volume da 
fração (mL) 

[NaCl]  
mM 

Concentração de 
Proteínas (mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% de atividade 
recuperada 

Plasma 1019,3 - 52,178 53189 92791 100,00 
FT1 101,9 85 23,650 2411 104 0,11 
FT2 101,9 85 59,233 6038 181 0,20 
FT3 101,9 85 56,933 5804 382 0,41 
FT4 101,9 85 57,699 5882 396 0,43 
FT5 101,9 85 55,092 5616 326 0,35 
FT6 101,9 85 79,172 8071 487 0,52 
FT7 101,9 85 70,583 7195 375 0,40 
FT8 101,9 85 81,012 8258 375 0,40 
FT9 101,9 85 65,982 6726 456 0,49 
FT10 101,9 85 59,847 6101 559 0,60 
FT11 101,9 85 22,423 2286 108 0,12 
FT12 101,9 85 0,617 63 4 0,00 

Reequilíbrio 909 85 0,052 48 44 0,05 
F1 25 140,1 0,028 1 2 0,00 
F2 25 178,0 0,485 12 2 0,00 
F3 25 219,1 0,654 16 1 0,00 
F4 25 269,2 1,216 30 8 0,01 
F5 25 319,5 1,901 48 164 0,18 
F6 25 369,5 2,196 55 2877 3,10 
F7 25 413,9 2,403 60 8470 9,13 
F8 25 468,8 1,814 45 11865 12,79 
F9 25 486,3 1,105 28 5891 6,35 

F10 25 538,6 0,450 11 2076 2,24 
F11 25 561,3 0,298 7 1174 1,27 
F12 25 592,8 0,033 1 220 0,24 
F13 25 599,5 0,041 1 44 0,05 
F14 25 600,2 0,022 1 14 0,02 
F15 25 599,8 0,012 0 4 0,00 
F16 25 599,1 0,006 0 3 0,00 
F17 25 598,5 0,001 0 3 0,00 
F18 25 598,4 0,000 0 2 0,00 
F19 25 598,1 -0,002 0 2 0,00 
F20 25 598,0 -0,005 0 1 0,00 

 

 

 

 

 



80 
 

 

B - Purificação em resina Q Sepharose FF e gradiente linear de CaCl2 de 5 a 100 
mM 

 

Dosagem de proteínas totais pelo método de Bradford na purificação em Q Sepharose FF e 

gradiente linear de 5 a 100 mM de CaCl2. 

Amostra Volume da fração (mL) Concentração de proteínas (mg/mL) Proteína total (mg) 

Plasma 228,3 55,6 12693 
FT 388,1 28,5 11078 

Reequilíbrio 273,1 0,08 22 
200A 456,6 0,22 103 

Gradiente 684,9 0,09 68 
200B 228,1 0,0 0,0 
500 193,2 0,006 1,2 

 

Dosagem da atividade de FVIII na purificação em Q Sepharose FF e gradiente linear de 5 a 100 

mM de CaCl2.  

Amostra 
Volume da 
fração (mL) 

[Ca2+]  
mM 

Concentração de 
Proteínas (mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% de atividade 
recuperada 

Plasma 228,3 - 55,6 12693 22821 100 
F1 28 5,19 0,08 2,4 - - 
F2 28 5,38 0,09 2,6 - - 
F3 28 6,76 0,12 3,6 - - 
F4 28 10,42 0,47 13 - - 
F5 28 15,31 0,38 11 - - 
F6 28 21,63 0,27 7,7 405 1,8 
F7 28 28,18 0,19 5,5 1359 6,0 
F8 28 34,21 0,16 4,5 2433 10,7 
F9 28 40,34 0,17 4,7 2365 10,4 

