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Resumo 

Imunoglobulinas ou anticorpos são glicoproteínas produzidas pelas células B. Estas moléculas 

podem ser encontradas ancoradas na membrana plasmática da célula produtora ou em fluidos 

corporais, como sangue e líquido ascítico, na sua forma secretada. Sua estrutura tridimensional 

revela uma organização básica correspondente à associação das cadeias polipeptídicas leve e 

pesada. A capacidade de reconhecimento molecular altamente específico faz dessas moléculas 

poderosas ferramentas nas ciências biomédicas, sendo úteis nas pesquisas científicas, métodos 

de diagnóstico e imunoterapias. Anticorpos são obtidos a partir de soro de animais ou culturas 

celulares após rigorosas etapas de purificação, que se destinam à remoção de contaminantes 

comuns como vírus, pirogênios e proteínas abundantes. Particularmente, o isolamento de 

anticorpos utilizando cromatografia de afinidade permite sua purificação e depleção em 

amostras de plasma, precedendo as análises proteômicas. Embora vários procedimentos para 

purificação/depleção de anticorpos estejam atualmente disponíveis, algumas limitações como 

especificidade restrita à determinadas classes e espécies e alto custo, justificam o 

desenvolvimento de métodos alternativos. O objetivo deste trabalho foi a síntese de matrizes 

cromatográficas, utilizando ácido ε-aminocapróico (AEAC), para purificação e depleção de 

anticorpos. Quatro, das cinco, matrizes obtidas exibiram especificidade por anticorpos 

plasmáticos humanos e IgY da gema do ovo de Gallus gallus. O emprego de condições 

cromatográficas brandas, especialmente eluição em pH fisiológico e baixa força iônica, 

permitiu a recuperação de anticorpos funcionais, como revelado por Western blotting. O perfil 

eletroforético bidimensional, seguido da análise por espectrometria de massas, revelou uma 

heterogeneidade de isoformas e a purificação dos isotipos humanos IgG1,2,3,4, IgA1, IgD, IgM e 

IgY de Gallus gallus, com alto grau de pureza. Além disso, a imobilização do ácido ε-

aminocapróico em micropartículas magnéticas constitui uma estratégia bem sucedida de 

depleção plasmática de anticorpos, a partir de pequenos volumes. Por último, a avaliação do 

desempenho das matrizes sintetizadas revelou a melhor capacidade de retenção da matriz pré-

ativada NHS-AEAC (30 mg de anticorpo/g). Concluímos que o acoplamento do ácido ε-

aminocapróico em suportes cromatográficos constitui uma alternativa para a purificação e 

depleção de anticorpos plasmáticos e IgY, revelando-se como uma nova ferramenta de interesse 

biotecnológico. 

 

Palavras-chave: Cromatografia de afinidade; purificação de anticorpos; depleção de 

anticorpos plasmáticos.  
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Abstract 

Immunoglobulins or antibodies are glycoproteins produced by B-cells. They can be found 

anchored to the plasma membrane or secreted in body fluids such as blood and ascites. The 

basic tridimensional structures of these molecules display a conserved assembly, corresponding 

to the association of light and heavy polypeptide chains. Due to their highly specific binding 

properties, antibodies are powerful tools in biomedical sciences with applications on research, 

diagnosis and immunotherapy. They are usually obtained from animal sera or cell culture after 

rigorous purification steps aiming to exclude commonly found contaminants such as viruses, 

pyrogens and highly abundant proteins. In particular, isolation of antibodies using affinity 

chromatography allows their purification and parallel depletion from plasma samples, prior to 

proteomic analyses. Although various antibody purification/depletion methods are currently 

available, some limitations such as restricted specificity to antibody classes or animal species 

and high cost, justify the development of alternative isolation approaches. The focus of the 

present study was the synthesis of chromatographic supports containing immobilized ε-

aminocaproic acid (AEAC) for purification and depletion of antibodies. Four out of five 

produced chromatographic matrices demonstrated specificity to human plasma antibodies and 

IgY from Gallus gallus egg yolk. Under mild chromatographic conditions, e.g - elution at 

physiological pH and low ionic strength, functional antibodies were recovered as judged by 

Western blotting. A 2D SDS-PAGE profile followed by mass spectrometry analyses revealed 

a great heterogeneity of antibody isoforms and the isolation of the human isotypes IgG1,2,3,4, 

IgA1, IgD, IgM and IgY from Gallus gallus, at high purity. Moreover, aiming to deplete 

antibodies from micro-volume plasma samples, magnetic particles bearing ε-aminocaproic acid 

were also produced and proved successful. At last, performance evaluation of the synthetic 

matrices revealed the NHS-activated-AEAC as exhibiting the best binding capacity (30 mg 

antibody/g). In conclusion, coupling of ε-aminocaproic acid in the various matrices constituted 

suitable alternatives for purification and depletion of plasma antibodies and IgY. It is 

anticipated these findings may potentially raise biotechnological interest.  

 

Keywords: Affinity chromatography; antibody purification; plasma antibodies depletion.  
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1. Introdução 

1.1 Os anticorpos e seu papel no sistema imune adaptativo 

As imunoglobulinas são glicoproteínas que desempenham um papel importante no 

sistema imunológico animal. Elas podem ser encontradas na membrana plasmática dos 

linfócitos B, atuando como receptores (BCR - B-Cell Receptor), ou serem secretadas em sua 

forma solúvel - denominada anticorpo – pelos plasmócitos (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 

2012). Imunoglobulinas de membrana (mIg) são imprescindíveis para o disparo da resposta 

imune especializada iniciada após um antígeno ser reconhecido por um BCR específico. Esta 

interação pode levar à proliferação e diferenciação das células B em plasmócitos, que por sua 

vez sintetizam e secretam grande quantidade de anticorpos. Estas moléculas circulantes atuam 

no reconhecimento específico de antígenos seguido dos mecanismos de eliminação por meio 

de células efetoras como macrófagos, eosinófilos, células Natural Killer e pela ativação do 

sistema complemento (MURPHY et al., 2012).  

Durante o processo de eliminação de antígenos e patógenos, os anticorpos atuam como 

moléculas bifuncionais. Duas regiões bem definidas dos anticorpos são responsáveis por cada 

uma das suas funções no sistema imune. A primeira porção denominada Fab (Fragment 

antigen-binding) exerce o papel de reconhecimento e ligação de epítopos; um papel vital na 

resposta imune adaptativa. A segunda porção, conhecida como Fc (Fragment crystallizable), 

está envolvida nos mecanismos de eliminação de antígenos, propriamente dito. Sua interação 

com receptores FcR expressos nas células imunológicas inicia uma resposta inflamatória pelos 

mecanismos de citotoxicidade dependente de anticorpo (ADCC) ou citotoxicidade dependente 

do complemento (CDC).  

De acordo com suas características estruturais, os anticorpos podem ser classificados 

em diferentes classes. Em humanos, existem cinco classes denominadas IgA, IgD, IgE, IgG e 

IgM, sendo IgA e IgG representadas por duas (IgA1 e 2) e quatro subclasses (IgG1,2,3 e 4), 

respectivamente (HOFKER; WALTER; COX, 1989). As aves, produzem anticorpos com 

grande homologia estrutural aos dos mamíferos, porém somente as classes IgA, IgM e IgY são 

descritas, sendo a última um equivalente funcional das IgG (ZHAO, Y. et al., 2000).  

Os anticorpos distribuem-se em suas diferentes classes, sob concentrações variáveis, 

pelos fluidos corporais como sangue e saliva, bem como nas mucosas (ARNOLD et al., 2007). 

O transporte subcelular é dependente da interação específicas da porção Fc de determinadas 

classes à transportadores especializados. Como exemplo, algumas subclasses de IgG humana 

exibem maiores afinidades pelo transportador neonatal FcRn, responsável pela transferência 
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placentária. De forma análoga, dentre as três classes de anticorpos produzidas pelas aves, a IgY 

é a única translocada para a gema dos ovos, devido a afinidade da porção Fc pelo transportador 

FcRY (KOVACS-NOLAN & MINE, 2012;  WOOF & KERR, 2004). 

1.2 Estrutura dos anticorpos 

Rodney Robert Poter, em 1972, descreveu em detalhes a estrutura química dos 

anticorpos, fato que justificou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina daquele ano (NOBEL 

PRIZE, 1972). Os anticorpos são glicoproteínas heterodiméricas com uma estrutura espacial 

semelhante ao ‘Y’. Eles são formados a partir do arranjo de quatro cadeias polipeptídicas, sendo 

duas cadeias pesadas idênticas (H - Heavy) e duas cadeias leves, também idênticas (L - Light), 

unidas covalentemente por ligações dissulfeto, na sequência LHHL (Figura 1). 
 

 

Ao se analisar as estruturas terciárias dos anticorpos observa-se a presença dos domínios 

característicos em ambas as cadeias. Descritos pela primeira vez por Richardson (1981) os 

domínios Ig possuem motivos de chave grega  em forma de barril. No total existem dois 

domínios nas cadeias leves e de quatro a cinco nas cadeias pesadas (ARNOLD et al., 2007). Os 

domínios N-termini de H e L são formados por nove folhas β antiparalelas, possuem sequência 

primária variável, e são denominados respectivamente como domínios variáveis VH e VL. Os 

demais domínios existentes nas cadeias L e H possuem sequência primária altamente 

conservada, pelas quais os anticorpos são identificados em diferentes classes. Cada uma destas 

Figura 1. Estrutura da IgG1 representativa da conformação básica dos anticorpos. (A) Estrutura tridimensional da IgG1 

descrita por Nagae & Yamaguchi (2012) ilustrando as cadeias pesadas nas cores azul e ciano, as cadeias leves na cor bege e 

os polissacarídeos como esferas. (B) Os domínios constantes (C) e variáveis (V) estão presentes nas cadeias pesadas (H) e 

leves (L); Ligações dissulfeto (S-S) mantém as cadeias unidas. A porção efetora C-terminal (Fc) contém a maioria dos sítios 

de glicosilação; a região N-terminal (Fab) é responsável pelo reconhecimento específico de epítopos. Adaptado de 

http://www.piercenet.com/media/IgG-Structure.gif. 

 

A B 
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estruturas possui aproximadamente 110 aminoácidos e se dobram em sete folhas β antiparalelas, 

sendo identificados como domínios constantes CL e CH1,2,3 (4), numerados no sentido N → C-

terminal. Mesmo havendo divergências na sequência primária, estes domínios estão presentes 

em diversas proteínas e são chamados Ig-símile (BORK; HOLM; SANDER, 1994). 

Os domínios variáveis são formados a partir de duas regiões com estruturas primárias e 

secundárias bem características. A primeira região é chamada framework e possui sequência 

menos variável (TONEGAWA, 1983). O framework flanqueia regiões identificadas como 

determinantes de complementariedade (CDR), que compreendem a interface entre anticorpo e 

antígeno por meio de três loops (CDR1,2 e 3) formados por folhas β individuais, de sequência 

hipervariável. Estes CDR definem juntos a especificidade da porção Fab, e portanto, do 

anticorpo. Sabe-se que os loops CDR1 e CDR2 estão ligados à poliespecificidade dos 

anticorpos ao passo que o CDR3 medeia a interação mais específica de anticorpos maduros 

(WILLIS et al., 2013).  

O intermédio das porções Fab e Fc é realizado por uma região de bifurcação chamada 

hinge, ou dobradiça, que permite maior flexibilidade à molécula de anticorpo. Apesar de estar 

presente na maioria das classes dos anticorpos, as classes IgM e IgE de humanos e IgY das aves 

apresentam um domínio adicional substituindo o hinge (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representação estrutural de diferentes classes de anticorpos. (A) Ilustração das formas monoméricas e 

poliméricas dos anticorpos humanos. Cadeias leves e pesadas são identificadas pelas cores roxo e azul, respectivamente. 

Observa-se a presença da cadeia J (rosa) no pentâmero IgM. (B) Ilustração da estrutura dos anticorpos IgY de Gallus gallus. 

Cadeias leves e pesadas são indicadas pelas cores cinza e verde, respectivamente. Note o domínio CH4 presente apenas nos 

isotipos M, E e Y (azul escuro); ligações dissulfeto estão indicadas pelas linhas pretas; O-glicosilações estão indicadas em 

amarelo; os números indicam o resíduo de asparagina e suas N-glicosilações do tipo complexa (vermelho), oligomanose 

(verde) e rica em manose (cinza), como descrito por Arnold et al. (2007).  

B A 



19 

Esta modificação estrutural culmina na adição do quarto domínio constante das cadeias pesadas 

CH4, aumentando sua massa molecular e reduzindo a flexibilidade da molécula (NARAT, 

2003). 

Os anticorpos circulantes apresentam-se preferencialmente na forma monomérica, ao 

passo que em secreções como, lágrima, colostro e em mucosas, as formas multiméricas 

desempenham um papel importante pela maior avidez e capacidade de opsonização. A 

multimerização é uma característica das IgA e IgM, e depende da interação com a cadeia 

polipeptídica J de 16 kDa (Figura 2) que, através de pontes dissulfeto estabiliza a estrutura 

multimérica (JOHANSEN; BRAATHEN; BRANDTZAEG, 2001;  WIERSMA et al., 1998). 

1.3 Anticorpos como glicoproteínas 

Os anticorpos, independentemente da classe, possuem uma estrutura tridimensional 

conservada. No entanto, como ilustrado pela Figura 2, alguns aspectos estruturais, como o perfil 

de glicosilação sofrem variações importantes (RADEMACHER et al., 1986). O processo de 

glicosilação pode ocorrer no grupamento amida da cadeia lateral da asparagina, quando esta se 

encontra na sequencia consenso Asn Xaa Ser/Thr (Xaa ≠ Pro), sendo assim denominado N-

glicosilação. Eventualmente, oligossacarídeos podem ser ligados via hidroxila presente nas 

cadeias laterais de serina, treonina e tirosina, sendo este processo denominado O-glicosilação. 

Todas as cadeias pesadas possuem sítios de glicosilação conservados, no entanto, apenas os 

isotipos IgA1 e IgD apresentam carboidratos O- e N-ligados em suas cadeias pesadas (JAMES 

et al., 2007).  

Os polissacarídeos N-ligados possuem aproximadamente 2 kDa e são preferencialmente 

encontrados na região Fc porém, cerca de 15-25 % dos anticorpos de indivíduos saudáveis 

apresentam carboidratos N-ligados aos domínios variáveis (ANUMULA, 2012). O papel destas 

estruturas nos paratopo dos anticorpos não está bem compreendido. No entanto sabe-se que a 

sequência consenso para N-glicosilação, na maioria das vezes, não ocorre no genoma 

germinativo dos plasmócitos, o que sugere o envolvimento destes glicanos na maturação da 

afinidade dos anticorpos num mecanismos dependente da hipermutação somática (JEFFERIS, 

2009). Contudo, estas estruturas definitivamente não afetam as funções dos anticorpos da 

mesma maneira que as glicosilações da porção Fc o fazem (LIU, H.; BULSECO; SUN, 2006). 

Mais de trinta arranjos de cadeias polissacarídicas distintas são encontradas na corrente 

sanguínea de indivíduos saudáveis, afetando diretamente as funções biológicas dos anticorpos 

como, transporte subcelular, depuração, solubilidade e estabilidade molecular 

(CARAYANNOPOULOS & CAPRA, 1993). Em humanos, os oligossacarídeos N-ligados 
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apresentam predominantemente estrutura biantenária do tipo complexa e, em menor grau, 

estruturas do tipo oligomanose (BORROK et al., 2012). O núcleo da antena do tipo complexa 

é um heptassacarídeo formado por quatro N-acetilglicosaminas (GlcNac) e três manoses. Esta 

estrutura principal pode eventualmente apresentar fucosilação (>92%), sialilação (>18%), 

ramificação por GlcNac (>11%) e três diferentes graus de galactosilação (ZAUNER et al., 

2013).  

A IgE é o isotipo menos abundante no sangue e o mais glicosilado, possuindo cerca de 

12% da sua massa em oligossacarídeos distribuídos em sete sítios de N-glicosilação ao longo 

da cadeia pesada, sendo que uma destas estruturas é do tipo oligomanose (DORRINGTON & 

BENNICH, 1978). As formas multiméricas, sIgA e IgM, possuem glicosilações 

substancialmente similares em cada um de seus monômeros. A cadeia polipeptídica J possui 

um sítio de N-glicosilação indispensável para a polimerização e interação com o receptor de 

imunoglobulina polimérica (pIgR), responsável pelo transporte e secreção epitelial (ROYLE et 

al., 2003).  

É interessante dizer que os carboidratos O-ligados das sIgA são capazes de se ligar a 

adesinas bacterianas e lectinas manose específicas de Escherichia colli (WOLD et al., 1990). 

Sendo assim, a presença da sIgA nos tratos respiratório e digestivo, bem como na lágrima, 

saliva ou leite evita a adesão microbiana (ROYLE et al., 2003). De maneira similar, as IgM 

apresentam N-glicosilações com ácido siálico terminais capaz de aglutinar partículas virais pela 

ligação a aglutininas (JAMES et al., 2007). 

Nas galinhas, as IgY possuem dois sítios de N-glicosilação conservados em suas cadeias 

pesadas. A cadeia biantenária complexa ligada ao sítio Asn407 é estruturalmente equivalente 

àquela encontrada nos anticorpos de mamíferos. No entanto, o sítio Asn308 possui uma 

estrutura triantenária monoglicosilada do tipo rica em manose, inexistente no sangue de 

mamíferos em condições normais (RAJU, T. S. et al., 2000). 

1.4 O papel dos açúcares nas funções efetoras 

O perfil de glicosilação dos anticorpos tem se mostrado extremamente dinâmico, sendo 

capaz de revelar condições fisiopatológicas úteis em diagnósticos e prognósticos, podendo 

variar com a idade, estado hormonal, gravidez, citocinas, metabólitos provenientes da 

alimentação e alguns patógenos (CHEN et al., 2012;  WANG, J. et al., 2011). Além disso, estas 

configurações glicoproteômicas podem favorecer respostas imunológicas pró- ou anti-

inflamatórias por meio da modulação da afinidade da porção Fc pelos FcR e ativação do 

complemento, como mostra a Figura 3 (ELGERT, 2009). 
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O perfil de galactosilação, por exemplo, pode promover a ativação do complemento 

pelas vias da lectina e clássica em função do grau de galactosilação da biantena. No primeiro 

caso, a lectina ligadora de manose reconhece a glicoforma não galactosilada e fucosiladas 

(G0F), enquanto a via clássica é ativada pela interação entre C1q e a IgG galactosilada G2 

(MALHOTRA et al., 1995;  RAJU, T., 2008). A presença de ácidos siálicos terminais nos 

anticorpos tem sido relacionada a um estado anti-inflamatório em virtude da menor ativação de 

células NK e macrófagos por meio dos FcR (KANEKO; NIMMERJAHN; RAVETCH, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruturas não fucosiladas apresentam melhor ativação do sistema ADCC e são 

utilizadas nos tratamentos de câncer, enquanto que estruturas fucosiladas, quando agregadas, 

ativam o complemento (MALHOTRA et al., 1995;  NAKAGAWA; NATSUME; et al., 2010). 

O efeito oposto ao estímulo da ADCC pode ser obtido pelo aumento do grau de sialilação 

terminal. Mais especificamente, a bi-antena de oligossacarídeo duplamente sialilada possui 

Figura 3. Identificação de glicoformas e influência dos açúcares na resposta imunológica. (A) Espectro de massas 

discriminando diferentes cadeias polissacarídicas clivadas enzimaticamente por PNGase F; (B) Ativação da viaclássica do 

complemento em função do grau de galactosilação das cadeias pesadas; (C) Comprometimento da citotoxicidade mediada pelos 

anticorpos pela ausência da antena de polissacarídeos; nota-se que o grau de galactosilação não interfere na afinidade pelo 

FcγRIIIa. G0, G1 e G2: nenhuma, uma ou duas galactoses terminais, respectivamente; G2S1 e G2S1: glicoformas galactosilada 

com um ou dois ácidos siálicos terminais. Adaptado de Zauner et al. (2013) e Raju, T. (2008). 
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maior atividade anti-inflamatória e a recuperação específica dessas glicoformas pode ser feita 

pela lectina de Sambucus nigra (STADLMANN; PABST; ALTMANN, 2010).  

Em consonância à capacidade de modulação das funções efetoras dos anticorpos em 

ensaios in vitro, as triagens clínicas tem relacionado diversas condições e processos 

fisiopatológicos à diferentes glicoformas dos anticorpos. Em doenças autoimunes, como artrite 

reumatoide, o perfil de glicosilação das IgG, especialmente a galactosilação prediz a progressão 

e severidade da doença (GINDZIENSKA-SIESKIEWICZ et al., 2007). A influência da 

carcinogênese sobre a produção de glicoformas de imunoglobulinas também tem sido relatada 

em observações clínicas. Indivíduos portadores de mieloma múltiplo apresentam maiores níveis 

de anticorpos N-glicosilados na região VL como consequência de uma mutação que resulta em 

N-glicosilações adicionais pela criação da sequência consenso (SOX & HOOD, 1970). Em 

ambos casos, a existência de populações distintas de glicoformas está diretamente relacionada 

ao grau de processamento das cadeias de polissacarídeos por diferentes glicosiltransferases 

(LAUC et al., 2013). 

1.5 Organização gênica e mecanismos de diversificação 

As cadeias polipeptídicas H e L da molécula de imunoglobulinas são codificadas por 

três loci gênicos independentes. Dois destes, chamados Ig κ e Ig λ, localizados nos 

cromossomos humanos 22 e 2, respectivamente, aglomeram os genes Variable, Joining e 

Constant que formam os domínios variáveis (VJ) e constantes (C) das cadeias leves (CROCE 

et al., 1979). O terceiro locus chamado Ig H, está localizado no cromossomo humano 14 e 

contém os genes da cadeia pesada Variable, Diversity, Joining e Constant, responsáveis pela 

composição dos domínios variáveis (VDJ) e constantes (C) (MCBRIDE et al., 1982).  

Mesmo entre espécies diferentes, estes loci são compreendidos pelos mesmos genes, 

embora possam variar em número e localização cromossômica (HONJO, 1983;  PEAR et al., 

1986;  PERLMANN et al., 1985;  WAHLSTROM et al., 1988). Como exemplo, em Gallus 

gallus existe apenas um gene Variable, dezesseis Diversity e um Joining funcionais para 

codificar o domínio variável das cadeias pesadas (REYNAUD; ANQUEZ; WEILL, 1991).  

Tanto para as cadeias pesadas ou leves, os domínios conservados C (Constant) são os 

responsáveis pela sua identificação por meio das letras do alfabeto grego. As cadeias leves 

podem ser duas, λ e κ, lambda e kappa. Os nomes dos genes que codificam as cadeias pesadas 

são aqueles que dão nomes às classes, por exemplo: α (IgA), δ (IgD), ε (IgE), γ (IgG), µ (IgM) 

e υ (IgY), sendo este último exclusivo de pássaros, répteis e anfíbios (SUN et al., 2012). Em 
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humanos, as classes α e γ apresentam mais de um gene de CH, e sendo assim, são divididas nas 

subclasses α1 e α2 - IgA1 e 2 e γ1, 2, 3, 4 - IgG1, 2, 3, 4 (HOFKER et al., 1989).  

Questões acerca do imenso repertório de idiotipos necessários para interagir com um 

número quase infinito de epítopos intrigaram os cientistas na década de 60. Dreyer & Bennett 

(1965) hipotetizaram a existência de genes distintos para as regiões constantes e variáveis, que 

eram submetidos a um rearranjo durante o desenvolvimento dos linfócitos. Naquele estudo, 

observou-se inicialmente que um mesmo indivíduo apresentava grande heterogeneidade de 

estruturas primárias para a região V, enquanto os genes dos domínios constantes eram 

segregados segundo a genética mendeliana. Estes resultados, aparentemente contraditórios, 

sugeriam a existência de milhares de genes e ao mesmo tempo apenas um para cada classe ou 

subclasse. Anos mais tarde, com o avanço das tecnologias moleculares, como as enzimas de 

restrição e DNA recombinante, soube-se que no genoma dos linfócitos B germinativos existem 

segmentos constantes e variáveis (V[D]J) que devem ser justapostos para a obtenção das 

cadeias polipeptídicas H e L (HOZUMI & TONEGAWA, 1976).  

O repertório de anticorpos é gerado a partir de diferentes mecanismos de diversificação, 

que podem, porventura, variar entre as espécies, embora possuam a mesma finalidade. O 

primeiro mecanismo, que é simplesmente combinatorial, se dá pelo rearranjo somático do DNA 

germinativo. Este rearranjo justapõe os segmentos V(D)J, formando a sequência codificadora 

para as porções variáveis dos anticorpos. O número de possibilidades combinatórias pode ser 

calculado para cada uma das espécies, desde que o número de genes funcionais destes 

segmentos seja conhecido. Deve-se salientar que este mecanismo fornece apenas algumas 

milhares de combinações, sendo inferior ao necessário para um amplo reconhecimento de 

antígenos (ABBAS et al., 2012).  

Sabe-se que a junção dos segmentos V(D)J ocorre de maneira imprecisa, o que pode 

resultar na inserção ou deleção de nucleotídeos. Apesar de apenas 1/3 destas novas combinações 

estarem na janela de leitura correta para a tradução, o número de combinações decorrente do 

rearranjo impreciso tem um impacto satisfatório no repertório das VL e VH (JUNG et al., 2006). 

Vale ressaltar que a contribuição para o repertório de moléculas dada pelo domínio VH excede 

em muitas ordens de magnitude aquela dada pelo VL devido a exclusividade dos segmentos D 

ao locus da cadeia pesada. Estes genes codificam a maior parte das regiões CDR3 e participam 

do rearranjo durante a mudança de classe, durante o desenvolvimento dos linfócitos B 

(TONEGAWA, 1983).  

Todos os vertebrados produtores de Ig apresentam um último mecanismo de 

diversificação chamado hipermutação somática. Os eventos de hipermutação somática ocorrem 
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após a diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos e são em grande parte responsáveis pela 

maturação da afinidade do anticorpo. A frequência de ocorrência destas mutações é de 

aproximadamente 10-3 mutações por pares de base por divisão celular, uma taxa milhões de 

vezes maior que a observada no genoma (PELED et al., 2008). Estas mutações acumulam-se 

nos genes codificadores do domínio variável de ambas cadeias e são, em sua maioria, 

substituições de pares de base únicos, embora possam ocorrer substituições de dois pares 

seguidos, além de deleções e inserções. O reparo deste DNA acontece principalmente quando 

há excisão de base, sendo ausente na maioria das ocorrências de troca de bases (SARIBASAK 

& GEARHART, 2012).  

Como consequência do baixo número de genes funcionais no locus da cadeia pesada no 

genoma de Gallus gallus, sua capacidade combinatorial pelos mecanismos descritos acima é 

insuficiente. Mesmo considerando a combinação com a cadeia leve, o resultado é um aumento 

restrito de possibilidades, uma vez que o locus λ apresenta apenas um par dos genes V e J 

funcionais. No entanto, ambas cadeias apresentam vários pseudogenes (20 VL e 80-100 VH) 

capazes de exercer um importante papel na diversificação do repertório de anticorpos. Num 

mecanismos conhecido como conversão gênica, segmentos da região variável destes 

pseudogenes modificam os genes pré-arranjados durante o desenvolvimento embrionário dos 

linfócitos B, resultando em um diferentes cadeias polipeptídicas funcionais (MCCORMACK; 

TJOELKER; THOMPSON, 1991). 

1.6 Sofisticação tecnológica: anticorpos poli/monoclonais, quimeras, recombinantes e 

engenheirados 

Em 1890, com a utilização de soros antidifteria, os anticorpos se mostraram exímias 

ferramentas para o controle de doenças infecciosas, descoberta esta que laureou seus autores 

com o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 1901 (NOBEL PRIZE, 1901;  VON 

BEHRING & KITASATO, 1991). A base da soroterapia é a imunização passiva de um 

indivíduo doente com anticorpos obtidos a partir da exposição artificial de um organismo à um 

dado antígeno/patógeno. Neste caso, a ativação de inúmeros clones de células B resulta na 

produção de anticorpos de com especificidade por diferentes epítopos, chamados anticorpos 

policlonais. 

O potencial do emprego de antissoros na imunidade passiva foi reforçado 

posteriormente na prevenção do contágio da rubéola e no tratamento de epidemias conhecidas 

mundialmente, como a gripe espanhola em 1928 ou as febres hemorrágicas, ebola e argentina 

(MARASCO & SUI, 2007). No entanto, apesar de efetiva, a soroterapia clássica apresenta 
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limitações quanto à ocorrência de uma série de reações indesejáveis imediatamente após a 

administração. Isto porque as preparações de anticorpos são derivadas de soros de indivíduos 

imunizados e podem conter grandes quantidades de xenobióticos, levando à hipersensibilidade 

e doença do soro (CASADEVALL; DADACHOVA; PIROFSKI, 2004).  

A partir de 1930, mesmo com a sofisticação dos métodos de purificação de anticorpos 

e consequente redução na toxicidade, a soroterapia foi menosprezada e se tornou restrita apenas 

para a neutralização de venenos, toxinas e tratamento de algumas infecções virais (GOOD & 

LORENZ, 1991). Isso se deu em decorrência do surgimento das sulfonamidas e outras classes 

de agentes antimicrobianos menos tóxicos, os quais fizeram com que a quimioterapia 

sobressaísse às terapias baseadas em anticorpos. No entanto, a melhora da qualidade das 

preparações dos anticorpos policlonais, aliado ao seu baixo custo, os mantiveram competitivos, 

culminando no renascimento da soroterapia, no início da década de 1980, para o tratamento de 

doenças virais como Hepatite A/B e Varicela-Zoster (HEMMING, 2001). Atualmente os 

anticorpos policlonais são amplamente empregados em procedimentos rotineiros de diagnóstico 

e pesquisa científica, bem como na neutralização de antígenos devido à forte resposta pelos 

efeitos sinergéticos de ligação em múltiplos epítopos (MARASCO & SUI, 2007).  

Quase um século após o surgimento da soroterapia, o desenvolvimento da tecnologia do 

hibridoma constitui um marco na história, tanto para a terapia baseada em anticorpos, quanto 

na utilização destas moléculas em outras áreas de ciências, como pesquisa e diagnóstico 

(NOBEL PRIZE, 1984). Neste sistema, um clone de células B, com especificidade pré-

determinada, é imortalizado pela fusão com células de mieloma. Estas células são mantidas em 

cultura onde produzirão, por tempo indeterminado, uma grande quantidade de anticorpos 

monoclonais (mAb) com especificidade à apenas um epítopo (KOHLER & MILSTEIN, 1975). 

Algumas características dos mAb são extremamente vantajosas em comparação aos 

anticorpos policlonais como, baixa ou nenhuma variação entre os lotes, menor reação cruzada 

com outras proteínas, além de dispensar a necessidade de indivíduos doadores. Todos estes 

fatores contribuem para uma produção homogênea de anticorpos, alta reprodutibilidade de 

resultados e alto rendimento a longo prazo (CASADEVALL et al., 2004). Atualmente, alguns 

coquetéis de mAb tem se mostrado eficientes na neutralização de múltiplos epítopos, 

mimetizando a resposta policlonal (BOTH et al., 2013). 

A tecnologia do hibridoma rapidamente atendeu as expectativas e em meados de 1980 

o primeiro mAb foi introduzido a prática clínica para o tratamento de rejeições à transplantes 

(GOLDSTEIN et al., 1985). Desde então, houve um expressivo crescimento no mercado dos 

imunoterápicos e atualmente cerca de 30 mAb estão sendo comercializados, enquanto mais de 
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trezentas novas moléculas estão sob triagens clínicas (LARRICK, 2012). Aliado a isto, os 

avanços das técnicas de biologia molecular e engenharia genética, permitiram o aprimoramento 

de moléculas recombinantes. 

Desde o estabelecimento do hibridoma para produção de anticorpos murinos, duas 

novas gerações de moléculas foram criadas objetivando a redução da imunogenicidade da 

terapia em humanos. Os mAb de segunda geração são moléculas quiméricos obtidas pela fusão 

dos domínios variáveis murinos aos domínios constantes humanos, onde aproximadamente 

65% da estrutura possui similaridade à humana (BOULIANNE; HOZUMI; SHULMAN, 1984). 

