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RESUMO 

 

A enzima catecol-O-metiltransferase (COMT), tem 

vindo a despertar grande interesse na comunidade científica 

desde a sua descoberta em finais dos anos 50. Devido à função 

biológica que desempenha, esta enzima tem sido associada a 

diversas doenças humanas, tal como a Doença de Parkinson 

(DP), a esquizofrenia ou o cancro associado a estrogénios. De 

facto, são actualmente administrados inibidores da COMT como 

adjuvantes na terapia da DP. Assim, torna-se necessário o 

planeamento e desenvolvimento de processos de purificação de 

COMT solúvel humana (hSCOMT), que permitam obter enzima 

activa e pura em quantidade suficiente para utilização em 

posteriores estudos farmacológicos e estruturais. 

A Cromatografia de Interacção Hidrofóbica (HIC) surgiu 

recentemente como uma técnica bastante eficiente no isolamento 

de hSCOMT. No entanto, as concentrações moderadamente 

elevadas de Sulfato de Amónio (SA), geralmente usadas na 

promoção de interacções hidrofóbicas, podem levar à 

desnaturação de proteínas mais sensíveis. Uma alternativa 

bastante viável para evitar este fenómeno poderá ser o Citrato de 

Sódio (CS), já que o citrato é um ião anti-caotrópico e 
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biodegradável e está descrito como um poderoso estabilizador 

proteico. 

 Assim, a HIC foi utilizada no passo chave do processo 

de purificação de hSCOMT, onde vários sistemas de dois sais 

constituídos por SA e CS, aliados a baixa temperatura (5°C), 

foram aplicados e testados em dois adsorbentes hidrofóbicos 

típicos, octil- e butil-Sepharose. O suporte octil possui uma 

cadeia n-alquil maior, de 8 átomos de carbono, apresentando 

uma maior hidrofobicidade, e, portanto, requer menores 

concentrações de sal (25 mM SA e CS) na ligação completa de 

hSCOMT que a resina butil (300 mM SA e 200 mM CS). Em 

ambos os adsorbentes, a eluição total da enzima foi conseguida 

com a diminuição da força iónica até 0 mM de sal. 

A estratégia desenvolvida no suporte butil leva a uma 

quebra significativa na actividade de hSCOMT, devido ao uso 

de concentrações mais elevadas de sal no passo de adsorpção, 

apesar de ser alcançado um grau de pureza aceitável. Por outro 

lado, a estratégia do suporte octil permite a ligação e eluição 

completa de hSCOMT com baixas concentrações de sal, 

atingindo-se um excelente grau de pureza e uma degradação 

basal da enzima que se traduz em elevados níveis de actividade 

específica de hSCOMT. De facto, os níveis de SA foram 
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reduzidos em 96% relativamente a estratégias de HIC já 

descritas na literatura com recurso a gradientes por passos de SA 

apenas. De igual forma, a manipulação da temperatura no passo 

de eluição na estratégia descrita representou uma vantagem 

adicional para uma maior recuperação de hSCOMT sem 

agregação nos rendimentos obtidos. 

Assim, a inclusão de concentrações basais de CS e baixa 

temperatura em estratégias de HIC permitiu a redução da 

degradação de hSCOMT, resultando em elevados níveis de 

actividade, assim como a obtenção de enzima com um grau de 

pureza excelente, apenas obtido após dois passos 

cromatográficos realizados em estudos anteriores. 

 

Palavras-Chave: catecol-O-metiltransferase Solúvel Humana 

(hSCOMT), Purificação, Cromatografia de Interacção 

Hidrofóbica (HIC), Citrato de Sódio (CS), Sulfato de Amónio 

(SA), Temperatura. 
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ABSTRACT 

 

The enzyme catechol-O-methyltransferase (COMT) has 

been arousing a great interest in the scientific community since 

its discovery in the late 1950s. Due to the biological function 

played by COMT, it has been associated to several human 

disorders, like Parkinson’s Disease (PD), schizophrenia and 

estrogen-induced cancers. Indeed, COMT inhibitors are 

currently administered as adjuvants in PD symptomatic therapy. 

Thus, it becomes necessary to plan and develop purification 

processes for human soluble COMT (hSCOMT), so we can 

obtain active and highly pure enzyme in enough amounts for 

pharmacological and structural studies. 

Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) has 

been recently emerging as an efficient technique for hSCOMT 

isolation. However, moderately high SA concentrations, used to 

promote hydrophobic interactions, may lead to denaturation of 

more sensible proteins. A good alternative to avoid this 

phenomenon can be sodium citrate (CS), since citrate is a 

biodegradable and anti-chaotropic ion, described as a powerful 

protein stabilizer. 
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Therefore, HIC was applied in the key step of a 

hSCOMT purification process, where several dual salt systems 

containing SA and CS, allied to low temperature (5°C), were 

loaded and tested into two typical hydrophobic adsorbents, 

octyl- and butyl-sepharose. The octyl support is composed of a 

larger ligand n-alkil chain, thus presenting higher 

hydrophobicity, and so it requires lower salt concentrations (25 

mM SA and CS) to achieve complete hSCOMT binding than 

butyl resin (300 mM SA and 200 mM CS). In both adsorbents 

total elution was obtained with decreasing ionic strength until 0 

M salt. 

The dual salt strategy developed in butyl support led to a 

significant break in hSCOMT activity, due to higher salt 

concentrations used in the adsorption step, in spite of being 

achieved an acceptable purity degree. Furthermore, octyl 

strategy allowed total hSCOMT binding and elution at low salt 

concentrations, reaching an excellent purity degree and less 

enzyme aggregation and denaturation which corresponded to 

high hSCOMT specific activity levels. Indeed, SA levels were 

reduced in 96%, relatively to HIC strategies described in 

literature using a stepwise gradient of SA. Also manipulation of 

temperature in the elution step represented an additional 
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advantage to higher levels in hSCOMT recovery without 

aggregation. 

Thus, inclusion of CS basal concentrations and low 

temperature in HIC strategies resulted in reduced hSCOMT 

degradation, high enzymatic activity levels and an excellent 

purity degree, only obtained after two chromatographic steps 

performed in previous studies. 

 

Keywords: Human Soluble catechol-O-methyltransferase 

(hSCOMT), Purification, Hydrophobic Interaction 

Chromatography (HIC), Sodium Citrate (CS), Ammonium 

Sulfate (SA), Temperature. 
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1 Introdução 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

O objectivo da biotecnologia tem sido a obtenção de 

biomoléculas através do controlo de parâmetros que regulam o 

processo de produção e de purificação da molécula-alvo. No 

entanto, a obtenção de produtos biologicamente activos e com 

elevado grau de pureza apresenta-se como um verdadeiro 

desafio. 

 

 

 

 

 
 



 

 

2 Introdução 

1.1. CARACTERIZAÇÃO E FUNÇÃO DA ENZIMA 

COMT 
 

A enzima catecol-O-metiltransferase (COMT) foi 

inicialmente descrita, parcialmente purificada e caracterizada 

por Axelrod e colaboradores (1958) no final dos anos 50, dando 

início a duas décadas de produção dos primeiros inibidores da 

COMT. O interesse nesta enzima foi renovado no final da 

década de 80 com o surgimento dos chamados inibidores de 

segunda geração, mais potentes e selectivos. 

Especificamente, a COMT caracteriza-se por ser uma 

enzima monomérica, dependente do catião magnésio, distribui-

se amplamente pelos tecidos mamíferos e é responsável pela 

transformação de substratos catecólicos biologicamente activos 

ou tóxicos, através de uma O-metilação específica usando S-

adenosil-L-metionina (SAM) como dador do grupo metilo 

(Bonifácio et al., 2007). A COMT desempenha um papel 

importante no metabolismo de catecóis endógenos e exógenos, 

onde se incluem estrogénios catecólicos, catecolaminas (Fig. 1) 

e seus metabolitos hidroxilados, ácido ascórbico, alguns 

intermediários do metabolismo da melanina e ainda 

xenobióticos catecólicos, como os flavonóides (Lundström et 
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al., 1995). De facto, a COMT actua como uma barreira 

enzimática contra os efeitos tóxicos de xenobióticos no cérebro 

e na mucosa intestinal e tem igualmente a seu cargo a protecção 

da placenta e do embrião contra compostos hidroxilados 

activados, no início da gravidez (Mannistö e Kaakkola, 1999). 

Actualmente, tem sido também sugerido um papel relevante da 

COMT na modulação da neurotransmissão dopaminérgica pré-

frontal (Matsumoto et al., 2003). 

 

 

 

Figura 1 - O-metilação da dopamina catalisada pela COMT (Pihlavisto e 

Reenilä, 2002). 

 

 



 

 

4 Introdução 

1.1.1. O GENE DA COMT E AS DUAS PROTEÍNAS 
 

O gene da COMT tem sido encontrado e caracterizado 

numa grande diversidade de organimos procariotas e eucariotas, 

nomeadamente bactérias, leveduras, plantas, animais 

vertebrados e invertebrados (Bonifácio et al., 2007). Nos 

mamíferos, um único gene codifica as duas formas da COMT, 

uma forma solúvel (SCOMT) e uma forma ancorada à 

membrana (MBCOMT). Tipicamente, a SCOMT humana 

(hSCOMT) e a proteína de rato são constituídas por 221 

resíduos a que correspondem, respectivamente, as massas 

moleculares de 24.4 kDa e 24.8 kDa (Tenhunen et al., 1993). 