F10 28 46,99 0,18 5,3 1833 8,0 
F11 28 53,78 0,21 6,0 805 3,5 
F12 28 60,24 0,15 4,2 359 1,6 
F13 28 66,85 0,08 2,3 113 0,5 
F14 28 73,69 0,07 2,1 - - 
F15 28 81,19 0,04 1,2 - - 
F16 28 87,94 0,02 0,6 - - 
F17 28 93,73 0,007 0,2 - - 
F18 28 97,29 0,002 0,1 - - 
F19 28 97,82 0,0 0,0 - - 
F20 28 97,86 0,0 0,0 - - 
F21 28 98,05 0,0 0,0 - - 
F22 28 98,15 0,0 0,0 - - 
F23 28 98,29 0,0 0,0 - - 
F24 28 98,43 0,0 0,0 - - 
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Dosagem da atividade de FIX na purificação em Q Sepharose FF e gradiente linear de 5 a 100 

mM de CaCl2. 

Amostra  Volume da 
fração (mL) 

[Ca2+] 
mM 

Concentração de 
Proteínas (mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% de atividade 
recuperada 

Plasma 228,3 - 55,6 12693 21367 100 
F1 28 5,19 0,08 2,4 7 0,04 
F2 28 5,38 0,09 2,6 10 0,05 
F3 28 6,76 0,12 3,6 4198 19,65 
F4 28 10,42 0,47 13 17931 83,92 
F5 28 15,31 0,38 11 5632 26,36 
F6 28 21,63 0,27 7,7 928 4,34 
F7 28 28,18 0,19 5,5 179 0,84 
F8 28 34,21 0,16 4,5 53 0,25 
F9 28 40,34 0,17 4,7 - - 

F10 28 46,99 0,18 5,3 - - 
F11 28 53,78 0,21 6,0 - - 
F12 28 60,24 0,15 4,2 - - 
F13 28 66,85 0,08 2,3 - - 
F14 28 73,69 0,07 2,1 - - 
F15 28 81,19 0,04 1,2 - - 
F16 28 87,94 0,02 0,6 - - 
F17 28 93,73 0,007 0,2 - - 
F18 28 97,29 0,002 0,1 - - 
F19 28 97,82 0,0 0,0 - - 
F20 28 97,86 0,0 0,0 - - 
F21 28 98,05 0,0 0,0 - - 
F22 28 98,15 0,0 0,0 - - 
F23 28 98,29 0,0 0,0 - - 
F24 28 98,43 0,0 0,0 - - 
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C - Purificação em resina ANX Sepharose FF e gradiente linear de CaCl2 de 5 a 25 
mM 
 

Dosagem da atividade de FVIII na purificação em ANX Sepharose FF e gradiente linear de 5 a 

25 mM de CaCl2. 

Amostra Volume  
da fração 

(mL) 

Concentração 
de Proteínas 

(mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% atividade 
recuperada 

Atividade 
específica 

(U/mg) 

Fator 
de 

purificação 

Plasma 241,6 56,8 13728 23696 100 1,73 - 
FT 410,7 27,2 11194 - - - - 

Reeq 290,1 0,15 46 - - - - 
200A 487,9 0,25 125 1363 5,8 10,94 - 
Grad* 483,2 0,1 45 - - - - 
200B 241,6 0,04 11,0 - - - - 
500 193,2 0,23 44,5 12078 51,0 271,36 157 

* Esta amostra corresponde ao “pool” das amostras recolhidas no gradiente de Ca2+ 

 

Dosagem da atividade de FIX na purificação em ANX Sepharose FF e gradiente linear de 5 a 25 

mM de CaCl2. 

Amostra  Volume da 
fração (mL) 

[Ca2+] 
mM 

Concentração de 
Proteínas (mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% de atividade 
recuperada 

Plasma 241,6 - 56,8 13728 23696 100 
F1 30 6,1 0,07 2,2 - - 
F2 30 5,89 0,06 1,9 - - 
F3 30 6,15 0,06 1,9 - - 
F4 30 7,32 0,12 4 - - 
F5 30 8,79 0,11 3 14 0,05 
F6 30 10,33 0,08 2,5 2673 9,71 
F7 30 11,93 0,11 3,3 6480 23,53 
F8 30 14,01 0,18 5,4 4978 18,08 
F9 30 16,67 0,23 6,9 1466 5,32 

