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INTRODUÇÃO  

 Anticorpos são sintetizados e secretados por células do sistema imunológico, se ligando com 

elevada especificidade a antígenos. Devido a sua especificidade, estas proteínas têm sido utilizadas para 

fins diagnósticos, terapêuticos, clínicos, em proteômica, e como biosensores e ligantes em cromatografia 

de afinidade (Castilho et al., 2008). O emprego de anticorpos nas áreas citadas tem se intensificado nas 

últimas décadas, movimentando um mercado 146,6 bilhões de dólares em 2020 (Biopharmaceuticals 

Market, 2021-2026). Para a maioria das aplicações, é necessário que o anticorpo apresente alto grau de 

pureza. A cromatografia de afinidade com ligantes proteína A ou proteína G imobilizadas em suportes 

sólidos é um método comumente empregado em escala laboratorial e industrial para a purificação de 

anticorpos (imunoglobulinas G, IgG) (Ayyar et al., 2012; Maruthamuthu et al., 2020). Todavia, esses 

ligantes requerem condições de baixo pH para a eluição da IgG adsorvida, além de apresentarem 

limitações como custo elevado (5.000 a 18.000 dólares/L), tempo de vida útil curto, possibilidade de 

contaminação bacteriana durante a estocagem e difícil sanitização (Ramos-de-la-Peña et al., 2019). 

Tendo em vista que, de maneira geral, a etapa de purificação do processo representa de 50 a 80% do 

custo total de produção do bioproduto, o desenvolvimento de métodos cromatográficos alternativos para 

aplicação em larga escala é indispensável para melhorar o rendimento, reduzir os custos, diminuindo, 

consequentemente, o preço do produto final (Kruljec e Bratkovic, 2017; Ramos-de-la-Peña et al., 2019). 

Na cromatografia de afinidade tradicional, a proteína alvo é adsorvida no ligante imobilizado, e 

neste regime de alimentação ocorre, após a conclusão do carregamento, a saturação dos sítios de 

adsorção, levando a um grande consumo de solução tamponante empregado nas etapas de lavagem e 

eluição (Ramos-de-la-Peña et al., 2019). Uma abordagem alternativa para reduzir o consumo de solução 

tamponante seria o emprego da cromatografia de afinidade negativa. Na cromatografia negativa ou 

Flowthrough Chromatography, a proteína alvo não é adsorvida no ligante e é obtida com alto grau de 

pureza durante a etapa de alimentação da coluna (flowthrough). As demais proteínas e contaminantes da 

solução de alimentação são adsorvidas no ligante de afinidade, sendo recuperadas na etapa de 

regeneração da coluna (Lee et al., 2014). Este processo difere da cromatografia tradicional, cujo produto 

alvo é adsorvido no ligante e recuperado na etapa de eluição, enquanto que as demais proteínas 

(impurezas) e contaminantes da solução de alimentação não são retidos no adsorvente e são eliminados 

na etapa da lavagem. Em conclusão, a cromatografia de Flowthrough, por proporcionar a purificação do 

anticorpo na etapa de alimentação, consome menos soluções tamponantes, pois as etapas de lavagem e 

eluição podem ser eliminadas (menor custo operacional).  Após a etapa de regeneração, a coluna pode 

ser re-equilibrada com solução tamponante e utilizada em um novo ciclo cromatográfico (Souza et al., 

2010; Bresolin et al., 2010; Lee et al., 2014). 

Baseado na patente de purificação de IgG por cromatografia negativa (PI0900276-6 A2), 

intitulada “Processo de purificação de imunoglobulina G (IgG) a partir do soro ou plasma humano por 

cromatografia em gel -aminohexil-agarose ou -aminodecil-agarose”, que foi concedida após 10 anos 

da submissão, julgou-se necessário uma avaliação deste processo de purificação em termos operacional e 

econômico frente às tecnologias atuais de purificação de anticorpos, tanto as publicadas em literatura, 

quanto as utilizadas pelas indústrias farmacêuticas. Este projeto teve como objetivo a determinação e 

análise de parâmetros importantes para ampliação de escala do processo de purificação de anticorpos por 

cromatografia negativa em géis -aminohexil-agarose e -aminodecil-agarose, sendo comparados aos 

parâmetros publicados na literatura por diferentes autores, referentes a estudos de processos tradicionais 

de purificação de anticorpos que empregam proteína A como ligante.     
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METODOLOGIA  

Os dados experimentais utilizados neste trabalho foram obtidos da dissertação de mestrado de 

Maria Cristiane M. Souza (2009). Os adsorventes estudados foram DEAE-agarose, aminodecil-agarose e 

aminohexil agarose, operando no modo negativo. A interrupção da solução de alimentação é realizada 

quando moléculas não desejadas são coletadas na saída da coluna, detectadas por eletroforese SDS-

PAGE (Souza et al., 2010). Por meio dados experimentais de curva de ruptura de soro humano nos 

adsorventes estudados, foi possível calcular o tempo estequiométrico (te, min), o tempo útil (tu, min), o 

comprimento de leito não utilizado (CLNU, cm) e a capacidade dinâmica de adsorção (DBC). As 

equações para obtenção de te (Equação 1) (5), tu (Equação 2) (5), CLNU (Equação 3) (5) e DBC (Equações 

4 e 5) são:  
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 Sendo V10% o volume quando C/Co é igual a 0,1, A é a área de secção transversal (cm²), µ a 

vazão da solução (cm/h) e Va o volume total do sistema (mL). A DBC foi calculada em tanto em função 

do volume (3) (Equação 4) quanto em função do tempo (4) (Equação 5).  

