
Na corrida para a descoberta do próximo bioterapêutico promissor ou para 
desenvolver um biosimilar confiável, não deve-se comprometer a precisão 
e a eficiência analítica. Reduzir o tempo de desenvolvimento de processo, 
ter a capacidade de fazer rapidamente mudanças processuais e minimizar 
a variabilidade em suas análises são apenas alguns dos desafios que você 
enfrenta diariamente. 

Alcance novos níveis de resolução para o mapeamento de glicanos  
(e reduza o tempo para chegar lá) com as colunas de mapeamento 
de glicanos, o preparo de amostras e os padrões Agilent 
AdvanceBio. O mapeamento de glicanos AdvanceBio proporciona  
um fluxo de trabalho otimizado para oferecer reprodutibilidade na análise 
de glicanos rotulado 2-AB, para identificação e quantificação precisas.

Ponderosa enis velita es nusapid moluptati audaniet que parit:  
www.agilent.com/xxxxx

MODERNIZE O SEU MAPEAMENTO DE GLICANOS  
OBTENHA RESULTADOS RÁPIDOS E PRECISOS 
COM NOSSA SOLUÇÃO DE PONTA A PONTA

Novo fluxo de trabalho AdvanceBio: Colunas de mapeamento de glicanos,  
preparo de amostras e padrões

A solução para mapeamento de glicanos 
Agilent AdvanceBio é parte da família Agilent 
AdvanceBio. A família de produtos AdvanceBio é 
projetada para oferecer desempenho consistente 
e excepcional para a completa caracterização 
de proteínas, anticorpos, conjugados, novas 
entidades biológicas e biofarmacêuticos. 

A ciência por trás das colunas AdvanceBio ajuda 
a aumentar a precisão e a produtividade que dão 
suporte a análise mais rápida e a eficiência em 
seu laboratório.

Problema Resolvido com o fluxo de trabalho de mapeamento de glicanos AdvanceBio

Abastecimento de vários fornecedores
Um único part number contém o necessário para o preparo de glicanos rotulado 2-AB  
a partir de glicoproteínas com alta resolução e desempenho de alta velocidade

A ligação exclusiva utiliza um mecanismo HILIC para suportar a separação de glicanos

Limitações instrumentais

As colunas para o mapeamento de glicanos AdvanceBio proporcionam velocidade e resolução  
de 400 a 1200 bar:

• Formatos de 1,8 µm para UHPLC Premium até 1200 bar 
• Partículas superficialmente porosas de 2,7 µm: estável até 600 bar

Alta resolução com menor backpressure

Ideal para todos os instrumentos HPLC

Dificuldade na obtenção de resultados 
reproduzíveis com glicanos

Padrões para utilização como controles de preparo de amostras e para verificação do desempenho  
da coluna e do sistema

Lote testado com o padrão de glicano IgG Agilent para assegurar a reprodutibilidade

!!! !!

A solução de ponta a ponta proporciona a eficiência do fluxo de trabalho ideal.
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Maior precisão e eficiência para separações biofarmacêuticas complexas

Antes da análise cromatográfica, você deve clivar e isolar os glicanos com 
ligação-N da mistura de reação e depois devivatizar com o rotulado 2-AB 
antes da limpeza e formatação final para a análise de cromatografia líquida.  

Os kits de preparo de amostra de glicano AdvanceBio fornecem  
todos os reagentes necessários para o preparo de amostras e toda  
a documentação com dicas e truques para otimização. 

• Um único part number para o pedido de todo o fluxo de trabalho 
de preparo da amostra, incluindo a enzima para clivagem e o 
rotulado 2-AB.

2

• Guia de usuário detalhado e abrangente com dicas e truques para  
o preparo de amostras complexas. 

• Os kits para cada um dos quatro passos do fluxo de trabalho 
possuem part numbers separados para maior flexibilidade. 

• Kits para 24 e 96 amostras para evitar o desperdício de reagentes caros.

As colunas para o mapeamento de glicanos AdvanceBio são 
compatíveis com a maioria das fases móveis utilizadas para detecção 
seletiva de massa e de fluorescência.