F10 30 19,36 0,21 6,3 167 0,61 
F11 30 21,05 0,11 3,3 39 0,14 
F12 30 21,35 0,08 2,4 - - 
F13 30 21,5 0,08 2,5 - - 
F14 30 21,56 0,07 2,2 - - 
F15 30 21,43 0,06 2,0 - - 
F16 30 21,46 0,06 1,8 - - 
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Dosagem da atividade de FII na purificação em ANX Sepharose FF e gradiente linear de 5 a 25 

mM de CaCl2. 

Amostra  Volume da 
fração (mL) 

[Ca2+] 
mM 

Concentração de 
Proteínas (mg/mL) 

Proteínas 
totais 
(mg) 

Atividade 
total (U) 

% de atividade 
recuperada 

Plasma 241,6 - 56,8 13728 23696 100 
F1 30 6,1 0,07 2,2 - - 
F2 30 5,89 0,06 1,9 - - 
F3 30 6,15 0,06 1,9 - - 
F4 30 7,32 0,12 4 - - 
F5 30 8,79 0,11 3 - - 
F6 30 10,33 0,08 2,5 - - 
F7 30 11,93 0,11 3,3 1618 6,2 
F8 30 14,01 0,18 5,4 5861 22,5 
F9 30 16,67 0,23 6,9 8311 31,9 
F10 30 19,36 0,21 6,3 5798 22,3 
F11 30 21,05 0,11 3,3 3320 12,7 
F12 30 21,35 0,08 2,4 1392 5,3 
F13 30 21,5 0,08 2,5 488 1,9 
F14 30 21,56 0,07 2,2 125 0,5 
F15 30 21,43 0,06 2,0 - - 
F16 30 21,46 0,06 1,8 - - 
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D - Purificação empregando tampão Bis-Tris 

 

Dosagem da atividade de FVIII na purificação empregando tampão Bis-Tris. 

Amostra  Volume 
da fração 

(mL) 

Concentração 
de Proteínas 

(mg/mL) 

Proteínas 
totais 
(mg) 

Atividade 
total (U) 

% de 
atividade 

recuperada 

Atividade 
específica 

(U/mg) 

Fator  
de 

purificação 

Plasma 241,6 66,3 16036 23391 100 1,46 - 
FT 410,8 39,04 16039 - - - - 

Reeq 290 0,11 34 - - - - 
200A 487,9 0,13 64 - - - - 
Grad 483,1 0,35 171 - - - - 
200B 241,6 0,06 14,5 - - - - 
500 193,2 0,26 50,9 15696 67,1 308,55 211,53 

 

Dosagem da atividade de FIX na purificação empregando tampão Bis-Tris. 

Amostra Volume da 
fração (mL) 

[Ca2+] 
mM 

Concentração de 
Proteínas (mg/mL) 

Proteínas 
totais 
(mg) 

Atividade 
total (U) 

% de atividade 
recuperada 

Plasma 241,6 - 66,3 16036 23696 100 
FT 410,8 - 39,04 16039 1589 6,21 

Reeq 290 - 0,11 34 1779 6,95 
F1 30 5,13 0,09 2,9 35 0,14 
F2 30 6,1 0,12 3,9 137 0,53 
F3 30 8,06 0,19 5,9 1279 5,00 
F4 30 10,29 0,32 10 1867 7,29 
F5 30 12,44 0,44 13 2897 11,32 
F6 30 14,56 0,53 15,9 3091 12,08 
F7 30 16,63 0,55 16,6 3355 13,11 
F8 30 18,62 0,6 18,2 3535 13,81 
F9 30 20,54 0,62 18,8 3362 13,14 

F10 30 21,66 0,54 16,5 3260 12,74 
F11 30 21,89 0,43 13,0 2344 9,16 
F12 30 22,05 0,35 10,7 1391 5,44 
F13 30 22,21 0,26 7,9 1301 5,08 
F14 30 22,15 0,19 5,8 1108 4,33 
F15 30 22 0,15 4,6 1152 4,50 
F16 30 22,07 0,12 3,8 876 3,42 
500 193,2 - 0,26 50,9 6042 23,61 
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E - Purificação empregando tampão MES 

 

Dosagem da atividade de FVIII na purificação empregando tampão MES. 

