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Waardevolle stoffen als enzymen, hormonen en functionele

eiwitten zijn uit industriële afvalstromen te halen met een tech-

nologie ontwikkeld door het Wageningse biotechnologiebedrijf

CatchMabs. De vinding iMabs maakt de laboratoriumtechniek

affiniteitschromatografie rendabel voor de industrie.

Industrieel afvalwater bevat vaak nog ver-
schillende waardevolle verbindingen in
hele lage concentraties. Deze stoffen zijn
binnenkort op een economisch verant-
woorde manier terug te winnen met
iMabs.

Ideaal
De meest ideale manier van zuivering is
affiniteitschromatografie: in een enkele
specifieke stap wordt één verbinding
weggevangen uit een complexe vloeistof.

Vervolgens wordt die verbinding met een
wasstap in zeer geconcentreerde vorm
teruggewonnen. In elk biochemisch labo-
ratorium is dit een standaardtechnolo-
gie. Voor het ‘vangen’ van een verbinding
worden antilichamen gekoppeld aan dra-
germateriaal. Antilichamen zijn grote
eiwitten die van nature voorkomen in
bloed. Daar herkennen ze lichaams-
vreemde moleculen en ze starten het
immuunsysteem om die op te ruimen. De

toepassing van antilichamen maakt
affiniteitschromatografie kostbaar: ze
zijn duur om te produceren en zeer insta-
biel in gebruik.

Radicaal anders
CatchMabs heeft een radicaal andere
benadering gekozen voor deze techniek.
Op de tekentafel is een klein eiwit ont-
worpen dat niet alleen heel goedkoop is
om te maken, maar ook stabiel genoeg
om in een industrieel proces honderden
tot duizenden keren te worden gebruikt.
Deze kleine eiwitten worden industrial
Molecular affinity bodies (iMab)
genoemd (figuur 1).
IMabs krijgen een specifieke affiniteit
door aan een kant van het eiwit willekeu-
rige aminozuursequenties in te bouwen.
Uit een groot bestand van iMabs met ver-
schillende sequenties wordt daarvoor een
iMab geselecteerd die één specifiek
molecuul kan herkennen. Deze wordt
vervolgens geproduceerd en in grote
hoeveelheden aan een drager gekoppeld.
Daarover wordt een processtroom geleid
die een dergelijke molecuul bevat. Na het
terugwinnen van deze component mid-

dels een eenvoudige wasstap zijn de
iMabs direct weer beschikbaar voor een
volgende cyclus (figuur 2).
Met de iMabs is affiniteitschromatografie
tot een miljoen keer goedkoper gewor-
den. De teruggewonnen verbindingen
kunnen in zuivere vorm honderden
euro’s per kilo tot duizenden euro’s per
gram opleveren.

Voordelen
Een voordeel van iMabs boven antilicha-
men is de mogelijkheid om een iMab aan
te passen aan specifieke procescondities
zoals pH en ionsterkte. In de grote volu-
mes proceswater kunnen deze parame-
ters uiteraard niet worden gewijzigd.
Voor gebruik in filters of harsen kunnen
iMabs aan verschillende dragers worden
gekoppeld. In industriële processen kun-
nen iMab-filters eenvoudig worden inge-
bouwd. Zodra een filter verzadigd is, kan
dit worden vervangen. Stabiliteitsproe-
ven geven aan dat iMabs verschillende
reinigingsstappen goed doorstaan.

Opschalen
Met de winning van een specifieke com-
ponent uit wei heeft CatchMabs de wer-
king van iMab’s bewezen. Op dit moment
wordt de technologie in samenwerking
met DMV International opgeschaald. Ver-
dere toepassingsmogelijkheden voor
iMabs liggen in grote industriële proces-
sen met waterige oplossingen. Voor elk
proces kan CatchMabs specifieke iMabs
ontwikkelen.

Milieutechnologie

Waardevolle afvalstromen

Peter Sijmons
Dr. P.C. Sijmons, CatchMabs, Wageningen, 0317-467777,

customer.relations@catchmabs.com, www.catchmabs.com. 

Fig.1   Een iMab-
eiwit  bestaat uit
een stabiel deel
(grijs) waarin wil-
lekeurige amino-
zuursequenties
worden gebouwd
(gekleurd). De
gekleurde onder-
delen zorgen voor
de specifieke bin-
ding.

Fig. 2   IMabs zijn aangegeven als c’s gekoppeld aan een buiswand.  Het proceswater loopt
over de kolom (1 en 2). Daarbij worden alleen de gouden balletjes gebonden (3). In de navol-
gende wasstap (4) komen alle gouden balletjes in geconcentreerde vorm vrij. Daarna is de
kolom klaar voor een nieuwe cyclus (5).

Met de iMabs is
affiniteitschromatografie tot een

miljoen keer goedkoper geworden