Análise de glicanos super rápida:  
Menos de dez minutos com  
partículas de 1,8 µm

Parâmetro Condições

Coluna:  Coluna de mapeamento de glicanos AdvanceBio 
2,1 x 150 mm, 1,8 µm (P/N 859700-913)

Instrumentação: LC Agilent 1290 Infinity com Detector de  
 Fluorescência (FLD) Agilent 1260 Infinity 
Temperatura da coluna: 55 °C
Termostato da amostra: 10 °C
Fase móvel A: 100 mM NH4Formato, pH 4,5
Fase móvel B: ACN 
FLD:  Excitação = 260 

Emissão = 430 
Volume de injeção: 2 µL em 70:30  ACN: 100 mM NH4Formato
Amostra:  Biblioteca de glicanos IgG humanos  

com ligação N e rotulação 2-AB Agilent  
(P/N 5190-6996)

Resultados: em 40% menos tempo

A coluna para mapeamento de glicanos Agilent AdvanceBio oferece melhor resolução, bandas mais estreitas  
e capacidade de pico mais alta do que uma coluna sub-2 µm de outra marca em configuração 2,1 x 150 mm.   

Tempo  %A %B   Taxa de fluxo  
mL/mpol.

0   20  80 0.5  
25   40   60  0.5 
26   100  0  0.5 
27   40  80  0.5 

Coluna de glicano sub-2 
µm de outro fabricante

Coluna para o mapeamento de 
glicano AdvanceBio, 1,8 µm

Desglicosilação

Processa-
     mento

Rotulado 2-AB
Processa-
mento

HILIC FLD / MS

Glicoproteína

N-glicanos

N-glicano rotulado 2-AB

Kit de desglicosilação
 

Descrição (24 ou 96 amostras) 

Tampão de reação 5X 

Desnaturante 

Detergente 

PNGase F 

Processamento 
da desglicosilação  

Descrição (24 ou 96 amostras) 

Cartuchos de SPE 

Kit de do rotulado 2- AB
 

Descrição (24 ou 96 amostras) 

Solução 2-AB 

Solução redutora  

Processamento do 
rotulado 2- AB 

Descrição (24 ou 96 amostras) 

Cartuchos de SPE 
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Aqui, uma coluna de mapeamento de glicanos com 2,7 µm AdvanceBio permitiu resultados mais rápidos com menor 
backpressure. A mídia de mapeamento de glicanos AdvanceBio com 2,7 µm utiliza partículas superficialmente porosas para 
obter alto desempenho em baixas backpressures da coluna.  Com os comprimentos de coluna de 100 e 150 mm as pressões 
normais da coluna são inferiores a 400 bar com os métodos recomendados para a análise de glicanos rotulado 2-AB.

Pico Glycano    Estrutura

Fucose

Galactose

Manose

N-acetilglucosamina

Ácido n-acetilneurâmico

Pico Glycano Estrutura
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10 G2FB 

11 G1FS1 

12 A1 

13 A1F 

14 A1FB 

15 A2 

16 A2F 

17 A2FB 

Pico Glycano    Estrutura

Fucose

Galactose

Manose

N-acetilglucosamina

Ácido n-acetilneurâmico

Pico Glycano Estrutura

1 G0 

2 G0F 

3 G0FB 

4 G1F 

5 G1F’ 

6 G1FB 

7 G1FB 
Man6 

8 G2 

9 
 

G2F 
 

10 G2FB 

11 G1FS1 

12 A1 

13 A1F 

14 A1FB 

15 A2 

16 A2F 

17 A2FB 

Alta versatilidade: velocidade e resolução com pressões de coluna abaixo de 400 bar

Fase móvel A:  100 mM NH4Fc pH 4,5
Fase móvel B:  ACN 
FLD: Ex = 260, Em = 430
Amostra:   Escala de dextrano com 

rotulado 2-AB Agilent (P/N 
5190-6998)

Volume de injeção:  2 µL (10 pmol total glicano/1 µL 
75/25ACN/água)

Informações ausentes nos estágios iniciais do 
desenvolvimento podem causar contratempos 
importantes mais adiante. Além disso, a 
inconsistência nos processos de produção pode 
levar a mudanças na glicosilação, podendo 
influenciar negativamente a imunogenicidade e 

a eficácia. Os padrões de referência da Agilent contribuem para que os 
dados críticos sejam capturados e que cada componente do fluxo  
de trabalho esteja funcionando de forma ideal. Escolha entre duas opções:
•  O padrão de escala de dextrano facilita a análise de dados  

e relatórios
•  O padrão de glicano com ligação N IgG confirma a eficiência  

do fluxo de trabalho

Tempo  %A %B   Taxa de fluxo  
mL/mpol.

0 25 75  1.0  
12 40  60  1.0 
12.15 60 40  0.5 
12.5 60 40  0.5 
12.9 25 75  0.5 
13.05 25 75  1.0 
15 25 75  1.0 

Separação de uma escala de dextrano com  
rotulado 2-AB
Essa análise utiliza o padrão de escala de dextrano Agilent 
em conjunto com uma coluna para mapeamento de glicanos 
AdvanceBio (2,1 x 150 mm, 1,8 μm) para correlacionar  
os tempos de retenção de glicanos desconhecidos. 