A terceira geração é composta pelos mAb parcialmente humanizados (~95% Ig humana) 

obtidas pela substituição das regiões hipervariáveis humanas por aquelas de interesse 

provenientes de camundongos (JONES et al., 1986). Atualmente, linhagens de camundongos 

transgênicos permitem a produção de anticorpos monoclonais humanizados completamente 

similares aos humanos (GREEN et al., 1994).  

Uma vez que sua especificidade é o alicerce das aplicações biotecnológicas dos 

anticorpos, o seu melhoramento, até o ponto em que diferenças estruturais mínimas sejam 

distinguíveis, tem possibilitado grandes avanços em terapias e diagnósticos (WU et al., 2007). 

As técnicas de melhoramento in vitro como phage display, yeast display e Anchored 

Periplasmic Expression (APEx) tem sido fundamentais na seleção de imunoterápicos cada vez 

mais eficazes (HARVEY et al., 2004;  MONDON et al., 2008). Nestes sistemas, uma biblioteca 

de paratopos é exposta repetidamente aos antígenos alvos permitindo, ao longo das etapas de 

lavagem e eluição, o isolamento das estruturas com maior afinidade e especificidade 

(MARASCO & SUI, 2007). Estes sistemas de melhoramento podem contribuir na obtenção de 

anticorpos capazes de discriminar isoformas de proteínas geradas a partir splicing e 

modificações pós-traducionais (SAERENS; GHASSABEH; MUYLDERMANS, 2008). 

Como alternativa aos anticorpos de mamíferos, os ovíparos, principalmente Gallus 

gallus, vem se afirmando como importante fonte de anticorpos IgY. A distância filogenética 

entre mamíferos e aves permite que seu sistema imunológico seja capaz de gerar anticorpos 

contra domínios altamente conservados para os quais os mamíferos falham em produzir uma 

resposta (CARY et al., 2000). Preparações policlonais de IgY são facilmente obtidas, a partir 

dos mesmos métodos de imunização utilizados em mamíferos. A recuperação dos anticorpos 

na gema do ovo constitui uma alternativa pouco invasiva e de alta produtividade. Contudo, o 

uso de anticorpos monoclonais é imprescindível para se alcançar alta precisão e 

reprodutibilidade.  Nesse sentido é importante considerar que o potencial terapêutico de IgY 

monoclonais recombinantes deve ainda ser explorado (SPILLNER et al., 2012).  
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Muitas vezes, apenas a função de reconhecimento é utilizada na imunoterapia. Com esta 

finalidade, formatos compreendidos por fragmentos da porção Fab de anticorpos, chamados de 

domain antibody – dAb, podem atuar como bloqueadores/antagonistas e agonistas de receptores 

celulares, ou simplesmente como veículos sítio específicos para quimioterápicos (LABRIJN; 

AALBERSE; SCHUURMAN, 2008). Dentre as versões disponíveis dos dAb, o menor formato, 

com cerca de 15 kDa, é o domínio VH livre. Eventualmente, domínios VH podem ser agrupados 

para se obter imunoreagentes bi/triespecíficos ou multivalentes (HOLLIGER & HUDSON, 

2005). Formatos alternativos são os minibodies, nanobodies, single-chain variable fragment - 

scFv, entre outros (MUYLDERMANS, 2013). 

1.7 Anticorpos como ferramentas fundamentais na pesquisa e ciências médicas 

Os anticorpos, independentemente de serem poli/monoclonais ou recombinantes, são 

rotineiramente empregados na pesquisa científica e em laboratórios de análises clínicas. Devido 

ao reconhecimento específico de moléculas alvos podem ser utilizados em ensaios de detecção 

e quantificação como ELISA, western blotting, microarray de proteínas, e ainda, na purificação 

por imunoafinidade de moléculas de interesse (BRADBURY et al., 2003;  OHARA et al., 2006;  

TEMPLIN et al., 2003). Devido à falta de interação entre as IgY e o sistema imune dos 

mamíferos, os anticorpos aviários tem se estabelecido como alternativa para imunoensaios com 

baixo grau reações indesejáveis (LEVINSON & MILLER, 2002). 

Os anticorpos monoclonais tem sido cada vez mais empregados na terapêutica de 

doenças não-infecciosas como, o câncer e desordens autoimunes (ALKAN, S. S., 2004). Os 

mAbs tiveram participação fundamental nos avanços das terapias sítio dirigidas, melhorando a 

eficácia e diminuindo a toxicidade das drogas convencionais, utilizando-se de conjugados 

drogas-anticorpos (ADC) e imunolipossomos (ALLEY; OKELEY; SENTER, 2010;  GAO et 

al., 2013). Os ADC podem carrear moléculas de 300 a 1000 Da, sendo elas, partículas 

radioativas, quimioterápicos ou toxinas (DADACHOVA & CASADEVALL, 2005;  LI et al., 

2013). 

Dentre as grandes vantagens da imunoterapia destacam-se a especificidade, atividade 

antimicrobiana à patógenos resistentes ou desprovidos de quimioterápicos eficazes, além do 

estímulo e melhora das funções imunológicas de indivíduos imunodeprimidos 

(CASADEVALL, 1998). Neste sentido, anticorpos bioengenheirados apresentam formatos 

moleculares alternativos úteis na imunoterapia (VINCENT & ZURINI, 2012). Anticorpos 

monoclonais biespecíficos, por exemplo, são heterodímeros com porções Fab de  

especificidades distintas, úteis na ligação e justaposição do patógeno à linfócitos T ou células 
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NK (SEGAL & SNIDER, 1989). Carboidratos antigênicos, como lipopolissacarídeo e 

carboidratos capsulares de bactérias e vírus incomuns à espécie humana constituem novos alvos 

de anticorpos (BUNDLE et al., 1994;  FERNANDEZ-SANTANA et al., 2004).  

1.8 Métodos de purificação de anticorpos 

A complexidade do processo de purificação pode variar de acordo com a aplicação final e 

fonte de anticorpos utilizada. Os formatos mais simples usualmente requerem as etapas de 

clarificação, captura e polimento. Anticorpos monoclonais, para fins terapêuticos, devem passar 

por etapas adicionais para inativação viral e remoção de impurezas como DNA e outras 

contaminantes provenientes da células produtora (CHON & ZARBIS-PAPASTOITSIS, 2011). 

Com esta finalidade, inúmeros métodos de purificação tem sido criados e aprimorados, na busca 

de se obter alternativas menos onerosas e cada vez mais eficientes.  

Por trás de todos os esforços para desenvolvimento de novas estratégias de purificação 

encontra-se o crescimento das terapias baseadas em anticorpos. Com produção anual de 17 

toneladas em 2010, especula-se que os anticorpos serão a base dos maiores avanços terapêuticos 

dos próximos anos (LOW; O'LEARY; PUJAR, 2007). A bioengenharia de anticorpos foi capaz 

de aumentar a eficácia e biodisponibilidade dessas moléculas, reduzindo a dose terapêutica e 

aliviando o sistema manufatureiro. Mas por outro lado, o aumento no número de 

imunoreagentes sob triagens clínicas tem exigido maior capacidade de produção. Neste cenário, 

soma-se ainda o avanço das culturas celulares de mamíferos, que num período de cinco anos 

permitiram o aumento em cinco vezes na produção de anticorpos, e ainda, a grande 

produtividade das aves, por exemplo (BUTLER, 2005;  KOVACS-NOLAN & MINE, 2012;  

SHUKLA & THOMMES, 2010). Como consequência dessa expansão de mercado, o foco dos 

estudos para aprimoramento dos métodos de purificação de anticorpos é o desenvolvimento de 

métodos de baixo custo, pouco complexos e versáteis (LANGER, 2009).  

Métodos não cromatográficos  

Os primeiros métodos não-cromatográficos descritos foram baseados na utilização, 

isolada ou combinada, de agentes precipitantes de proteínas como ácido caprílico, sulfato de 

amônio, polietileno glicol, e também, solventes orgânicos, como etanol (CATTY & KING, 

1974;  MCKINNEY & PARKINSON, 1987). No entanto, novos métodos vem se afirmando 

como alternativas não cromatográficas para isolamento de anticorpos, dentre eles, co-

precipitação por polieletrólitos, extração líquido-líquido e filtração em membranas (GAGNON, 

2012). 
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O aprimoramento dos métodos clássicos e a criação de novas tecnologias de purificação 

não-cromatográficas tem sido encorajado pela filosofia “anything but chromatography”. 

Segundo este ponto de vista, o baixo custo dos reagentes empregados nestes processos, aliado 

a uma instrumentação mais simples, justifica sua aplicação em escala industrial (LOW et al., 

2007). As estratégias de precipitação, de um modo geral, apresentam a vantagem de serem 

facilmente escalonáveis, uma vez que não dependem de fatores limitantes, como capacidade de 

coluna e/ou disponibilidade de ligantes. Nesse sentido, as maiores taxas de recuperação (90-

100%) estão associadas a estes procedimentos (TEMPONI et al., 1989). No entanto, a baixa 

especificidade exibida pelos métodos de precipitação influencia diretamente na pureza do 

produto final.  

Protocolos otimizados de precipitação sequencial por ácido caprílico e sulfato de 

amônio, e também por PEG, permitem o isolamento com pureza média de 85%, sendo este 

último agente capaz de preservar a atividade e estabilidade dos anticorpos (BERGMANN-

LEITNER et al., 2008). Deve-se ressaltar que uma limitação inerente aos métodos de 

precipitação é a necessidade de uma etapa posterior para remoção do agente precipitante, seja 

por diálise ou filtração em gel. Em alguns casos, quantidades residuais de reagentes podem 

permanecer ligadas aos anticorpos mesmo após a etapa de remoção e podem comprometer a 

função biológica da molécula de interesse (STEINBUCH & AUDRAN, 1969). Nesse sentido, 

agentes precipitantes como polieletrólitos apresentam a vantagem de serem facilmente 

removidos em uma etapa subsequente de cromatografia de troca iônica. Como exemplo, 

McDonald et al. (2009) utilizaram o ácido polivinilsulfônico para purificar anticorpos 

monoclonais humanizados sem comprometimento funcional da molécula. 

Na extração líquido-líquido, os anticorpos são obtidos em meio aquoso evitando a 

indução da precipitação, o que de fato já é visto de forma positiva. Mao et al. (2010) utilizaram 

este sistema para isolar anticorpos monoclonais, com grau de pureza de ~90%, em pH neutro. 

Uma variação deste método permite manter a cultura celular em meio bifásico, no qual, as 

proteínas secretadas são espontaneamente isoladas em uma das fases, rica em PEG. Porém, a 

heterogeneidade molecular dos anticorpos faz com que as condições ideais de partição sejam 

muito variáveis (ZIJLSTRA et al., 1998). 

Métodos cromatográficos 

A cromatografia tem sido a principal estratégia de captura e polimento utilizada pelas 

indústrias biofarmacêuticas durante a purificação dos anticorpos. Isto se deve ao fato das 

técnicas cromatográficas serem bastante versáteis e já estarem consagradas como ferramentas 
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indispensáveis no isolamento de proteínas. Atualmente, uma ampla variedade de formatos para 

separação cromatográfica tem sido desenvolvida (CHON & ZARBIS-PAPASTOITSIS, 2011). 

Os principais objetivos almejados por essa incessante agregação de tecnologia são, 

principalmente, diminuição dos gastos com reagentes e melhora na capacidade industrial de 

purificação. 

O formato mais comum para a separação cromatográfica é a coluna de fase estacionária 

fixa, que é relativamente mais versátil e de fácil operação. Maiores capacidades podem ser 

obtidas pelo simples aumento das dimensões da coluna ou ciclagem do material aplicado, 

entretanto, gastos com tampões, resinas e tempo podem aumentar proporcionalmente. Como 

alternativa mais econômica, a cromatografia em leito móvel simulado tem demonstrado uma 

redução considerável no consumo de tampões e fase estacionária sem comprometer seu 

desempenho (KRATTLI; MULLER-SPATH; MORBIDELLI, 2013;  MULLER-SPATH et al., 

2010).  

 Com presença menos expressiva na indústria estão os formatos em que a fase 

estacionária permanece dispersa em meio líquido como, por exemplo, a separação em batch. 

Estas abordagens são denominadas cromatografia em leito fluido e tem sido adaptadas para 

operações em larga escala, que envolvem colunas verticais com fluxo ascendente, mantendo as 

partículas adsorventes em suspensão. Apesar da maior complexidade operacional, este formato 

é compatível com amostras não clarificadas, uma vez que o material particulado não é retido 

pela matriz fluida, e assim, reduz o tempo do processo de purificação (SHUKLA & 

THOMMES, 2010;  XIA; LIN; YAO, 2008).  

A separação por beads magnéticos tem demonstrado excelente desempenho na 

purificação de anticorpos a partir de culturas celulares, fluido ascítico, soro e sangue total, 

dispensando o pré-tratamento para remoção de células e material particulado (DAWES; 

JEWESS; MURRAY, 2005). Deve-se ressaltar ainda que as microesferas magnéticas tem 

permitido o aperfeiçoamento de estratégias cromatográficas já existentes, proporcionando 

aumento de capacidade das matrizes cromatográficas, pela expansão da superfície de interação 

(OZTURK et al., 2008). Normalmente, a utilização desses sistemas fluidos está associada à 

maiores gastos com beads e tampões, entretanto a eliminação da etapa de clarificação tem 

atraído o interesse dos produtores (GAGNON, 2012).  

As próprias partículas utilizadas na cromatografia podem ser substituídas. Atualmente 

as principais opções de fases estacionárias são as membranas adsortivas e monolitos. No 

primeiro caso, separação ocorre sob um fluxo elevado e baixa pressão, mas como limitação, 

algumas membranas podem apresentar baixa capacidade em comparação às partículas, além de 
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requerer grandes volumes de eluição, diluindo os anticorpos (GOTTSCHALK, 2009;  

KUCZEWSKI et al., 2011). De forma alternativa, monolitos são excelentes suportes 

cromatográficos. Em comum com as membranas, eles apresentam transferência de massa em 

convecção, permitindo fluxos de até dez volumes de coluna por minuto, sob baixa pressão e  

alta resolução (JUNGBAUER & HAHN, 2008). Adicionalmente, monolitos com poros grandes 

o suficiente para a passagem de células e partículas dispensam as etapas de clarificação, porém, 

em detrimento da sua capacidade reduzida pela menor superfície (ALKAN, H. et al., 2009).  

Em resumo, dentre os formatos de fase estacionária fixa e fluida, diferentes suportes 

cromatográficos podem ser utilizados, sejam as beads, membranas ou o monolito. O processo 

de separação explora as propriedades físico-químicas dos anticorpos, como massa molecular, 

carga líquida, hidrofobicidade e afinidade, e o seu comportamento em contato com a fase 

estacionária em uma dada condição. Apesar da estrutura básica comum às classes de anticorpos, 

diferenças substanciais são encontradas entre seus isotipos e diferentes espécies, logo, 

comprometendo a aplicabilidade universal dos métodos disponíveis. 

O primeiro método a ser abordado, a cromatografia de exclusão molecular, ou filtração 

em gel, é frequentemente empregada na etapa de polimento de uma amostra previamente 

enriquecida de anticorpos. Esta etapa tem como objetivos elevar o grau de pureza destas 

moléculas e condicioná-las no tampão ideal para armazenamento (AYYAR et al., 2012). Deve-

se ressaltar a possibilidade de purificação das formas poliméricas de anticorpos, principalmente 

IgM, pela cromatografia de exclusão molecular (MAHANA & PARAF, 1993). Além disso, em 

situações rotineiras, irrestritas às classes dos anticorpos, tal método é utilizado na remoção de 

agregados moleculares frequentemente formados ao longo das etapas de purificação de 

anticorpos (WANG, W., 2005). De forma alternativa, a remoção de agregados proteicos tem 

sido realizada preferencialmente em cromatografia de interação hidrofóbica em membranas sob 

fluxo contínuo. Estas membranas possuem capacidade adicional de removerem DNA 

proveniente do meio de cultura. Uma limitação deste método é a necessidade de utilização, na 

maioria das vezes, altas concentrações de sal na etapa de eluição (KUCZEWSKI et al., 2010). 

A cromatografia de troca aniônica (AEC) exibe grande versatilidade por ser capaz de 

remover moléculas de DNA, endotoxinas e vírus, assim como proteína A, que eventualmente 

se desprende das colunas de afinidade que empregam este ligante. Tais características fazem da 

AEC um método de polimento poderoso, embora que, em algumas situações ele possa ser 

também utilizado como método de captura. Um exemplo é na purificação de anticorpos 

murinos, que se ligam em pH 8,0-8,5; o que não ocorre com anticorpos humanos e quiméricos, 

por possuírem pI mais elevado (GAGNON, 1996). Já a cromatografia de troca catiônica (CEC) 
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apresenta excelente desempenho na etapa de captura. Este método foi inovado pela utilização 

de partículas porosas na fase estacionária, levando a uma alta capacidade de retenção e boa 

resolução, porém sob alta pressão – levando à uma redução do fluxo e consequentemente maior 

tempo de operação (LOW et al., 2007). A faixa de pH ótima para a que ocorra a ligação dos 

anticorpos pode variar de acordo com a classe e espécie em questão, mas frequentemente situa-

se em torno de pH 5-5.3. A acidificação da amostra normalmente é feita pela precipitação e 

ressolubilização no tampão adequado ou troca de tampão com auxílio de filtros 

(GOTTSCHALK, 2009;  KUCZEWSKI et al., 2011). A etapa de eluição ocorre na maioria das 

vezes em gradiente de sal (ISHIHARA; KADOYA; YAMAMOTO, 2007). Alternativamente, 

o gradiente de pH pode ser utilizado na etapa de eluição, entretanto o controle do pH ao longo 

cromatografia ainda é um desafio (GAGNON, 2012). 

Apesar das alternativas descritas até o momento, são os métodos de cromatografia por 

afinidade que dominam os processos de captura durante a purificação dos anticorpos. Os 

inúmeros métodos desta categoria utilizam da afinidade dos anticorpos à ligantes classificados 

como bioespecíficos, pseudoespecíficos e biomiméticos, como as proteínas bacterianas, íons 

metálicos e peptídeos sintéticos, respectivamente. 

Dentre os métodos bioespecíficos destaca-se a cromatografia de afinidade pela proteína 

A, isolada a partir de Staphylococcus aureus, que lidera o mercado de purificação de anticorpos 

(ALDINGTON & BONNERJEA, 2007). Apesar desta proteína exibir grande especificidade à 

região Fc, ela o faz somente à um número restrito de classes e subclasses de anticorpos. Este 

fato pode não ser limitante quando se trabalha com classes e espécies pré-definidas, como mAb 

ou anticorpos recombinantes, entretanto sua contribuição para isolamento de fragmentos de 

anticorpos engenheirados destituídos da região Fc é inexistente (HOBER; NORD; LINHULT, 

2007). A Tabela 1 mostra as diferentes afinidades de ligação entre as proteínas bacterianas A, 

G e L por anticorpos de diferentes classes e espécies.  

Outros produtos bacterianos, como as proteínas G, D, P tem sido caracterizados para 

sua utilização como ligantes alternativos com afinidade pela porção Fab e algumas das classes 

excluídas pela proteína A (LOW et al., 2007). A Tabela 2 compila informações sobre a 

afinidade destes ligantes aos isotipos de cadeia leve e pesada dos anticorpos humanos. 

À parte das limitações classe/espécie específicas, a capacidade de retenção das colunas 

de proteína A pode ultrapassar 50 mg/mL, sendo o método mais robusto disponível. No entanto, 

um alto investimento periódico é necessário uma vez que após cerca de 300 ciclos a sua 

capacidade pode ser reduzida pela metade (BRORSON et al., 2003). Além disso, a etapa de 

eluição frequentemente é realizada em pH 2.5-3.0, promovendo a formação de agregados e 
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perda de atividade (AYYAR et al., 2012). Recentemente, a manipulação estrutural da proteína 

A, por meio da substituição dos aminoácidos do domínio de ligação, tem refletido 

positivamente nessa questão. Mutações sítio dirigidas tem elevado a sensibilidade da proteína 

A ao pH permitindo eluição de anticorpos em pH 5,6, no entanto, o alto custo e contaminação 

do eluato com as proteínas bacterianas ainda são as principais desvantagens deste método  

(WATANABE et al., 2013). 

 

Tabela 1. Afinidade de ligação das proteínas bacterianas L, A e G por anticorpos. 

Espécies/classes Proteína L  Proteína A       Proteína G    

H
u

m
a

n
o
 IgG +++ +++ +++ 

IgM, IgA, IgE, IgD ++ + - 

Fab, F(ab’)2 ++ + + 

scFv +++ + - 

C
a

m
u

n
d

o
n

g
o
 IgG1, IgG3 ++ + ++ 

IgG2a, IgG2b ++ ++ ++ 

IgM ++ + - 

IgA ++ ++ + 

P
o

li
cl

o
n

a
is

 

Camundongo ++ ++ ++ 

Rato ++ + ++ 

Coelho + ++ +++ 

Cabra, Bovino - + ++ 

Porco ++ + + 

 Ligação muito forte (+++), forte (++), moderada (+) ou inexistente (-) 

 Fonte: Roque; Silva; Taipa (2007) 

 

De forma alternativa, pode-se explorar os polissacarídeos presentes na estrutura dos 

anticorpos para seu isolamento. Lectinas como, concanavalina A, jacalina, aglutinina de germe 

de trigo e a proteína ligadora de manose exibem afinidade por estas cadeias glicídicas. Suas 

especificidades são variadas, e geralmente são empregadas na purificação de IgA, IgD e IgM, 

que não são ligadas pelas proteínas A/G. Como vantagem, as condições cromatográficas 

normalmente são similares à fisiológica e a eluição, na maioria dos casos, é feita por 

competição, utilizando solução de monossacarídeos (AYYAR et al., 2012). Deve-se ter em 

mente que algumas lectinas podem ser muito específicas, assim, resultando na purificação de 

uma população restrita de glicoformas. Outra desvantagem é a possibilidade de contaminação 

do eluato com estas moléculas biologicamente ativas (FASSINA et al., 2001). 

Os próprios antígenos podem ser acoplados à fase estacionária ou conjugados à tags 

moleculares como biotina possibilitando a purificação de anticorpos específicos. Esta 

abordagem é relativamente cara e muito elaborada para produção em larga escala, ficando 

restrita apenas aos laboratórios de pesquisa. (AYYAR et al., 2012). 
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Tabela 2. Afinidade das proteínas bacterianas pelos anticorpos humanos. 

Proteína Organismo Afinidade 

Proteína A Staphylococcus aureus Porção Fc 

Proteína G Streptococci, grupos C e G Porção Fc 

Proteína L Peptococcus magnus Cadeia κ 

Proteína P Clostridium perfringens Cadeia κ; IgA e IgG* 

Proteína D Branhamella catarrhalis IgD e IgG* 
 * Baixa afinidade 

 Fonte: Darcy et al. (2011) 

 

Os ligantes da classe de biomiméticos preferencialmente possuem baixa massa 

molecular e são construídos a partir de um estudo racional das propriedades estruturais e 

funcionais de um molde, citando por exemplo peptídeos miméticos à proteína A. Estas 

moléculas tem demonstrado alta afinidade, ampla classe/espécie especificidade e seletividade 

satisfatória (VERDOLIVA; BASILE; FASSINA, 2000). Em alternativa aos peptídeos, vários 

corantes comercias e ligantes sintetizados de novo compõem o repertório de estratégias de 

purificação. (DENIZLI & PISKIN, 2001;  TENG et al., 2000) 

Os ligantes pseudoespecíficos exploram as propriedades moleculares intrínsecas, como 

por exemplo, o caráter hidrofóbico ou tiofílico dos anticorpos, exibindo especificidade variável, 

que frequentemente é baixa. A cromatografia por hidrofobicidade é dependente de uma fraca 

interação entre o ligante e a proteína sob condições próximas às fisiológicas. Uma vez que estas 

interações tenham ocorrido, a eluição pode ser realizada pela acidificação da fase móvel 

gerando uma repulsão eletrostática entre o ligante e o alvo (ZHAO, G. & SUN, 2007). A 

cromatografia por interação tiofílica, descrita em meados da década de 80, tem sido atualmente 

uma alternativa para a purificação de anticorpos (PORATH; MAISANO; BELEW, 1985). Os 

primeiros protocolos dependiam de altas concentrações de sal para que a interação ocorresse, 

entretanto, novos ligantes descritos tem sido são capazes de purificar anticorpos séricos em 

baixas concentrações de sal e sem tratamento prévio da amostra. A eluição é realizada em 

condições alcalinas sem perda aparente de atividade (LAKHIARI & MULLER, 2005;  

SCHOLZ, G. H. et al., 1998). Nessa categoria ainda estão a cromatografia em hidroxiapatita e 

a cromatografia de afinidade por metais imobilizados (IMAC) que, de maneira seletiva, 

interagem eletrostaticamente com resíduos de aminoácidos específicos. Neste dois casos a 

ligação ocorre em pH neutro enquanto a eluição na cerâmica de hidroxiapatita ocorre em 

gradiente de sal e, na IMAC por competição ou acidificação (AYYAR et al., 2012;  

NAKAGAWA; ISHIHARA; et al., 2010). No presente estudo, o ácido ε-aminocapróico foi 

empregado como ligante pseudoespecífico de anticorpos em matrizes destinadas à 

cromatografia de afinidade. 
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1.9 Cromatografia de afinidade aplicada a depleção de anticorpos plasmáticos 

A seletividade da cromatografia de afinidade faz dela um método bastante peculiar. A 

captura de anticorpos a partir de amostras complexas, como plasma, possibilita sua aplicação 

como método de depleção, de grande utilidade nas investigações proteômicas por 

biomarcadores. 

O sangue, sendo um tecido de interface entre diferentes células, tecidos e órgãos, possui 

grande potencial de carregar informações moleculares sobre o estado fisiológico de todo o 

sistema corporal (TIRUMALAI et al., 2003). Com esta percepção, busca-se através da 

identificação de marcadores plasmáticos específicos predizer diferentes condições 

fisiopatológicas. Como mostra a Figura 4, estes marcadores moleculares ou biomarcadores 

podem ser produtos indicativos de lesão tecidual, morte/disfunção celular, antígenos 

parasitários, marcadores de inflamação, comumente presentes em baixas concentrações 

(ANDERSON & ANDERSON, 2002).  

Devido à magnitude da variação na concentração das proteínas plasmáticas, a detecção 

desses marcadores moleculares é um desafio, isso porque, apenas 10 proteínas perfazem mais 

de 90% do conteúdo proteico circulante. Dentre os isotipos mais abundantes, encontram-se as 

IgG, IgA e IgM, contribuindo com pelo menos 25% da massa proteica plasmática. Juntamente 

às outras proteínas abundantes, os anticorpos contribuem com a supressão de moléculas sub-

representadas durante as análises proteômicas pelas técnicas de espectrometria de massas e 

eletroforese bidimensional. Em vista disto, a remoção das proteínas abundantes tem sido 

encarada como uma etapa indispensável quando se pretende submeter o plasma a uma análise 

proteômica para identificação de biomarcadores. 

Neste cenário, algumas técnicas de purificação de anticorpos, especialmente a separação 

por afinidade, possui grande utilidade, uma vez que estes métodos realizam paralelamente 

purificação e depleção em um único procedimento. De acordo com o interesse, as frações 

retidas (enriquecida) e/ou a não-retida (depletada) devem ser recuperadas. Deve-se ressaltar a 

importância da especificidade do método, evitando assim, a depleção indesejada de outros 

constituintes séricos. Adkins et al. (2002) demonstraram pela primeira vez o efeito da depleção 

sérica de anticorpos pelas proteínas A/G (2:1) na caracterização do soroproteoma humano por 

espectrometria de massas. Neste estudo pioneiro, cerca de 3-5 vezes mais proteínas foram 

identificadas em comparação aos estudos publicados anteriormente. Entretanto, após a 

categorização funcional das proteínas identificadas notou-se que apenas moléculas de baixa 

relevância fisiopatológica foram detectadas, o que evidencia a necessidade de uma análise ainda 
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mais profunda deste proteoma. Schenk et al. (2008) por meio da depleção das 6 proteínas 

plasmáticas mais abundantes, associada a uma instrumentação mais robusta, identificaram 697 

proteínas plasmáticas após critérios rigorosos de validação. 

Em vista das duas vertentes para aplicação dos métodos cromatográficos com afinidade 

por anticorpos, há uma demanda pelo desenvolvimento de métodos com melhor 

custo/benefício. Ligantes bioespecíficos possuem altas constantes de afinidade mas, em 

contrapartida, são as alternativas mais caras dentre as opções. Adicionalmente, estes ligantes 

apresentam menor vida útil devido a maior vulnerabilidade estrutural, o que também pode 

contribuir na contaminação do eluato pelo ligante. Estes fatores abrem espaço para o emprego 

dos ligantes pseudoespecíficos nos métodos alternativos de purificação e depleção de 

anticorpos. 

Diferentes substâncias, como drogas ou nutrientes, uma vez que possuam afinidade pela 

proteína alvo, bem como características estruturais compatíveis à imobilização em suportes 

cromatográficos, constituem alternativas com potencial emprego como método de purificação 

e/ou depleção (SOSKIC et al., 2006). O ácido ε-aminocapróico é um derivado do ácido 

hexanóico, um ácido graxo de cadeia curta (C6:0). Possui em sua estrutura um grupo amino 

que permite sua imobilização, de maneira simples, nos suportes cromatográficos comerciais. 

Sua baixa massa molecular associada a cadeia de hidrocarboneto saturada sugere uma alta 

estabilidade estrutural em condições pouco extremas. Esta molécula atrai atenção por ser 

amplamente utilizada conjugada à compostos haptenos, dentre eles 2,4-dinitrofenil (DNP), em 

estudos de síntese e afinidade de anticorpos por quase cinco décadas (KIM et al., 2003;  

SISKIND; PAUL; BENACERRAF, 1966). Neste sentido, a hipótese formulada foi baseada na 

aparente afinidade do ácido ε-aminocapróico por anticorpos, que, ao lado da facilidade de sua 

imobilização poderia constituir um método alternativo de cromatografia por afinidade. 

 O presente projeto propõe a construção de matrizes cromatográficas, a partir da 

imobilização do ácido ε-aminocapróico em diferentes suportes, como alternativas duráveis e de 

baixo custo, para purificação e depleção de anticorpos séricos e da gema do ovo.
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Figura 4.  Representação gráfica da variação na concentração das proteínas do plasma humano. (A) Variação na concentração dos constituintes do proteoma plasmático, em ordens de 

magnitude (Log10), segundo Anderson & Anderson (2002); (B) Distribuição percentual da massa proteica plasmática entre as proteínas plasmáticas de alta, média e baixa abundância (SHI et al., 

2012). Em vista da contribuição massiva de albumina e outras proteínas transportadoras, juntamente às imunoglobulinas, fatores de coagulação e sistema complemento a depleção das proteínas de 

alta abundância tem sido imprescindível para a detecção e quantificação de biomarcadores.

A B 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

Construir matrizes cromatográficas utilizando o ácido ε-aminocapróico como ligante de 

anticorpos do plasma humano e IgY de Gallus gallus. 

2.2 Objetivos específicos 

 Imobilizar o ácido ε-aminocapróico em diferentes suportes cromatográficos e 

avaliar o perfil cromatográfico em diferentes condições de ligação e eluição; 

 Avaliar o perfil eletroforético unidimensional das frações cromatográficas obtidas; 

 Avaliar o efeito da depleção sérica de anticorpos por eletroforese unidimensional; 

 Quantificar fluxo e capacidade de retenção das matrizes construídas; 

 Comparar, por western blotting, o título e atividade do antissoro total e anticorpos 

purificados pela cromatografia de afinidade pelo ácido ε-aminocapróico; 

 Avaliar, por eletroforese bidimensional, o enriquecimento dos anticorpos 

plasmáticos pela cromatografia de afinidade; 

 Determinar a composição e pureza dos anticorpos purificados a partir do plasma 

humano e do ovo de Gallus gallus, por espectrometria de massas; 
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3. Metodologia 

3.1 Imobilização do ácido ε-aminocapróico em suportes cromatográficos 

 O ácido ε-aminocapróico foi imobilizado em diferentes suportes visando a obtenção de 

matrizes otimizadas para os processos de purificação e/ou depleção. Ao todo, cinco diferentes 

suportes foram utilizados, sendo eles: 1) Sepharose® CL4B; 2) Sepharose® 4B; 3) Pierce® NHS-

activated agarose; 4) Quitosana e 4) Dynabeads® M-270 Epoxy. Os protocolos de imobilização 

seguem descritos abaixo: 

 

a. Sepharose® CL4B (CL4B-AEAC) e Sepharose® 4B (4B-AEAC) 

Os suportes Sepharose CL4B e 4B (Sigma Aldrich) foram inicialmente epoxilados em 

solução de NaOH 0,4 M (4 volumes), contendo epicloridrina 5 %, durante 2 horas, a 40° C, sob 

agitação constante (MATSUMOTO; MIZUNO; SENO, 1979). Decorrido o tempo de 

incubação, as resinas epóxi-ativadas foram lavadas em excesso de água destilada e submetidas 

à aminação em 1,5 volumes de hidróxido de amônio P.A, sob agitação a 40° C, por 1,5 horas. 