Curiosamente, existe uma homologia de 81% entre as duas 

proteínas SCOMT, pertencendo ambas à familia de 

metiltransferases depedentes de SAM, caracterizadas por uma 

elevada conservação ao nível estrutural (Cheng et al., 2001). A 

MBCOMT do rato contém 43 residuos adicionais no N-terminal, 

enquanto que a MBCOMT humana contém 50 resíduos 

adicionais, conferindo-lhes respectivamente as massas 

moleculares de 29,6 kDa e 30,0 kDa (Mannistö e Kaakkola, 

1999). 



 

 

5 Introdução 

Nos humanos, o gene da COMT localiza-se no 

cromossoma 22, banda q11.2 e é constituído por 6 exões, sendo 

os dois primeiros exões não codificantes. A expressão génica 

das duas isoformas fica a cargo de dois promotores diferentes 

(P1 e P2), localizados no exão 3 (Fig. 2). No rato, o gene da 

enzima encontra-se no cromossoma 11 banda q23 e é composto 

por 5 exões, cujos codões iniciadores da transcrição se localizam 

no exão 2 (Bonifácio et al., 2007). São originados dois 

transcriptos: um mRNA curto (1.3 kb nos humanos e 1.6 kb no 

rato) que codifica apenas a forma solúvel e um mRNA longo 

(1.5 kb nos humanos e 1.9 kb no rato) onde estão contidas 

ambas as formas proteicas (Mannisto e Kaakkola, 1999). 

 

 

 

Figura 2 – Estrutura do gene de COMT humana. As caixas representam os exões e as 

linhas finas entre as caixas representam os intrões. As caixas riscadas indicam as 

regiões codificantes. As posições dos codões de iniciação para a transcrição de 

mRNAs de SCOMT e MB-COMT estão indicados como S-ATG e MB-ATG. Os dois 

promotores conhecidos, P1 e P2, são indicados pelas barras negras. Note-se que o 

promotor P1 para a transcrição de SCOMT sobrepõe-se com o codão de iniciação e 

parte da sequência codificante de MB-COMT (Bai et al., 2007). 



 

 

6 Introdução 

 

Consequentemente, não se encontra uma correlação entre 

os níveis de mRNA da SCOMT com os valores de proteína, já 

que esta isoforma pode ser expressa adicionalmente pelo 

transcripto longo (Ulmanen e Lundström, 1991). 

Tipicamente, os níveis de expressão das duas formas 

proteicas são dependentes do tecido onde se localizam; os dois 

transcriptos são encontrados na maioria dos tecidos, onde 

predomina a forma solúvel da COMT, sendo os níveis mais 

elevados identificados no fígado, rim e tracto intestinal, com 

excepção do cérebro humano cuja isoforma maioritária é a 

proteína MBCOMT (Mannistö e Kaakkola, 1999). Em termos 

de localização subcelular, a SCOMT localiza-se ao nível 

citosólico e nuclear, ao passo que a forma membranar se 

encontra associada ao retículo endoplasmático e membrana 

nuclear (Lundstrom et al., 1995). 
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1.1.1.1. POLIMORFISMO GENÉTICO 
 

Um polimorfismo da COMT, muito comum em 

humanos, envolve um único nucleótido (GA) e origina a 

substituição do aminoácido Valina (Val) por um aminoácido 

Metionina (Met) na posição 108 da SCOMT e na posição 158 da 

MBCOMT (Lotta et al., 1995). Esta substituição confere uma 

menor estabilidade termal ao variante Met, originando uma 

variação substancial na sua actividade enzimática, apresentando 

aproximadamente um quarto da actividade enzimática exibida 

pelo variante natural (Lachman et al., 1996). Deste modo, 

identificam-se três formas da enzima com diferentes níveis de 

actividade: uma forma termolábil de baixa actividade associada 

a indivíduos homozigóticos para o alelo Met, outra forma 

termostável de elevada actividade em indivíduos homozigóticos 

para o alelo Val e uma forma intermédia coincidente com 

indivíduos heterozigóticos (Manistö e Kaakkola 1999). Desta 

forma, foi sugerida uma associação da forma termolábil de baixa 

actividade ao risco aumentado de cancro associado a estrogénios 

em mulheres homozigóticas para o alelo metionina (Goodman et 

al., 2001; Lavigne et al., 1997) e a várias desordens do foro 

mental (Karayiorgou et al., 1997; Kirov et al., 1998; Wang et 
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al., 2009). No entanto, nem todas as variações fenotípicas de 

