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Faze projekta in njihova realizacija, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta
Projekt je potekal v skladu s projektnim planom tekom katerega smo dosegli zastavljene cilje. Vzpodbudni
rezultati dajejo dober obet za uporabo razvitih metod v praksi, kar pa je, še posebej v farmacevtski industriji,
dolgotrajen proces zaradi številnih regulatornih zahtev. Uspeli smo pripraviti dokaj preprost kontinuirni
kromatografski sistem, pa tudi kromatografske kolone, ki so vsebovale šibke in močne ionsko izmenjevalne
skupine in jih okarakterizirati. Prav tako smo uspeli pripraviti monolitne nosilce, ki so vsebovali šibke in močne
ionsko izmenjevalne skupine s posebnim načinom grafitiranja. Zaradi kompleksnosti razvitega sistema in nosilcev
smo tudi razvili ustrezne matematične modele, ki omogočajo za poljuben sistem pufra in aktivnih skupin
stacionarne faze določitev pH prehoda kot tudi padca tlaka glede na strukturo nosilca in adsorpcijo molekul na
površino pretočnih por. Tekom načrta projekta smo si zastavili štiri glavne cilje, čemur je sledila tudi struktura
projekta in sicer:
·
·
·

Postavitev cikličnega kontinuirnega kromatografskega sistema
Razvoj delčnih kromatografskih kolon, ki bodo vsebovale šibke in močne IEX skupine.
Razvoj graftiranih monolitnih nosilcev s šibkimi in močnimi IEX skupinami.

·

Razvoj procesa izolacije MAbs na osnovi kontinuirne kromatografije in induciranega pH gradienta.

Postavitev cikličnega kontinuirnega kromatografskega sistema.
Sistem smo razvili na kromatografskem sistemu Akta tako, da smo razvili algoritem preklapljanja ventilov preko
dveh kromatografskih kolon. Izkazalo se je, da je ključnega pomena za enakomerno delovanje kromatografskih
kolon, enakost njihovih lastnosti, katere smo lahko zasledovali s stalnim merjenjem padca tlaka na
kromatografskih nosilcih. Zato smo podrobno preučili dejavnike, ki na padec tlaka vplivajo, kar je bilo tudi
objavljeno v dveh člankih [1,2], predstavljeno na mednarodni konferenci [3], v okviru tega sklopa pa je bilo
pripravljeno tudi diplomsko delo [4]. Pridobljeno znanje je omogočilo robustno delovanje razvitega
kromatografskega sistema. Robustnost smo preverili tako pri raziskovalnih kot tudi pri industrijskem partnerju,
primer delovanja samega sistema pa je predstavljen na spodnji sliki.

Slika 1: Primer sledenju pH vrednosti in posledično pH prehodu na kontinuirnem kromatografskem sistemu dveh
kolon, pri čemer primerjamo razliko v pH prehodu v primeru, ko na sistemu ni bilo kolone in s priklopljeno
kolono. Ciklično ponavljanje je prikazano na gornji sliki, podrobnosti pa na spodnji. Vidimo popolno prekrivanje
med prvim in drugim ciklom, kar potrjuje robustno delovanje sistema.