Em seguida, as resinas foram lavadas com excesso de água destilada e solução de NaCl 0,1 M 

para, então, serem submetidas à etapa de succinilação. Para isto, as resinas foram 

ressuspendidas em 1,5 volumes de NaCl 0,1 M, sendo na sequência, adicionados 0,08 g de 

anidrido succínico/g de resina. Sob agitação, adicionou-se gradualmente NaOH 20 % para o 

ajuste do pH da solução para 6,0. Após completa dissolução do anidrido succínico e 

estabilização do pH, a solução foi mantida sob agitação à temperatura ambiente por 5 horas. As 

resinas succiniladas foram finalmente lavadas e ressuspendidas em solução de NaOH 0,1 M, 

onde permaneceram sob agitação, a temperatura ambiente, por 30 minutos para neutralização 

de grupos carboxílicos lábeis.  

As resinas succiniladas foram lavadas com aproximadamente 3 volumes de dioxano 

P.A, tornando-as anidras, sendo, na sequência, ressuspendidas em 3 volumes de dioxano para 

a etapa de ativação. Adicionou-se N-hidroxisuccinimida (NHS) e diciclohexilcarbodimida 

(DCC) para a concentração final de 0,1 M. A suspensão foi mantida sob agitação, em 

temperatura ambiente, por 70 minutos, sendo então lavada com dioxano (8 volumes), metanol 

(4 volumes) e, novamente, dioxano (3 volumes). Uma vez ativadas e, por conseguinte, prontas 

para a imobilização do ligante, as resinas foram rapidamente lavadas com 1 volume de água e 

imediatamente transferidas para um béquer contendo 3 volumes de solução NaHCO3 0,01 M 

pH 7,5, NaCl 0,9 %, contendo ácido ε-aminocapróico 0,2 M. A suspensão foi mantida sob 

agitação, à temperatura ambiente, por pelo menos 1 hora. Finalmente, as resinas CL4B- e 4B-
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AEAC foram lavadas com água destilada e incubadas em etanolamina 0,1 M pH 9,0 por 1 hora 

à temperatura ambiente, para o bloqueio dos grupos ativados que não reagiram com o ligante. 

Após a lavagem com excesso de água destilada as resinas estavam prontas para uso. 

 

b. Sepharose® 4B controle (4B-Controle) 

A coluna controle foi utilizada com o objetivo de se determinar a influência do ligante 

ácido ε-aminocapróico no processo de purificação. A síntese dessa matriz foi realizada 

conforme descrito no item 3.1a, com a exclusão da etapa de acoplamento.  

 

c. Pierce® NHS-activated agarose (NHS-AEAC) 

O acoplamento do ligante à resina Pierce® NHS-activated agarose (Thermo Scientific) 

foi realizado conforme os procedimentos de imobilização do ligante e bloqueio por etanolamina 

descritos no item 3.1a.  

 

d. Quitosana (Quitosana-AEAC) 

Para a construção da matriz em questão, quitosana em pó foi adquirida no comércio 

local. Sabe-se que solubilidade da quitosana em meio aquoso varia de acordo com a protonação 

dos seus grupos amino em condições ácidas. Em vista disto, a estratégia para obtenção das 

beads de quitosana foi compreendia pela solubilização de 4 % do pó (p/v) em solução de ácido 

acético 5 %, seguida pela mistura dessa solução à 10 volumes de NaOH 1 M. A mistura 

permanceu sob agitação vigorosa, por 24 horas, sendo finalmente lavada com excesso de água 

destilada (RODRIGUES et al., 2008). Como resultado deste aumento instantâneo do pH, o 

polímero de quitosana toma um formato esférico e insolúvel. Na sequência, as beads foram 

ressuspendidas em tampão fosfato 0,1 M pH 7,0 contendo glutaraldeído 5 %, na proporção de 

1:10 (Volumebeads:Volumetotal) para ocorrência de ligações cruzadas e ativação. A suspensão foi 

mantida sob agitação por uma hora, a temperatura ambiente e finalmente lavou-se a matriz com 

excesso de água destilada. As etapas de acoplamento e bloqueio com etanolamina, foram 

realizados como descrito no item 3.1.a.  

 

e. Dynabeads® M-270 Epoxy (Dyna-AEAC) 

O protocolo de acoplamento do ácido ε-aminocapróico aos beads magnéticos 

Dynabeads® M-270 Epoxy (Invitrogen) foi constituído das etapas de aminação, succinilação, 

ativação por NHS e DCC, acoplamento e bloqueio em etanolamina, como descrito no item 4.1a. 
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3.2 Material biológico 

a. Plasma humano e antissoro de coelho 

Plasma humano contendo citrato de sódio 3,8 % (Sigma Aldrich®) serviu como fonte 

proteica primária para a padronização das condições cromatográficas e realização dos principais 

ensaios de purificação e depleção de anticorpos. 

Antissoro de coelho imunizado com a proteína recombinante Tetraspanina-2 (TSP2) de 

Schistosoma mansoni foi utilizado para avaliar a preservação de atividade biológica das 

moléculas recuperadas pelo método proposto. O soro anti-TSP2 foi gentilmente cedido pelo 

Prof. R. Alan Wilson (University of York, United Kingdom). 

 

b. Enriquecido de proteínas da gema do ovo de galinha (PGO) 

Ovos comerciais de Gallus gallus foram utilizados como fonte de material biológico 

nos ensaios de purificação de IgY. O protocolo utilizado se baseia na precipitação sequencial 

de lipídeos e proteínas da gema do ovo pela adição de polietileno glicol – PEG 6000 (POLSON; 

VON WECHMAR; VAN REGENMORTEL, 1980). 

A gema intacta foi colocada sobre papel filtro, onde, sob movimentos circulares a clara 

remanescente foi removida. A gema foi então perfurada e o seu conteúdo transferido para um 

tubo Falcon, sendo o seu volume registrado. O conteúdo da gema foi diluído em dois volumes 

de tampão fosfato 0,1 M pH 7,5 contendo NaCl 150 mM (PBS). Na sequência, adicionou-se o 

agente precipitante polietileno glicol 6000 à 3,5 % (p/v), que foi solubilizado sob agitação 

vigorosa. O homogeneizado obtido foi mantido sob agitação leve por 10 minutos, à temperatura 

ambiente. O material foi centrifugado para a decantação da fração lipídica a 13.000 x g, por 20 

minutos, a 4° C, e o sobrenadante foi recuperado e filtrado em papel filtro. Este sobrenadante 

(Y1), compreendido pelas proteínas totais da gema, foi submetido a uma nova etapa de 

precipitação por PEG 6000 à 8,5 % (p/v), seguido de homogeneização e centrifugação como 

descrito anteriormente. Na sequência, descartou-se o sobrenadante e o pellet, enriquecido de 

anticorpos, foi solubilizado em 10 mL de PBS (Y2). Novamente, precipitou-se as IgY utilizando 

PEG 6000 à 12 % (p/v) na fração Y2, que foi homogeneizada e centrifugada como 

anteriormente. O pellet final, compreendido principalmente por IgY, foi solubilizado em até 1 

mL de PBS e dialisado durante a noite em solução de NaCl 0,1 %, e na sequência, dialisado em 

PBS por três horas (Y3). 
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c. Extrato total de vermes adultos de Schistosoma mansoni 

Como fonte de antígeno para a avaliação da atividade dos anticorpos anti-TSP2, cerca 

de 30 pares de vermes adultos foram homogeneizados por sonicação em tampão Tris-HCl 0,125 

M pH 6,8, SDS 4%, glicerol 20%, ditiotreitol 0,2 M. Para isto, utilizamos o 450-Sonifier Analog 

Cell Disruptor (Branson Ultrasonics©) em 5 séries de 30 pulsos (pulsos de 100 ms; output level: 

5), com intervalos de 1 minuto em banho de gelo entre as séries. O homogenato foi centrifugado 

a 20.000 x g, a 4° C, por 30 minutos, para a recuperação do sobrenadante. 

 

3.3 Procedimentos cromatográficos 

a. Colunas CL4B-, 4B-, NHS- e Quitosana-AEAC 

Colunas de 1 mL foram utilizadas nos experimentos de purificação sob fluxo 

determinado pela gravidade. Alíquotas de 1 mL tiveram sua absorvância monitorada a 280 nm 

pelo espectrofotômetro UV-1601 (Shimadzu©).  

Uma vez condicionadas em água ultrapura, as colunas foram carregadas com plasma, 

total/hidrolisado, ou PGO diluídos 10X em água ultrapura. Após a passagem das amostras, o 

material não ligado foi lavado com água ultrapura. A fim de padronizar o perfil de eluição, as 

proteínas retidas foram desligadas em tampão fosfato de sódio 0,01 M pH 7,4 em gradiente 

isocrático de NaCl (0,05; 0,10; 0,15; 0,3 e 1 M). As colunas foram regeneradas em solução de 

NaCl 1 M e, eventualmente, em dodecil sulfato de sódio (SDS) 2 %, e armazenadas em NaCl 1 

M contendo azida sódica 0,02 %. A título de se avaliar a capacidade máxima de ligação das 

matrizes sintetizadas, diferentes volumes e diluições de plasma e PGO foram aplicados nas 

colunas. Condições alternativas de lavagem em Tween 20 a 0,1 % e eluição por ácido ε-

aminocapróico 0,5 M foram testadas na padronização das condições de eluição. A Figura 5A 

ilustra o procedimento básico de cromatografia em coluna. 

 

b. Beads magnéticos Dyna-AEAC 

Cerca de 15 mg de Dyna-AEAC foram utilizados para a depleção plasmática de 

anticorpos com o auxílio de estante magnética para microtubos (New England BioLabs® Inc.). 

As condições de ligação, lavagem, eluição e regeneração das beads foram as mesmas utilizadas 

na cromatografia em coluna (Figura 5B). 
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3.4 Quantificação de proteínas e cálculos da taxa de recuperação e capacidade de 

retenção 

A determinação da concentração proteica do material aplicado nas matrizes, assim como 

das frações geradas pelo procedimento, foi realizada pelo método do ácido bicinconínico 

(PierceTM BCA Protein Assay Kit, Thermo Scientific®), segundo as instruções do fabricante. 

Os valores obtidos a partir da quantificação de proteínas foram utilizados no cálculo da 

taxa recuperação proteica e capacidade de retenção das matrizes segundo as fórmulas abaixo: 

 

Recuperação (%) = (
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑔)

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 (𝑚𝑔)
) 𝑥100 

 

Capacidade de retenção (mg/g resina) = 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑔)
 

 

3.5 Eletroforese unidimensional, 1D SDS-PAGE 

Para a avaliação qualitativa das frações geradas durante o procedimento de purificação 

e depleção foram confeccionados géis de poliacrilamida unidimensionais, conforme o método 

descrito por Laemmli (1970), com mínimas modificações.  

Figura 5. Diagrama do 

procedimento de purificação e 

depleção de anticorpos. (A) 

Separação cromatográfica em 

coluna de anticorpos a partir de 

uma fonte primária de proteínas 

(plasma ou proteínas da gema do 

ovo). Após a lavagem do material 

não ligado em água, os anticorpos 

retidos são recuperados na fase 

móvel de eluição (B) Depleção 

plasmática de anticorpos por 

beads magnéticas. Após a mistura 

do plasma e a matriz, as beads são 

atraídas por um ímã permitindo a 

recuperação do sobrenadante 

depletado de anticorpos. Após 

lavagem das beads, a fase móvel 

de eluição dissocia as moléculas 

retidas.  

Adaptado de http://piercenet.com 

e http://commons.wikimedia.org  
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Géis de 8 x 10 x 0,1 cm foram produzidos no sistema de eletroforese vertical miniVE 

(GE Healthcare®). A partir de uma solução estoque de acrilamida:N,N’-metileno-bis-

acrilamida, na proporção 29:1 (p/v), os géis de concentração e separação foram preparados 

contendo, respectivamente, 5 e 12 % de poliacrilamida. Adicionalmente, o gel de concentração 

continha Tris-HCl 0,125 M pH 6,8, SDS 0,1 % e os agentes de polimerização N,N,N',N'-

Tetrametiletilenodiamina (TEMED) e persulfato de amônio a 0,05 %. O gel de separação 

possuiu composição semelhante ao de concentração, diferindo no tampão Tris-HCl 0,375 M 

pH 8,8 e concentração de poliacrilamida.  

As amostras foram diluídas no tampão de amostra, resultando na concentração final de 

Tris-HCl 0,0625 M pH 6,8, SDS 2%, glicerol 10%, ditiotreitol 0,1 M e azul de bromofenol 

0,001%. Em seguida, as amostras foram mantidas em água fervente por 5 minutos, promovendo 

a desnaturação e dissociação proteica. Finalmente, foram aplicados cerca de 2 µg de proteína 

para géis analíticos e 5 µg para géis preparativos. A corrida ocorreu sob corrente constante de 

20 mA, na fonte EPS 601 (GE Healthcare®), em tampão de corrida (Tris-HCl 0,025 M pH 8,3, 

glicina 0,192 M e SDS 0,1 %) até que a linha do corante indicador alcançasse a borda inferior 

do gel. Ao término da corrida os géis foram submetidos aos procedimentos de coloração ou 

eletrotransferência, descritas nos itens 3.7, 3.8 e 3.9.  

 

3.6 Eletroforese bidimensional, 2D SDS-PAGE 

O sistema de eletroforese SE 600 Ruby (GE Healthcare®) foi utilizado para a 

comparação dos perfis plasmáticos antes e após o procedimento de purificação. O procedimento 

de eletroforese bidimensional foi realizado essencialmente como descrito por O'Farrell (1975), 

conforme a descrição do gel de separação no item 3.5. 

Vinte µg de proteínas provenientes das frações cromatográficas de plasma foram 

solubilizados em solução de uréia 7 M, tiouréia 2 M, 3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-

propano sulfonato 4% (CHAPS), ditiotreitol 1% e anfólitos pH 3-10NL 0.8% (GE Healthcare®). 

Na sequência, os géis de primeira dimensão (strip) Immobiline Drystrip pH 3-10NL, 13 cm 

(GE Healthcare®) foram submetidos à reidratação passiva na solução de proteínas por 14 horas, 

a 21-25° C, no sistema Ettan IPGphor 3 (GE Healthcare®). Ao término da etapa de reidratação, 

automaticamente iniciou-se o processo de separação isoelétrica, que aconteceu sob as seguintes 

condições: 1) 500 Volts, por 1 hora; 2) gradiente para 1000 Volts, por 1 hora; 3) gradiente para 

8000 Volts, por 2,5 horas; 8000 Volts, por 1 hora; sob corrente constante de 50 mA.  
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Após separação das proteínas em primeira dimensão, os géis foram submetidos as etapas 

sequenciais de redução e alquilação adicionando-se, respectivamente, ditiotreitol 1 % e 

iodoacetamida 4 % (Sigma Aldrich®) no tampão de equilíbrio composto por Tris-HCl 75 mM 

pH 8,8, uréia 6 M, SDS 2 %, glicerol 54.5 % e azul de bromofenol 0.002 %. Em seguida, as 

strips foram montadas sobre géis de poliacrilamida 12 %, 16 x 16 x 0.1 cm, confeccionados 

como descrito no item 3.5, para separação em segunda dimensão.  Finalmente, os géis foram 

selados com agarose 1,2 % em tampão de corrida, e a eletroforese ocorreu a 20 mA/gel, sob 

refrigeração (8-10° C), até que a linha indicadora alcançasse a borda inferior dos géis. Os 2D-

SDS PAGE foram imediatamente submetidos ao processo de coloração descrito nos itens 3.7 e 

3.8.  

 

3.7 Coloração por prata 

 O método descrito por Blum; Beier; Gross (1987) foi utilizado na visualização do perfil 

eletroforético dos géis analíticos. Para isto, após a eletroforese os géis foram incubados, por 

não menos que 1 hora, em solução fixadora, contendo etanol 40% (v/v) / ácido acético 7% (v/v). 

Em seguida, foram transferidos para a solução de sensibilização composta por etanol 30% (v/v), 

acetato de sódio 6,8% (p/v) e tiossulfato de sódio 0,2% (p/v), onde permaneceram por 30 

minutos. Decorrido o tempo de espera, os géis foram lavados 3 vezes, por 5 minutos, em água 

e, então, incubado em solução de nitrato de prata 0.25% (p/v) por 20 minutos, ao abrigo da luz. 

Os géis foram rapidamente lavado em água (2 vezes de 1 minuto) antes da coloração ser 

desenvolvida em solução de carbonato de sódio 2.5% (p/v) / formaldeído 0.008% (v/v). Assim 

que as bandas atingiram a intensidade desejada, a reação foi interrompida lavando-se o gel em 

excesso de água. Todas as incubações foram realizadas sob agitação e à temperatura ambiente. 

Os géis foram digitalizados pelo ImageScanner III (GE Healthcare®). 

 

3.8 Coloração por Coomassie coloidal 

 O Coomassie coloidal G-250 foi o método de escolha para a coloração dos géis 

preparativos. O protocolo baseado naquele originalmente descrito por Neuhoff et al. (1988) 

segue descrito a seguir. 

 Ao término da eletroforese os géis foram imediatamente transferidos para uma solução 

de etanol 30% (v/v) / ácido ortofosfórico 2% (v/v) para fixação das proteínas. Esta primeira 

etapa foi constituída por três trocas de solução, com intervalos de 30 minutos. Após a fixação, 
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os géis foram hidratados em solução de ácido ortofosfórico 2% (v/v), em três incubações de 10 

minutos. Finalmente, os géis foram equilibrados em solução de sulfato de amônio 15% (p/v), 

etanol 18% (v/v) e ácido ortofosfórico 2% (v/v) por 30 minutos, antes de serem incubados em 

condições semelhantes, no entanto, na presença do corante Coomassie Brilliant Blue G-250 

0.02% (Sigma Aldrich®). Todas as incubações foram realizadas sob agitação e à temperatura 

ambiente. Após o período de incorporação do corante (24-48 horas), os géis foram lavados em 

solução etanólica 20 % para a remoção do corante superficial, e então, digitalizados pelo 

ImageScanner III (GE Healthcare®). 

 

3.9 Eletrotransferência para membrana PVDF e Western blotting 

Cerca de 20 µg de extrato proteico total de S. mansoni foram transferidos para 

membranas de fluoreto de polivinilideno (PVDF) após separação por eletroforese 

unidimensional, essencialmente como descrito por Towbin; Staehelin; Gordon (1979).  

Utilizou-se o módulo de blotting do sistema miniVE (GE Healthcare®), no qual, o gel 

de poliacrilamida justaposto à membrana PVDF foi submetido à corrente de 200 mA em tampão 

de transferência (Tris-HCl 25 mM pH 7,5, glicina 192 mM, SDS 0.1 % e etanol 20 %) por 2 

horas, em banho de gelo. Ao término da eletrotransferência, incubou-se a membrana de PVDF 

em solução de bloqueio TBST (Tris-HCl 20mM pH 7,5, NaCl 150 mM e Tween 20 0.5%) 

contendo leite em pó desnatado 5% (Molico®), sob agitação durante a noite. Uma vez 

bloqueada, a membrana foi lavada em tampão Tris-HCl 10 mM pH 7,5 por 3 vezes de 5 minutos 

e, em seguida, novamente incubada sob agitação em tampão TBST, contendo leite a 5% e os 

anticorpos primários (antissoro total ou anticorpos purificados) por três horas. Após esse 

período, lavou-se a membrana em TBST por 3 vezes de 5 minutos para, em seguida, incubá-la 

na presença dos anticorpos anti-IgG de coelho, conjugado à fosfatase alcalina (Sigma Aldrich®) 

em solução TBST contendo leite a 5 %. Após uma nova etapa de lavagem em TBST, a 

membrana foi equilibrada em tampão Tris-HCl 50 mM pH 9,0, NaCl 150 mM e MgCl2 1 mM, 

por 2 minutos e, finalmente, revelada na presença do substrato 5-bromo-4-cloro-3-

indolifosfato/4-nitro azul de tetrazólio – BCIP/NBT (Sigma Aldrich®). 
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3.10 Digestão em gel 

Para a caracterização do perfil eletroforético bidimensional das proteínas presentes no 

eluato do plasma humano, os spots mais intensos foram excisados e submetidos ao processo de 

digestão em gel, essencialmente como descrito por (SHEVCHENKO et al., 2006). 

Inicialmente, os spots foram descorados em solução fixadora (metanol 40 % / ácido 

acético 7 %) e, em seguida, lavados três vezes de 20 minutos em tampão bicarbonato de amônio 

20 mM (Sigma Aldrich®) / acetonitrila 50 % (J.T. Baker®). Os pedaços de gel foram 

desidratados em Speed Vac (SavantTM, Thermo Scientific®) durante 30 minutos, sendo então, 

reidratados em tampão bicarbonato de amônio 20 mM contendo 0,02 µg/µL da enzima 

Sequencing Grade Modified Porcine Trypsin (Promega®), por 20 minutos em banho de gelo. 

Na sequência, o excesso de tripsina foi descartado e os pedaços de géis recobertos com tampão 

bicarbonato de amônio 20 mM. A digestão tríptica ocorreu a 37º C por 24 horas. Após o período 

de incubação, o sobrenadante da digestão foi transferido para um novo microtubo. Peptídeos 

remanescentes nos pedaços de gel/tubo foram extraídos em solução de acetonitrila 50 % / ácido 

trifluoroacético 0.1 % e, por último, os sobrenadantes da digestão e extração foram combinados 

e totalmente secos em SpeedVac. Os peptídeos foram mantidos a 4° C até o momento da análise 

por espectrometria de massas (item 3.12). 

 

3.11 Digestão em solução 

Alíquotas de plasma humano total e anticorpos humanos e de Gallus gallus purificados 

pela 4B-AEAC foram submetidas à digestão em solução visando uma análise global da 

composição e abundância relativa de seus constituintes. 

Com base no método descrito por Castro-Borges et al. (2011), cerca de 50 µg de 

proteínas foram inicialmente diluídas em bicarbonato de amônio 50 mM, em seguida, incubadas 

por 30 minutos a 65° C na presença de ditiotreitol 20 mM, promovendo a redução dos grupos 

sulfidrila. Na sequência, estes grupos foram alquilados na presença de iodoacetamida 80 mM, 

durante 1 hora, ao abrigo da luz e a temperatura ambiente. A iodoacetamida remanescente foi 

consumida pela adição de ditiotreitol 70 mM e incubação por 45 minutos.  

A enzima Sequencing Grade Modified Porcine Trypsin (Promega®) foi adicionada 

seguindo a proporção 1:20 (enzima:substrato), e a solução, então, incubada a 37° C, por 18 

horas. Ao término do período de incubação, a solução foi acidificada pela adição de ácido 

trifluoroacético 0,1 % para a posterior recuperação dos peptídeos trípticos em cromatografia de 

fase reversa. Para isso, utilizou-se a coluna Strata C-18 (#8B-S001, Phenomenex®), 
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inicialmente condicionadas em TFA 0,1 % e, em seguida, carregadas com a amostra 

tripsinizada. Após algumas lavagens na solução inicial, os peptídeos foram eluídos em 

acetonitrila 50% / TFA 0.1% e completamente secos em SpeedVac. Os peptídeos foram 

mantidos a 4° C até o momento da análise por espectrometria de massas (item 3.12). 

 

3.12 Cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada à espectrometria de massas, busca 

de identidades e quantificação 

Os experimentos de sequenciamento foram realizados no Laboratório Nacional de 

Biociências (LNBio) do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), 

Campinas, São Paulo, Brasil. O direito de uso da plataforma de espectrometria de massas foi 

concedido pela aprovação da proposta MAS-14798 intitulada ‘Cromatografia de afinidade 

utilizando derivado de ácido graxo para isolamento de imunoglobulinas séricas’. As análises 

foram realizadas conforme as condições pré-estabelecidas pelo Laboratório de Espectrometria 

de Massas, descritas a seguir. 

Peptídeos trípticos provenientes de digestão em gel e solução foram solubilizados em 

12 µL e 45 µL de ácido fórmico 0,1%, respectivamente. Em seguida, 4,5 µL de cada solução 

foram injetados no cromatógrafo nanoAcquity Ultra Performance LC (Waters®) sendo, 

primeiramente, direcionado à pré-coluna Trap Symmetry C18, 5 µm, 180 µm x 20 mm (Waters®) 

e logo depois, para a coluna analítica BEH130 C18, 1,7 µm, 100 µm x100 mm (Waters®) 

condicionada a 35°C.  

De acordo com a procedência da amostra, 1D-SDS PAGE (a), 2D-SDS PAGE (b) e 

proteína em solução (c), três diferentes condições foram utilizadas para trapping e separação 

analítica. O trapping foi realizado em ácido fórmico 0,1 %, em água ultra pura (solvente A), 

sob o fluxo de 5 µL/min, durante 1 minuto para as amostras ‘b’ e 2 minutos para classificadas 

como ‘a’ e ‘c’. A separação cromatográfica dos peptídeos ocorreu sob fluxo de 0.6 µL/min em 

gradiente de acetonitrila / ácido fómico 0.1% (solvente B). As amostras ‘a’ foram eluídas em 

45 minutos de gradiente nas seguintes condições de tempo/solventeB: 0 min-2%, 5 min-10%, 

30 min-30%, 40 min-60%, 42 min-90% e 45 min-2%. A eluição das amostras ‘b’ foi realizada 

em gradiente de 10 minutos, nas condições: 0 min-15%, 5 min-30%, 9 min-90% e 10 min-15%. 

As amostras mais complexas ‘c’ foram submetidas à um gradiente de 60 minutos, sendo: 0 min-

2%, 5 min-2%, 30 min-20%, 50 min-30%, 55 min-50%, 57 min-90% e 60 min-2%. Esta etapa 

cromatográfica sob um baixo fluxo teve como objetivo a separação com alta resolução dos 

peptídeos trípticos provenientes da digestão em gel ou solução. 
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O sistema nanoLC acoplado ao nanoESI-QTOF Ultima mass spectrometer (Waters®) 

permitiu a análise em tandem dos peptídeos trípticos. Os parâmetros de aquisição e conrole do 

instrumento foram configurados pelo software MassLynx v. 4.1 (Waters®). Em modo positivo, 

íons precursores (MS) foram analisados na faixa m/z de 100-2.000, sendo os íons mais intensos 

fragmentados por colisão em N2 e analisados na faixa m/z de 50-2.000. Espectros MS/MS foram 

processados pelo software Mascot Distiller v.2.3 (Matrix Science) e os íons de carga +2, +3 e 

+4 foram submetidos à busca de identidade pelo software Mascot Daemon v.2.3 (Matrix 

Science). Os bancos de dados para busca foram SwissProt v.2013_12 (541.954 sequências; 

192.668.437 resíduos), taxonomia Homo sapiens (226.738 sequências), ou NCBInr v.082012 

(19.922.528 sequências; 6.828.478.126 resíduos), taxonomia metazoa (1.797.972 sequências) 

para identificação de proteínas humanas e de Gallus gallus, respectivamente. Os parâmetros 

considerados durante a busca foram: clivagem por tripsina, permitindo 1 sítio não clivado; 

modificações fixa e variável, carbamidometilação de cisteína e oxidação de metionina, 

respectivamente; tolerância para MS e MS/MS de ± 0,1 Da; e com expect value < 0,05. Os 

resultados foram compilados considerando apenas identidades referentes aos organismos de 

interesse com pelo menos dois peptídeos/proteína, desconsiderando tripsina e queratina.  

A determinação da abundância relativa das proteínas foi realizada a partir do 

Exponentially Modified Protein Abundance Index (emPAI) gerado automaticamente para as 

entradas. Este índice é calculado pelo Mascot em função do log10 da razão entre o número de 

peptídeos observados e o número de peptídeos observáveis de uma proteína, sendo estes 

definidos de acordo com a faixa de m/z e tempo de retenção analisados. O emPAI constitui uma 

ferramenta para quantificação label-free de proteomas complexos, uma vez que existe uma forte 

correlação entre a concentração molecular das proteínas e o número de peptídeos identificados 

nas análises de LC-MS/MS (ISHIHAMA et al., 2005).  

 

𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑚𝑜𝑙 %) =  
𝑒𝑚𝑃𝐴𝐼

∑(𝑒𝑚𝑃𝐴𝐼)
𝑥 100 

 

3.13 Análise de normalidade dos dados 

A parametria dos dados referentes ao fluxo e capacidade das matrizes foi avaliada pelo 

teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov pelo GraphPad Prism version 5.00 for Windows 

(GraphPad Software, San Diego, California, USA). 



50 

4. Resultados 

4.1 Estrutura química prevista para as matrizes-AEAC e perfis cromatográficos das 

colunas de afinidade 

A Figura 6 ilustra as estruturas propostas pelos protocolos de acoplamento do ácido ε-

aminocapróico descritos anteriormente. O ligante está representado pela estrutura destacada 

pelo retângulo de cor laranja enquanto as estruturas obtidas por meio das reações precedentes 

ao acoplamento estão representadas na região delimitada pelo retângulo verde. Note que as 

resinas comerciais Pierce® NHS-activated e Dynabeads®-M270 epoxy possuem um retângulo 

adicional de cor azul que representam as estruturas previamente adicionadas, conforme a 

descrição dos fabricantes (Figura 6B e 6D). Dessas duas resinas apenas a Dynabeads®-M270 

Epoxy necessitou das reações subsequentes de aminação, succinilação e ativação com NHS para 

acoplamento do ligante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 6. Proposição estrutural dos suportes cromatográficos com ácido ε-aminocapróico. Estruturas propostas para 

CL4B- e 4B-AEAC (A), NHS-AEAC (B), Quitosana-AEAC (C) e Dyna-AEAC (D); retângulos de cor laranja 

representam o ligante AEAC; retângulos verdes representam as estruturas obtidas pelas reações precedentes ao 

acoplamento; e retângulos azuis indicam as estruturas originalmente presentes nas beads conforme descrição dos 

fornecedores.  
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O desempenho das matrizes empregadas, no formato de coluna, foi inicialmente 

avaliado de acordo com os cromatogramas gerados pela purificação de plasma humano. Após 

a lavagem da coluna em água ultra pura a eluição do material ligado foi realizada em tampão 

fosfato 10 mM pH 7,4 a partir de um gradiente isocrático de cloreto de sódio.  

Como ilustrado pela Figura 7, os perfis cromatográficos foram bastante similares entre 

todas as colunas testadas, independentemente da amostra ser plasma humano ou PGO. Um 

único pico (seta, Figura 7) foi visualizado ao longo de toda a eluição, mais especificamente, na 

primeira etapa do gradiente (tampão fosfato 10 mM pH 7,4 contendo NaCl 50 mM). A 

dissociação do complexo ligante-proteína em baixas concentrações de sal sugere uma fraca 

interação entre as colunas-AEAC e os anticorpos. Dentre as matrizes avaliadas observa-se  uma 

menor capacidade para a coluna CL4B-AEAC. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Perfil cromatográfico da purificação de anticorpos plasmáticos e da gema do ovo. (A-D) Cromatogramas da 

purificação de anticorpos plasmáticos nas diferentes colunas sintetizadas; (E) Cromatograma de purificação de IgY a partir 

da fração Y3 do enriquecido de proteínas da gema do ovo. Setas indicam o pico de eluição; frações de 1mL foram coletadas 

e compõem os eixos das abscissas. 
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4.2 Eletroforese unidimensional da purificação de anticorpos em colunas de afinidade  

Primeiramente, serão descritos os resultados relativos à purificação dos anticorpos 

plasmáticos pelas resinas CL4B-, 4B- e NHS-AEAC; de modo genérico, matrizes Sepharose-

AEAC. Três procedimentos cromatográficos independentes foram realizados a partir de 

diferentes quantidades de plasma: 400, 600 e 800 µL, ilustrados pelas Figuras 8A, 8B e 8C, 

respectivamente. Dessa forma, avaliamos o efeito da aplicação de diferentes quantidades de 

proteínas plasmáticas sobre o perfil eletroforético da fração eluída. 