 Por intermédio das concentrações de IgG e da albumina humana (HSA) no equilíbrio a uma dada 

temperatura,  foi construído isotermas de adsorção e o ajuste parâmetros do modelo de Temkin 

(Equações 6 e 7) foi realizado usando o software Origin, em que q (mg/g) é a massa de proteína 

adsorvida no adsorvente, qt (mg/g) é a capacidade diferencial por unidade de energia de ligação da 

proteína adsorvida, Kt (ml/mg) a constante que corresponde a máxima energia de ligação, C (mg/ml) a 

concentração de proteína em solução no equilíbrio.  

q = qt ln(1+Kt C)  (6)     Kt = exp(-ΔG/RT)  (7)  

Sendo  R a constante dos gases ideais (8,314 Jmol∙K) (2), T a temperatura (K) e ∆G a Energia de Gibbs 

máxima para o sistema (J).  

 Quanto à montagem do diagrama de fluxo do processo, a metodologia foi adaptada para uma 

situação em larga escala, considerando duas colunas cromatográficas em paralelo. A partir do plasma 

humano, o fluido passa por uma diluição seguida de purificação nas colunas cromatográficas, momento 

em que ocorre a adsorção das impurezas nos adsorventes DEAE-agarose, aminodecil-agarose ou 

aminohexil-agarose. Posteriormente, a IgG purificada é filtrada por diafiltração, para concentração da 

proteína. Por fim, as IgGs purificadas são liofilizadas (freeze drying). O scale-up do processo de 

cromatografia negativa será analisado por meio de um balanço de massa. A partir de estimativas iniciais 

de concentrações e vazões e da pureza e rendimento de IgG obtida é possível explorar a viabilidade do 

processo. Juntamente ao balanço, um levantamento de custos dos equipamentos e soluções tamponantes 

também será efetuado. A partir de todos os resultados obtidos e comparando com dados de literatura, 

poderá ser concluída a viabilidade do processo, objetivo do projeto de iniciação científica.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As Figuras 1 a 4 mostram as curvas das isotermas ajustadas e as Tabelas 1 e 2 os valores dos 

parâmetros ajustados do modelo de Temkin.  

Aminohexil-agarose-HSA    Aminohexil-agarose-IgG

    
Figura 1 - Isoterma de Temkin de adsorção de HSA em 

aminohexil-agarose.  

Figura 2 - Isoterma de Temkin de adsorção de IgG em 

aminohexil-agarose.

Aminodecil-agarose-HSA    Aminodecil-agarose-IgG

    
Figura 3 - Isoterma de Temkin de adsorção de HSA em 

aminodecil-agarose.  

Figura 4 - Isoterma de Temkin de adsorção de IgG em 

aminodecil-agarose. 

Tabela 1: Parâmetros ajustados do modelo de Temkin aos dados experimentais de adsorção de IgG e 

HSA no equilíbrio na temperatura de 25ºC 

 

Tabela 2: Valores de Energia Livre de Gibbs na temperatura de 25ºC 
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 Quanto aos valores de energia de Gibbs,  quando ∆G < 0, indica que o sistema tende à 

espontaneidade. Quando ∆G > 0, o sistema não tende à espontaneidade, ou seja, não sendo viável 

economicamente. Portanto, a adsorção de HSA, que é objeto desse trabalho, apresentou uma adsorção 

favorável. A partir dos valores obtidos na CLNU (Tabela 3), é possível observar que os adsorventes 

DEAE-agarose e aminodecil-agarose apresentaram menor porcentagem de coluna não utilizada, sendo 

favorável a sua utilização na cromatografia negativa, no entanto, a capacidade de adsorção de proteínas 

do soro humano são mais elevadas nos adsorventes aminodecil-agarose e aminohexil-agarose.  

Tabela 3 –Valores calculados dos parâmetros da curva de ruptura 

 

*Altura do leito: 3 cm 

CONCLUSÕES 

Os resultados indicaram que as matrizes aminohexil-agarose e aminodecil-agarose apresentaram 

maior capacidade dinâmica de adsorção, quando comparada a matriz de DEAE-agarose. Com respeito 

ao parâmetro Kt (𝑚𝑙/𝑚𝑔) do modelo de Temkin,  os sistemas aminodecil-agarose-HSA e aminohexil-

agarose-HSA apresentam valores superiores, o que indica uma ligação mais forte entre a proteína e o 

adsorvente. Os valores de qt (𝑚𝑙/𝑚𝑔) se foram semelhantes para os sistemas aminohexil-agarose-HSA 

e aminodecil-agarose-HSA.  
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