Ocenjujem, da je bil ta cilj uresničen 100%, saj smo uspeli razviti sistem in ga tudi implementirali na različnih
lokacijah. Kot stranski dosežek lahko v okviru tega cilja in sodelave štejemo tudi pobudo in realizacijo delavnic
Preparativne kromatografije, ki smo jih na FKKT izvedli za Lek d.d.
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Razvoj delčnih kromatografskih kolon, ki bodo vsebovale šibke in močne IEX skupine
Okviru tega sklopa smo testirali različne tržno dostopne kromatografske nosilce, predvsem njihove
kromatografske lastnosti. Eden izmed ključnih izzivov je bil karakterizacija kolon pripravljenih iz dveh nosilcev z
različnimi skupinami. Samo homogenost smo lahko v grobem ugotavljali vizualno, za natančno kromatografsko
karakterizacijo, ki bi jo bilo mogoče uporabiti tudi v industriji, pa smo poleg pulzne motnje razvili metodo na
osnovi prehodnega pH prehoda, ki smo jo posplošili na poljuben sistem pufrov in funkcionalnih skupin na
nosilcih, kar je bilo tudi opisano v magistrskem delu in diplomskem delu [5,6] poleg tega pa smo natančno preučili
vpliv pufrov oziroma soli na površinske lastnosti govejega serumskega albumina, kar smo tudi predstavili v članku
[7] in omogoča razumevanje samega procesa vezave na specifične skupine, kar je še posebej pomembno v
primeru prisotnosti različnih skupin znotraj iste kromatografske kolone.
Ocenjujem, da je bil ta cilj uresničen 95%, saj smo testirali precej različnih nosilcev, razvili metode njihove
karakterizacije, vendar pa se je izkazalo, da je na voljo relativno malo ustreznih nosilcev, ki ustrezajo zahtevanim
pogojem, zaradi česar bi bilo pred industrijsko aplikacijo smiselno nadaljevati s pregledom novih tržnih nosilcev,
ki se stalno pojavljajo, in jih ovrednotiti po metodologiji razviti tekom projekta.
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Razvoj graftiranih monolitnih nosilcev s šibkimi in močnimi IEX skupinami
Tekom tega sklopa smo razvili monolitne nosilce različnih mikrostruktur, pa tudi različnih funkcionalnih skupin,
saj gre za novo področje. Pri tem so nas zanimale tako njihove površinske kot hidrodinamske lastnosti. Poleg
običajnih struktur, značilnih za metakrilatne monolite, smo uspeli pripraviti tudi različne pretočne monolite s t.i.
pHIPE strukturo z različnimi funkcionalnimi skupinami, vključno z mešanimi funkcionalnimi skupinami, v okviru
česar je bilo tudi zaključenih več diplomskih [8,9] in magistrskih del [10-13], člankov pa zaradi morebitnega
industrijske aplikacije na tem področju še nismo objavljali, pač pa smo objavili članka razlik v kromatografskih
lastnostih, ki izhajajo iz različnih struktur [14], pa tudi kako adsorpcija molekul vpliva na padec tlaka [15], kar je
bilo tudi predstavljeno v obliki vabljenega predavanja [16]. Ustrezno napovedovanje spreminjanje padca tlaka