Em comparação ao plasma total, é notável o enriquecimento de duas bandas principais 

nas frações eluídas das Sepharose-AEAC. Estas bandas, com massas moleculares aproximadas 

de 25 e 50 kDa (setas, Figura 8), foram posteriormente identificadas por espectrometria de 

massas como cadeias leve e pesada dos anticorpos plasmáticos (item 4.3). Uma terceira banda 

de 66 kDa, provavelmente albumina sérica, foi visualizada nos eluatos da CL4B- e 4B-AEAC 

(Figuras 8A e 8B). No entanto, o aumento na quantidade de proteína aplicada na coluna 4B-

AEAC reduziu a intensidade desta banda contaminante (Figura 8C). Este efeito não pode ser 

confirmado para a coluna CL4B pois devido ao seu baixo desempenho, avaliado pelo seu 

cromatograma e 1D-SDS PAGE, esta matriz não foi selecionada para os experimentos 

Figura 8. Perfil eletroforético dos eluatos das colunas CL4B-, 4B- e NHS-AEAC na purificação de anticorpos 

plasmáticos. 1D-SDS PAGE 12% com 2μg de proteínas plasmáticas retidas pelas Sepharose-AEAC a partir da aplicação de 

três diferentes volumes de plasma, sendo (A) 400 µL, (B) 600 µL e (C) 800 µL. Nota-se um o enriquecimento de duas bandas 

principais de 25 e 50 kDa (setas), posteriormente identificadas por espectrometria de massas como as cadeias leve e pesada 

de anticorpo, respectivamente. Coloração por prata. 
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seguintes. Por outro lado, a NHS-AEAC exibiu alta especificidade desde a menor quantidade 

de plasma aplicada.  

Ao contrário das matrizes obtidas com a imobilização do ácido ε-aminocapróico em 

Sepharose, a coluna Quitosana-AEAC não demonstrou especificidade satisfatória pelos 

anticorpos séricos. A semelhança entre o perfil de as todas as frações cromatográficas, mas 

principalmente entre o plasma e a fração eluída, indica que não houve uma retenção distintiva 

das proteínas plasmáticas (Figura 9). Um perfil semelhante a este foi visualizado nas frações 

geradas pela cromatografia na coluna 4B-Controle (Figura 10). Esta matriz consistiu de um 

suporte cromatográfico produzido aos moldes da CL4B- e 4B-AEAC, porém, sem o ligante. 

Neste caso, não houve ligação específica das bandas de 25 e 50 kDa; comprovando o papel 

fundamental do ácido ε-aminocapróico na ligação seletiva exibida pelas matrizes de Sepharose-

AEAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coluna 4B-AEAC foi submetida à um novo procedimento na tentativa de se obter um 

eluato livre da banda contaminante de 66 kDa. Para isso, após a lavagem em água do material 

não ligado, realizamos uma etapa adicional de lavagem em solução de Tween 20 a 0,1%. Neste 

Figura 9. Perfil eletroforético das frações 

cromatográficas de plasma da coluna Quitosana-

AEAC. 1D-SDS PAGE 12% com 5 μg de proteínas das 

frações obtidas durante a cromatografia do plasma humano. 

A semelhança entre a amostra inicial (plasma), a fração 

não-ligada (FÑL) e o eluato indicam falta de especificidade 

da estrutura proposta. Coloração por Coomassie R-250. 

Figura 10. Perfil eletroforético das frações 

cromatográficas de plasma da coluna 4B-Controle. 1D-

SDS PAGE 12% com 5 μg de proteínas das frações obtidas 

durante a cromatografia do plasma humano. A semelhança 

entre a amostra inicial (plasma), a fração não-ligada (FÑL) 

e o eluato confirmam o papel do ácido ε-aminocapróico 

como estrutura mediadora da ligação preferencial pelos 

anticorpos plasmáticos. Coloração por Coomassie R-250. 
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mesmo experimento, avaliamos a capacidade de eluição das moléculas ligadas por uma solução 

de ácido ε-aminocapróico 0,5 M e, finalmente, realizamos a eluição na condição já padronizada 

de tampão fosfato 10 mM pH 7,4 contendo NaCl 50 mM.  

A lavagem em Tween 20 foi eficiente na remoção dos traços da proteína contaminante 

(ponta de seta, Figura 11) ligados à coluna 4B-AEAC, elevando o grau de pureza das proteínas 

posteriormente eluídas (setas, Figura 11). No entanto, a utilização da solução de ácido ε-

aminocapróico como fase móvel não resultou na eluição do material retido pela coluna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a purificação dos anticorpos da gema do ovo de galinha (IgY) foram utilizadas 

apenas as colunas 4B- e NHS-AEAC, por exibirem melhor desempenho. De acordo com o 

protocolo de purificação das IgY, três diferentes frações foram obtidas a partir de três etapas 

sequenciais de precipitação por PEG 6000. Como mostra a Figura 12A, a primeira fração obtida 

(Y1) possui um perfil de maior complexidade, quando comparado às duas frações seguintes. 

Isto se deve ao fato de que a primeira precipitação tem o intuito de remover apenas a fração 

lipídica da gema, com pouco influência sobre sua composição proteica. Já as frações Y2 e Y3, 

obtidas do material precipitado a 12% de PEG 6000, são compostas majoritariamente por IgY. 

Figura 11. Perfil eletroforético da lavagem e eluição alternativa da 4B-AEAC na purificação de anticorpos plasmáticos. 

1D-SDS PAGE 12% com 2 μg de proteínas do plasma, fração não ligada (FÑL) e das eluições contendo Tween 20 0.1% ou 

Ácido ε-aminocapróico 0.5 M em tampão fosfato 10 mM pH 7.4 contendo NaCl 50 mM. Observa-se o desligamento do 

contaminante (66 kDa) indicado pela ponta de seta, na lavagem com Tween 20. A segunda lavagem removeu quantidades 

traços das duas bandas principais na altura de 25 e 50 kDa, as quais foram finalmente eluídas na presença de NaCl (setas). 

Coloração por prata. 
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Pelo fato de serem obtidas a partir da mesma concentração de agente precipitante, ambas as 

frações possuem perfis muito semelhantes. Algumas bandas não relacionadas às IgY (ponta de 

seta) permaneceram após a última etapa de precipitação indicando um grau de pureza 

insatisfatório. 

A Figura 12B mostra os perfis eletroforéticos das frações Y1 e Y3 após a cromatografia 

de afinidade nas colunas 4B- e NHS-AEAC. A etapa cromatográfica foi capaz de remover os 

principais contaminantes presentes nas frações obtidas pela precipitação, o que resultou em 

perfil característico de alto grau de pureza, independente da complexidade das frações 

aplicadas. A análise por espectrometria de massas (item 4.3) das duas bandas principais 

presentes nas frações retidas resultou na identificação das cadeias leve e pesadas, visualizadas 

no gel na região de 25 e 65 kDa, respectivamente (setas, Figura 12). Observa-se ainda a menor 

mobilidade eletroforética da cadeia pesada da IgY, reflexo de sua maior massa molecular (~65 

kDa) em relação às cadeias pesadas das IgG – classe predominante no plasma humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Identificação das cadeias leve e pesada de anticorpos por 1D-geLC-MS/MS 

As bandas enriquecidas na fração eluída das colunas de afinidade durante a purificação 

de anticorpos plasmáticos e IgY foram excisadas, submetidas ao processo de digestão em gel 

Figura 12. Perfil eletroforético do PGO e anticorpos da gema do ovo purificados pelas colunas de afinidade NHS- e 

4B-AEAC. (A) 1D-SDS PAGE 12% com 2 μg de proteínas das frações obtidas pela precipitação sequencial da gema do ovo 

em PEG 6000 a 3.5% (Y1), 12% (Y2) e 12% (Y3); bandas contaminantes indicam baixo grau de pureza (ponta de seta). (B) 

1D-SDS PAGE 12% da eluição das colunas NHS- e 4B-AEAC após a aplicação das amostras Y1 e Y3, descritas anteriormente. 

Após a cromatografia, nota-se maior pureza das cadeias leve e pesada, 25 e 65 kDa respectivamente (setas), independente da 

complexidade da amostra aplicada. Coloração por prata. 
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utilizando tripsina e os peptídeos obtidos analisados por espectrometria de massas. Os espectros 

MS/MS representativos da fragmentação de íons provenientes das cadeias leve e pesada dos 

anticorpos plasmáticos são mostrados na Figura 13. A presença de íons da série y e b quase 

completa revelam a qualidade da fragmentação para a determinação da sequência dos peptídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Espectro MS/MS representativo do sequenciamento das cadeias leve e pesada dos anticorpos plasmáticos. 

(A) Espectro da fragmentação do íon precursor FSGSGSGTDFTLTISR proveniente da digestão tríptica da cadeia kappa; os 

picos de m/z 86.10 e 120.08 são referentes ao íons imônios dos aminoácidos Leu/Ile e Phen, respectivamente; (B) Espectro da 

fragmentação do íon precursor TPEVTCVVVDVSHEDPEVK proveniente da digestão tríptica da cadeia gamma-1. 

A 

B 
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A Figura 14 mostra os espectros da fragmentação (MS/MS) de íons obtidos pela 

digestão tríptica das cadeias leve e pesada das IgY purificadas por cromatografia de afinidade. 

De modo similar os espectros MS/MS das cadeias de anticorpos humanos, uma fragmentação 

de alta qualidade foi obtida para o sequenciamento das cadeias de IgY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Espectro MS/MS representativo do sequenciamento das cadeias leve e pesada dos anticorpos da gema do 

ovo. (A) Espectro da fragmentação do íon precursor ALTQPSSVSANPGETVK proveniente da digestão tríptica da cadeia 

leve; (B) Espectro da fragmentação do íon precursor AVTLDESGGGLQTPGGGLSLVCK proveniente da digestão tríptica 

da cadeia upsilon de Gallus gallus. 

A 

B 
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A tabela 3 traz uma representação de parte dos peptídeos identificados a partir da 

digestão em gel das bandas de cadeias leve e pesadas visualizadas no 1D-SDS PAGE. Observa-

se a presença de peptídeos de tamanhos variáveis e com uma boa qualidade de fragmentação, 

com base em seu respectivo Score. Os resultados da caracterização completa destas frações por 

eletroforese bidimensional e espectrometria de massas, bem como pela análise shotgun, serão 

mostrados adiante.  

 

Tabela 3. Representação dos peptídeos trípticos de anticorpos identificados. 

Proteína Massa mol. Score Peptídeo 

Anticorpos plasmáticos [Homo sapiens] 

Ig kappa 11.853 Da 174 R.FSGSGSGTDFTLTISR.L 

106 -.EIVLTQSPGTLSLSPGER.A 

66 R.LLIYGASSR.A 

Ig gamma-1 36.596 Da 114 R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVK.F 

89 K.STSGGTAALGCLVK.D 

65 R.EPQVYTLPPSR.D 

Anticorpos da gema [Gallus gallus] 

Ig cadeia leve 24.775 Da 111 -.ALTQPSSVSANPGETVK.I 

105 K.SPGSAPVTVIYSNDK.R 

86 K.VAPTITLFPPSK.E 

Ig cadeia pesada 54.436 Da 197 -.AVTLDESGGGLQTPGGGLSLVCK.A 

130 R.TANGAGGDGDTFFVYSK.M 

95 R.AVPATEFVTTAVLPEER.T 

 

4.4 Eletroforese unidimensional da depleção plasmática  por beads magnéticos 

A alta concentração proteica do plasma, associada a grande sensibilidade dos 

espectrômetros de massas, permite que os procedimentos de depleção de proteínas abundantes 

sejam realizados em pequena escala. Neste sentido, propusemos um miniensaio para depleção 

plasmática de anticorpos baseado no acoplamento do ligante AEAC à beads magnéticos.  

A estratégia de depleção adotada permitiu trabalhar com o volume de 10 µL plasma 

1:10 em H2O, levando à uma redução de 400 a 800 vezes do material usado na purificação, 

assim como a minimização da perda de material pela troca de tubos. A Figura 15 mostra o perfil 

eletroforético do plasma antes e após a depleção, bem como, o das proteínas retidas pela Dyna-

AEAC. Ao compararmos o perfil da fração não ligada (FÑL) com o perfil do plasma total 

notamos uma redução na intensidade das bandas referentes às cadeias leve e pesada, que são 

depletadas igualmente por estarem na mesma razão estequiométrica e unidas covalentemente.  

Sendo assim, na mesma fração (FÑL) um terceira banda com mobilidade semelhante à cadeia 

leve torna-se visível e nítida após a depleção.  O perfil eletroforético da fração eluída indica 
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uma alta especificidade da Dyna-AEAC pelos anticorpos plasmáticos humanos, reforçando a 

possibilidade de aplicação na depleção seletiva destas moléculas. 

 

4.5 Capacidade de ligação das matrizes cromatográficas e avaliação do fluxo das colunas 

de afinidade 

A quantidade total de proteínas retidas pelas matrizes Sepharose- e Dyna-AEAC foi 

determinada pelo método BCA. As matrizes foram testadas a partir da aplicação de volumes 

crescentes de plasma humano com o objetivo de se determinar as melhores condições de 

purificação ou depleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados compilados na Tabela 4 revelam que dentre as matrizes empregadas no 

formato convencional de cromatografia em coluna, a CL4B-AEAC exibiu a menor capacidade 

de retenção e taxa de recuperação. A coluna de capacidade intermediária, 4B-AEAC, em 

condições equivalentes, exibiu uma capacidade cerca de 6-9 vezes maior do que a CL4B-

AEAC. Uma análise similar indica uma capacidade >10 vezes superior entre a CL4B- e NHS-

AEAC, esta que por sua vez demonstrou os melhores resultados. Entretanto, as maiores taxas 

de recuperação proteica não ultrapassaram 5%. Curiosamente, um experimento isolado com a 

coluna NHS-AEAC demonstrou a dependência deste método pela diluição prévia do plasma 

Figura 15. Perfil eletroforético das frações cromatográficas das beads magnéticas Dyna-AEAC. 1D-SDS PAGE 12% 

com 5μg de proteínas das frações obtidas durante o miniensaio de depleção do plasma humano. A menor intensidade das 

bandas referentes as cadeias leve e pesada na fração não ligada (FÑL) evidenciam a depleção dos anticorpos plasmáticos 

Coloração por Coomassie G-250. 

Cadeia pesada 

Cadeia leve 
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em água ultrapura. A aplicação de plasma humano in natura leva a um grande 

comprometimento da capacidade de ligação dos anticorpos, mesmo que estejam presentes em 

grandes quantidades (resultados não mostrados).  

As beads magnéticas, por sua vez, apresentaram capacidade satisfatória para depleção 

dos anticorpos plasmáticos em um miniensaio. A Tabela 4 mostra a discrepância entre as formas 

de representação da capacidade da matriz Dyna-AEAC em função do seu peso ou seu volume. 

 

Tabela 4. Retenção de proteínas plasmáticas pelas matrizes de ácido ε-aminocapróico.  

 

As matrizes que exibiram maiores capacidades de ligação foram utilizadas nos 

experimentos quantitativos de purificação de IgY, solubilizada em diferentes soluções. Os 

resultados mostrados na tabela 5 revelaram que 12% das proteínas da fração Y3 foram 

recuperadas pela coluna 4B-AEAC. Apesar do excesso de proteína aplicado, a quantidade 

média de proteínas no eluato foi inferior à capacidade demonstrada na purificação de plasma 

humano.  

A coluna NHS-AEAC, conforme demonstrado anteriormente, apresentou a maior 

capacidade de retenção de anticorpos plasmáticos. Entretanto, um menor desempenho foi 

observado nos experimentos de purificação de IgY. É possível que a menor retenção seja 

decorrente da variação da força iônica, bem como, pela presença do agente precipitante na 

amostra utilizada (Y3). Nesse sentido, observa-se há um claro aumento na retenção e na 

Matriz 
Proteína plasmática 

aplicada (mg) 

Média de recuperação  

proteica (%) 

Capacidade média 

calculada (mg/g resina) 

Cromatografia em coluna 

CL4B-AEAC 16,8 0,34 % 0,97 

 25,8 0,23 % 1,02 

4B-AEAC 16,8 4,38 % 9,13 

 25,8 2,82 % 9,02 

 39,8 2,29 % 11,29 

 51,7 2,95 % 18,95 

NHS-AEAC 16,8 4,08 % 11,83 

 25,8 3,60 % 16,03 

 39,8 3,20 % 21,98 

 51,7 3,42 % 30,69 

Separação magnética 

Dyna-AEAC 3,23 0,87 % 2,11 

   10,50† 

 6,49 0,54 % 2,63 

   13,00† 

† Capacidade calculada para 1 mL de beads magnéticas baseada nos resultados experimentais; 

Valores médios de dois experimentos independentes. 
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capacidade média da NHS-AEAC após a aplicação da mesma amostra, desta vez diluída em 

água, o que reforça a interferência do PEG e PBS na interação entre a matriz e os anticorpos.  

A última condição avaliada foi a utilização da fração Y1 diluída em água ultrapura. 

Mesmo em concentrações de PBS e PEG 6000 dez vezes menores que as iniciais, uma baixa 

capacidade de retenção foi observada. A força iônica, neste caso, iguala-se a do primeiro 

experimento realizado com a fração Y3 na NHS-AEAC. Entretanto a concentração final de 

PEG é superior, justificando a menor retenção de IgY. A média de recuperação encontrada se 

deve, em parte, à maior complexidade proteica da fração Y1, ao contrário da Y3 composta 

majoritariamente por IgY. 

 

Tabela 5. Retenção de proteínas da gema do ovo pelas matrizes 4B- e NHS-AEAC. 

 

 Ainda como parte da avaliação do desempenho das Sepharose-AEAC, determinamos o 

fluxo dessas colunas. A NHS-AEAC apresentou o maior fluxo durante o procedimento 

cromatográfico, seguida pela CL4B-AEAC e por último a 4B-AEAC (Figura 16). O menor 

fluxo da 4B-AEAC se deve ao fato do suporte utilizado não apresentar ligações cruzadas em 

sua estrutura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz 
Proteína 

aplicada (mg) 

Média de 

recuperação (%) 

Capacidade média 

calculada 
 (mg de proteína/100mg de 

resina) 

Fração; 

interferentes 

4B-AEAC 5,68 12,68 % 0,89 Y3; PBS dil. 10X e 

livre de PEG*     

NHS-AEAC 9,11 2,14 % 0,34 
Y3; PBS dil. 5X, 

↓ PEG** 

 3,22 10,31 % 0,57 
Y3; PBS dil. 10X, 

↓ PEG*** 

 10,56 1,30 % 0,24 Y1; PBS dil.  5X; 

PEG 0,35%     

    * Fração dialisada em PBS para remoção do PEG 6000; diluída 10X em água ultrapura antes da aplicação; 

  ** Fração não dialisada contendo PEG residual da etapa de precipitação, em PBS, diluído 5X em água ultrapura; 

*** Fração não dialisada contendo PEG residual da etapa de precipitação, em PBS, diluído 10X em água ultrapura; 

Valores médios de dois experimentos independentes. 
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Figura 16. Gráfico representativo do 

fluxo das colunas Sepharose-AEAC. 

A coluna NHS-AEAC exibiu um fluxo 

cerca de duas a três vezes superior às 

colunas CL4B- e 4B-AEAC. 
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4.6 Ensaio de atividade dos anticorpos anti-TSP2 de Schistosoma mansoni purificados 

em coluna de afinidade 

Esta análise possibilitou a avaliação do título e atividade dos anticorpos anti-TSP2 

purificados em relação ao antissoro total. Para isso, quantidades equivalentes de antissoro e 

anticorpos, ajustadas pela concentração proteica total, foram utilizadas no reconhecimento da 

proteína tetraspanina-2 no extrato total de pares de vermes adultos de S. mansoni. Em 

comparação ao antissoro, o eluato da CL4B-AEAC apresentou um aumento no título de pelo 

menos quatro vezes, indicando o enriquecimento dos anticorpos nessa fração (Figura 17). A 

reatividade desta fração indica, também, a preservação da atividade destas moléculas após o 

procedimento cromatográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Eletroforese bidimensional da purificação de anticorpos em coluna de afinidade 

A Figura 18 permite a comparação entre os perfis dos géis bidimensionais do plasma e 

do eluato da 4B-AEAC. Observa-se, na Figura 18A, o perfil eletroforético típico do plasma 

sanguíneo, onde a albumina – a proteína mais abundante – é visualizada no centro do gel, com 

massa aparente de 66 kDa e pI em torno de 5,9 (asterisco). Na mesma imagem, as isoformas 

Figura 17. Demonstração do enriquecimento e preservação da atividade de anticorpos por Western blotting. (A) 1D 

SDS-PAGE 12% com 20 μg proteínas totais de S. mansoni (Sm) (B) Western blotting comparativo da reatividade do soro anti 

Tetraspanina-2 (TSPtotal) e anticorpos purificados (TSPpur.) pela coluna CL4B-AEAC. Observa-se um aumento de pelo 

menos quatro vezes no título do eluato em relação ao antissoro total, indicando enriquecimento e preservação da atividade dos 

anticorpos anti-TSP2 após purificação.  
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das cadeias leves e pesadas se concentram na extremidade básica do gel (pI > 7,5) na altura de 

50 e 25 kDa, respectivamente (pontas de setas).  

A Figura 18B evidencia o efeito da cromatografia de afinidade na purificação dos 

anticorpos plasmáticos. Desta vez, os spots referentes às imunoglobulinas (pontas de setas) 

prevalecem sobre os demais constituintes proteicos da fração eluída. Inúmeras isoformas sub-

representadas na figura anterior puderam ser notadas nesta fração purificada. É importante 

ressaltar que a variação de mobilidade eletroforética das cadeias pesadas resulta na sua 

distribuição ao longo de uma ampla faixa de massa molecular (40-60 kDa); um provável efeito 

de diferentes padrões de glicosilação. Este perfil eletroforético revela a afinidade da 4B-AEAC 

por uma população heterogênea de anticorpos plasmáticos e baixo grau de ligações 

inespecíficas. 

 

4.8 Determinação da composição e pureza do produto da purificação por espectrometria 

de massas 

A espectrometria de massas foi o método de escolha para a avaliação qualitativa e 

quantitativa dos eluatos da cromatografia de afinidade na 4B-AEAC no processo de purificação 

dos anticorpos humanos e da gema do ovo de Gallus gallus. A primeira etapa foi a identificação 

dos principais spots visualizados no gel bidimensional das proteínas retidas pela coluna 4B-

AEAC. 

A Figura 19 traz os resultados mais relevantes da caraterização do perfil eletroforético. 

As cadeias γ1, γ2 e γ3 representam a maioria dos isotipos purificados, enquanto que, em menor 

abundância encontram-se as cadeias α1 e δ. Curiosamente, a identificação das subclasses IgG1 

e IgG3 associadas às cadeias γ e κ indicam a presença da forma não reduzida da molécula 

(asterisco; ~150 kDa). Dentre as proteínas contaminantes, encontram-se principalmente 

albumina, seguida pelo fator C3 do complemento, alfa-1-antitripsina, apolipoproteína-A1, 

protrombina e transtirretina. As cadeias leves κ e λ podem ser visualizadas ao longo de uma 

ampla faixa do gradiente de pH, na altura de 25 kDa, aproximadamente. 

Para a complementação das informações obtidas pela identificação dos spots foi 

realizada a análise global do eluato da coluna 4B-AEAC. Esta análise foi realizada a partir da 

digestão em solução da fração eluída e permitiu a determinação da abundância relativa de cada 

componente através do índice emPAI. A título de comparação, a mesma análise foi realizada 

com plasma humano total. 
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A B 

* 

Figura 18. Gel bidimensional da purificação de anticorpos plasmáticos pela 4B-AEAC. Em relação ao plasma (A), onde a albumina está presente em altas concentrações (asterisco), a fração 

eluída (B) apresenta predominância de spots referentes às cadeias leve e pesada dos anticorpos (pontas de seta) e baixa intensidade de contaminantes. Coloração por prata. 
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* 

Figura 19. Gel bidimensional dos anticorpos plasmáticos purificados pela 4B-AEAC caracterizado por espectrometria de massas. 

Os spots referentes às cadeias pesadas e leves do anticorpos humanos dominam a fração eluída. As IgG1, 2 e 3 estão entre os isotipos mais 

abundantes, seguidos pela IgA1, IgD e IgM. Para a lista completa das identificações consultar Anexo I. Coloração por Coomassie por 

Coloidal G-250.  
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Vinte e uma proteínas identificadas no plasma total atenderam aos critérios de seleção 

que foram: entradas referentes à Homo sapiens com pelo menos dois peptídeos sequenciados, 

excluindo tripsina e queratina. Como esperado, albumina foi identificada como a proteína 

plasmática mais abundante, seguida pelos anticorpos (soma das entradas de cadeias leve e 

pesada), apolipoproteínas, proteínas transportadoras e inibidoras de proteases (Tabela 6). 

Dentre as várias classes de anticorpos presentes no plasma apenas os isotipos IgG1,2,3 e 4 e IgA1 

foram identificados. 

 

Tabela 6. Composição e abundância relativa das proteínas do plasma humano. 

Proteína N° de acesso Massa (Da) pI Cobertura Score emPAI Abundância 

Albumina P02768 71.317 5,92 68% 7994 8,39 38,7% 

Ig lambda-2 P0CG05 11.458 6,92 74% 989 3,03 14,0% 

Ig kappa, região C P01834 11.773 5,58 66% 1654 2,10 9,7% 

Apolipoproteína A-II  P02652 11.282 6,26 41% 423 1,55 7,1% 

Apolipoproteína A-I  P02647 30.759 5,56 37% 851 1,48 6,8% 

Ig gamma-1, região C P01857 36.596 8,46 33% 841 1,00 4,6% 

Transferrina  P02787 79.294 6,81 24% 999 0,60 2,8% 

Ig gamma-4, região C  P01861 36.431 7,18 22% 630 0,59 2,7% 

Ig alfa-1, região C  P01876 38.486 6,08 21% 384 0,55 2,5% 

Ig gamma-2, região C P01859 36.505 7,66 19% 453 0,47 2,2% 

Ig gamma-3, região C P01860 42.287 8,23 12% 327 0,40 1,8% 

Alfa-1-glicoproteína ácida 1 P02763 23.725 4,93 14% 430 0,26 1,2% 

Haptoglobina P00738 45.861 6,13 9% 256 0,20 0,9% 

Hemopexina P02790 52.385 6,55 9% 314 0,18 0,8% 

Proteína ligadora de Vit. D P02774 54.526 5,40 9% 518 0,17 0,8% 

Alfa-2-macroglobulina P01023 164.613 6,03 7% 476 0,17 0,8% 

Fibrinogênio, alfa P02671 95.656 5,70 6% 545 0,13 0,6% 

Alfa-1-antitripsina P01009 46.878 5,37 5% 138 0,13 0,6% 

Fibrinogênio, gamma P02679 52.106 5,37 7% 166 0,12 0,6% 

Fibrinogênio, beta P02675 56.577 8,54 4% 143 0,11 0,5% 

Complemento C3 P01024 188.569 6,02 4% 313 0,06 0,3% 

Região C: região constante; Vit. D: vitamina D; 

 

A Tabela 7 traz a análise similar das proteínas plasmática ligadas pela coluna 4B-AEAC. 

Das vinte e duas identificações validadas, dezesseis (>70%) estão relacionadas às cadeias das 

imunoglobulinas plasmáticas. Ao se considerar o índice emPAI, as entradas referentes aos 

anticorpos somam 90% de das moléculas presentes no eluato. 
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Tabela 7. Composição e abundância relativa das proteínas plasmáticas retidas pela 4B-AEAC. 

Proteína N° de acesso Massa (Da) pI Cobertura Score emPAI Abundância 

Ig kappa, região C P01834 11.773 5,58 86% 4720 6,66 23,5% 

Ig lambda-2, região C P0CG05 11.458 6,92 74% 1396 4,08 14,4% 

Albumina P02768 71.317 5,92 53% 2646 2,19 7,7% 

Ig gamma-1, região C P01857 36.596 8,46 53% 5129 2,16 7,6% 

Ig gamma-3, região C P01860 42.287 8,23 41% 2906 2,11 7,4% 

Ig kappa, região V-III P01620 11.882 8,70 51% 927 2,07 7,3% 

Polipeptídeo Ig lambda-like B9A064 23.391 9,08 40% 983 1,90 6,7% 

Ig gamma-2, região C P01859 36.505 7,66 38% 1145 1,16 4,1% 

Ig kappa, região V-III P01621 10.836 6,29 22% 76 1,07 3,8% 

Ig kappa, região V-I P01598 11.895 8,62 32% 345 0,96 3,4% 

Ig gamma-4, região C P01861 36.431 7,18 24% 1694 0,72 2,5% 

Ig kappa, região V-I P01600 11.778 8,68 22% 549 0,57 2,0% 

Ig kappa, região V-III P01624 12.029 9,11 13% 63 0,55 1,9% 

Ig kappa, região V-III P04433 12.681 4,85 13% 68 0,53 1,9% 

Ig kappa, região V-I P01602 12.931 6,07 20% 88 0,52 1,8% 

Alfa-1-glicoproteína ácida 2 P19652 23.873 5,03 12% 564 0,26 0,9% 

Alfa-1-glicoproteína ácida 1  P02763 23.725 4,93 10% 156 0,26 0,9% 

Ig delta, região C P01880 42.683 8,13 13% 239 0,22 0,8% 

Alfa-1-antiquimotripsina P01011 47.792 5,33 11% 160 0,19 0,7% 

Ig alpha-1, região C P01876 38.486 6,08 5% 138 0,16 0,6% 

Complemento C3 P01024 188.569 6,02 2% 192 0,05 0,2% 

Proteína Shroom3 Q8TF72 218.321 7,87 0% 35 0,01 <0,1% 

Região C: região constante; Região V: região variável;  

 

A digestão em solução, em comparação à digestão em gel, acrescentou a presença do 

isotipo IgG4 dentre as proteínas alvo da cromatografia de afinidade, além evidenciar o 

enriquecimento da IgD, a qual não foi detectada no plasma total. As demais proteínas 

identificadas na fração eluída estão entre as proteínas plasmáticas de alta abundância como, 

albumina e demais carreadoras, inibidoras de protease e complemento. A título de ilustração, a 

Figura 20 representa a abundância percentual das proteínas identificadas no plasma total e na 

fração eluída da coluna de afinidade 4B-AEAC. Identificações redundantes, como diferentes 

regiões V ou subunidades de proteínas, foram agrupadas para simplificação do diagrama. 

Observamos por meio desta figura que os anticorpos, em suas diferentes classes, dominam o 

eluato da coluna 4B-AEAC. Na mesma figura, ao compararmos a composição do plasma 

aplicado e das proteínas retidas nota-se uma significante redução na concentração de albumina, 

porém, sua presença no eluato alcança cerca de 8% das moléculas desta fração, sendo 

considerado o contaminante mais abundante.
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Albumina - 39%
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Figura 20. Gráfico de setores ilustrativo da abundância relativa das proteínas do plasma total e fração eluída da coluna 4B-AEAC. (A) Proteoma do plasma total determinado por 

espectrometria de massas; (B) Composição da fração eluída enriquecida de anticorpos. Em ambos os casos a abundância relativa foi calculada a partir do índice emPAI. 
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Finalmente, realizamos a análise shotgun do produto da purificação da fração Y3 da 

gema do ovo. O resultado da busca de identidade retornou com vinte e três entradas de 

proteínas, sendo todas elas referentes às cadeias polipeptídicas de anticorpos de galinha (Tabela 

8). A ausência de outras proteínas de Gallus gallus dentre os anticorpos sugere que 

cromatografia de afinidade associada à precipitação por PEG 6000 resulta em uma preparação 

de IgY com elevado grau de pureza (~100%). 

 

Tabela 8. Composição e abundância relativa das proteínas de gema de ovo retidas pela 4B-AEAC. 