COMT podem ser atribuídas ao polimorfismo Val108Met, 

indicando a possibilidade de outras variantes genéticas. Para 

além do polimorfismo mais comum, foram identificados outros 

dois polimorfismos que causam a substituição de aminoácidos: 

Ala22Ser no exão 3 e Ala52Thr no exão 4 (Cargill et al., 1999; 

Shield et al., 2004). Estas novas variantes foram recentemente 

caracterizadas em termos de actividade enzimática, 

termostabilidade e susceptibilidade à inibição por 4-

hidroxiequilenina (Li et al., 2005). 
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1.1.2. ESTRUTURA DA COMT 
 

Em 1994, a estrutura tridimensional da SCOMT de rato 

foi resolvida por Vidigren e seus colaboradores, utilizando o 

complexo formado pela enzima, o seu cofactor SAM, um ião de 

magnésio e o inibidor competitivo 3,5-dinitrocatecol (Vidgren et 

al., 1994). A descoberta da conformação atómica do sítio activo 

incitou a uma vaga de novos estudos estruturais e teóricos sobre 

os mecanismos catalítico e inibitório da enzima. Mais 

recentemente, várias estruturas de SCOMT de rato foram 

descritas recorrendo à utilização de inibidores mais específicos 

(Bonifácio et al., 2002; Lerner et al., 2001) e inibidores sem a 

estrutura nitrocatecólica tradicional (Tsuji et al., 2009). 

Relativamente à proteína humana, a estrutura cristalina dos 

variantes da COMT foi obtida por Rutherford et al, em 2008 

(Rutherford et al., 2008). 

Basicamente, a proteína da COMT é constituída por um 

domínio único α/β, em que 8 hélices α se dispõem em redor das 

folhas β na zona central (Fig. 3) (Bonifácio et al., 2007). O 

centro activo consiste num domínio de ligação do co-factor 

SAM (Ado-Met), bem protegido na estrutura da enzima, e no 
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centro catalítico, que forma uma concavidade na superficie 

externa da COMT (Manistö e Kaakkola, 1999). 

 

Figura 3 - Representação 

esquemática da estrutura 

tridimensional da COMT. 

Destacam-se o co-substrato S-

adenosil-L-metionina (SAM), o 

inibidor 3,5-dinitrocatecol (3,5-

DNC), ião magnésio e molécula de 

água (Bonifácio et al., 2009). 

 

O centro catalítico contém na sua constituição vários 

aminoácidos relevantes no desempenho da função biológica da 

enzima (Fig. 4). Após ligação do substrato, um resíduo de lisina 

(Lys 144) passa a estar na vizinhança próxima de um dos grupos 

hidroxilo do substrato e irá actuar como base catalítica da 

reacção nucleofílica, ao aceitar o protão desse grupo. 

Seguidamente, ocorre a transferência do grupo metilo 

proveniente do cofactor AdoMet para o grupo hidroxilo 

ionizado. O ião Mg
2+

 controla a orientação do anel catecólico do 

substrato, ao apresentar uma coordenação octaédrica que lhe 

permite estabelecer ligações com dois resíduos de ácido 

aspártico (Asp 141 e Asp 169), um resíduo de asparagina (Asn 

170), ambos os grupos hidroxilo do substrato e uma molécula de 
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água. Adicionalmente, dois resíduos de triptofano (Trp 38 e Trp 

143) e um resíduo de prolina (Pro 174) apresentam-se como os 

“guardiões” hidrofóbicos do sítio catalítico e mantêm o anel 

catecólico planar na posição correcta, definindo assim a 

selectividade da COMT face ao substrato (Mannistö e Kaakkola, 

1999). Adicionalmente, são responsáveis pela regioselectividade 

da reacção de O-metilação de diversos substratos e inibidores 

(Bonifácio et al., 2007). Esta conformação do sítio activo foi de 

facto confirmada por estudos de raio-X da estrutura da COMT 

complexada com três inibidores (Bonifácio et al., 2002; Lerner 

et al., 2001; Palma et al., 2006). 

 

Figura 4 - Vista esquemática do sítio catalítico da COMT, representando os 

aminoácidos necessários (caixas rectangulares), o ião Mg2+ e a molécula de água, com 

AdoMet e o substrato catecólico (Mannistö e Kaakkola, 1999). 
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1.1.3. ACTIVIDADE ENZIMÁTICA 
 

 

O interesse científico e clínico da COMT tem crescido 

nas últimas décadas, principalmente devido à função biológica 

que desempenha no metabolismo de compostos catecólicos. 

