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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. 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

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 



 

 

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 



 

 

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 



 

 

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 



 

 

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). 

 

 



 

 

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. 



 

 

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 



 

 

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, 



 

 

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 



 

 

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. 

 



 

 

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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