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Reivindicações 

 

1. Processo de purificação de imunoglobulina (IgG) caracterizado por 

compreender as etapas de: 

a) Diluir o material compreendendo IgG com tampão de adsorção; 5 

b) Injetar o material diluído em tampão e lavar com tampão a coluna 

cromatográfica empacotada com a fase estacionária poliamina-agarose, sendo 

que a poliamina-agarose é selecionada dentre o grupo que compreende 

(ômega)-aminohexil, (ômega)-aminooctil, (ômega)-aminodecil, (ômega)-

aminododecil e combinações das mesmas, preferencialmente (ômega)-10 

aminohexil e/ou (ômega)-aminodecil. 

c)   Coletar as frações cromatográficas referentes à etapa de injeção e 

lavagem; 

d) Eluir as proteínas adsorvidas na fase estacionária com tampão de 

alta força iônica; e 15 

2. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

material compreendendo IgG ser escolhido do grupo que compreende soro 

e/ou plasma sanguineo e/ou bruto, sobrenadante de cultura celular, 

opcionalmente contendo anticorpos monoclonais do tipo IgG, soluções de 

extratos vegetais e combinações dos mesmos. 20 

3. Processo, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo 

material ser soro e/ou plasma sanguineo. 

4. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

tampão de adsorção ser escolhido do grupo que compreende Tris-HCl, Bis-

Tris-HCl, Mops, Hepes, Mes, Hepps, Pipes, fosfato e acetato. 25 

5. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela 

concentração do tampão ser de 10 a 100 mmol/L. 

6. Processo, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pela 

concentração ser 25 mmol/L. 

7. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela 30 

diluição do material contendo IgG ser de até 50 vezes. 
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8. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela 

agarose compreender um grau de reticulação de 2 a 6%. 

9. Processo, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo grau 

de reticulação ser 4%. 

10. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela 5 

agarose ser não reticulada. 

11. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

volume injetado ser de 10 a 20 vezes o volume da coluna cromatográfica 

empacotada. 

12. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 10 

tampão de alta força iônica compreender de 100 mmol/L a 1,5 mol/L. 

13. Processo, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo 

tampão compreender aproximadamente 1,0 mol/L. 

14. Processo, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo 

tampão ser escolhido do grupo que compreende Tris-HCl, Bis-Tris-HCl, Mops, 15 

Hepes, Mes, Hepps, Pipes, fosfato e acetato. 

15. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de 

após a etapa (d) opcionalmente, em uma etapa (e) a coluna ser regenerada 

com solução de hidróxido de sódio. 

16. Processo, de acordo com as reivindicações 1 e 15, caracterizado 20 

pelo hidróxido de sódio estar em uma concentração de 25 a 50 mmol/L. 
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