Resultados consistentes com os padrões de glicano para os testes de desempenho  
e o mapeamento de retenção
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Condições cromatográficas
Parâmetro Valor

Gradiente min %A % B Taxa de fluxo (mL/min)
0 
5 
35
40
42
42.01
43
48
50
50.01
51

85
75
64
50
50
50
0
0
85
85
85

15
25
36
50
50
50
100
100
15
15
15

0.5 
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5

Volume de injeção 2, 2,5 μL
Termostato 6 °C
Temperatura da coluna 60 °C
FLD Ex. 260 nm, Em. 430 nm

Pico Oxford Estilo mAb biofarmacêutico Estrutura

1 FA1 G0-GlcNAc

2 A2 G0

3 FA2 G0F

4 M5 Man5

5 FA2B G0FB

6 A2G1 G1

7 A2BG1 G1B

8, 9 FA2G1 G1F

10, 11 FA2BG1 G1FB

12 A2G2 G2

13 A2BG2 G2B

14 FA2G2 G2F

15 FA2BG2 G2FB

16 FA2G1S1 G1FS1

17 A2G2S1 A1

18 FA2G2S1 A1F



Acesse agilent.com/chem/AdvanceBio para saber 
mais e ver os pôsteres e as notas de aplicação HPLC.

1,8 μm, estável até 1200 bar
Descrição Part Number

2,1 x 100 mm 858700-913

2,1 x 150 mm 859700-913

Fast Guard, 2,1 mm, 1,8 µm 821725-905

2,7 µm, superficialmente porosa, estável até 600 bar
 Descrição Part Number

2,1 x 100 mm 685775-913

2,1 x 150 mm 683775-913

2,1 x 250 mm 651750-913 
Fast Guard, 2,1 mm, 2,7 µm 821725-906

4,6 x 100 mm 685975-913

4,6 x 150 mm 683975-913

4,6 x 250 mm 680975-913

Padrões de glicano

 Descrição Part Number

Padrão de escala de dextrano, 10 µg, vial com 0,5 mL 5190-6997

Padrão de escada de dextrano rotulado 2-AB, 200 pmol 5190-6998

Biblioteca de glicano com ligação N IgG, 20 µg, vial  
com 0,5 mL 5190-6995

Biblioteca de glicano com ligação N IgG e rotulado 2-AB, 
200 pmol 5190-6996

Colunas para o mapeamento de glicanos  
AdvanceBio

Informação sobre pedidos

Robusta e fácil de usar: 
o LC quaternário Agilent 
1260 Infinity Bio-inert 
com bio-inércia de 100% 
oferece excelentes 
resultados com baixa 
atividade de superfície, 
resistência à corrosão, 
lavagem de selos ativa 
e mistura de tampão 
quaternário.  

Novas referências em 
eficiência: o sistema 
LC Agilent 1290 Infinity II 
é a próxima geração de 
UHPLC, proporcionando 
eficiência analítica, 
de instrumento e de 
laboratório com pressões 
de até 1300 bar e fluxos 
até 5 mL/min.

Melhor eficiência e resultados sem interação: 
os consumíveis para LC bio-inert Agilent melhoram 
a confiabilidade da cromatografia com picos mais 
agudos e alta reprodutibilidade. Saiba mais no site 
agilent.com/chem/biosupplies

Instrumentos e consumíveis de LC flexíveis e de alto desempenho para sua análise de proteínas

Kits de preparo de amostras de glicano AdvanceBio

Descrição Part Number  

Kit de preparo de amostras N-glicano AdvanceBio (24 amostras) 5190-8000  

Kit de desglicosilação de N-glicano AdvanceBio (24 amostras) 5190-8001   

Cartuchos de limpeza de desglicosilação de N-glicano AdvanceBio  
(24 amostras) 5190-8002  

Kit de rotulado 2-AB glicano AdvanceBio (24 amostras) 5190-8003  

Cartuchos de limpeza de rotulado 2-AB glicano AdvanceBio  
(24 amostras) 5190-8004  

Kit de preparo de amostras N-glicano AdvanceBio  
(96 amostras) 5190-8005  

Kit de desglicosilação de N-glicano AdvanceBio (96 amostras) 5190-8006  

Cartuchos de limpeza de desglicosilação de N-glicano AdvanceBio  
(96 amostras) 5190-8007  

Kit de rotulado 2-AB glicano AdvanceBio (96 amostras) 5190-8008  

Cartuchos de limpeza de rotulado 2-AB glicano AdvanceBio  
(96 amostras) 5190-8009 

Well plate de 96 poços para desglicolisação e rotulação 5190-8010  

Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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