Proteína ID 
Massa 

(Da) 
pI Cobertura Score emPAI Abundância 

Ig cadeia leve gi|212060 24.775 5,58 50% 854 2,84 12,2% 

Ig lambda, prec. gi|266634462 23.179 5,66 50% 859 2,3 9,8% 

Ig lambda, região V-1, prec.   gi|513788266 24.528 5,89 50% 759 2,1 9,0% 

Ig cadeia leve, parc.  gi|555455 19.193 5,02 32% 489 1,72 7,4% 

Ig gamma (clone 36), frag. gi|86318 54.436 6,84 36% 1276 1,3 5,6% 

Ig cadeia leve, região VJ, parc.  gi|212113 10.238 8,00 50% 279 1,17 5,0% 

Ig cadeia leve, região VJ, parc. gi|555463 11.619 8,54 49% 256 1,12 4,8% 

Ig cadeia pesada, região V   gi|1536812 10.917 5,13 43% 312 1,07 4,6% 

Ig cadeia pesada, região V   gi|211957 11.248 9,34 37% 276 1,03 4,4% 

Ig cadeia pesada gi|1741919 13.707 4,96 26% 277 0,96 4,1% 

Ig cadeia pesada, região V   gi|1536798 13.019 8,63 27% 259 0,86 3,7% 

Ig gamma (clone 86), frag. gi|86319 25.173 6,22 25% 335 0,74 3,2% 

Ig lambda, região V   gi|1536804 10.883 4,72 30% 193 0,63 2,7% 

Ig lambda gi|13990814 11.352 5,04 30% 240 0,6 2,6% 

Ig lambda gi|16902195 11.346 6,48 30% 216 0,6 2,6% 

Ig cadeia pesada gi|1741923 13.120 8,01 26% 249 0,59 2,5% 

Ig lambda gi|16902221 11.410 8,78 25% 238 0,59 2,5% 

Ig cadeia leve, região V   gi|262263141 11.625 5,99 29% 218 0,58 2,5% 

Ig cadeia pesada, região V, 

parc.  
gi|211969 11.933 7,88 29% 245 0,56 2,4% 

Ig, região V gi|559675 12.732 8,53 21% 166 0,52 2,2% 

Ig cadeia pesada, região V   gi|1536802 13.188 8,44 27% 227 0,5 2,1% 

Ig cadeia pesada gi|1741953 13.261 4,96 30% 226 0,5 2,1% 

Ig cadeia pesada, região V   gi|161513259 13.794 5,24 15% 130 0,48 2,1% 

Região C: região constante; região V: região variável; região VJ: segmentos variável e de junção; 

Abreviações: prec., precursor; frag., fragmento(s); parc., parcial. 
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5. Discussão 

O presente trabalho resultou na produção de matrizes cromatográficas nos formatos de 

coluna e beads magnéticas otimizados para a purificação e depleção de anticorpos, 

respectivamente.  Esta proposta, se baseou essencialmente na expansão do mercado 

manufatureiro de imunoreagentes e sua demanda por produtos com alto grau de pureza, 

especialmente aqueles destinados à terapêutica humana e veterinária. Em paralelo à purificação, 

o formato de beads magnéticas se insere como ferramenta para depleção de anticorpos em 

estudos proteômicos que visam a identificação de biomarcadores plasmáticos, nos quais 

moléculas de alta abundância comprometem a detecção daquelas sub-representadas. Sendo 

assim, cinco matrizes foram obtidas baseadas em metodologias de acoplamento bem difundidas 

na literatura. Três destas matrizes utilizaram a Sepharose® como suporte de imobilização do 

ácido ε-aminocapróico, ao passo que alternativamente utilizou-se quitosana e as beads 

magnéticas comerciais. As matrizes de Sepharose® são constituídas por beads do polissacarídeo 

agarose que é formado por unidades de galactose. A imobilização de ligantes, proteicos ou não, 

nestas matrizes constitui uma técnica amplamente utilizada em processos de cromatográficos 

por depender de protocolos relativamente simples e bem estabelecidos (JANSON & 

JONSSON, 2011).  

A quitosana é um poliaminossacarídeo formado por unidades de N-acetil-D-

glicosamina e D-glicosamina obtido pela desacetilação alcalina da quitina. Estes carboidratos 

são vistos como uma fonte de substratos orgânicos, sustentável e de baixo custo, para várias 

aplicações cromatográficas, inclusive no formato de nanopartículas magnéticas (JIA; 

NARASIMHAN; MALLAPRAGADA, 2013). Diferentemente da Sepharose, que foi 

inicialmente ativada nas hidroxilas, as beads de quitosana tiveram seus grupamentos amino 

ativados por glutaraldeído para o acoplamento sequencial do ligante. Esta variação 

metodológica resultou na matriz com menor analogia estrutural comparada às demais resinas e, 

talvez, seja essa a razão do insucesso da matriz Quitosana-AEAC como método de purificação 

de anticorpos.  

Deve-se ressaltar que as estruturas propostas para as resinas comerciais foram 

construídas com base nas informações cedidas pelos fornecedores, logo apenas as 

reações/estruturas descritas foram representadas. Para a Dyna-AEAC, em especial, este fato 

não foi um complicador uma vez que optamos pelo formato pré-epoxilado, sendo compatível 

com todas as etapas realizadas nas Sepharose-CL4B e 4B. No entanto, o suporte comercial de 

Sepharose pré-ativado com NHS não detalha as reações anteriores à ativação. Contudo, mesmo 
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não conhecendo a estrutura real desta matriz, sugerimos uma possível similaridade entre 

aquelas que demonstraram afinidade pelos anticorpos. 

Os perfis cromatográficos de todas as matrizes sintetizadas foram bastante similares 

entre si e apresentaram apenas um pico de eluição, logo na primeira condição testada: tampão 

fosfato 0.01 M pH 7.4 / NaCl 50 mM. Esta eluição empregando baixas concentrações de sal e 

pH fisiológico, talvez seja um dos pontos mais importantes dos métodos propostos, por 

minimizar o estresse conformacional ao qual os anticorpos estão sujeitos durante o 

procedimento de purificação. De maneira alternativa a eluição dos anticorpos pode ser realizada 

em uma fase móvel com maior força iônica, de modo a minimizar o efeito de salting out. Isto 

só é possível devido à ausência de outros picos ao longo do gradiente, descartando a 

possibilidade de co-eluição de contaminantes.  

A eluição dos anticorpos em condições similares às fisiológicas se destaca sobre os 

métodos que o fazem em condições alcalinas ou ácidas. A agregação molecular e turbidez está 

diretamente relacionada a acidificação seguida de neutralização do pH nas cromatografias pela 

proteína A (SHUKLA; GUPTA; HAN, 2007). O desenvolvimento de proteína A mais sensível 

ao pH possibilitou a eluição de anticorpos em condições menos ácidas. Todavia, questões 

acerca da agregação e preservação da atividade biológica dos anticorpos não foram reportadas 

e podem variar entre as diferentes isoformas (WATANABE et al., 2013). O condicionamento 

dos anticorpos em soluções alcalinas é menos comum, mas ainda necessário em métodos 

cromatográficos em gel tiofílico (SCHOLZ, G. et al., 1998), ou na cromatografia de troca 

aniônica, onde, anticorpos humanos requerem condições de extrema alcalinidade devido ao alto 

pI (QIN; CHEN; LI, 2012). 

Outra questão de grande interesse industrial é o desenvolvimento de métodos 

alternativos mais econômicos, considerando desde os reagentes utilizados nas soluções e o 

próprio custo e durabilidade das matrizes cromatográficas. Neste sentido, os métodos propostos 

neste trabalho atendem estes requisitos ao utilizar reagentes triviais e baratos nas etapas de 

condicionamento, lavagem, eluição e regeneração. Embora não tenha sido feito a avaliação da 

estabilidade e durabilidade das matrizes sintetizadas, as características estruturais do ligante 

ácido ε-aminocapróico, associadas as condições cromatográficas empregadas, sugerem uma 

baixa tendência à degradação química das mesmas. Isto porque o ácido ε-aminocapróico, 

derivado do ácido capróico – um ácido graxo (C6:0) – por não apresentar qualquer insaturação 

em sua cadeia de hidrocarbonetos não é propenso a sofrer oxidação, além de exibir alta 

estabilidade térmica - P.E. 205° C (FIORUCCI; SOARES; CAVALHEIRO, 2002;  
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GARDNER, 1989). Sendo assim, espera-se que o risco de contaminação das amostras por 

produtos de degradação das matrizes seja baixo. Ilustrando a importância do desenvolvimento 

de ligantes resistentes, Barroso et al. (2014) desenvolveram, a partir de modelagem 

computacional, uma molécula biomimética à proteína A, reduzindo o custo e o risco da 

contaminação, mesmo em condições de eluição ácidas (pH 3). 

A partir da padronização das condições ótimas de purificação para preservação 

estrutural tanto da proteína alvo quanto das matrizes, os géis unidimensionais revelaram o perfil 

proteico das frações cromatográficas. A princípio, adotou-se a coloração por prata para a 

visualização das proteínas presentes no eluato das matrizes que exibiram especificidade pelos 

anticorpos plasmáticos ou da gema do ovo. Isto porque a coloração por prata apresenta uma alta 

sensibilidade, possibilitando a visualização de possíveis contaminantes mesmo quando 

presentes em baixas concentrações (MILLER; CRAWFORD; GIANAZZA, 2006). Por esta 

análise, a NHS-AEAC exibiu a maior especificidade em comparação aos demais métodos de 

cromatografia em coluna. Curiosamente, as duas matrizes submetidas integralmente ao nosso 

protocolo de síntese apresentaram maior número de bandas indicativas de ligações 

inespecíficas, principalmente a CL4B-AEAC. Este fato pode sugerir que as reações anteriores 

ao acoplamento estariam influenciando na especificidade das matrizes, no entanto, a falta de 

detalhes sobre as reações anteriores à ativação por NHS do suporte comercial impossibilita a 

formulação de uma hipótese concreta.  

Ainda sobre a especificidade das matrizes, a síntese da 4B-controle evidenciou o papel 

do ligante ácido ε-aminocapróico no enriquecimento dos anticorpos na fração eluída. Para nossa 

surpresa, o emprego do ácido ε-aminocapróico como fase móvel de eluição não resultou numa 

eluição adequada das proteínas retidas, ou seja, não houve deslocamento por competição. 

Diante disto, sugerimos que o ligante não atua de forma isolada na interação com os anticorpos, 

mas sim, que sua presença somada às estruturas obtidas após as reações de síntese, cria um 

microambiente propício para interações moleculares, possivelmente de caráter hidrofóbico. 

Este tipo de interação é característico dos ligantes pseudoespecíficos (AYYAR et al., 2012). 

Usualmente, os ligantes pseudoespecíficos apresentam baixas constantes de associação, o que 

resulta em interações mais fracas, em contrapartida, a dissociação é alcançada mais facilmente 

(ROQUE et al., 2007).  

De forma semelhante aos resultados da purificação dos anticorpos plasmáticos, a 

cromatografia de afinidade pelo ácido ε-aminocapróico demonstrou alta especificidade pelas 

IgY. Independente da fração submetida ao procedimento cromatográfico, houve um claro 
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aumento no grau de pureza da preparação de anticorpos. Ressalta-se a possibilidade de 

purificação de IgY a partir da fração Y1, poupando o investimento de tempo e reagentes 

relacionados às duas etapas seguintes de precipitação.  

É importante relembrar que poucos métodos cromatográficos de afinidade apresentam 

afinidade pelas IgY, sendo assim, a associação de precipitação e cromatografia de troca iônica 

são frequentemente a alternativa para obtenção de um produto puro e preservado (WANG, L. 

et al., 2012). Peptídeos biomiméticos da proteína A – os quais naturalmente não apresentam 

afinidade por IgY – tem exibido especificidade satisfatória, porém dependem de condições 

ácidas ou alcalinas para eluição (AYYAR et al., 2012). Neste cenário, as matrizes-AEAC 

constituem uma importante alternativa para purificação destes anticorpos em condições 

adequadas para preservação conformacional e com elevado grau de pureza. Deve-se considerar 

que as precipitações por PEG 6000 ou sulfato de amônio tem sido descritas como métodos de 

enriquecimento capazes de preservar a atividade biológica destas moléculas (LIU, S.; DONG; 

KONG, 2010;  RAJIC et al., 2009).  

A segunda aplicação proposta para a cromatografia de afinidade pelo ácido ε-

aminocapróico foi sua utilização na depleção plasmática de anticorpos. Para este fim, adotamos 

o formato de cromatografia por beads magnéticos, o qual possibilitou a realização do 

procedimento a partir de um baixo volume de amostra. Devido à alta concentração proteica do 

plasma e instrumentação de alta sensibilidade, as análises proteômicas a partir de pequenas 

alíquotas tem sido possíveis e, cada vez mais, desejáveis (TIRUMALAI et al., 2003). A Dyna-

AEAC, similarmente às Sepharose-AEAC, exibiu seletividade pelos anticorpos humanos 

satisfatória, sendo capaz de realizar a depleção plasmática destas moléculas. O perfil 

eletroforético unidimensional da fração depletada evidenciou a redução da intensidade das 

bandas de 25 e 50 kDa atribuídas às cadeias leve e pesada dos anticorpos. Nesta mesma análise, 

a redução do efeito de mascaramento foi evidenciado pelo aumento da intensidade de uma 

terceira banda (~25 kDa) na fração depletada, em comparação ao plasma total. Ao que se 

propôs, o miniensaio otimizado para a depleção plasmática de anticorpos se mostrou eficiente 

por meio da avaliação em géis unidimensionais.  

Em paralelo à observação feita acima, notamos que as colunas 4B- e NHS-AEAC, as 

quais apresentaram as maiores capacidades, demonstraram uma taxa de recuperação variável 

comparando as quatro variações na quantidade de proteína total aplicada. Enquanto isso, as 

matrizes com menores capacidades CL4B- e Dyna-AEAC apresentaram uma diminuição das 

taxas de recuperação devido à aplicação de excesso de proteína e saturação dos sítios de 
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interação disponíveis. Com base nisso, percebe-se uma capacidade de retenção variável e 

diretamente proporcional à quantidade de material aplicado, que impossibilita a recuperação 

total dos anticorpos aplicados, frente às baixas taxas de recuperação observadas. Além disso, é 

válido destacar a ocorrência de uma grande perda da capacidade de ligação da NHS-AEAC na 

tentativa de purificação de anticorpos sem a diluição prévia do plasma em água (resultados não 

mostrados). A princípio, isto poderia ser explicado pelo fato da força iônica intrínseca do 

plasma cru ser superior àquela utilizada na eluição das proteínas retidas. 

Uma revisão feita por Denizli (2011) trouxe um levantamento sobre a capacidade de 

retenção de diferentes formatos de cromatografia de afinidade pela proteína A. De 21 métodos 

considerados apenas quatro demonstraram capacidade máxima de retenção >30 mg de 

anticorpo/g de resina, sendo a capacidade média e máxima, respectivamente ~21 e 98,7 mg/g – 

em suporte cromatográfico de polihidroxietilmetacrilato (PHEMA). A NHS-AEAC, em 

especial, apresentou grande competitividade em relação a maior parte das matrizes de proteína 

A descritas por apresentar capacidade de retenção de ~30 mg/g, sem grandes variações na taxa 

de recuperação. No mesmo trabalho, o autor descreve ainda sobre a capacidade máxima de 

retenção alcançada por ligantes pseudoespecíficos como L-histidina e L-fenilalanina em função 

de diferentes suportes. A imobilização de fenilalanina em nanopartículas de PHEMA resultou 

na ligação de 780-843 mg de anticorpo/g de resina, um valor muito superior àquele exibido 

pelo mesmo ligante imobilizado em outros suportes, evidenciando a importância deste no 

desempenho da matriz. A capacidade média dos 14 métodos pseudoespecíficos descritos é de 

174,85 mg de anticorpo/g de resina, contudo, a capacidade exibida pelo acoplamento de um 

ligante pseudoespecífico em Sepharose® foi a segunda mais baixa entre as relacionadas (10,5 

mg/g).  

O objetivo do emprego das microbeads foi alcançar alta capacidade de retenção proteica 

utilizando um baixo volume de beads, possibilitando o miniensaio de depleção. Isto foi possível 

uma vez que os Dynabeads® M-270 Epoxy oferecem um aumento de aproximadamente 40X da 

superfície de contato em comparação à Sepharose®, o que tem sido relacionado à um aumento 

direto na eficiência de ligação (GAGNON, 2012;  OZTURK et al., 2008). No entanto, as 

características estruturais da Dyna-AEAC impossibilitam comparações entre esse suporte e a 

Sepharose®. Dentre suas peculiaridades, as beads magnéticas apresentam maior densidade 

devido à presença de óxido de ferro no interior do polímero, comprometendo a comparação da 

capacidade de retenção em função de sua massa. Com base nesta limitação, a capacidade de 

retenção foi adicionalmente calculada em função do volume de Dyna-AEAC empregado na 
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cromatografia. Conforme previsto, a expansão superficial associada às Dynabeads® resultou 

numa capacidade três a quatro vezes maior, em comparação à NHS-AEAC. 

O emprego das matrizes 4B- e NHS-AEAC na purificação de IgY mostrou resultados 

similares ao processo de purificação de anticorpos plasmáticos. A maior taxa de recuperação 

observada na purificação pela 4B-AEAC é reflexo da natureza da amostra aplicada, que neste 

caso era constituída majoritariamente por IgY. Na sequência, os experimentos realizados com 

a NHS-AEAC demonstraram a influência da concentração de sal (PBS) e PEG na capacidade 

de retenção da matriz. A aplicação da fração Y3 não dialisada resultou, em um rendimento 

inferior da coluna NHS-AEAC, o que sugere um importante comprometimento da interação 

pelas maiores concentrações de sal e pela presença do PEG, utilizado na primeira etapa de 

precipitação. A aplicação desta mesma amostra após diluição resultou num aumento de cinco 

vezes na taxa de recuperação de IgY. Finalmente, a amostra Y1, com maiores concentrações de 

PEG que as amostras anteriores e PBS 5X diluído, demonstrou a pior retenção, confirmando a 

interferência do agente precipitante na cromatografia de afinidade. Alternativamente, pode-se 

considerar a diálise da amostra Y1 para posterior purificação cromatográfica, excluindo assim, 

as duas etapas seguintes de precipitação. 

Além de alta capacidade, é desejável que o fluxo das colunas cromatográficas não seja 

uma limitação na sua produtividade. Em vista disto, suportes cromatográficos com estrutura em 

cross-linking podem apresentar uma cinética favorável à purificação (DU et al., 2010). Embora 

altas taxas de fluxo possam comprometer a eficiência da interação do ligante à proteína alvo, a 

coluna NHS-AEAC apresentou maior fluxo e maior capacidade, seguida pela CL4B-AEAC, 

com segundo maior fluxo e menor capacidade. Mesmo possuindo o mesmo índice de ligações 

cruzadas (6%), ambas matrizes divergiram em fluxo e capacidade, o que pode, sugerir a 

existência de dissimilaridades estruturais entre os suportes comerciais pré-ativados e a ativação 

caseira. 

Como parte das avaliações qualitativas, visualizamos o enriquecimento dos anticorpos, 

em relação ao plasma, a partir de géis bidimensionais de alta resolução. O aumento de título e 

preservação da reatividade dos anticorpos de coelho anti-TSP2 foram também confirmados por 

western blotting. Em relação aos géis bidimensionais comparativos, a coloração por prata 

permitiu uma avaliação detalhada da diversidade de isoformas de anticorpos enriquecidas em 

relação ao plasma, bem como, o baixo número de proteínas contaminantes na fração eluída. A 

diversidade de espécies moleculares distribuídas ao longo de uma ampla faixa de pH refletiu 

uma população heterogênea de anticorpos plasmáticos isolados pela coluna 4B-AEAC. 
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Ademais, a variação na mobilidade eletroforética das cadeias pesadas sugere o enriquecimento 

de diferentes glicoformas e isotipos, pouco visíveis no plasma total. Este perfil evidencia o 

amplo espectro de afinidade que a matriz AEAC possui pelas moléculas de anticorpos, exibindo 

especificidade por uma população de isoformas com diferentes propriedades físico-químicas e 

estruturais, como pI e perfil de glicosilação. O ponto isoelétrico, em particular, é determinante 

para as condições cromatográficas nas quais um determinado anticorpo será purificado por troca 

iônica, influenciando no pH e concentração de sal necessária para eluição (GAGNON, 2012). 

As condições cromatográficas utilizadas no isolamento de anticorpos pela 4B-AEAC reforça a 

aplicabilidade do método como estratégia alternativa na recuperação de uma população 

heterogênea de isoformas em condições otimizadas para a manutenção de atividade biológica.  

Finalmente, a análise shotgun por espectrometria de massas indicou a composição e 

abundância relativa das proteínas plasmáticas presentes na amostra inicial e fração eluída da 

coluna 4B-AEAC. Os resultados da busca de identidade permitiram a identificação de 21 

entradas proteicas a partir do plasma total com taxa de falso positivo (FDR) de 3-4,6 %, 

enquanto 22 entradas com FDR <2 % retornaram da busca de identidade da fração enriquecida 

de anticorpos. Em parte, as baixas taxas de FDR são reflexo da baixa tolerância na variação de 

massas durante a busca. Além disso, apenas identificações baseadas no sequenciamento de pelo 

menos 2 peptídeos foram consideradas. Este rigor resultou em uma lista de identificação 

confiável e com cobertura mediana de sequenciamento de, respectivamente, 14 % e 22 % para 

o plasma total e fração enriquecida de anticorpos. As identificações do plasma total juntamente 

àquelas consideradas como ligações inespecíficas na cromatografia de afinidade são proteínas 

de alta abundância plasmática, com exceção da proteína intracelular Shroom3 envolvida no 

modelamento da estrutura celular (HILDEBRAND, 2005;  SCHENK et al., 2008).  

Dentre as proteínas de interesse, foram identificadas IgG1,2,3,4 e IgA1 em ambas as 

amostras e, adicionalmente, a classe IgD no eluato da 4B-AEAC. Deve-se ressaltar a 

identificação de um peptídeo da cadeia pesada de IgM a partir da digestão em gel da fração 

eluída da coluna 4B-AEAC. Entretanto, a alta adstringência dos critérios de validação utilizados 

desconsiderou esta identificação, mesmo sendo referente a um peptídeo único com alta 

qualidade de fragmentação (anexo IV). A ampla classe especificidade da cromatografia pelo 

ácido ε-aminocapróico constitui uma vantagem quando comparada as proteínas bacterianas 

A/G, apesar dessa limitação ter sido refutada. A justificativa seria que em plataformas de 

expressão a classe dos anticorpos produzidos é pré-determinada e assim, as principais classes 

de relevância terapêutica podem ser purificadas por estes métodos (ALDINGTON & 
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BONNERJEA, 2007). Por outro lado, métodos com afinidade menos limitada são vantajosos 

por serem empregados em laboratórios de pesquisa básica e clínica. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de ligantes biomiméticos a proteína A tem sido uma alternativa, no entanto, 

de alto custo (AYYAR et al., 2012). 

O cálculo da pureza do produto da purificação pela 4B-AEAC resultou em ~90% - 

considerando os resultados da busca de identidade no banco de dados SwissProt e a soma dos 

índices emPAI das entradas relacionadas às cadeias leve e pesada dos anticorpos. Ishihama et 

al. (2005) demonstraram a correlação entre os valores indicados por este índice e a concentração 

logarítmica das proteínas em experimentos de LC-MS/MS e, desde então, o emPAI tem sido 

utilizado como método de quantificação label-free de proteínas, por espectrometria de massas 

(DUTTA et al., 2012). Recentemente, Kudlicki (2012) sugeriu a utilização da base logarítmica 

6,5 no cálculo do emPAI, entretanto, essa correção não afetou de forma significativa os valores 

de abundância relativa apresentados neste trabalho (resultados não mostrados). Em uma revisão 

recente sobre métodos de purificação de anticorpos, Gagnon (2012) avaliou que o grau de 

pureza médio dos métodos cromatográficos utilizados atualmente está em torno de 85%. Os 

métodos cromatográficos, especialmente por afinidade, podem alcançar até 95% de pureza em 

um único procedimento na etapa de captura, onde a complexidade da amostra inicial é maior 

(NEWCOMBE et al., 2005). A contribuição da albumina em cerca de 8% das proteínas retidas 

pode ser resultado de uma interação hidrofóbica desta proteína com o nosso ligante. A sua 

função da albumina como transportadora de ácidos graxos já está consolidada e, sendo assim, 

é possível que o caráter lipofílico da cadeia de hidrocarbonetos C6:0 do ácido ε-aminocapróico 

capture essa proteína plasmática (BHATTACHARYA; GRUNE; CURRY, 2000). 

O último propósito deste trabalho refere-se à análise por espectrometria de massas do 

produto da purificação das IgY pela coluna de afinidade 4B-AEAC. Ao contrário das proteínas 

plasmáticas, a busca de identidade dos anticorpos de Gallus gallus foi realizada no banco de 

dados NCBInr devido a não identificação da cadeia pesada de IgY de Gallus gallus na base 

dados SwissProt.  A inexistência desta sequência no banco de dados foi confirmada pelo fraco 

alinhamento (<30% identidade) entre as entradas do NCBI e SwissProt via Blast® (National 

Library of Medicine). Após a busca de identidade pelo algoritmo Mascot, o resultado retornou 

apenas com entradas referentes as cadeias leve e pesada de IgY, indicando a obtenção de uma 

preparação com grau de pureza de aproximadamente 100%. Pauly et al. (2011) reportaram a 

obtenção de IgY com grau de pureza de 80% por meio do mesmo método de precipitação 

empregado antes da cromatografia, o que, de fato, comprova  o sucesso da associação da 

precipitação com a cromatografia de afinidade pelo ácido ε-aminocapróico. 
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Em conjunto, nossos resultados confirmam o desenvolvimento de um método de 

cromatografia por afinidade com grande potencial biotecnológico. Em vista das possíveis 

aplicações demonstradas neste estudo, a imobilização do ácido ε-aminocapróico constitui uma 

alternativa de custo benefício satisfatório para purificação de anticorpos funcionais para fins 

terapêuticos, análises clínicas ou pesquisa científica, bem como sua depleção plasmática. 

Compreendem as perspectivas deste trabalho a avaliação do emprego das matrizes-AEAC para 

o isolamento de formatos alternativos como, F(ab’)2 e scFv, assim como, a investigar o efeito 

da depleção plasmática de anticorpos em amostras analisadas por espectrometria de massas. 
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6. Conclusões 

 A imobilização do ácido ε-aminocapróico nos suportes cromatográficos Sepharose® 

constituem métodos alternativos para purificação de populações heterogêneas dos anticorpos 

humanos IgG1,2,3,4, IgA1, IgD e IgM, IgY de galinha e anticorpos de coelho, em condições 

otimizadas para sua preservação funcional; 

 Em apenas uma etapa cromatográfica, anticorpos humanos podem ser isolados em um 

grau de pureza de 90%, enquanto as IgY podem ser obtidos, sem contaminação proteica 

aparente, pela combinação da precipitação por polietileno glicol e cromatografia pela 4B-

AEAC; 

 A capacidade de retenção da NHS-AEAC demonstra sua competitividade com os 

demais métodos comercializados, embora possua uma taxa de recuperação baixa. Além disso, 

a baixa vulnerabilidade química do ácido ε-aminocapróico junto às condições cromatográficas 

amenas propicia uma longa vida útil das matrizes-AEAC; 

 O miniensaio de depleção plasmática por separação magnética reduziu o mascaramento 

de proteínas pelas cadeias dos anticorpos, em géis unidimensionais. 
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8. Anexos 

Anexo I. Anotação completa dos spots excisados e identificados por espectrometria de massas 

das proteínas plasmáticas retidas pela coluna 4B-AEAC 

 

 

 

 

Figura suplementar 1. Anotação dos spots excisados para identificação por espectrometria de massas. 



93 

Tabela suplementar 1. Relatório de identificação de spots pelo algoritmo Mascot. 

Spot Proteína Daltons pI Cob. Score 
(M+H) 

Obs. 

(M+H) 

Esp. 