Assim, tornam-se necessários métodos analíticos sensíveis, 

adequados e rápidos que possibilitem a quantificação da 

actividade enzimática da COMT e que permitam o controlo de 

qualidade de proteínas recombinantes, o teste in vitro da eficácia 

de novos inibidores da COMT, a determinação de relações 

estrutura-actividade ou a quantificação de actividade da COMT 

em condições fisiológicas e patofisiológicas (Pia Pihlavisto e 

Reenilä, 2002). 
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1.1.3.1. CINÉTICA E MECANISMO DE REACÇÃO 
 

Além das semelhanças na estrutura primária das 

isoformas SCOMT e MBCOMT, com excepção da sequência 

adicional de 50 resíduos responsável pela sinalização e 

ancoragem à membrana, ambas as formas da COMT apresentam 

afinidades semelhantes para o SAM, assim como idêntica 

dependência de Mg
2+

, inibição pelo cálcio e pH óptimo de 

actividade (Bonifácio et al., 2007). No entanto, a forma 

associada à membrana possui uma maior afinidade para o 

substrato (tabela 1) mas apresenta menor actividade catalítica 

que a forma solúvel. Por exemplo, o Km para o substrato 

dopamina apresentado pela MBCOMT de cérebro humano e de 

rato é, respectivamente, de 3.3 µM e 3.6 µM, já a SCOMT 

cerebral exibe um Km de 1000 µM e 280 µM nos humanos e no 

rato, respectivamente. Adicionalmente, a afinidade da forma 

MBCOMT para catecolaminas é 10 a 100 vezes maior que a da 

SCOMT, facto que poderá ser explicado pela interacção entre o 

péptido adicional da MBCOMT e o substrato ou por alterações 

conformacionais no sítio activo da enzima, devidas a interacções 

membranares (Bonifácio et al., 2007). 
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Tabela 1 – Afinidades de SCOMT e MB-COMT, de diferentes fontes, para 

vários substratos (Adaptado de Bonifácio et al., 2007). 

  SCOMT MBCOMT  

Fonte de enzima Substrato 
Km (µM) 

Ref. 

Humano 

Cérebro Dopamina 280 3.3 
Jeffery and 

Roth 1987 

Recombin. 

(E.coli) 

Catecol 108 10 
Malherbe 

et al. 1992 

Epinefrina 215-337  
Passarinha 

et al. 2008 

Recombin. 

(células 

Sf9) 

Dopamina 207* 15* 
Lotta et al. 

1995 

 

Norepinefrina 369* 24* 
Lotta et al. 

1995 

DBA 39* 30* 
Lotta et al. 

1995 

Levodopa 613* 266* 
Lotta et al. 

1995 

Rato 

Figado e 

Cérebro 
Epinefrina 168-345 0.9-3 

Bonifácio 
et al. 2000 

Figado, 

Cérebro e 

rim 

Norepinefrina 304-464 5.5-11.4 
Masuda et 
al. 2003 

Porco Cérebro R-Salsolinol 156 43 
Hotzl e 
Thomas 

1997 

Coelho Aorta 

2-

Hidroxiestradiol 
0.27 0.15 Reid et al. 

1986 
Isoproterenol 121 0.91 

* Valores obtidos para a 3-O-metilação. 

 

Genericamente, a transferência do grupo metilo para um 

dos grupos hidroxilo do substrato catecólico, catalisada pela 

COMT, ocorre através de um ataque nucleofílico directo (tipo 
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SN2) do grupo hidroxilo do catecol ao carbono do grupo metilo 

do cofactor AdoMet (Manisto e Kaakkola, 1999). Esta reacção 

de O-metilação catecólica apresenta regioselectividade, sendo 

que, a reacção in vivo de 3-O-metilação é quase exclusiva (Fig. 

5), enquanto que in vitro a razão entre os produtos 3- e 4-O-

metilados vai depender do pH da reacção e da natureza do 

substrato a processar (Bonifati e Meco, 1999). 

 

 

Figura 5 - Reacção de 3-O-metilação do substrato catecólico, catalisada pela 

enzima COMT (Lundström et al., 1995). 

 

Inicialmente foram propostos como modelos para o 

mecanismo cinético da COMT o mecanismo de equilíbrio 

rápido, de ordem aleatória e o mecanismo de ping-pong 

(Bonifati e Meco, 1999). No entanto, recentemente, análises da 

estrutura obtida com difracção de raio-X e de estudos cinéticos 

permitiram estabelecer um mecanismo sequencial e ordenado 

para a reacção de O-metilação. De forma sucinta, inicialmente 

ocorre a ligação de SAM, seguida pelo catião Mg
2+

 e, por 
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último, o substrato catecólico (Bonifácio et al., 2007). O local 

de ligação do cofactor AdoMet encontra-se inserido mais 

profundamente na proteína do que o local de ligação do Mg
2+

 e 

do substrato, deste modo, deverá ser o primeiro a ligar-se 

(Mannistö e Kaakkola, 1999). 