med nalaganjem, kot tudi pri morebitni uporabi nosilcev različnih struktur, je namreč pomembno za robustno
delovanje kontinuirnega kromatografskega sistema (glej prvi sklop).
Ocenjujem, da je bil ta cilj uresničen 100%, saj smo uspeli razviti precej različnih monolitnih nosilcev, z različnimi
mikrostrukturami, ki dosedaj še niso bile testirane pod pretočnimi pogoji. Prav tako je uspelo pripraviti različne
funkcionalne skupine na istem nosilcu in jih okarakterizirati. Kot že omenjeno večino rezultatov še ni objavljeno
zaradi morebitne aplikacije v praksi.
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Razvoj procesa izolacije MAbs na osnovi kontinuirne kromatografije in induciranega pH gradienta
Kromatografske kolone z mešanimi delčnimi nosilci pa tudi z monolitnimi kromatografskimi nosilci smo uporabili
na kromatografskem sistemu, ki smo ga razvili v prvem sklopu in ga uporabili za ločevanje izooblik monoklonskih
protiteles, v okviru česar je bila tudi opravljena magistrska naloga [17]. Izkazalo pa se je, da zgolj informacija o
padcu tlaka ne zadostuje, pač pa potrebujemo tudi informacijo o začetku preboja med nalaganjem vzorca. Zato
smo razvili tudi metodo, ki omogoča na istem kromatografskem sistemu izolacijo ciljnega produkta ob sprotni
analizi izhoda iz preparativne kolone z uporabo konvektivnih kolon majhnih volumnov, ki omogočajo izredno
hitro analizo ob nizkem padcu tlaka in so torej primerne za in-procesno kontrolo ter posledično PAT. Rezultate
smo predstavili na več mednarodnih konferencah v obliki predavanj [18-20]. Rezultati samega delovanja sistema
pa so povzeti v članku, ki je poslan v objavo, opis delovanja, samo delovanje pa je prikazano na spodnjem
primeru.
Sledenje koncentracije protitelesa iz žetve na osnovi sprotne kromatografske analize s konvektivnimi kolonami
Realni vzorec, kot je žetev z željenim produktom, vsebujejo poleg produkta tudi druge molekule z različnimi
fizikalno kemijskimi lastnostmi, kot je naboj, velikost, polarnost, afiniteta… Zaradi različne sestave se na
preparativno kolono ne vežejo vse molekule in posledično zaznamo na iztoku kolone, nasičen signal absorbance
(UV) že v začetnih fazah nalaganja vzorca, kljub temu, da željenega produkta še ni v iztoku, saj kolona še ni
nasičena. Problem je torej določiti, kdaj je kolona nasičena z željenim produktom, oziroma kdaj ga lahko zaznamo
na iztoku. Zato je potrebno ročno jemanje vzorcev iztoka in analiza na ločenem sistemu, kar je časovno potratno.
To je še posebej pomembno v industriji, kjer zaradi tega lahko prihaja do izgube produkta.
Razvit sistem za sledenje omogoča kontinuirno nalaganje vzorca na preparativno kolono in sočasno analizo
iztoka na analitski koloni ter posledično določitev prebojne krivulje željenega produkta na istem
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kromatografskem sistemu. Prednost takega sistema je avtomatizacija, velika natančnost, saj lahko glede na
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monoklonskih protiteles z agregati, kjer je cilj doseči čim nižje koncentracije agregatov v končnem produktu. Pri
prilagojenem sistemu za kromatografijo, so izgube vzorca veliko manjše, kot tudi časovno manj potratne.
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Slika 2: Na grafu lahko vidimo primer nalaganja vzorca žetve s protitelesom. Z modro je prikazan signal UV
detektorja, kjer avtomatsko preklapljamo signal med preparativno in analitsko kolono v odvisnosti od
pretečenega volumna na analitski koloni. Z rdečo pa je prikazana koncentracija produkta (protitelesa), ki smo jo
določili z integriranjem vrhov na analitski koloni (afinitetna s proteinom A).
Ocenjujem, da je bil ta cilj uresničen 90%. Kljub uspešnemu razvoju sistema in ustreznih kromatografskih kolon
nismo uspeli doseči zadovoljive ločbe, kar sicer do sedaj tudi še ni bilo realizirano v svetovnem merilu. Po drugi
strani pa smo uspeli razviti novo metodo spremljanja tovrstnega procesa, kar predstavlja prednost pri sledenju
procesa. Z aktivnostmi razvoja kromatografskih metod, ki bi omogočile boljšo ločbo izooblik monoklonskih
protiteles nadaljujemo skupaj z industrijskim partnerjem tudi po zaključku projekta.
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Pri tem je potrebno poudariti, da je bil objavljen le del rezultatov, ki so bili pridobljeni tekom projekta, saj gre za
aplikativni projekt z znatnim potencialom za industrijskega partnerja, zato določeni rezultati lahko predstavljajo

intelektualno lastnino o čemer se še odločamo.Glede na doseženo lahko zaključimo, da je projekt potekal po
načrtu in smo uspeli realizirati vse zastavljene cilje, poleg tega pa smo izvedli še nekatere aktivnosti, ki sprva niso
bile načrtovane, so pa neposredna posledica sodelave na projektu - predvsem gre tu za izvedbo delavnic za
industrijskega partnerja in razvoj nekaterih metod sledenja, kar sprva ni bilo načrtovano. Projekt je tudi vzbudil
dodatne sodelave med industrijo in raziskovalnimi inštitucijami, kar presega ozke cilje projekta in se razvija v
dolgoročno sodelovanje.