(M+H) 

Calc. 
Δ (ppm) Score Expected U Peptídeo 

1 Serum albumin  71317 5.92 14% 431 464.2456 926.4767 926.4861 -0.0095 32 0.032 U  K.YLYEIAR.R 

      480.7796 959.5446 959.5552 -0.0106 60 5.6e-05 U  K.FQNALLVR.Y 

      509.2642 1016.5139 1016.5291 -0.0152 33 0.031 U  K.SLHTLFGDK.L 

      575.3044 1148.5943 1148.6077 -0.0134 66 1.3e-05 U  K.LVNEVTEFAK.T 

      679.8101 1357.6057 1357.6224 -0.0167 91 2.1e-08 U  K.AVMDDFAAFVEK.C + Oxidation (M) 

      489.9423 1466.8051 1466.8358 -0.0307 60 2.8e-05 U  R.RHPDYSVVLLLR.L 

      547.3063 1638.8970 1638.9305 -0.0335 57 4.4e-05 U  K.KVPQVSTPTLVEVSR.N 

      829.3749 1656.7352 1656.7453 -0.0101 52 0.00013 U  K.QNCELFEQLGEYK.F 

 Ig gamma-1 chain C region  36596 8.46 7% 116 581.3129 1160.6112 1160.6223 -0.0111 42 0.0034 U  K.NQVSLTCLVK.G 

      661.3264 1320.6383 1320.6708 -0.0325 100 4.2e-09 U  K.STSGGTAALGCLVK.D 

 Complement C3  188569 6.02 5% 318 388.7339 775.4532 775.4592 -0.0060 32 0.042 U  K.GVFVLNK.K 

      443.7609 885.5072 885.5171 -0.0099 32 0.035 U  R.ISLPESLK.R 

      480.2778 958.5409 958.5447 -0.0038 61 4.5e-05 U  K.GLEVTITAR.F 

      612.7974 1223.5802 1223.5896 -0.0094 50 0.00039 U  R.YYTYLIMNK.G + Oxidation (M) 

      673.3515 1344.6884 1344.6926 -0.0041 86 1,00E-07 U  R.EVVADSVWVDVK.D 

      828.4341 1654.8537 1654.8600 -0.0063 56 6.9e-05 U 
 R.TVMVNIENPEGIPVK.Q + Oxidation 

(M) 

      631.0166 1890.0281 1890.0687 -0.0406 45 0.00073 U  K.LSINTHPSQKPLSITVR.T 

      1099.5616 2197.1086 2197.1227 -0.0140 87 3.9e-08 U  R.VPVAVQGEDTVQSLTQGDGVAK.L 

 Complement C3  188569 6.02 1% 319 673.3478 1344.6810 1344.6926 -0.0115 69 6,00E-06 U  R.EVVADSVWVDVK.D 

      756.4103 1510.8061 1510.8144 -0.0083 87 5.8e-08 U  R.LVAYYTLIGASGQR.E 

2 Ig kappa chain C region  11773 5.58 32% 394 751.8822 1501.7498 1501.7512 -0.0014 73 1.8e-06 U  K.DSTYSLSSTLTLSK.A 

      1068.4783 2134.9420 2134.9614 -0.0194 157 2.5e-15 U  K.VDNALQSGNSQESVTEQDSK.D 

 Ig gamma-1 chain C region  36596 8.46 37% 292 426.2176 850.4206 850.4218 -0.0013 32 0.033   K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.3080 1160.6015 1160.6223 -0.0208 59 7,00E-05   K.NQVSLTCLVK.G 

      593.8165 1185.6185 1185.6394 -0.0208 61 4.2e-05 U  K.GPSVFPLAPSSK.S 

      661.3392 1320.6638 1320.6708 -0.0069 88 6.6e-08   K.STSGGTAALGCLVK.D 

      839.3983 1676.7820 1676.7947 -0.0127 41 0.0021 U  K.FNWYVDGVEVHNAK.T 

      1070.0118 2138.0090 2138.0202 -0.0111 66 5.3e-06 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVK.F 

      1272.5735 2543.1324 2543.1241 0.0084 33 0.0049 U  K.GFYPSDIAVEWESNGQPENNYK.T 

      948.8202 2843.4387 2843.4503 -0.0116 47 0.00026 U 
 

K.THTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPK.D 

 Ig gamma-3 chain C region  42287 8.23 14% 182 426.2176 850.4206 850.4218 -0.0013 32 0.033   K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.3080 1160.6015 1160.6223 -0.0208 59 7,00E-05   K.NQVSLTCLVK.G 

      593.7512 1185.4877 1185.4907 -0.0029 42 0.0011 U  K.SCDTPPPCPR.C 

      661.3392 1320.6638 1320.6708 -0.0069 88 6.6e-08   R.STSGGTAALGCLVK.D 

      678.3197 1354.6247 1354.6300 -0.0052 63 1.6e-05 U  K.TPLGDTTHTCPR.C 

 Ig lambda-2 chain C regions  11458 6.92 30% 134 352.1842 702.3539 702.3548 -0.0009 36 0.025 U  K.ADSSPVK.A 
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      495.7586 989.5026 989.5029 -0.0003 45 0.0018 U  K.AGVETTTPSK.Q 

      856.3799 1710.7452 1710.7519 -0.0067 107 3.3e-10 U  R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

3 Ceruloplasmin  122983 5.44 2% 119 716.3157 1430.6168 1430.6314 -0.0145 101 1.8e-09 U  R.QSEDSTFYLGER.T 

      724.3498 2170.0275 2170.0654 -0.0380 40 0.0022 U  K.LISVDTEHSNIYLQNGPDR.I 

4 Ig gamma-1 chain  36596 8.46 24% 704 581.2986 1160.5827 1160.6223 -0.0397 50 0.00055   K.NQVSLTCLVK.G 

      593.8081 1185.6017 1185.6394 -0.0376 61 4.3e-05 U  K.GPSVFPLAPSSK.S 

      643.8359 1285.6572 1285.6666 -0.0094 42 0.0032   R.EPQVYTLPPSR.D 

      661.3175 1320.6205 1320.6708 -0.0503 89 5.3e-08   K.STSGGTAALGCLVK.D 

      559.9291 1676.7654 1676.7947 -0.0293 61 2.3e-05 U  K.FNWYVDGVEVHNAK.T 

      1070.0072 2137.9998 2138.0202 -0.0203 114 7.1e-11 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVK.F 

 Ig gamma-3 chain C region  42287 8.23 18% 348 581.2986 1160.5827 1160.6223 -0.0397 50 0.00055   K.NQVSLTCLVK.G 

      593.7513 1185.4880 1185.4907 -0.0026 41 0.0013 U  K.SCDTPPPCPR.C 

      643.8359 1285.6572 1285.6666 -0.0094 42 0.0032   R.EPQVYTLPPSR.E 

      661.3175 1320.6205 1320.6708 -0.0503 89 5.3e-08   R.STSGGTAALGCLVK.D 

      678.3190 1354.6234 1354.6300 -0.0065 53 0.00016 U  K.TPLGDTTHTCPR.C 

      708.8460 1415.6775 1415.6834 -0.0058 34 0.013 U  K.WYVDGVEVHNAK.T 

5 Ig gamma-1 chain C region  36596 8.46 28% 833 419.7553 837.4960 837.4960 0.0000 ##### 0.013   K.ALPAPIEK.T 

      426.2175 850.4204 850.4218 -0.0014 32 0.029   K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.3148 1160.6150 1160.6223 -0.0073 51 0.00044   K.NQVSLTCLVK.G 

      593.8253 1185.6361 1185.6394 -0.0033 53 0.00025 U  K.GPSVFPLAPSSK.S 

      643.8365 1285.6584 1285.6666 -0.0082 65 1.4e-05   R.EPQVYTLPPSR.D 

      661.3063 1320.5980 1320.6708 -0.0727 102 2.2e-09   K.STSGGTAALGCLVK.D 

      559.9182 1676.7327 1676.7947 -0.0620 63 9.8e-06 U  K.FNWYVDGVEVHNAK.T 

      713.6527 2137.9363 2138.0202 -0.0839 96 3,00E-09 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVK.F 

 Ig gamma-3 chain C region  42287 8.23 19% 598 419.7553 837.4960 837.4960 0.0000 34 0.013   K.ALPAPIEK.T 

      426.2175 850.4204 850.4218 -0.0014 32 0.029   K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.3148 1160.6150 1160.6223 -0.0073 51 0.00044   K.NQVSLTCLVK.G 

      643.8365 1285.6584 1285.6666 -0.0082 65 1.4e-05   R.EPQVYTLPPSR.E 

      644.3156 1286.6166 1286.6442 -0.0275 56 9.1e-05   K.GPSVFPLAPCSR.S 

      661.3063 1320.5980 1320.6708 -0.0727 102 2.2e-09   R.STSGGTAALGCLVK.D 

      452.5469 1354.6190 1354.6300 -0.0110 47 0.00059 U  K.TPLGDTTHTCPR.C 

 Ig gamma-2 chain C region  36505 7.66 16% 451 426.2175 850.4204 850.4218 -0.0014 32 0.029   K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.3148 1160.6150 1160.6223 -0.0073 51 0.00044   K.NQVSLTCLVK.G 

      643.8365 1285.6584 1285.6666 -0.0082 65 1.4e-05   R.EPQVYTLPPSR.E 

      644.3156 1286.6166 1286.6442 -0.0275 56 9.1e-05   K.GPSVFPLAPCSR.S 

      712.3193 1422.6240 1422.7024 -0.0784 91 1.9e-08 U  R.STSESTAALGCLVK.D 

6 Alpha-1-antitrypsin  46878 5.37 9% 170 508.3071 1014.5996 1014.6073 -0.0077 63 2.4e-05 U  K.SVLGQLGITK.V 

      555.8014 1109.5883 1109.5968 -0.0085 77 8.3e-07 U  K.LSITGTYDLK.S 

      917.4674 1832.9203 1832.9156 0.0047 83 1.4e-07 U  K.VFSNGADLSGVTEEAPLK.L 

7 Serum albumin  71317 5.92 20% 384 470.7277 939.4408 939.4410 -0.0002 30 0.04 U  K.DDNPNLPR.L 

      480.7697 959.5248 959.5552 -0.0305 52 0.00042 U  K.FQNALLVR.Y 
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      492.7452 983.4759 983.4811 -0.0052 38 0.0073 U  K.TYETTLEK.C 

      500.8045 999.5944 999.5964 -0.0020 66 1.1e-05 U  K.QTALVELVK.H 

      509.2529 1016.4912 1016.5291 -0.0379 71 4.4e-06 U  K.SLHTLFGDK.L 

      528.2934 1054.5723 1054.5811 -0.0088 42 0.0025 U  K.KYLYEIAR.R 

      575.2864 1148.5583 1148.6077 -0.0494 66 1.2e-05 U  K.LVNEVTEFAK.T 

      722.3245 1442.6344 1442.6347 -0.0003 64 8,00E-06 U  K.YICENQDSISSK.L 

      756.4232 1510.8319 1510.8355 -0.0036 34 0.011 U  K.VPQVSTPTLVEVSR.N 

      637.6389 1909.8948 1909.9244 -0.0296 73 1.1e-06 U  R.RPCFSALEVDETYVPK.E 

      889.4166 2665.2279 2665.2516 -0.0238 28 0.015 U 
 R.LVRPEVDVMCTAFHDNEETFLK.K + 

Oxidation (M) 

 Ig gamma-3 chain C region  42287 8.23 7% 163 426.2142 850.4137 850.4218 -0.0081 46 0.0013 U  K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      593.7483 1185.4820 1185.4907 -0.0087 44 0.00071 U  K.SCDTPPPCPR.C 

      678.3202 1354.6257 1354.6300 -0.0042 58 5.7e-05 U  K.TPLGDTTHTCPR.C 

8 Complement C3  188569 6.02 4% 260 388.7341 775.4536 775.4592 -0.0056 33 0.031 U  K.GVFVLNK.K 

      443.7582 885.5019 885.5171 -0.0152 41 0.0053 U  R.ISLPESLK.R 

      480.2760 958.5374 958.5447 -0.0073 52 0.00034 U  K.GLEVTITAR.F 

      570.2724 1138.5303 1138.5335 -0.0032 34 0.015 U  K.FYYIYNEK.G 

      612.7943 1223.5741 1223.5896 -0.0155 62 2.5e-05 U  R.YYTYLIMNK.G + Oxidation (M) 

      735.8853 1469.7561 1469.7726 -0.0165 73 2,00E-06 U  R.IPIEDGSGEVVLSR.K 

      828.4312 1654.8478 1654.8600 -0.0122 85 9,00E-08 U 
 R.TVMVNIENPEGIPVK.Q + Oxidation 

(M) 

 Ig delta chain C region  42683 8.13 2% 29 725.8247 1449.6348 1449.6446 -0.0098 64 6.3e-005 U  R.SLEVSYVTDHGPM.- + Oxidation (M) 

      666..3531 1330.6916 1330.6704 0.0212 42 0.0027 U  K.APDVFPIISGCR.H 

9 Ig gamma-1 chain C region  36596 8.46 25% 685 593.8229 1185.6313 1185.6394 -0.0081 57 9.7e-05 U  K.GPSVFPLAPSSK.S 

      661.3343 1320.6540 1320.6708 -0.0167 79 5.8e-07   K.STSGGTAALGCLVK.D 

      839.4027 1676.7908 1676.7947 -0.0039 72 2,00E-06 U  K.FNWYVDGVEVHNAK.T 

      1070.0087 2138.0028 2138.0202 -0.0173 86 4.5e-08 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVK.F 

      948.8157 2843.4251 2843.4503 -0.0252 88 2.3e-08 U  K.THTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPK.D 

 Ig gamma-3 chain C region  42287 8.23 15% 292 593.7484 1185.4823 1185.4907 -0.0084 46 0.00046 U  K.SCDTPPPCPR.C 

      661.3343 1320.6540 1320.6708 -0.0167 79 5.8e-07   R.STSGGTAALGCLVK.D 

      678.3183 1354.6221 1354.6300 -0.0078 95 1,00E-08 U  K.TPLGDTTHTCPR.C 

      805.3822 2413.1246 2413.1472 -0.0226 46 0.0004 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVQFK.W 

10 Ig gamma-3 chain C region  42287 8.23 16% 375 426.2129 850.4112 850.4218 -0.0106 42 0.0028   K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.3106 1160.6067 1160.6223 -0.0157 48 0.00087   K.NQVSLTCLVK.G 

      593.7509 1185.4873 1185.4907 -0.0033 49 0.00023 U  K.SCDTPPPCPR.C 

      643.8375 1285.6604 1285.6666 -0.0063 45 0.0015   R.EPQVYTLPPSR.E 

      661.3376 1320.6606 1320.6708 -0.0102 79 5.7e-07   R.STSGGTAALGCLVK.D 

      678.3187 1354.6228 1354.6300 -0.0072 72 2.1e-06 U  K.TPLGDTTHTCPR.C 

 Ig gamma-1 chain C region  36596 8.46 22% 260 426.2129 850.4112 850.4218 -0.0106 42 0.0028   K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.3106 1160.6067 1160.6223 -0.0157 48 0.00087   K.NQVSLTCLVK.G 

      643.8375 1285.6604 1285.6666 -0.0063 45 0.0015   R.EPQVYTLPPSR.D 

      661.3376 1320.6606 1320.6708 -0.0102 79 5.7e-07   K.STSGGTAALGCLVK.D 
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      559.9294 1676.7664 1676.7947 -0.0283 63 1.2e-05 U  K.FNWYVDGVEVHNAK.T 

      713.6620 2137.9642 2138.0202 -0.0560 86 3.7e-08 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVK.F 

 Ig kappa chain C region  11773 5.58 30% 288 751.8550 1501.6954 1501.7512 -0.0557 96 8.4e-09 U  K.DSTYSLSSTLTLSK.A 

      973.5125 1945.0105 1945.0197 -0.0092 62 1.4e-05 U  -.TVAAPSVFIFPPSDEQLK.S 

11 Serum albumin  71317 5.92 21% 1075 353.6837 705.3528 705.3479 0.0048 38 0.0092 U  K.CASLQK.F 

      440.7202 879.4258 879.4338 -0.0079 52 0.00034 U  K.AEFAEVSK.L 

      470.7190 939.4234 939.4410 -0.0176 47 0.00079 U  K.DDNPNLPR.L 

      492.7406 983.4667 983.4811 -0.0144 64 1.7e-05 U  K.TYETTLEK.C 

      537.7639 1073.5132 1073.5353 -0.0221 65 1.5e-05 U  K.LDELRDEGK.A 

      569.7458 1137.4770 1137.4907 -0.0137 62 1.7e-05 U  K.CCTESLVNR.R 

      653.3102 1304.6059 1304.6104 -0.0045 50 0.00032 U  K.ECCEKPLLEK.S 

      686.2715 1370.5285 1370.5595 -0.0310 97 1.6e-09 U  K.AAFTECCQAADK.A 

      722.3044 1442.5942 1442.6347 -0.0405 89 1.6e-08 U  K.YICENQDSISSK.L 

      725.7638 1449.5130 1449.5210 -0.0080 86 4,00E-09 U  R.ETYGEMADCCAK.Q + Oxidation (M) 

      749.7936 1497.5726 1497.5712 0.0015 110 4.9e-11 U  K.TCVADESAENCDK.S 

      750.3165 1498.6184 1498.6246 -0.0062 72 9.9e-07 U  K.ADDKETCFAEEGK.K 

      776.8000 1551.5855 1551.5905 -0.0049 71 3.2e-07 U  K.CCAAADPHECYAK.V 

12 Alpha-1-acid glycoprotein 1  23725 4.93 8% 117 497.7491 993.4837 993.5131 -0.0294 52 0.0003   K.TEDTIFLR.E 

      556.7582 1111.5018 1111.5186 -0.0168 57 6.5e-05 U  K.SDVVYTDWK.K 

 Alpha-1-acid glycoprotein 2  23873 5.03 8% 79 497.7491 993.4837 993.5131 -0.0294 52 0.0003   K.TEDTIFLR.E 

      556.7582 1111.5018 1111.5186 -0.0168 57 6.5e-05 U  K.SDVVYTDWK.K 

 Ig alpha-1 chain C region  38486 6.08 4% 76 409.7037 817.3929 817.3970 -0.0041 39 0.0095 U  R.VAAEDWK.K 

      470.7450 939.4754 939.4774 -0.0020 53 0.00025 U  K.SAVQGPPER.D 

13 Ig gamma-1 chain C region  36596 8.46 26% 413 426.1861 850.3576 850.4218 -0.0642 47 0.00072   K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.2718 1160.5291 1160.6223 -0.0932 49 0.00047   K.NQVSLTCLVK.G 

      593.7991 1185.5837 1185.6394 -0.0557 63 2.4e-05 U  K.GPSVFPLAPSSK.S 

      643.8325 1285.6504 1285.6666 -0.0162 52 0.00031   R.EPQVYTLPPSR.D 

      661.3070 1320.5994 1320.6708 -0.0714 100 3.6e-09   K.STSGGTAALGCLVK.D 

      559.9322 1676.7747 1676.7947 -0.0200 54 0.00011 U  K.FNWYVDGVEVHNAK.T 

      713.6712 2137.9918 2138.0202 -0.0284 69 2.4e-06 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVK.F 

 Ig gamma-3 chain C region  42287 8.23 19% 360 426.1861 850.3576 850.4218 -0.0642 47 0.00072   K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.2718 1160.5291 1160.6223 -0.0932 49 0.00047   K.NQVSLTCLVK.G 

      643.8325 1285.6504 1285.6666 -0.0162 52 0.00031   R.EPQVYTLPPSR.E 

      644.3233 1286.6320 1286.6442 -0.0121 57 9.4e-05 U  K.GPSVFPLAPCSR.S 

      661.3070 1320.5994 1320.6708 -0.0714 100 3.6e-09   R.STSGGTAALGCLVK.D 

      777.3279 2328.9618 2329.0480 -0.0863 54 1.8e-05 U 
 R.WQQGNIFSCSVMHEALHNR.F + 

Oxidation (M) 

 Ig heavy chain V-III region CAM  13773 9.65 14% 66 423.2041 844.3936 844.3967 -0.0031 32 0.04 U  K.YYADSVK.G 

      659.7816 1317.5486 1317.5659 -0.0174 57 3.6e-05 U  R.AEDTAVYYCAR.D 

14 Ig kappa chain V-III region SIE  11882 8.70 39% 240 490.2719 978.5293 978.5498 -0.0205 45 0.0016 U  R.LLIYGASSR.A 

      816.8895 1631.7644 1631.7791 -0.0148 129 3.5e-12 U  R.FSGSGSGTDFTLTISR.L 

      942.5083 1883.0020 1883.0000 0.0020 39 0.0027 U  -.EIVLTQSPGTLSLSPGER.A 
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 Ig kappa chain C region  11773 5.58 32% 281 751.8427 1501.6709 1501.7512 -0.0803 102 1.6e-09 U  K.DSTYSLSSTLTLSK.A 

      1068.4885 2134.9624 2134.9614 0.0010 81 1.2e-07 U  K.VDNALQSGNSQESVTEQDSK.D 

 Ig gamma-1 chain C region  36596 8.46 31% 1019 426.2144 850.4143 850.4218 -0.0076 46 0.0013 U  K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.3130 1160.6115 1160.6223 -0.0108 41 0.004 U  K.NQVSLTCLVK.G 

      593.8142 1185.6138 1185.6394 -0.0255 57 0.0001 U  K.GPSVFPLAPSSK.S 

      643.8298 1285.6451 1285.6666 -0.0215 60 4.2e-05 U  R.EPQVYTLPPSR.D 

      661.3423 1320.6700 1320.6708 -0.0007 85 1.3e-07 U  K.STSGGTAALGCLVK.D 

      839.3677 1676.7208 1676.7947 -0.0739 74 6,00E-07 U  K.FNWYVDGVEVHNAK.T 

      937.4643 1872.9141 1872.9146 -0.0004 88 5,00E-08 U  K.TTPPVLDSDGSFFLYSK.L 

      713.6542 2137.9408 2138.0202 -0.0794 95 4,00E-09 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVK.F 

 Ig heavy chain V-III region BRO  13332 6.45 25% 70 659.7894 1317.5642 1317.5659 -0.0018 52 0.00014 U  R.AEDTAVYYCAR.S 

      628.0087 1881.0044 1880.9956 0.0088 38 0.0029 U  -.EVQLVESGGGLVQPGGSLR.L 

15 Alpha-1-antitrypsin  46878 5.37 14% 273 393.2294 784.4441 784.4443 -0.0002 57 0.0001 U  K.VVNPTQK.- 

      398.2049 794.3951 794.3997 -0.0045 36 0.014 U  K.SPLFMGK.V + Oxidation (M) 

      426.7482 851.4819 851.4865 -0.0046 60 4.5e-05 U  R.SASLHLPK.L 

      439.7499 877.4852 877.4909 -0.0057 47 0.0012 U  K.FLEDVKK.L 

      461.7156 921.4166 921.4192 -0.0025 39 0.0053 U  K.FLENEDR.R 

      504.7457 1007.4768 1007.4924 -0.0156 63 2.5e-05 U  K.QINDYVEK.G 

      568.7985 1135.5825 1135.5873 -0.0048 78 7.6e-07 U  K.KQINDYVEK.G 

      593.9200 1778.7381 1778.7609 -0.0228 36 0.0026 U  K.TDTSHHDQDHPTFNK.I 

 Ig gamma-3 chain C region  42287 8.23 15% 421 581.2862 1160.5578 1160.6223 -0.0645 57 8.9e-05   K.NQVSLTCLVK.G 

      643.8356 1285.6567 1285.6666 -0.0100 43 0.0025   R.EPQVYTLPPSR.E 

      644.3144 1286.6143 1286.6442 -0.0298 55 0.00012 U  K.GPSVFPLAPCSR.S 

      661.3387 1320.6628 1320.6708 -0.0080 74 1.5e-06   R.STSGGTAALGCLVK.D 

      708.8426 1415.6707 1415.6834 -0.0127 68 5,00E-06 U  K.WYVDGVEVHNAK.T 

 Ig gamma-1 chain C region  36596 8.46 16% 208 581.2862 1160.5578 1160.6223 -0.0645 57 8.9e-05   K.NQVSLTCLVK.G 

      643.8356 1285.6567 1285.6666 -0.0100 43 0.0025   R.EPQVYTLPPSR.D 

      661.3387 1320.6628 1320.6708 -0.0080 74 1.5e-06   K.STSGGTAALGCLVK.D 

      713.6730 2137.9971 2138.0202 -0.0231 34 0.0081 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVK.F 

16 Ig gamma-1 chain C region  36596 8.46 26% 1030 426.2143 850.4140 850.4218 -0.0078 32 0.028   K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.2803 1160.5461 1160.6223 -0.0763 54 0.00018   K.NQVSLTCLVK.G 

      593.7884 1185.5622 1185.6394 -0.0771 63 2.4e-05 U  K.GPSVFPLAPSSK.S 

      643.8307 1285.6469 1285.6666 -0.0197 44 0.0017   R.EPQVYTLPPSR.D 

      661.3296 1320.6445 1320.6708 -0.0262 99 5,00E-09   K.STSGGTAALGCLVK.D 

      839.3596 1676.7047 1676.7947 -0.0900 83 6.9e-08 U  K.FNWYVDGVEVHNAK.T 

      1069.9914 2137.9682 2138.0202 -0.0519 94 5.6e-09 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVK.F 

 Ig gamma-3 chain C region  42287 8.23 19% 822 426.2143 850.4140 850.4218 -0.0078 32 0.028   K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.2803 1160.5461 1160.6223 -0.0763 54 0.00018   K.NQVSLTCLVK.G 

      593.7495 1185.4845 1185.4907 -0.0062 46 0.00046 U  K.SCDTPPPCPR.C 

      643.8307 1285.6469 1285.6666 -0.0197 44 0.0017   R.EPQVYTLPPSR.E 

      661.3296 1320.6445 1320.6708 -0.0262 99 5,00E-09   R.STSGGTAALGCLVK.D 
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      805.3787 2413.1143 2413.1472 -0.0329 99 1.8e-09 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVQFK.W 

17 Ig gamma-1 chain C region  36596 8.46 23% 312 426.2134 850.4123 850.4218 -0.0095 49 0.00062 U  K.DTLMISR.T + Oxidation (M) 

      581.3081 1160.6016 1160.6223 -0.0208 50 0.0005 U  K.NQVSLTCLVK.G 

      593.8171 1185.6196 1185.6394 -0.0198 57 0.0001 U  K.GPSVFPLAPSSK.S 

      661.3346 1320.6545 1320.6708 -0.0162 102 2.5e-09 U  K.STSGGTAALGCLVK.D 

      559.9270 1676.7591 1676.7947 -0.0357 47 0.00048 U  K.FNWYVDGVEVHNAK.T 

      713.6614 2137.9623 2138.0202 -0.0578 98 2.3e-09 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVK.F 

18 Prothrombin OS=Homo sapiens  71475 5.64 5% 175 595.2874 1188.5602 1188.5716 -0.0115 54 0.0002 U  K.YGFYTHVFR.L 

      597.8018 1193.5890 1193.5928 -0.0037 46 0.0011 U  R.ELLESYIDGR.I 

      626.3238 1250.6331 1250.6506 -0.0175 76 9.8e-07 U  R.ETAASLLQAGYK.G 

      367.6837 733.3528 733.3507 0.0021 40 0.0058 U  K.SPFNNR.W 

      368.6997 735.3848 735.3837 0.0011 46 0.0015 U  K.ISMLEK.I + Oxidation (M) 

      399.7341 797.4537 797.4548 -0.0011 35 0.014 U  K.IYIHPR.Y 

      771.8132 1541.6119 1541.6127 -0.0008 110 7.1e-11 U 
 R.GDACEGDSGGPFVMK.S + Oxidation 

(M) 

 Hornerin OS=Homo sapiens  283140 10.05 1% 90 528.9029 1583.6870 1583.7077 -0.0207 56 4.7e-05 U  R.GPYESGSGHSSGLGHR.E 

      603.5852 1807.7337 1807.7470 -0.0133 40 0.0012 U  R.HGSSSGSSSSYGQHGSGSR.Q 

19 Ig kappa chain C region  11773 5.58 32% 785 751.8642 1501.7139 1501.7512 -0.0373 101 2.9e-09 U  K.DSTYSLSSTLTLSK.A 

      1068.4670 2134.9194 2134.9614 -0.0420 166 2.5e-16 U  K.VDNALQSGNSQESVTEQDSK.D 

 Ig kappa chain V-III region WOL 11853 9.07 57% 337 354.1798 706.3450 706.3432 0.0018 -34 0.024   R.ATLSCR.A 

      354.1810 706.3474 706.3432 0.0042 43 0.003   R.ATLSCR.A 

      365.1973 728.3801 728.3817 -0.0016 43 0.0036   R.ATGIPDR.F 

      369.6932 737.3719 737.3708 0.0011 45 0.0014 U  R.TFGQGTK.V 

      490.2782 978.5419 978.5498 -0.0079 45 0.0013 U  R.LLIYGASSR.A 

      816.8906 1631.7667 1631.7791 -0.0124 129 3.8e-12 U  R.FSGSGSGTDFTLTISR.L 

      942.5022 1882.9898 1883.0000 -0.0102 81 2,00E-07 U  -.EIVLTQSPGTLSLSPGER.A 

 Ig lambda-2 chain C regions  11458 6.92 37% 151 495.7580 989.5015 989.5029 -0.0015 58 9.4e-05 U  K.AGVETTTPSK.Q 

      571.2531 1710.7375 1710.7519 -0.0145 44 0.00059 U  R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

      872.4284 1742.8423 1742.8515 -0.0092 53 0.00014 U  K.YAASSYLSLTPEQWK.S 

 Ig kappa chain V-III region NG9 (Fragment)  10836 6.29 22% 105 354.1810 706.3474 706.3432 0.0042 43 0.003   R.ATLSCR.A 

      365.1973 728.3801 728.3817 -0.0016 43 0.0036   R.ATGIPDR.F 

      497.2817 992.5488 992.5655 -0.0166 56 0.00013 U  R.LLIYGATSR.A 

 Ig kappa chain V-III region POM  12029 9.11 13% 86 354.1810 706.3474 706.3432 0.0042 43 0.003   R.ATLSCR.A 

      497.2817 992.5488 992.5655 -0.0166 56 0.00013 U  R.LLIYGASTR.A 

20 Ig kappa chain V-III region WOL  11853 9.07 57% 497 354.1785 706.3424 706.3432 -0.0008 38 0.0095   R.ATLSCR.A 

      365.1994 728.3842 728.3817 0.0025 38 0.0095   R.ATGIPDR.F 

      369.6894 737.3642 737.3708 -0.0066 43 0.0025 U  R.TFGQGTK.V 

      490.2786 978.5426 978.5498 -0.0072 66 1.2e-05 U  R.LLIYGASSR.A 

      816.8759 1631.7373 1631.7791 -0.0418 174 8.8e-17 U  R.FSGSGSGTDFTLTISR.L 

      942.5050 1882.9954 1883.0000 -0.0046 106 6.6e-10 U  -.EIVLTQSPGTLSLSPGER.A 

 Ig kappa chain V-III region NG9 (Fragment)  10836 6.29 22% 90 354.1785 706.3424 706.3432 -0.0008 38 0.0095   R.ATLSCR.A 

      365.1994 728.3842 728.3817 0.0025 38 0.0095   R.ATGIPDR.F 
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      497.2653 992.5160 992.5655 -0.0495 58 8.6e-05 U  R.LLIYGATSR.A 

 Ig lambda-2 chain C regions  11458 6.92 30% 144 352.1855 702.3563 702.3548 0.0015 45 0.0028 U  K.ADSSPVK.A 

      495.7579 989.5013 989.5029 -0.0017 67 1.3e-05 U  K.AGVETTTPSK.Q 

      571.2497 1710.7273 1710.7519 -0.0247 47 0.0003   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

 Ig kappa chain C region  11773 5.58 32% 557 751.8434 1501.6723 1501.7512 -0.0789 104 9.6e-10 U  K.DSTYSLSSTLTLSK.A 

      1068.4704 2134.9262 2134.9614 -0.0352 135 3.3e-13 U  K.VDNALQSGNSQESVTEQDSK.D 

 Ig kappa chain V-III region POM  12029 9.11 13% 83 354.1785 706.3424 706.3432 -0.0008 38 0.0095   R.ATLSCR.A 

      497.2653 992.5160 992.5655 -0.0495 58 8.6e-05 U  R.LLIYGASTR.A 

 Ig kappa chain V-I region WEA  11947 9.07 19% 65 375.1985 748.3824 748.3902 -0.0077 34 0.029   R.VTITCR.A 

      774.9132 1547.8118 1547.8308 -0.0189 60 3.5e-05 U  R.LIYGATSLQSGVPSR.F 

 Ig kappa chain V-III region VG (Fragment)  12681 4.85 13% 69 354.1785 706.3424 706.3432 -0.0008 38 0.0095   R.ATLSCR.A 

      532.7763 1063.5381 1063.5662 -0.0280 61 3.9e-05 U  R.LLIYDASNR.A 

 Immunoglobulin lambda-like polypeptide 5  23391 9.08 10% 55 421.2613 840.5080 840.5069 0.0011 30 0.039 U  K.VTVLGQPK.A 

      571.2497 1710.7273 1710.7519 -0.0247 47 0.0003   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

21 Ig lambda-2 chain C regions  11458 6.92 30% 175 352.1850 702.3554 702.3548 0.0006 37 0.016 U  K.ADSSPVK.A 

      495.7588 989.5030 989.5029 0.0000 53 0.0003 U  K.AGVETTTPSK.Q 

      856.3714 1710.7283 1710.7519 -0.0236 102 9.9e-10   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

 Ig kappa chain V-I region Wes  11715 6.92 22% 143 375.1998 748.3851 748.3902 -0.0050 34 0.03   R.VTITCR.A 

      940.9301 1879.8457 1879.8582 -0.0125 133 1,00E-12 U 
 -.DIQMTQSPSSVSASVGDR.V + 

Oxidation (M) 

 Ig kappa chain V-III region WOL  11853 9.07 11% 46 354.1768 706.3390 706.3432 -0.0042 36 0.015   R.ATLSCR.A 

      369.6924 737.3703 737.3708 -0.0006 40 0.0054 U  R.TFGQGTK.V 

 Immunoglobulin lambda-like polypeptide 5  23391 9.08 10% 144 421.2611 840.5077 840.5069 0.0008 34 0.016 U  K.VTVLGQPK.A 

      856.3714 1710.7283 1710.7519 -0.0236 102 9.9e-10   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

 Ig gamma-3 chain C region  42287 8.23 9% 164 661.3398 1320.6650 1320.6708 -0.0058 76 9.6e-07   R.STSGGTAALGCLVK.D 

      805.3797 2413.1173 2413.1472 -0.0299 102 1,00E-09 U  R.TPEVTCVVVDVSHEDPEVQFK.W 

 Alpha-1-antitrypsin  46878 5.37 9% 242 508.3066 1014.5987 1014.6073 -0.0086 66 1.1e-05 U  K.SVLGQLGITK.V 

      555.7957 1109.5769 1109.5968 -0.0199 73 2.1e-06 U  K.LSITGTYDLK.S 

      917.4541 1832.8936 1832.9156 -0.0220 145 8.8e-14 U  K.VFSNGADLSGVTEEAPLK.L 

 Ig gamma-1 chain C region  36596 8.46 10% 427 661.3398 1320.6650 1320.6708 -0.0058 76 9.6e-07   K.STSGGTAALGCLVK.D 

      1272.5671 2543.1196 2543.1241 -0.0044 110 9.8e-11 U  K.GFYPSDIAVEWESNGQPENNYK.T 

22 Ig kappa chain V-III region WOL  11853 9.07 49% 200 354.1778 706.3410 706.3432 -0.0022 35 0.02   R.ATLSCR.A 

      365.1981 728.3816 728.3817 -0.0001 43 0.0037   R.ATGIPDR.F 

      369.6922 737.3699 737.3708 -0.0009 39 0.0062 U  R.TFGQGTK.V 

      816.8904 1631.7661 1631.7791 -0.0130 118 4.6e-11 U  R.FSGSGSGTDFTLTISR.L 

      942.5024 1882.9902 1883.0000 -0.0098 51 0.00022 U  -.EIVLTQSPGTLSLSPGER.A 

 Ig kappa chain V-III region NG9 (Fragment)  10836 6.29 22% 82 354.1778 706.3410 706.3432 -0.0022 35 0.02   R.ATLSCR.A 

      365.1981 728.3816 728.3817 -0.0001 43 0.0037   R.ATGIPDR.F 

      497.2755 992.5364 992.5655 -0.0291 54 0.0002 U  R.LLIYGATSR.A 

 Ig kappa chain C region  11773 5.58 32% 382 751.8534 1501.6922 1501.7512 -0.0590 107 5.9e-10 U  K.DSTYSLSSTLTLSK.A 

      1068.4818 2134.9490 2134.9614 -0.0124 139 1.6e-13 U  K.VDNALQSGNSQESVTEQDSK.D 

 Ig kappa chain V-III region POM 12029 9.11 30% 67 354.1778 706.3410 706.3432 -0.0022 35 0.02   R.ATLSCR.A 
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      497.2755 992.5364 992.5655 -0.0291 55 0.00015 U  R.LLIYGASTR.A 