 

 

1.1.3.2. ANÁLISE DA ACTIVIDADE DE HSCOMT 

 

A análise da actividade enzimática da COMT deverá 

efectuar-se de modo fiável, rápido e sensível, especialmente 

tendo em conta a sua descoberta como alvo terapêutico e a 

revelação das formas polimórficas da proteína. Esta análise 

envolve geralmente a incubação da enzima, após preparação da 

amostra, seguida de separação e quantificação dos produtos O-

metilados (Pihlavisto e Reenilä, 2002). 

Como já foi referido, a enzima COMT encontra-se numa 

forma activa em praticamente todos os tecidos, exibindo os 

valores mais elevados de actividade nas células do fígado, rim e 

placenta (Tilgmann e Kalkkinen, 1990). Deste modo, é 

extremamente relevante a selecção cuidada da fonte da enzima, 

a escolha do substrato mais adequado e as condições de 
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incubação ideais. Geralmente são usados eritrócitos ou células 

mononucleares na determinação da actividade da proteína 

(Axelrod et al., 1971; Sladek-Chelgren et al., 1981), uma vez 

que reflectem a actividade da COMT hepática e podem ser 

obtidas de modo relativamente não-invasivo. No entanto, estas 

fontes exibem um nível reduzido de actividade e é portanto 

necessário recorrer a métodos analíticos de alta sensibilidade 

(Pihlavisto e Reenila 2002). 

Inicialmente foram implementados métodos directos que 

dependiam da visualização de cor na mistura reaccional 

(Herblin, 1973) ou da determinação espectrofotométrica 

(Borchardt, 1974). A grande desvantagem destes métodos reside 

na ausência de separação entre substrato e produtos O-

metilados. Posteriormente foram desenvolvidos métodos que 

consistiam na incorporação de um passo de separação através de 

extracção líquido-líquido ou cromatografia, seguido de 

diferentes técnicas de detecção, entre as quais destacam-se a 

detecção por UV, fluorescência, radioquímica e electroquímica. 

A Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC), 

com utilização de colunas de fase reversa, é a técnica de 

separação mais comum em ensaios de actividade da COMT com 

métodos de detecção, baseados nas propriedades do substrato e 
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na sensibilidade pretendida (Tuomainen et al., 1996; Zürcher et 

al., 1996). 

Tipicamente, a utilização escassa de detecção por UV 

relaciona-se com a baixa selectividade e sensibilidade moderada 

exibida por este método (Pennings e Van Kempen, 1979). No 

entanto, a detecção por fluorescência permite alcançar uma 

elevada sensibilidade (Hirano et al., 2005), requerendo uma 

fluorescência nativa dos produtos O-metilados ou derivatização 

do substrato com reagentes fluorogénicos. Por outro lado, a 

detecção radioquímica compete em termos de sensibilidade com 

a detecção por fluorescência e electroquímica (Nissinen, 1985), 

no entanto o seu uso é bastante restringido devido ao 

manuseamento de material radioactivo. Finalmente, a detecção 

electroquímica foi introduzida em ensaios de actividade da 

COMT uma vez que os catecóis e grupos hidroxilo fenólicos de 

produtos O-metilados são facilmente oxidáveis (Allen et al., 

1992; Koh et al., 1981). A técnica de HPLC conjugada com este 

tipo de detecção foi aplicada na determinação dos efeitos 

inibitórios de entacapone e nitecapone na COMT de eritrócitos 

(Keränen et al., 1994). 
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1.2. ENVOLVIMENTO DA COMT EM DOENÇAS 

HUMANAS 
 

 

1.2.1. DOENÇA DE PARKINSON 
 

A doença de Parkinson (DP) é uma desordem crónica 

neurodegenerativa caracterizada pela perda de neurónios 

dopaminérgicos a que se associam níveis diminuidos de 

dopamina e a sintomas motores característicos (tremores, 

bradicinésia, rigidez e instabilidade postural) (Hornykiewicz e 

Kish, 1987). Actualmente, o tratamento sintomático mais 

efectivo para a DP é a administração combinada de L-DOPA 

(levodopa) com um inibidor da descarboxilase periférica dos 

aminoácidos aromáticos (AADC) (Bonifati e Meco, 1999). No 

entanto, após administração oral, apenas 1% da dose de 

levodopa administrada atinge o cérebro. Esta quantidade 

aumenta de 5% a 10% quando combinada com o inibidor da 

AADC (Mannistö e Kaakkola, 1990), mas o seu subsequente 

metabolismo pela COMT limita grandemente a sua 

biodisponibilidade para posterior conversão em dopamina. Deste 

modo, o fornecimento de inibidores da COMT como adjuvantes 

na terapia levodopa/inibidor da AADC inverte parcialmente esta 
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situação e melhora os benefícios clínicos desta terapia (Baas et 

al., 1997; Bonifácio et al., 2007). 