Amostra  Volume 
da fração 

(mL) 

Concentração 
de Proteínas 

(mg/mL) 

Proteínas 
totais 
(mg) 

Atividade 
total (U) 

% de 
atividade 

recuperada 

Atividade 
específica 

(U/mg) 

Fator  
de 

purificação 

Plasma 241,6 69,8 16872 23981 100 1,42 - 
FT 410,7 27,9 11498 - - - - 

Reeq 290,1 0,1 30 - - - - 
200A 488 0,1 46 - - - - 
Grad 483,1 0,4 194 - - - - 
200B 241,6 0,14 34,8 - - - - 
500 193,2 0,37 71,1 12679 52,9 178,23 125,4 

 

Dosagem da atividade de FIX na purificação empregando tampão MES. 

Amostra Volume da 
fração (mL) 

[Ca2+] 
mM 

Concentração de 
Proteínas (mg/mL) 

Proteínas 
totais 
(mg) 

Atividade 
total (U) 

% de atividade 
recuperada 

Plasma 241,6 - 69,8 16872 27980 100 
FT 410,7 - 27,9 11498 73 0,26 

Reeq 290,1 - 0,1 30 23 0,08 
F1 30 5 0,09 46 477 1,70 
F2 30 6,05 0,12 1,61 2 0,01 
F3 30 8,28 0,19 2,07 13 0,05 
F4 30 10,66 0,32 4,43 94 0,34 
F5 30 13,02 0,44 6,16 647 2,31 
F6 30 15,28 0,53 9,34 939 3,36 
F7 30 17,51 0,55 13,42 1412 5,05 
F8 30 19,67 0,6 18,98 2187 7,82 
F9 30 21,68 0,62 19,78 1605 5,74 

F10 30 22,92 0,54 21,45 2764 9,88 
F11 30 23,29 0,43 20,82 1981 7,08 
F12 30 23,37 0,35 17,04 511 1,83 
F13 30 23,25 0,26 15,06 334 1,19 
F14 30 23,18 0,19 14,52 238 0,85 
F15 30 23,25 0,15 11,28 175 0,63 
F16 30 23,31 0,12 9,67 107 0,38 
500 193,2 - 0,37 71,1 7456 26,65 
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F - Purificação empregando eluição com CaCl2 25 mM 

 

Dosagem da atividade de FVIII na purificação empregando eluição com CaCl2 25 mM. 

Amostra Volume  
da fração 

(mL) 

Concentração 
de Proteínas 

(mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% atividade 
recuperada 

Atividade 
específica 

(U/mg) 

Fator 
de 

purificação 

Plasma 384,9 57,5 22147 38461 100 1,74 - 
FT 654,4 38,4 25151 478 1,24 0,02 - 

Reeq 501,1 0,1 51 501 1,30 9,86 - 
200A 769,6 0,26 205 2018 5,25 9,86 - 

25 mM A 229,4 0,33 77 229 0,60 2,97 - 
25 mM B 230,9 0,1 22 169 0,44 7,64 - 
25 mM C 232,7 0,07 18 170 0,44 9,34 - 

200B 384,8 0,04 16 385 1,00 23,73 - 
500 308 0,2 60 25947 67,46 432,57 249,09 

 

Dosagem da atividade de Proteína C na purificação empregando eluição com CaCl2 25 mM. 