      973.4959 1944.9771 1944.9827 -0.0055 27 0.041 U 
 -.EIVMTQSPVTLSVSPGER.A + Oxidation 

(M) 

 Ig kappa chain V-I region Wes  11715 6.92 22% 237 375.1801 748.3456 748.3902 -0.0445 34 0.027   R.VTITCR.A 

      940.9335 1879.8524 1879.8582 -0.0058 132 1.4e-12 U 
 -.DIQMTQSPSSVSASVGDR.V + 

Oxidation (M) 

 Ig kappa chain V-I region EU  11895 8.62 15% 61 375.1801 748.3456 748.3902 -0.0445 34 0.027   R.VTITCR.A 

      545.2651 1088.5156 1088.5462 -0.0306 56 0.00012 U  K.ASSLESGVPSR.F 

 Ig kappa chain V-III region VG (Fragment)  12681 4.85 13% 72 354.1778 706.3410 706.3432 -0.0022 35 0.02   R.ATLSCR.A 

      532.7754 1063.5362 1063.5662 -0.0300 67 1,00E-05 U  R.LLIYDASNR.A 

23 Ig lambda-2 chain C regions  11458 6.92 30% 279 352.1834 702.3522 702.3548 -0.0026 50 0.00082 U  K.ADSSPVK.A 

      352.1834 702.3522 702.3548 -0.0026 50 0.00082 U  K.ADSSPVK.A 

      495.7586 989.5025 989.5029 -0.0004 65 2,00E-05 U  K.AGVETTTPSK.Q 

      856.3800 1710.7455 1710.7519 -0.0064 96 4.6e-09   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

 Immunoglobulin lambda-like polypeptide 5  23391 9.08 15% 174 421.2602 840.5059 840.5069 -0.0010 38 0.0055 U  K.VTVLGQPK.A 

      509.2831 1016.5516 1016.5502 0.0014 43 0.0028 U  K.AGVETTKPSK.Q 

      856.3800 1710.7455 1710.7519 -0.0064 96 4.6e-09   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

 Ig kappa chain C region  11773 5.58 32% 171 751.8720 1501.7294 1501.7512 -0.0218 99 5.4e-09 U  K.DSTYSLSSTLTLSK.A 

      1068.4898 2134.9650 2134.9614 0.0036 70 1.7e-06 U  K.VDNALQSGNSQESVTEQDSK.D 

 Immunoglobulin lambda-like polypeptide 5  23391 9.08 15% 143 421.2602 840.5058 840.5069 -0.0011 37 0.0077 U  K.VTVLGQPK.A 

      509.2825 1016.5504 1016.5502 0.0002 52 0.00039 U  K.AGVETTKPSK.Q 

      571.2512 1710.7316 1710.7519 -0.0203 57 2.7e-05   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

 Ig lambda-2 chain C regions 11458 6.92 30% 128 352.1829 702.3513 702.3548 -0.0035 40 0.0098 U  K.ADSSPVK.A 

      495.7570 989.4995 989.5029 -0.0034 79 8.3e-07 U  K.AGVETTTPSK.Q 

      571.2512 17107316 1710.7519 -0.0203 57 2.7e-05   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

24 Ig lambda-2 chain C regions  11458 6.92 41% 69 495.7561 9894976 989.5029 -0.0054 79 8.1e-07 U  K.AGVETTTPSK.Q 

      571.2524 17107353 1710.7519 -0.0166 30 0.015   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

      993.5090 19850035 1985.0105 -0.0071 28 0.037 U  K.AAPSVTLFPPSSEELQANK.A 

 Ig kappa chain V-III region SIE 11882 8.70 11% 63 354.1779 7063412 706.3432 -0.0020 38 0.0098   R.ATLSCR.A 

      365.1954 728.3763 728.3817 -0.0054 40 0.006 U  R.ATGIPDR.F 

 Ig lambda-1 chain C regions  11512 7.89 23% 55 509.2799 1016.5453 1016.5502 -0.0049 45 0.002 U  K.AGVETTKPSK.Q 

      571.2524 1710.7353 1710.7519 -0.0166 30 0.015   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

 Ig kappa chain V-IV region (Fragment) 13486 5.09 12% 49 353.6821 705.3497 705.3479 0.0017 37 0.014 U  R.ATINCK.S 

      561.8165 1121.6184 1121.6233 -0.0049 39 0.006 U  K.LLIYWASTR.E 

25 Ig kappa chain C region  11773 5.58 32% 609 751.8809 1501.7472 1501.7512 -0.0040 86 9.2e-08 U  K.DSTYSLSSTLTLSK.A 

      1068.4734 2134.9322 2134.9614 -0.0292 153 4.9e-15 U  K.VDNALQSGNSQESVTEQDSK.D 

 Ig kappa chain V-III region SIE  11882 8.70 28% 97 354.1802 706.3458 706.3432 0.0026 38 0.0093   R.ATLSCR.A 

      490.2783 978.5420 978.5498 -0.0078 52 0.00031 U  R.LLIYGASSR.A 

      816.8937 1631.7728 1631.7791 -0.0064 58 5.3e-05 U  R.FSGSGSGTDFTLTISR.L 

 Ig kappa chain V-III region SIE  11882 8.7 11% 50 354.1789 706.3433 706.3432 0.0001 31 0.048   R.ATLSCR.A 

      365.1997 728.3849 728.3817 0.0032 40 0.0062 U  R.ATGIPDR.F 

26 Ig kappa chain C region  11773 5.58 35% 507 973.5149 1945.0153 1945.0197 -0.0044 52 0.00014 U  -.TVAAPSVFIFPPSDEQLK.S 
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      10684697 2134.9248 2134.9614 -0.0366 135 3.1e-13 U  K.VDNALQSGNSQESVTEQDSK.D 

 Alpha-1-antitrypsin  46878 5.37 16% 330 508.3086 1014.6027 1014.6073 -0.0046 59 5.3e-05 U  K.SVLGQLGITK.V 

      555.7987 1109.5828 1109.5968 -0.0140 68 6.4e-06 U  K.LSITGTYDLK.S 

      601.9650 1802.8733 1802.9526 -0.0794 56 6.9e-05 U  K.LQHLENELTHDIITK.F 

      917.4571 1832.8997 1832.9156 -0.0159 138 4.5e-13 U  K.VFSNGADLSGVTEEAPLK.L 

      686.6451 2056.9135 2056.9378 -0.0243 44 0.00062 U  K.LYHSEAFTVNFGDTEEAK.K 

 Ig kappa chain V-IV region (Fragment)  13486 5.09 20% 120 353.6809 705.3471 705.3479 -0.0008 37 0.014 U  R.ATINCK.S 

      380.1851 758.3556 758.3559 -0.0003 33 0.037 U  R.ESGVPDR.F 

      657.3185 1312.6224 1312.6259 -0.0035 94 1.6e-08 U  K.SSQSVLYSSNNK.N 

 Ig lambda-2 chain C regions  11458 6.92 23% 112 495.7559 989.4973 989.5029 -0.0057 79 7.9e-07 U  K.AGVETTTPSK.Q 

      571.2500 1710.7283 1710.7519 -0.0236 31 0.012   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

 Immunoglobulin lambda-like polypeptide 5  23391 9.08 10% 59 421.2628 840.5110 840.5069 0.0041 33 0.019 U  K.VTVLGQPK.A 

      571.2500 1710.7283 1710.7519 -0.0236 31 0.012   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

27 Alpha-1-antitrypsin  46878 5.37 4% 172 508.3080 1014.6015 1014.6073 -0.0058 63 2.3e-05 U  K.SVLGQLGITK.V 

      555.8036 1109.5927 1109.5968 -0.0041 32 0.028 U  K.LSITGTYDLK.S 

 Ig kappa chain C region  11773 5.58 32% 149 751.8802 1501.7459 1501.7512 -0.0053 34 0.015 U  K.DSTYSLSSTLTLSK.A 

      1068.4786 2134.9426 2134.9614 -0.0188 133 6.6e-13 U  K.VDNALQSGNSQESVTEQDSK.D 

28 Apolipoprotein A-I  30759 5.56 8% 100 626.8070 1251.5995 1251.6136 -0.0140 47 0.00077 U  K.VQPYLDDFQK.K 

      700.8349 1399.6553 1399.6620 -0.0066 65 9.4e-06 U  R.DYVSQFEGSALGK.Q 

29 Apolipoprotein A-I  30759 5.56 11% 224 391.2185 780.4224 780.4242 -0.0018 44 0.0024 U  R.AHVDALR.T 

      416.2207 830.4268 830.4286 -0.0018 34 0.029 U  R.LAEYHAK.A 

      448.7455 895.4765 895.4763 0.0002 47 0.00085 U  K.LHELQEK.L 

      608.3143 1214.6140 1214.6143 -0.0003 66 1.4e-05 U  K.ATEHLSTLSEK.A 

30 Transthyretin  15991 5.52 18% 208 683.8750 1365.7354 1365.7517 -0.0163 80 3.1e-07 U  R.GSPAINVAVHVFR.K 

      697.8142 1393.6138 1393.6150 -0.0012 57 5.2e-05 U  K.AADDTWEPFASGK.T 

      508.2349 1521.6828 1521.7100 -0.0272 44 0.001 U  R.KAADDTWEPFASGK.T 

 Retinol-binding protein 4  23337 5.76 19% 107 440.2320 878.4494 878.4498 -0.0004 41 0.0043 U  R.VKENFDK.A 

      583.2904 1164.5662 1164.5775 -0.0113 35 0.015 U  R.DPNGLPPEAQK.I 

      434.8868 1301.6385 1301.6510 -0.0125 40 0.0037 U  R.QRQEELCLAR.Q 

      435.2058 1302.5955 1302.6139 -0.0184 39 0.0047 U  R.LIVHNGYCDGR.S 

 Transthyretin  15991 5.52 25% 143 697.8127 1393.6109 1393.6150 -0.0041 37 0.0048 U  K.AADDTWEPFASGK.T 

      508.2344 1521.6815 1521.7100 -0.0285 29 0.028 U  R.KAADDTWEPFASGK.T 

      817.7283 2450.1629 2450.1979 -0.0350 95 5.1e-09 U  K.ALGISPFHEHAEVVFTANDSGPR.R 

31 Complement C3  188569 6.02 1% 72 612.8008 1223.5870 1223.5896 -0.0026 35 0.013 U  R.YYTYLIMNK.G + Oxidation (M) 

      735.8932 1469.7718 1469.7726 -0.0007 59 5.2e-05 U  R.IPIEDGSGEVVLSR.K 

 Transthyretin  15991 5.52 17% 161 352.6914 703.3683 703.3752 -0.0069 56 0.00017 U  K.VEIDTK.S 

      382.1877 762.3608 762.3768 -0.0160 42 0.004 U  K.CPLMVK.V + Oxidation (M) 

      761.8583 1521.7020 1521.7100 -0.0080 108 3.9e-10 U  R.KAADDTWEPFASGK.T 

      828.4356 1654.8565 1654.8600 -0.0035 33 0.016 U 
 R.TVMVNIENPEGIPVK.Q + Oxidation 

(M) 

      724.3498 2170.0275 2170.0654 -0.0380 40 0.0022 U  K.LISVDTEHSNIYLQNGPDR.I 

32 Ig mu chain C region 49960 6.35 2% 83 639.3509 1276.6872 1276.7027 -0.0155 83 1.9e-07 U K.YAATSQVLLPSK.D 
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Anexo II. Anotação completa das identificações de proteínas plasmáticas por espectrometria de massas. 

Tabela suplementar 2. Relatório de identificação pelo algoritmo Mascot (plasma humano). 

Proteína ID Daltons 
Cober-

tura 
Score emPAI A.R 

(M+H) 

Obs. 

(M+H) 

Esp. 

(M+H) 

Calc. 
Δ (ppm) miss Score Expected U Peptídeo 

Serum albumin ALBU_HUMAN 71317 68% 7994 8,39 39% 353.6827 705.3508 705.3479 0.0029 0 31 0.049 U K.CASLQK.F 

       386.6904 771.3662 771.4313 -0.0651 0 50 0.0006 U K.AACLLPK.L 

       395.2093 788.4041 788.4644 -0.0602 0 42 0.0045 U K.LVTDLTK.V 

       440.6873 879.3600 879.4338 -0.0738 0 52 0.00026 U K.AEFAEVSK.L 

       464.2079 926.4012 926.4861 -0.0849 0 38 0.0044 U K.YLYEIAR.R 

       467.2130 932.4114 932.5113 -0.0999 0 37 0.0088 U K.LCTVATLR.E 

       470.7044 939.3942 939.4410 -0.0468 0 46 0.0007 U K.DDNPNLPR.L 

       476.2111 950.4077 950.4345 -0.0268 0 53 0.0002 U K.DLGEENFK.A 

       480.7351 959.4556 959.5552 -0.0996 0 61 4.7e-05 U K.FQNALLVR.Y 

       492.7115 983.4084 983.4811 -0.0727 0 63 1.2e-05 U K.TYETTLEK.C 

       500.7615 999.5084 999.5964 -0.0881 0 80 5.4e-07 U K.QTALVELVK.H 

       507.3015 1012.5884 1012.5917 -0.0033 0 59 4.7e-05 U K.LVAASQAALGL.- 

       509.2301 1016.4456 1016.5291 -0.0835 0 68 5.6e-06 U K.SLHTLFGDK.L 

       528.2932 1054.5719 1054.5811 -0.0092 1 57 9.3e-05 U K.KYLYEIAR.R 

       537.7393 1073.4641 1073.5353 -0.0711 1 65 9.5e-06 U K.LDELRDEGK.A 

       564.8111 1127.6077 1127.6914 -0.0837 1 71 3.6e-06 U K.KQTALVELVK.H 

       569.7195 1137.4243 1137.4907 -0.0663 0 64 3.2e-06 U K.CCTESLVNR.R 

       571.3424 1140.6703 1140.6866 -0.0163 1 86 8e-08 U K.KLVAASQAALGL.- 

       599.7700 1197.5255 1197.5336 -0.0080 1 53 0.00014 U K.ETCFAEEGKK.L 

       613.7661 1225.5176 1225.5979 -0.0802 1 76 6.8e-07 U R.FKDLGEENFK.A 

       656.3443 1310.6740 1310.7347 -0.0606 0 81 3.2e-07 U R.HPDYSVVLLLR.L 

       671.7838 1341.5531 1341.6275 -0.0744 0 77 2.9e-07 U K.AVMDDFAAFVEK.C 

       717.7210 1433.4274 1433.5261 -0.0987 0 81 8.3e-09 U R.ETYGEMADCCAK.Q 

       1443.5896 1442.5823 1442.6347 -0.0524 0 79 1.4e-07 U K.YICENQDSISSK.L 

       734.3880 1466.7614 1466.8358 -0.0744 1 72 2.3e-06 U R.RHPDYSVVLLLR.L 

       749.7611 1497.5076 1497.5712 -0.0636 0 112 6.6e-12 U K.TCVADESAENCDK.S 

       500.5419 1498.6040 1498.6246 -0.0206 1 63 5.1e-06 U K.ADDKETCFAEEGK.K 

       776.7563 1551.4980 1551.5905 -0.0924 0 92 6.5e-10 U K.CCAAADPHECYAK.V 

       547.2895 1638.8466 1638.9305 -0.0839 1 99 3.4e-09 U K.KVPQVSTPTLVEVSR.N 

       829.3574 1656.7002 1656.7453 -0.0452 0 96 3.5e-09 U K.QNCELFEQLGEYK.F 

       581.6308 1741.8706 1741.8868 -0.0162 0 60 2.6e-05 U R.HPYFYAPELLFFAK.R 

       955.9245 1909.8344 1909.9244 -0.0900 0 79 1.9e-07 U R.RPCFSALEVDETYVPK.E 

       666.2973 1995.8702 1995.9221 -0.0519 1 66 2.9e-06 U R.NECFLQHKDDNPNLPR.L 

       1043.8987 2085.7828 2085.8303 -0.0474 0 120 1.3e-12 U K.VHTECCHGDLLECADDR.A 

       1130.4880 2258.9614 2259.0154 -0.0539 0 172 4.2e-17 U K.EFNAETFTFHADICTLSEK.E 

 
      1245.5963 2489.1780 2489.2777 -0.0996 0 111 1.1e-10 U 

K.ALVLIAFAQYLQQCPFEDH

VK.L 

 
      1259.5782 2517.1418 2517.2066 -0.0647 0 110 1e-10 U 

R.MPCAEDYLSVVLNQLCVL

HEK.T 
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      862.3530 2584.0372 2584.1105 -0.0732 1 100 1.6e-10 U 

K.VHTECCHGDLLECADDRA

DLAK.Y 

 
      892.0914 2673.2525 2673.3077 -0.0552 1 93 5.3e-09 U 

K.RMPCAEDYLSVVLNQLCV

LHEK.T 

 
      926.7633 2777.2680 2777.3517 -0.0837 1 61 6.7e-06 U 

R.LVRPEVDVMCTAFHDNEET

FLKK.Y 

 
      1487.6521 2973.2896 2973.3372 -0.0475 0 172 2.4e-17 U 

K.SHCIAEVENDEMPADLPSL

AADFVESK.D 

 
      1058.4976 3172.4710 3172.5355 -0.0645 1 163 3.8e-16 U 

R.MPCAEDYLSVVLNQLCVL

HEKTPVSDR.V 

 
      1141.5648 3421.6726 3421.7016 -0.0291 1 135 3e-13 U 

K.DLGEENFKALVLIAFAQYL

QQCPFEDHVK.L 

Ig lambda-2 chain 

C regions   
LAC2_HUMAN 11458 74% 989 3,03 14% 495.7551 989.4956 989.5029 -0.0073 0 79 8.3e-07 U K.AGVETTTPSK.Q 

       856.3579 1710.7012 1710.7519 -0.0508 0 70 1.1e-06 U R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

       872.3845 1742.7545 1742.8515 -0.0970 0 124 5.1e-12 U K.YAASSYLSLTPEQWK.S 

 
      993.4869 1984.9593 1985.0105 -0.0512 0 77 4.6e-07 U 

K.AAPSVTLFPPSSEELQANK.

A 

 
      1106.0678 2210.1210 2210.1446 -0.0235 0 135 5.8e-13 U 

K.ATLVCLISDFYPGAVTVAW

K.A 

Ig kappa chain C 

region   
IGKC_HUMAN 11773 66% 1654 2,1 10% 899.4277 1796.8408 1796.8880 -0.0471 0 123 1.3e-11 U K.SGTASVVCLLNNFYPR.E 

       938.4335 1874.8524 1874.9197 -0.0672 0 123 1e-11 U K.VYACEVTHQGLSSPVTK.S 

       973.4936 1944.9727 1945.0197 -0.0470 0 95 7.7e-09 U -.TVAAPSVFIFPPSDEQLK.S 

 
      1068.4476 2134.8806 2134.9614 -0.0808 0 156 1.1e-15 U 

K.VDNALQSGNSQESVTEQDS

K.D 

Apolipoprotein A-

II   
APOA2_HUMAN 11282 41% 423 1,55 7% 486.7466 971.4786 971.4923 -0.0137 0 72 3.6e-06 U K.SPELQAEAK.S 

       578.8446 1155.6746 1155.6863 -0.0117 1 75 1.1e-06 U K.SKEQLTPLIK.K 

       600.3288 1198.6431 1198.6557 -0.0126 1 49 0.00058 U K.VKSPELQAEAK.S 

 
      1175.5289 2349.0432 2349.0835 -0.0402 0 153 4.6e-15 U 

K.EPCVESLVSQYFQTVTDYG

K.D 

Apolipoprotein A-

I  
APOA1_HUMAN 30759 37% 851 1,48 7% 437.2232 872.4318 872.4352 -0.0034 0 45 0.0021 U R.AELQEGAR.Q 

       516.2400 1030.4654 1030.5117 -0.0463 0 45 0.0013 U K.LSPLGEEMR.D 

       615.8292 1229.6438 1229.7020 -0.0582 0 61 3.8e-05 U R.QGLLPVLESFK.V 

       618.3415 1234.6684 1234.6809 -0.0125 0 70 3.7e-06 U K.DLATVYVDVLK.D 

       626.8001 1251.5856 1251.6136 -0.0280 0 44 0.0014 U K.VQPYLDDFQK.K 

       651.3006 1300.5866 1300.6411 -0.0545 0 72 1.9e-06 U R.THLAPYSDELR.Q 

       690.8579 1379.7013 1379.7085 -0.0072 1 34 0.016 U K.VQPYLDDFQKK.W 

       693.8506 1385.6867 1385.7078 -0.0211 0 86 1.1e-07 U K.VSFLSALEEYTK.K 

       700.8270 1399.6394 1399.6620 -0.0226 0 98 4.2e-09 U R.DYVSQFEGSALGK.Q 

       806.8471 1611.6797 1611.7781 -0.0984 0 110 1.5e-10 U K.LLDNWDSVTSTFSK.L 

Ig gamma-1 chain 

C region   
IGHG1_HUMAN 36596 33% 841 1 5% 581.2787 1160.5429 1160.6223 -0.0795 0 45 0.0015  K.NQVSLTCLVK.G 

       593.7856 1185.5566 1185.6394 -0.0828 0 60 4e-05 U K.GPSVFPLAPSSK.S 

       643.8221 1285.6296 1285.6666 -0.0370 0 49 0.00053  R.EPQVYTLPPSR.D 

       839.3601 1676.7055 1676.7947 -0.0892 0 78 1.9e-07 U K.FNWYVDGVEVHNAK.T 
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       904.4771 1806.9397 1806.9992 -0.0595 0 113 1.3e-10  R.VVSVLTVLHQDWLNGK.E 

 
      1272.5388 2543.0630 2543.1241 -0.0610 0 118 6.9e-12  

K.GFYPSDIAVEWESNGQPEN

NYK.T 

 
      948.8013 2843.3821 2843.4503 -0.0682 0 101 1.2e-09 U 

K.THTCPPCPAPELLGGPSVFL

FPPKPK.D 

Serotransferrin   TRFE_HUMAN 79294 24% 999 0,6 3% 482.7714 963.5282 963.5250 0.0032 0 49 0.00068 U R.APNHAVVTR.K 

       583.7973 1165.5800 1165.5840 -0.0040 0 59 5.4e-05 U K.HQTVPQNTGGK.N 

       625.2898 1248.5651 1248.5986 -0.0335 0 44 0.0013 U K.SASDLTWDNLK.G 

       642.2736 1282.5327 1282.5618 -0.0292 0 86 4.6e-08 U K.EGYYGYTGAFR.C 

       708.3523 1414.6900 1414.7126 -0.0226 0 77 6.7e-07 U K.SVIPSDGPSVACVK.K 

       739.8477 1477.6807 1477.7275 -0.0468 0 66 8.1e-06 U K.MYLGYEYVTAIR.N 

       766.3290 1530.6435 1530.6807 -0.0372 0 94 4.4e-09 U K.CSTSSLLEACTFR.R 

       789.3940 1576.7734 1576.8072 -0.0337 0 72 2.5e-06 U R.TAGWNIPMGLLYNK.I 

       815.3966 1628.7785 1628.8086 -0.0301 0 82 2.2e-07 U K.EDPQTFYYAVAVVK.K 

       563.9445 1688.8116 1688.8417 -0.0301 0 44 0.0012 U K.DCHLAQVPSHTVVAR.S 

       853.8488 1705.6831 1705.7586 -0.0754 0 78 1.1e-07 U K.LCMGSGLNLCEPNNK.E 

       863.3604 1724.7062 1724.7597 -0.0535 0 110 8.5e-11 U K.IECVSAETTEDCIAK.I 

       690.6621 2068.9645 2069.0218 -0.0573 0 78 2.7e-07 U K.EDLIWELLNQAQEHFGK.D 

Ig gamma-4 chain 

C region   
IGHG4_HUMAN 36431 22% 630 0,59 3% 581.2787 1160.5429 1160.6223 -0.0795 0 45 0.0015  K.NQVSLTCLVK.G 

       644.3149 1286.6153 1286.6442 -0.0289 0 57 7.2e-05  K.GPSVFPLAPCSR.S 

       712.3412 1422.6679 1422.7024 -0.0345 0 112 2.1e-10  R.STSESTAALGCLVK.D 

       904.4771 1806.9397 1806.9992 -0.0595 0 113 1.3e-10  R.VVSVLTVLHQDWLNGK.E 

 
      1272.5388 2543.0630 2543.1241 -0.0610 0 118 6.9e-12  

K.GFYPSDIAVEWESNGQPEN

NYK.T 

Ig alpha-1 chain 

C region   
IGHA1_HUMAN 38486 21% 384 0,55 3% 448.7280 895.4414 895.4552 -0.0138 0 36 0.013 U K.YLTWASR.Q 

       470.7163 939.4180 939.4774 -0.0594 0 60 3.5e-05 U K.SAVQGPPER.D 

       607.2858 1212.5571 1212.6251 -0.0680 0 61 2.3e-05 U R.WLQGSQELPR.E 

       688.3045 1374.5944 1374.6126 -0.0182 0 102 1.3e-09 U K.TFTCTAAYPESK.T 

       770.8404 1539.6663 1539.7206 -0.0543 0 89 2.5e-08 U R.DASGVTFTWTPSSGK.S 

 
      865.0190 2592.0352 2592.1196 -0.0844 0 77 3.3e-08 U 

R.DLCGCYSVSSVLPGCAEPW

NHGK.T 

Ig gamma-2 chain 

C region    
IGHG2_HUMAN 36505 19% 453 0,47 2% 581.2787 1160.5429 1160.6223 -0.0795 0 45 0.0015  K.NQVSLTCLVK.G 

       643.8221 1285.6296 1285.6666 -0.0370 0 49 0.00053  R.EPQVYTLPPSR.E 

       644.3149 1286.6153 1286.6442 -0.0289 0 57 7.2e-05  K.GPSVFPLAPCSR.S 

       712.3412 1422.6679 1422.7024 -0.0345 0 112 2.1e-10  R.STSESTAALGCLVK.D 

       598.6532 1792.9378 1792.9836 -0.0458 0 63 1.3e-05 U R.VVSVLTVVHQDWLNGK.E 

Ig gamma-3 chain 

C region   
IGHG3_HUMAN 42287 12% 327 0,4 2% 581.2787 1160.5429 1160.6223 -0.0795 0 45 0.0015  K.NQVSLTCLVK.G 

       643.8221 1285.6296 1285.6666 -0.0370 0 49 0.00053  R.EPQVYTLPPSR.E 

       644.3149 1286.6153 1286.6442 -0.0289 0 57 7.2e-05  K.GPSVFPLAPCSR.S 

       904.4771 1806.9397 1806.9992 -0.0595 0 113 1.3e-10  R.VVSVLTVLHQDWLNGK.E 

Alpha-1-acid 

glycoprotein 1    
A1AG1_HUMAN 23725 14% 430 0,26 1% 871.8994 1741.7843 1741.7981 -0.0138 0 95 5.4e-09 U K.EQLGEFYEALDCLR.I 
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       584.9771 1751.9096 1751.9471 -0.0375 0 74 1.1e-06 U R.YVGGQEHFAHLLILR.D 

Haptoglobin   HPT_HUMAN 45861 9% 256 0,2 1% 573.7758 1145.5371 1145.5353 0.0019 0 41 0.0035 U R.HYEGSTVPEK.K 

       602.3025 1202.5905 1202.6295 -0.0390 0 106 1.3e-09 U K.VTSIQDWVQK.T 

 
      724.6666 2170.9780 2171.0504 -0.0724 0 81 1.2e-07 U 

K.SPVGVQPILNEHTFCAGMS

K.Y 

Hemopexin  HEMO_HUMAN 52385 9% 314 0,18 1% 610.8010 1219.5874 1219.5986 -0.0112 0 39 0.0054 U K.NFPSPVDAAFR.Q 

       742.8465 1483.6785 1483.6806 -0.0020 0 64 1.2e-05 U R.EWFWDLATGTMK.E 

 
      788.7201 2363.1384 2363.1580 -0.0196 0 82 1e-07 U 

K.LLQDEFPGIPSPLDAAVECH

R.G 

Vitamin D-

binding protein  
VTDB_HUMAN 54526 9% 518 0,17 1% 1183.6322 2365.2498 2365.2628 -0.0130 0 146 3.3e-14 U 

K.VPTADLEDVLPLAEDITNIL

SK.C 

 
      903.0675 2706.1808 2706.2020 -0.0213 0 59 7.4e-06 U 

K.HQPQEFPTYVEPTNDEICEA

FR.K 

Alpha-2-

macroglobulin  
A2MG_HUMAN 164613 7% 476 0,17 1% 523.7912 1045.5678 1045.5808 -0.0130 0 73 3.1e-06 U K.FEVQVTVPK.I 

       542.7997 1083.5849 1083.6077 -0.0228 0 59 6.2e-05 U K.GHFSISIPVK.S 

       630.2812 1258.5478 1258.5652 -0.0174 0 67 4.3e-06 U R.VGFYESDVMGR.G 

       472.9370 1415.7893 1415.8210 -0.0318 0 42 0.0017 U K.MVSGFIPLKPTVK.M 

       515.9335 1544.7788 1544.7947 -0.0159 0 36 0.011 U R.LVHVEEPHTETVR.K 

       890.5025 1778.9905 1779.0029 -0.0125 0 85 5.2e-08 U K.DTVIKPLLVEPEGLEK.E 

       691.9652 2072.8739 2072.9230 -0.0491 0 54 2.9e-05 U K.MCPQLQQYEMHGPEGLR.V 

 
      937.4700 2809.3882 2809.4360 -0.0479 0 72 8.4e-07 U 

R.VVSMDENFHPLNELIPLVYI

QDPK.G 

Fibrinogen alpha 

chain   
FIBA_HUMAN 95656 6% 545 0,13 1% 484.2160 966.4175 966.4155 0.0020 0 35 0.011 U R.GDFSSANNR.D 

       760.8529 1519.6913 1519.7267 -0.0354 0 96 8.2e-09 U K.GLIDEVNQDFTNR.I 

       786.8267 1571.6389 1571.6700 -0.0311 0 92 7.2e-09 U R.GGSTSYGTGSETESPR.N 

       815.4030 1628.7915 1628.8192 -0.0277 0 98 5.6e-09 U K.DSHSLTTNIMEILR.G 

Alpha-1-

antitrypsin   
A1AT_HUMAN 46878 5% 138 0,13 1% 555.8032 1109.5918 1109.5968 -0.0050 0 62 2.6e-05 U K.LSITGTYDLK.S 

       601.9765 1802.9078 1802.9526 -0.0448 0 68 5.4e-06 U K.LQHLENELTHDIITK.F 

Fibrinogen 

gamma chain   
FIBG_HUMAN 52106 7% 166 0,12 1% 567.7587 1133.5028 1133.5063 -0.0035 0 46 0.00096 U R.TSTADYAMFK.V 

 
      840.7410 2519.2013 2519.2577 -0.0564 0 64 6e-06 U 

K.AIQLTYNPDESSKPNMIDA

ATLK.S 

Fibrinogen beta 

chain   
FIBB_HUMAN 56577 4% 143 0,11 1% 426.2352 850.4558 850.4548 0.0010 0 44 0.0021 U K.YQISVNK.Y 

       893.3804 1784.7463 1784.7828 -0.0365 0 78 1.6e-07 U K.NYCGLPGEYWLGNDK.I 

Complement C3   CO3_HUMAN 188569 4% 313 0,06 0% 820.4246 1638.8346 1638.8651 -0.0305 0 90 3.1e-08 U R.TVMVNIENPEGIPVK.Q 

       624.6798 1871.0175 1871.0265 -0.0090 0 62 1.2e-05 U R.TELRPGETLNVNFLLR.M 

 
      1079.0307 2156.0468 2156.0783 -0.0315 0 140 2.1e-13 U 

R.ILLQGTPVAQMTEDAVDAE

R.L 

 
      1094.8790 3281.6152 3281.6391 -0.0239 0 46 0.00025 U 

K.QDSLSSQNQLGVLPLSWDI

PELVNMGQWK.I 
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Tabela suplementar 3. Relatório de identificação pelo algoritmo Mascot (anticorpos humanos). 

Proteína ID Daltons 
Cober-

tura 
Score emPAI A.R. 

(M+H) 

Obs. 

(M+H) 

Esp. 

(M+H) 

Calc. 