 

 

1.2.1.1. INIBIDORES 
 

1.2.1.1.1. INIBIDORES DE 1ª GERAÇÃO 

 

Com a descoberta da enzima COMT nos finais da década 

de 50, vários tipos de inibidores foram identificados (Fig. 6). 

Tipicamente, são compostos de estrutura catecólica com 

comportamento característico de substratos competitivos da 

enzima (Guldberg e Marsden, 1975). No entanto, estas 

moléculas apresentam uma potência moderada, com constantes 

de dissociação na ordem dos micromolar (Bonifácio et al., 

2007), baixa selectividade, reduzida biodisponibilidade após 

administração oral e elevada toxicidade (Bonifati e Meco, 

1999). Curiosamente, nenhum composto foi introduzido na 

clínica, apesar de apresentarem a capacidade de aumentar a 

biodisponibilidade da levodopa em modelos animais (Ericsson 

1971, Nuutila et al., 1987). 
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Figura 6 – Estruturas básicas representativas de alguns inibidores de “1ª geração” da 

COMT (Bonifácio et al., 2007). 

 

1.2.1.1.2. INIBIDORES DE 2ª GERAÇÃO 

 

No final da década de 80, surgiram os chamados 

inibidores de 2ª geração, mais potentes e selectivos, constituídos 

por uma estrutura catecólica di-substituída (Bäckström et al. 

1989; Borgulya et al., 1989). 

Através de estudos de relação actividade-estrutura foi 

possível perceber que a substituição com um grupo nitro (-NO2) 

numa posição orto relativamente a um dos grupos hidroxilo 

aumentava a potência inibitória do composto, dando assim 

origem a uma nova classe de inibidores nitrocatecólicos da 

COMT (Fig. 7). Esses mesmos estudos indicaram que uma 2ª 

substituição na posição para relativamente ao mesmo grupo 

hidroxilo poderia modular a potência, biodisponibilidade e 

toxicidade do composto (Bäckström et al., 1989; Borgulya et al., 
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1989). De facto, neste tipo de inibidores, os valores médios de 

IC50 para SCOMT encontram-se na ordem dos nanomolar, 1000 

vezes superior à potência observada nos inibidores de 1ª 

geração. 

      

 

Figura 7 - Inibidores nitrocatecólicos de 2ª geração da COMT (Bonifácio et al., 

2007). 

 

Em termos cinéticos, são caracterizados como inibidores 

reversíveis de forte ligação e apresentam um comportamento 

competitivo relativamente ao substrato e incompetitivo quanto 

ao co-substrato SAM (Lotta et al., 1995; Schultz e Nissinen, 

1989). Exibem ainda elevada selectividade para a COMT 

comparativamente a outras enzimas envolvidas no metabolismo 

das catecolaminas (Bäckström et al., 1989). 

Mais recentemente, foram criados 2 novos inibidores 

nitrocatecólicos, nebicapone (Learmonth et al., 2002) e BIA 3-

335 (Learmonth et al., 2004), cujos estudos demonstraram que a 
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parte nitrocatecólica é responsável pela ancoragem do inibidor 

ao sítio activo e a cadeia lateral influencia a selectividade 

periférica e a duração da inibição da COMT. Estes inibidores 

exercem assim uma inibição duradoura e bastante selectiva, 

como o tolcapone, mas apresentam acesso limitado ao cérebro 

(Learmonth et al., 2004, Learmonth et al., 2005). 

Juntamente com os inibidores de estrutura 

nitrocatecólica, foi também descoberto um inibidor derivado da 

piridina, o CGP 28014 (Fig. 8), com características atípicas de 

actuação apenas in vivo e preferencialmente a nível cerebral 

(Männistö et al., 1992a). Por outro lado, a criação de inibidores 

bisubstrato da COMT (Fig. 8), que envolve a ligação covalente 

entre a parte catecólica e a adenosina do co-factor SAM através 

de um espaçador, visa atingir simultaneamente os locais de 

ligação do substrato e do SAM (Anderson et al., 1981; Lerner et 

al., 2001). As propriedades do espaçador são cruciais para a 

elevada afinidade do inibidor. A eficácia in vivo deste tipo de 

inibidores estão ainda por demonstrar. A inclusão de 2 grupos 

catecólicos na mesma molécula, dando origem aos inibidores 

bifuncionais (Fig. 8), tinha como objectivo o aumento da 

potência de inibição da COMT, que de facto se confirmou em 

estudos in vitro (Bailey e Tan, 2005; Brevitt e Tan, 1997). No 



 

 

24 Introdução 

entanto, a inserção do segundo grupo funcional poderá induzir 

alterações no mecanismo de inibição da enzima. 