Amostra Volume  
da fração 

(mL) 

Concentração 
de Proteínas 

(mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% atividade 
recuperada 

Atividade 
específica 

(U/mg) 

Fator 
de 

purificação 

Plasma 384,9 57,5 22147 37792 100,00 1,71 - 

FT 654,4 38,4 25151 8091 21,41 0,32 - 

Reeq 501,1 0,1 51 -911 - - - 

200A 769,6 0,26 205 -840 - - - 

25 mM A 229,4 0,33 77 16685 44,15 215,86 126 

25 mM B 230,9 0,1 22 -1512 - - - 

25 mM C 232,7 0,07 18 -1862 - - - 

200B 384,8 0,04 16 -630 - - - 

500 308 0,2 60 -392 - - - 
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G - Purificação empregando gradiente em degrau de CaCl2 10 e 25 mM 

 

Dosagem da atividade de FVIII na purificação empregando gradiente em degrau de CaCl2 10 e 

25 mM. 

Amostra Volume  
da fração 

(mL) 

Concentração 
de Proteínas 

(mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% atividade 
recuperada 

Atividade 
específica 

(U/mg) 

Fator 
de 

purificação 

Plasma 483,1 74,8 36838 35023 100 1,04 - 
FT 845,5 35,5 31485 1121 3,2 0,04 - 

Reeq 314,7 0,42 140 - - - - 
200A 483,2 0,64 335 3563 10,2 10,62 - 

10 mM 241,4 0,26 64 320 0,9 4,94 - 
25 mM 241,6 0,34 84 208 0,6 2,48 - 
200B 241,6 0,06 15 - - - - 
500 191,5 0,44 90 20567 58,7 227,93 220 

 

Dosagem da atividade de FIX na purificação empregando gradiente em degrau de CaCl2 10 e 

25 mM. 

Amostra Volume  
da fração 

(mL) 

Concentração 
de Proteínas 

(mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% atividade 
recuperada 

Atividade 
específica 

(U/mg) 

Fator 
de 

purificação 

Plasma 483,1 74,8 36838 32728 100 0,97 - 
FT 845,5 35,5 31485 - - - - 

Reeq 314,7 0,42 140 - - - - 
200A 483,2 0,64 335 37 0,11 0,1 - 

10 mM 241,4 0,26 64 19 0,06 0,3 - 
25 mM 241,6 0,34 84 40418 123,49 481 496 
200B 241,6 0,06 15 - - - - 
500 191,5 0,44 90 886 2,71 10 - 

 

Dosagem da atividade de FII na purificação empregando gradiente em degrau de CaCl2 10 e 25 

mM. 

Amostra Volume  
da fração 

(mL) 

Concentração 
de Proteínas 

(mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% atividade 
recuperada 

Atividade 
específica 

(U/mg) 

Fator 
de 

purificação 

Plasma 483,1 74,8 36838 37528 100 1,11 - 
FT 845,5 35,5 31485 - - - - 

Reeq 314,7 0,42 140 - - - - 
200A 483,2 0,64 335 - - - - 

10 mM 241,4 0,26 64 - - - - 
25 mM 241,6 0,34 84 64408 171,62 766,72 689 
200B 241,6 0,06 15 - - - - 
500 191,5 0,44 90 1960 5,22 21,72 - 
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Dosagem da atividade de Proteín C na purificação empregando gradiente em degrau de CaCl2 

10 e 25 mM. 

Amostra Volume  
da fração 

(mL) 

Concentração 
de Proteínas 

(mg/mL) 

Proteína 
total (mg) 

Atividade 
total (U) 

% atividade 
recuperada 

Atividade 
específica 

(U/mg) 

Fator 
de 

purificação 

Plasma 483,1 74,8 36838 32034 100 0,95 - 
FT 845,5 35,5 31485 497 1,55 0,02 - 

Reeq 314,7 0,42 140 - - - - 
200A 483,2 0,64 335 437 1,36 1,30 - 

10 mM 241,4 0,26 64 908 2,84 14,01 - 
25 mM 241,6 0,34 84 17780 55,50 211,65 162 
200B 241,6 0,06 15 - - - - 
500 191,5 0,44 90 - - - - 

 

 