Delta 

(ppm) 
miss Score Expected U Peptídeo 

Ig kappa chain 

C region 
IGKC_HUMAN 11773 86% 4720 6,66 23,5% 435.1905 868.3665 868.3497 0.0167 1 32 0.018 U  K.SFNRGEC.- 

       751.8985 1501.7824 1501.7512 0.0312 0 109 4.3e-10 U  K.DSTYSLSSTLTLSK.A 

       899.4533 1796.8919 1796.8880 0.0040 0 127 6.2e-12 U 
 

K.SGTASVVCLLNNFYPR.E 

       938.4270 1874.8394 1874.9197 -0.0803 0 123 8.9e-12 U 

 

K.VYACEVTHQGLSSPVTK

.S 

       973.4685 1944.9224 1945.0197 -0.0972 0 90 2.5e-08 U 
 -

TVAAPSVFIFPPSDEQLK.S 

       1068.4560 2134.8974 2134.9614 -0.0640 0 171 4.9e-17 U 

 

K.VDNALQSGNSQESVTEQ

DSK.D 

       1207.2548 3618.7426 3618.7020 0.0405 1 135 2.7e-13 U 

 

K.VDNALQSGNSQESVTEQ

DSKDSTYSLSSTLTLSK.A 

Ig lambda-2 

chain C regions  
LAC2_HUMAN 11458 74% 1396 4,08 14,4% 495.7612 989.5079 989.5029 0.0050 0 79 8.4e-07 U  K.AGVETTTPSK.Q 

       856.3629 1710.7112 1710.7519 -0.0407 0 115 4e-11   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

       872.4053 1742.7961 1742.8515 -0.0554 0 106 5.9e-10   K.YAASSYLSLTPEQWK.S 

       993.4977 1984.9809 1985.0105 -0.0296 0 92 1.7e-08 U 

 

K.AAPSVTLFPPSSEELQAN

K.A 

       1106.0939 2210.1732 2210.1446 0.0287 0 135 4.5e-13  

 

K.ATLVCLISDFYPGAVTV

AWK.A 

Serum albumin  ALBU_HUMAN 71317 53% 2646 2,19 7,7% 386.7292 771.4439 771.4313 0.0126 0 51 0.0006 U  K.AACLLPK.L 

       395.2434 788.4723 788.4644 0.0080 0 45 0.0024 U  K.LVTDLTK.V 

       440.7285 879.4425 879.4338 0.0088 0 49 0.00072 U  K.AEFAEVSK.L 

       464.2487 926.4828 926.4861 -0.0033 0 43 0.0021 U  K.YLYEIAR.R 

       470.7332 939.4519 939.4410 0.0109 0 32 0.025 U  K.DDNPNLPR.L 

       480.7844 959.5543 959.5552 -0.0010 0 66 1.6e-05 U  K.FQNALLVR.Y 

       492.7522 983.4899 983.4811 0.0088 0 66 1.2e-05 U  K.TYETTLEK.C 

       500.8003 999.5860 999.5964 -0.0104 0 81 3.8e-07 U  K.QTALVELVK.H 

       509.2820 1016.5494 1016.5291 0.0203 0 37 0.013 U  K.SLHTLFGDK.L 

       537.7767 1073.5388 1073.5353 0.0036 1 69 6.6e-06 U  K.LDELRDEGK.A 

       569.7536 1137.4927 1137.4907 0.0020 0 60 2.8e-05 U  K.CCTESLVNR.R 

       575.3072 1148.5998 1148.6077 -0.0079 0 75 1.6e-06 U  K.LVNEVTEFAK.T 

       613.8152 1225.6158 1225.5979 0.0179 1 62 2.9e-05 U  R.FKDLGEENFK.A 

       671.8072 1341.5999 1341.6275 -0.0275 0 79 3e-07 U  K.AVMDDFAAFVEK.C 

       686.2811 1370.5476 1370.5595 -0.0119 0 111 7.9e-11 U  K.AAFTECCQAADK.A 

       717.7740 1433.5335 1433.5261 0.0074 0 84 1.8e-08 U  R.ETYGEMADCCAK.Q 

       722.3130 1442.6114 1442.6347 -0.0234 0 87 3.4e-08 U  K.YICENQDSISSK.L 
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       749.7928 1497.5710 1497.5712 -0.0001 0 115 1.7e-11 U  K.TCVADESAENCDK.S 

       516.2704 1545.7895 1545.7894 0.0000 1 33 0.018 U  K.LKECCEKPLLEK.S 

       812.4172 1622.8198 1622.7803 0.0395 0 61 2.6e-05 U  K.DVFLGMFLYEYAR.R 

       820.4681 1638.9217 1638.9305 -0.0088 1 98 2.7e-09 U  K.KVPQVSTPTLVEVSR.N 

       829.3825 1656.7504 1656.7453 0.0051 0 104 9.5e-10 U  K.QNCELFEQLGEYK.F 

       682.3545 2044.0416 2044.0881 -0.0465 0 78 3.9e-07 U 

 

K.VFDEFKPLVEEPQNLIK.

Q 

       696.2895 2085.8466 2085.8303 0.0163 0 60 3.7e-06 U 

 

K.VHTECCHGDLLECADD

R.A 

       830.7717 2489.2934 2489.2777 0.0157 0 83 7.7e-08 U 

 

K.ALVLIAFAQYLQQCPFE

DHVK.L 

       840.0622 2517.1649 2517.2066 -0.0417 0 116 3.3e-11 U 

 

R.MPCAEDYLSVVLNQLC

VLHEK.T 

       892.1200 2673.3381 2673.3077 0.0304 1 54 5.2e-05 U 

 

K.RMPCAEDYLSVVLNQL

CVLHEK.T 

       992.1316 2973.3729 2973.3372 0.0357 0 145 2.9e-14 U 

 

K.SHCIAEVENDEMPADLP

SLAADFVESK.D 

Ig gamma-1 

chain C region  

IGHG1_HUMA

N 
36596 53% 5129 2,16 7,6% 418.2067 834.3987 834.4269 -0.0282 0 34 0.021   K.DTLMISR.T 

       419.7423 837.4701 837.4960 -0.0259 0 38 0.0077   K.ALPAPIEK.T 

       581.2849 1160.5552 1160.6223 -0.0672 0 50 0.00052   K.NQVSLTCLVK.G 

       593.7894 1185.5642 1185.6394 -0.0752 0 66 1.1e-05 U  K.GPSVFPLAPSSK.S 

       643.8500 1285.6855 1285.6666 0.0189 0 57 8e-05   R.EPQVYTLPPSR.D 

       661.2988 1320.5831 1320.6708 -0.0877 0 91 2.3e-08   K.STSGGTAALGCLVK.D 

       839.3756 1676.7367 1676.7947 -0.0580 0 82 1.3e-07 U  K.FNWYVDGVEVHNAK.T 

       904.4753 1806.9360 1806.9992 -0.0632 0 124 1.1e-11  

 

R.VVSVLTVLHQDWLNGK.

E 

       937.4590 1872.9035 1872.9146 -0.0111 0 96 6.9e-09 U 

 

K.TTPPVLDSDGSFFLYSK.

L 

       1070.0022 2137.9898 2138.0202 -0.0303 0 151 1.5e-14 U 

 

R.TPEVTCVVVDVSHEDPE

VK.F 

       1272.5524 2543.0902 2543.1241 -0.0338 0 128 1.1e-12  

 

K.GFYPSDIAVEWESNGQP

ENNYK.T 

       948.7954 2843.3643 2843.4503 -0.0860 0 128 2.5e-12 U 

 

K.THTCPPCPAPELLGGPSV

FLFPPKPK.D 

Ig gamma-3 

chain C region  

IGHG3_HUMA

N 
42287 41% 2906 2,11 7,4% 418.2067 834.3987 834.4269 -0.0282 0 34 0.021   K.DTLMISR.T 

       419.7423 837.4701 837.4960 -0.0259 0 38 0.0077   K.ALPAPIEK.T 
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       581.2849 1160.5552 1160.6223 -0.0672 0 50 0.00052   K.NQVSLTCLVK.G 

       593.7230 1185.4314 1185.4907 -0.0593 0 50 7.2e-05 U  K.SCDTPPPCPR.C 

       643.8500 1285.6855 1285.6666 0.0189 0 57 8e-05   R.EPQVYTLPPSR.E 

       644.3262 1286.6378 1286.6442 -0.0063 0 55 0.00012   K.GPSVFPLAPCSR.S 

       661.2988 1320.5831 1320.6708 -0.0877 0 91 2.3e-08   R.STSGGTAALGCLVK.D 

       678.3007 1354.5868 1354.6300 -0.0432 0 94 8.3e-09 U  K.TPLGDTTHTCPR.C 

       708.8600 1415.7055 1415.6834 0.0221 0 75 1.2e-06 U  K.WYVDGVEVHNAK.T 

       904.4753 1806.9360 1806.9992 -0.0632 0 124 1.1e-11  

 

R.VVSVLTVLHQDWLNGK.

E 

       635.6564 1903.9473 1903.9349 0.0123 1 42 0.0016  
 

R.EPQVYTLPPSREEMTK.N 

       717.7165 2150.1277 2150.1598 -0.0321 0 110 1.9e-10 U 

 

R.CPAPELLGGPSVFLFPPK

PK.D 

       1207.5724 2413.1302 2413.1472 -0.0169 0 154 5.9e-15 U 

 

R.TPEVTCVVVDVSHEDPE

VQFK.W 

Ig kappa chain 

V-III region SIE  

KV302_HUMA

N 
11882 51% 927 2,07 7,3% 354.1859 706.3573 706.3432 0.0141 0 38 0.01   R.ATLSCR.A 

       365.2003 728.3860 728.3817 0.0043 0 42 0.0038   R.ATGIPDR.F 

       490.2891 978.5636 978.5498 0.0138 0 63 2.1e-05 U  R.LLIYGASSR.A 

       816.8939 1631.7732 1631.7791 -0.0060 0 164 1.1e-15 U  R.FSGSGSGTDFTLTISR.L 

       942.4977 1882.9808 1883.0000 -0.0192 0 140 2.4e-13 U 
 -

.EIVLTQSPGTLSLSPGER.A 

Immunoglobuli

n lambda-like 

polypeptide 5  

IGLL5_HUMAN 23391 40% 983 1,9 6,7% 421.2672 840.5198 840.5069 0.0129 0 41 0.0025 U  K.VTVLGQPK.A 

       509.2905 1016.5664 1016.5502 0.0162 0 71 4.7e-06 U  K.AGVETTKPSK.Q 

       856.3629 1710.7112 1710.7519 -0.0407 0 115 4e-11   R.SYSCQVTHEGSTVEK.T 

       872.4053 1742.7961 1742.8515 -0.0554 0 106 5.9e-10   K.YAASSYLSLTPEQWK.S 

       1022.0326 2042.0506 2042.0320 0.0186 0 85 7.6e-08 U 

 

K.ANPTVTLFPPSSEELQAN

K.A 

       1106.0939 2210.1732 2210.1446 0.0287 0 135 4.5e-13  

 

K.ATLVCLISDFYPGAVTV

AWK.A 

Ig gamma-2 

chain C region  

IGHG2_HUMA

N 
36505 38% 1145 1,16 4,1% 412.7551 823.4956 823.4803 0.0153 0 37 0.0062 U  K.GLPAPIEK.T 

       418.2067 834.3987 834.4269 -0.0282 0 34 0.021   K.DTLMISR.T 

       581.2849 1160.5552 1160.6223 -0.0672 0 50 0.00052   K.NQVSLTCLVK.G 

       643.8500 1285.6855 1285.6666 0.0189 0 57 8e-05   R.EPQVYTLPPSR.E 

       644.3262 1286.6378 1286.6442 -0.0063 0 55 0.00012   K.GPSVFPLAPCSR.S 

       712.3563 1422.6980 1422.7024 -0.0044 0 105 1.1e-09   R.STSESTAALGCLVK.D 

       598.6652 1792.9737 1792.9836 -0.0099 0 73 1.1e-06 U 

 

R.VVSVLTVVHQDWLNGK

.E 
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       635.6564 1903.9473 1903.9349 0.0123 1 42 0.0016  
 

R.EPQVYTLPPSREEMTK.N 

       953.4527 1904.8909 1904.8866 0.0042 0 94 8.9e-09 U 

 

K.TTPPMLDSDGSFFLYSK.

L 

       970.1410 2907.4013 2907.3944 0.0068 0 92 8e-09 U 

 

K.CCVECPPCPAPPVAGPS

VFLFPPKPK.D 

Ig kappa chain 

V-III region 

NG9 

(Fragment)  

KV303_HUMA

N 
10836 22% 76 1,07 3,8% 354.1859 706.3573 706.3432 0.0141 0 38 0.01   R.ATLSCR.A 

       365.2003 728.3860 728.3817 0.0043 0 42 0.0038   R.ATGIPDR.F 

       497.2941 992.5737 992.5655 0.0083 0 48 0.00062 U  R.LLIYGATSR.A 

Ig kappa chain 

V-I region EU  

KV106_HUMA

N 
11895 32% 345 0,96 3,4% 375.1952 748.3759 748.3902 -0.0143 0 34 0.029   R.VTITCR.A 

       545.2803 1088.5460 1088.5462 -0.0002 0 77 1.2e-06 U  K.ASSLESGVPSR.F 

       946.9572 1891.8998 1891.8946 0.0053 0 134 9.5e-13 U 

 -

.DIQMTQSPSTLSASVGDR.

V 

Ig gamma-4 

chain C region  

IGHG4_HUMA

N 
36431 24% 1694 0,72 2,5% 418.2067 834.3987 834.4269 -0.0282 0 34 0.021   K.DTLMISR.T 

       581.2849 1160.5552 1160.6223 -0.0672 0 50 0.00052   K.NQVSLTCLVK.G 

       644.3262 1286.6378 1286.6442 -0.0063 0 55 0.00012   K.GPSVFPLAPCSR.S 

       712.3563 1422.6980 1422.7024 -0.0044 0 105 1.1e-09   R.STSESTAALGCLVK.D 

       904.4753 1806.9360 1806.9992 -0.0632 0 124 1.1e-11  

 

R.VVSVLTVLHQDWLNGK.

E 

       1272.5524 2543.0902 2543.1241 -0.0338 0 128 1.1e-12  

 

K.GFYPSDIAVEWESNGQP

ENNYK.T 

Ig kappa chain 

V-I region Hau  

KV108_HUMA

N 
11778 22% 549 0,57 2,0% 375.1952 748.3759 748.3902 -0.0143 0 34 0.029   R.VTITCR.A 

       939.9296 1877.8447 1877.8789 -0.0342 0 162 1.4e-15 U 

 -

.DIQMTQSPSSLSASVGDR.

V 

Ig kappa chain 

V-III region 

POM  

KV306_HUMA

N 
12029 13% 63 0,55 1,9% 354.1859 706.3573 706.3432 0.0141 0 38 0.01   R.ATLSCR.A 

       497.2941 992.5737 992.5655 0.0083 0 46 0.001 U  R.LLIYGASTR.A 

Ig kappa chain 

V-III region VG 

(Fragment)  

KV309_HUMA

N 
12681 13% 68 0,53 1,9% 354.1859 706.3573 706.3432 0.0141 0 38 0.01   R.ATLSCR.A 

       532.7922 1063.5698 1063.5662 0.0036 0 52 0.00031 U  R.LLIYDASNR.A 

Ig kappa chain 

V-I region 

HK102 

(Fragment)  

KV110_HUMA

N 
12931 20% 88 0,52 1,8% 375.1952 748.3759 748.3902 -0.0143 0 34 0.029   R.VTITCR.A 
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       689.0300 2064.0682 2064.0428 0.0253 0 79 2.6e-07 U 

 

R.ASQSISSWLAWYQQKPG

K.A 

Alpha-1-acid 

glycoprotein 2 

A1AG2_HUMA

N 
23873 12% 564 0,26 0,9% 497.7714 993.5283 993.5131 0.0152 0 55 0.00016   K.TEDTIFLR.E 

       1056.9964 2111.9782 2111.9656 0.0127 0 156 5.2e-15 U 

 

K.EQLGEFYEALDCLCIPR.

S 

Alpha-1-acid 

glycoprotein 1  

A1AG1_HUMA

N 
23725 10% 156 0,26 0,9% 497.7714 993.5283 993.5131 0.0152 0 55 0.00016   K.TEDTIFLR.E 

       871.9245 1741.8345 1741.7981 0.0364 0 74 1.2e-06 U  K.EQLGEFYEALDCLR.I 

Ig delta chain C 

region  
IGHD_HUMAN 42683 13% 239 0,22 0,8% 666.3484 1330.6822 1330.6704 0.0118 0 51 0.00039 U  K.APDVFPIISGCR.H 

       678.3638 1354.7131 1354.7092 0.0039 0 108 6.1e-10 U  K.VPTGGVEEGLLER.H 

       997.8489 2990.5249 2990.5324 -0.0075 0 88 1.6e-08 U 

 

K.TPECPSHTQPLGVYLLTP

AVQDLWLR.D 

Alpha-1-

antichymotrypsi

n  

AACT_HUMAN 47792 11% 160 0,19 0,7% 547.8159 1093.6172 1093.6244 -0.0072 0 51 0.0003 U  R.NLAVSQVVHK.A 

       1032.5356 2063.0566 2063.0108 0.0459 0 43 0.0013 U 

 

K.DLDSQTMMVLVNYIFFK

.A 

       1148.6128 2295.2110 2295.1634 0.0476 0 108 2.2e-10 U 

 

R.DYNLNDILLQLGIEEAFT

SK.A 

Ig alpha-1 chain 

C region 

IGHA1_HUMA

N 
38486 5% 138 0,16 0,6% 470.7452 939.4759 939.4774 -0.0015 0 57 8.8e-05 U  K.SAVQGPPER.D 

       688.3257 1374.6369 1374.6126 0.0244 0 87 6.4e-08 U  K.TFTCTAAYPESK.T 

Complement C3 CO3_HUMAN 188569 2% 192 0,05 0,2% 1076.1267 2150.2388 2150.1987 0.0402 0 48 9.8e-05 U 

 

K.QLYNVEATSYALLALLQ

LK.D 

       1129.0774 2256.1402 2256.0984 0.0419 0 89 2.4e-08 U K.VQLSNDFDEYIMAIEQTIK.S 
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Anexo III. Anotação completa das identificações de IgY. 

Tabela suplementar 4. Relatório de identificação pelo algoritmo Mascot (anticorpos de Gallus gallus). 

Proteína ID Daltons 
Cober-

tura 
Score emPAI 

(M+H) 

Obs. 

(M+H) 

Esp. 

(M+H) 

Calc. 
Δ (ppm) miss Score Expected U Peptídeo 

Ig light chain    gi|212060 24775 50% 854 2,84 467.2318 932.4491 932.4451 0.0041 0 72 0.0008   K.EELNEATK.A 

      473.7331 945.4517 945.4516 0.0001 0 54 0.049   R.SGETTAPQR.Q 

      529.7774 1057.5402 1057.5404 -0.0002 0 58 0.017   R.VTHDGTSITK.T 

      635.8559 1269.6972 1269.7333 -0.0360 0 91 5e-06   K.VAPTITLFPPSK.E 

      767.8887 1533.7629 1533.7675 -0.0046 0 99 9.2e-07   K.SPGSAPVTVIYSNDK.R 

      1093.0801 2184.1456 2184.1678 -0.0221 1 90 3.7e-06   K.VAPTITLFPPSKEELNEATK.A 

      814.7483 2441.2231 2441.2663 -0.0431 1 49 0.048 U  K.SPGSAPVTVIYSNDKRPSNIPSR.F 

      1469.7043 2937.3940 2937.4583 -0.0642 0 164 9.9e-14   K.ATLVCLINDFYPSPVTVDWVIDGSTR.S 

      1082.7820 3245.3242 3245.3666 -0.0424 0 177 5.3e-16   R.QSNSQYMASSYLSLSASDWSSHETYTCR.V 

immunoglobulin 

lambda light chain 

precursor    

gi|266634462 23179 50% 859 2,3 467.2318 932.4491 932.4451 0.0041 0 72 0.0008   K.EELNEATK.A 

      473.7331 945.4517 945.4516 0.0001 0 54 0.049   R.SGETTAPQR.Q 

      529.2878 1056.5611 1056.5564 0.0047 0 58 0.014   R.VTHNGTSITK.T 

      635.8559 1269.6972 1269.7333 -0.0360 0 91 5e-06   K.VAPTITLFPPSK.E 

      899.4655 1796.9164 1796.9269 -0.0104 0 153 3.2e-12   R.FSGSLSGSTNTLTITGVR.A 

      1093.0801 2184.1456 2184.1678 -0.0221 1 90 3.7e-06   K.VAPTITLFPPSKEELNEATK.A 

      1469.7043 2937.3940 2937.4583 -0.0642 0 164 9.9e-14   K.ATLVCLINDFYPSPVTVDWVIDGSTR.S 

      1082.7820 3245.3242 3245.3666 -0.0424 0 177 5.3e-16   R.QSNSQYMASSYLSLSASDWSSHETYTCR.V 

Ig lambda chain V-

1 region precursor    
gi|513788266 24528 50% 759 2,1 467.2318 932.4491 932.4451 0.0041 0 72 0.0008   K.EELNEATK.A 

      473.7331 945.4517 945.4516 0.0001 0 54 0.049   R.SGETTAPQR.Q 

      529.2878 1056.5611 1056.5564 0.0047 0 58 0.014   R.VTHNGTSITK.T 

      635.8559 1269.6972 1269.7333 -0.0360 0 91 5e-06   K.VAPTITLFPPSK.E 

      1093.0801 2184.1456 2184.1678 -0.0221 1 90 3.7e-06   K.VAPTITLFPPSKEELNEATK.A 

      814.0816 2439.2230 2439.2506 -0.0276 0 53 0.017   K.APGSAPVTLIYDNTNRPSNIPSR.F 

      1469.7043 2937.3940 2937.4583 -0.0642 0 164 9.9e-14   K.ATLVCLINDFYPSPVTVDWVIDGSTR.S 

      1082.7820 3245.3242 3245.3666 -0.0424 0 177 5.3e-16   R.QSNSQYMASSYLSLSASDWSSHETYTCR.V 

Ig light chain, 

partial    
gi|555455 19193 32% 489 1,72 467.2318 932.4491 932.4451 0.0041 0 72 0.0008   K.EELNEATK.A 

      635.8559 1269.6972 1269.7333 -0.0360 0 91 5e-06   K.VAPTITLFPPSK.E 

      768.4014 1534.7882 1534.7879 0.0003 0 73 0.00038   K.SPGSAPVTVIYESTK.R 

      1093.0801 2184.1456 2184.1678 -0.0221 1 90 3.7e-06   K.VAPTITLFPPSKEELNEATK.A 

      1469.7043 2937.3940 2937.4583 -0.0642 0 164 9.9e-14   K.ATLVCLINDFYPSPVTVDWVIDGSTR.S 

Ig gamma chain 

(clone 36) - chicken 

(fragment) 

gi|86318 54436 36% 1276 1,3 474.2590 946.5034 946.5270 -0.0236 0 55 0.037   R.VTLSCLVR.G 

      522.7174 1043.4203 1043.4883 -0.0681 0 63 0.0016 U  R.SGSTYSLSSR.V 

      653.7698 1305.5250 1305.5296 -0.0045 0 77 4.8e-05 U  R.AEDTGTYYCAR.D 

      689.3181 1376.6216 1376.7122 -0.0906 0 59 0.0084 U  K.SFVCSAAPGGALLK.K 
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      482.8944 1445.6615 1445.7263 -0.0648 0 88 9.2e-06 U  R.HPATNTVVEDHVK.G 

      753.3934 1504.7722 1504.8072 -0.0349 1 77 0.00013 U  K.SFVCSAAPGGALLKK.E 

      753.4097 1504.8048 1504.8072 -0.0024 1 82 4.5e-05 U  R.KSFVCSAAPGGALLK.K 

      567.9642 1700.8706 1700.8958 -0.0252 1 84 2.6e-05 U  R.VRHPATNTVVEDHVK.G 

      853.8692 1705.7238 1705.7584 -0.0346 0 116 6.7e-09 U  R.TANGAGGDGDTFFVYSK.M 

      915.4552 1828.8958 1828.9571 -0.0613 0 124 2.2e-09 U  R.AVPATEFVTTAVLPEER.T 

      949.9573 1897.9000 1897.9608 -0.0608 0 123 2.2e-09   R.FTCTVQHEELPLPLSK.S 

      1017.5071 2032.9996 2033.0252 -0.0255 0 132 3.2e-10 U  R.CLVVNLPSDSSLSVTWTR.E 

      1317.6558 2633.2970 2633.3489 -0.0519 0 93 1.6e-06   R.NTGPTTPPLIYPFAPHPEELSLSR.V 

      1102.1936 3303.5590 3303.5791 -0.0202 0 103 8.1e-08 U 
 

K.GCPDGAQSCSPIQLYAIPPSPGELYISLDAK.L 

immunoglobulin 

light-chain VJ 

region, partial    

gi|212113 10238 50% 279 1,17 768.4014 1534.7882 1534.7879 0.0003 0 73 0.00038   K.SPGSAPVTVIYESTK.R 

      807.4219 1612.8292 1612.8421 -0.0129 0 87 1.3e-05   -.ALTQPSSVSANPGGTVK.I 

      864.9401 1727.8657 1727.8690 -0.0033 0 119 7.4e-09   R.FSGSTSGSTGTLTITGVR.A 

immunoglobulin 

light-chain VJ 

region, partial    

gi|555463 11619 49% 256 1,12 632.3436 1262.6725 1262.6830 -0.0105 0 91 6.7e-06   K.SGSTATLTITGVR.A 

      807.4219 1612.8292 1612.8421 -0.0129 0 87 1.3e-05   -.ALTQPSSVSANPGGTVK.I 

      809.4120 2425.2140 2425.2350 -0.0209 0 78 4.9e-05   K.APGSAPVTVIYDNTNRPSNIPSR.F 

immunoglobulin 

heavy chain 

variable region    

gi|1536812 10917 43% 312 1,07 625.3403 1248.6661 1248.6674 -0.0013 0 105 2.5e-07   K.SGSTGTLTITGVR.A 

      805.9038 1609.7931 1609.7988 -0.0057 0 107 1.3e-07   K.SPGSAPVTVIYYNDK.R 

      835.4220 1668.8294 1668.8683 -0.0388 0 99 7.8e-07   -.ALTQPASVSANPGETVK.I 

immunoglobulin 

heavy chain V-

region, partial    

gi|211957 11248 37% 276 1,03 639.7758 1277.5370 1277.5234 0.0136 0 81 3.9e-05   R.AEDTGTYYCAK.A 

      674.8481 1347.6817 1347.6783 0.0034 0 68 0.0013 U  K.GLEFVAGIDNTGR.Y 

      779.3655 1556.7164 1556.7795 -0.0631 0 127 1.1e-09 U  -.AVTLDESGGGLQTPGR.A 

immunoglobulin 

heavy chain    
gi|1741919 13707 26% 277 0,96 639.7758 1277.5370 1277.5234 0.0136 0 81 3.9e-05   R.AEDTGTYYCAK.S 

      1108.5319 2215.0492 2215.1155 -0.0662 0 197 8.6e-17   -.AVTLDESGGGLQTPGGGLSLVCK.A 

immunoglobulin 

heavy chain 

variable region    

gi|1536798 13019 27% 259 0,86 660.7825 1319.5505 1319.5452 0.0053 0 62 0.0025 U  R.AEDTATYYCAR.S 

      1108.5319 2215.0492 2215.1155 -0.0662 0 197 8.6e-17   -.AVTLDESGGGLQTPGGGLSLVCK.A 

Ig gamma chain 

(clone 86) - chicken 

(fragments) 

gi|86319 25173 25% 335 0,74 474.2590 946.5034 946.5270 -0.0236 0 55 0.037   R.VTLSCLVR.G 

      654.7768 1307.5391 1307.5340 0.0052 0 64 0.0017 U  K.AEDTGTYYCTK.S 

      949.9573 1897.9000 1897.9608 -0.0608 0 123 2.2e-09   R.FTCTVQHEELPLPLSK.S 

      1317.6558 2633.2970 2633.3489 -0.0519 0 93 1.6e-06   R.NTGPTTPPLIYPFAPHPEELSLSR.V 

immunoglobulin 

lambda chain 

variable region    

gi|1536804 10883 30% 193 0,63 767.8887 1533.7629 1533.7675 -0.0046 0 99 9.2e-07   K.SPGSAPVTVIYSNDK.R 
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      843.4363 1684.8581 1684.8632 -0.0051 0 95 2.2e-06   -.ALTQPSSVSANPGETVK.I 

immunoglobulin 

lambda chain    
gi|13990814 11352 30% 240 0,6 805.9038 1609.7931 1609.7988 -0.0057 0 107 1.3e-07   K.SPGSAPVTVIYYNDK.R 

      879.9492 1757.8838 1757.8796 0.0042 0 132 3.5e-10 U  R.FSGSTSGSTSTLTITGVR.A 

immunoglobulin 

lambda light chain    
gi|16902195 11346 30% 216 0,6 774.8993 1547.7840 1547.7831 0.0008 0 110 7e-08   K.SPGSAPVTLIYSNDK.R 

      856.9485 1711.8825 1711.8741 0.0084 0 106 1.5e-07   R.FSGSASGSTATLTITGVR.A 

immunoglobulin 

heavy chain    
gi|1741923 13120 26% 249 0,59 639.7758 1277.5370 1277.5234 0.0136 0 81 3.9e-05   R.AEDTGTYYCAK.A 

      1115.5373 2229.0600 2229.1311 -0.0711 0 168 6.1e-14   -.AVTLDESGGGLQTPGGALSLVCK.A 

immunoglobulin 

lambda light chain    
gi|16902221 11410 25% 238 0,59 625.3403 1248.6661 1248.6674 -0.0013 0 105 2.5e-07   K.SGSTGTLTITGVR.A 

      776.4131 1550.8116 1550.8192 -0.0076 0 133 3.3e-10   K.SPGSALVTVIYESTK.R 

immunoglobulin 

light chain variable 

region    

gi|262263141 11625 29% 218 0,58 812.4216 1622.8287 1622.8304 -0.0017 0 65 0.002   K.SPGSAPVTLIYYNNK.R 

      899.4655 1796.9164 1796.9269 -0.0104 0 153 3.2e-12   R.FSGSLSGSTNTLTITGVR.A 

immunoglobulin 

heavy chain V-

region, partial    

gi|211969 11933 29% 245 0,56 646.7707 1291.5268 1291.5390 -0.0122 0 77 6.2e-05   R.AEDTATYYCAK.A 

      1115.5373 2229.0600 2229.1311 -0.0711 0 168 6.1e-14   -.AVTLDESGGGLQTPGGALSLVCK.A 

This CDS feature is 

included to show 

the translation of 

the corresponding 

V_region. Presently 

translation 

qualifiers on 

V_region features 

are illegal, partial    

gi|559675 12732 21% 166 0,52 639.7758 1277.5370 1277.5234 0.0136 0 81 3.9e-05   R.AEDTGTYYCAK.A 

      892.4156 1782.8166 1782.8188 -0.0022 0 85 1.4e-05 U  K.ASGFTFSSFNMFWVR.Q 

immunoglobulin 

heavy chain 

variable region    

gi|1536802 13188 27% 227 0,5 675.7898 1349.5650 1349.5558 0.0092 0 59 0.0052 U  R.AEDTATYYCTR.C 

      1115.5373 2229.0600 2229.1311 -0.0711 0 168 6.1e-14   -.AVTLDESGGGLQTPGGALSLVCK.G 

immunoglobulin 

heavy chain    
gi|1741953 13261 30% 226 0,5 898.3945 1794.7745 1794.8036 -0.0290 0 58 0.0047 U  K.ASGFTFSSYEMQWVR.Q 

      1115.5373 2229.0600 2229.1311 -0.0711 0 168 6.1e-14   -.AVTLDESGGGLQTPGGALSLVCK.A 

immunoglobulin 

heavy chain 

variable region    

gi|161513259 13794 15% 130 0,48 494.2331 986.4516 986.4458 0.0058 0 53 0.046 U  K.ASGFTFSDR.S 

      646.7707 1291.5268 1291.5390 -0.0122 0 77 6.2e-05   R.AEDTATYYCAK.S 
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Anexo IV. Espectro de fragmentação do peptídeo único da cadeia μ de IgM. 

 

Figura suplementar 2. Espectro MS/MS do sequenciamento do peptídeo FSGSGSGTDFTLTISR da cadeia µ de IgM humana 