 

 

 

Figura 8 - Inibidores atípicos tardios da COMT (Bonifácio et al., 2007). 

 

Actualmente, na terapêutica da DP, são administrados 

tolcapone e entacapone como adjuvantes na terapia com 

levodopa e a administração do inibidor nebicapone encontra-se 

ainda sob estudos de desenvolvimento clínico (Bonifácio et al., 

2007). 
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1.3. EXPRESSÃO RECOMBINANTE EM Escherichia coli 

 

O desenvolvimento da biologia molecular e da 

tecnologia genética permitiu a produção e isolamento de grandes 

quantidades de proteínas recombinantes para estudos 

bioquímicos, estruturais e farmacológicos. No entanto, a 

expressão de grande número de proteínas em diferentes sistemas 

para os mais variados fins apresenta-se como um grande desafio 

da indústria biotecnológica (Andersen e Krummen, 2002). 

Os sistemas celulares hospedeiros para a expressão de 

genes exógenos são geralmente procariotas ou eucariotas, cada 

um apresentando vantagens e desvantagens, com aplicações 

diversas (Tabela 2). Assim, a selecção do sistema de expressão 

deve ser feita tendo em conta a produtividade, bioactividade, 

aplicação final e propriedades fisico-quimicas da proteína de 

interesse, assim como o custo, segurança e conveniência do 

próprio sistema (Yin et al., 2007). 

De entre os vários sistemas de expressão heteróloga 

disponíveis, a bactéria Gram-negativa Escherichia coli tem sido 

o mais atractivo devido à sua capacidade de crescimento rápido 

e a alta densidade em substratos de baixo custo, para além da 
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sua genética bastante bem caracterizada e disponibilidade de um 

grande número de vectores para clonagem e de estirpes 

hospedeiras mutantes (Baneyx, 1999). 

 

Tabela 2 – Aplicações de sistemas de expressão em uso comum. (Adaptado 

de Yin et al., 2007) 

Hospedeiro Vantagens Desvantagens Aplicações 

E. coli 

Scale-up, baixo 

custo e tempo 

reduzido, operação 

simples. 

Solubilidade da proteína, 

pode requerer 

optimização específica 

da proteína. 

 

 

Análise estrutural 

geração de anticorpos 

ensaios funcionais 

interacções proteicas. 
Levedura 

Processamento de 

proteínas 

eucarióticas, 

adaptável a 

fermentação, meios 

simples. 

Fermentação necessária 

para altos rendimentos, 

condições de crescimento 

podem requerer 

optimização. 

Células de 

Insecto 

Elevado nível de 

processamento, 

rendimentos 

maiores que em 

sistemas mamíferos 

Condições de cultura 

mais exigentes 

Análise estrutural 

geração de anticorpos 

ensaios funcionais 

Células de 

Mamífero 

Maior nível de 

processamento 

proteico 

Rendimento 

relativamente baixo, 

condições de cultura 

mais exigentes 

Interacções proteicas 
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A expressão é geralmente induzida através da 

incorporação de plasmídeos munidos de componentes genéticos 

compatíveis, entre os quais uma origem de replicação (ori), um 

marcador de resistência a antibiótico, promotores 

transcricionais, regiões de iniciação de tradução (TIRs) assim 

como terminadores transcricionais e traducionais.  

O sistema de plasmídeos pET baseado na T7 RNA 

polimerase, constituído por promotores híbridos, múltipos locais 

de clonagem para incorporação de diferentes parceiros de fusão 

e locais de clivagem de protease, é o mais usado na produção de 

proteínas recombinantes (Sørensen e Mortensen, 2005). Por 

outro lado, também a escolha da estirpe bacteriana é importante 

na expressão recombinante, uma vez que devem carecer de 

proteases nativas, manter a estabilidade do plasmídeo e conferir 

elementos genéticos relevantes ao sistema de expressão 

(Sørensen e Mortensen, 2005). Tipicamente, a estirpe BL21 de 

E. coli é bastante robusta, capaz de crescer rapidamente em meio 

mínimo, sem no entanto ser patogénica (Chart et al., 2000). É, 

por isso, o hospedeiro mais comum e tem apresentado resultados 

bastante satisfatórios na expressão recombinante (Sørensen e 

Mortensen, 2005). 
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Especificamente, a tecnologia de proliferação controlada 

consiste em controlar o ciclo celular do hospedeiro produtor de 

maneira a reconduzir a sua energia metabólica na criação de 

biomassa para produção de proteínas de aplicação farmacêutica 

(Fussenegger et al., 1998). O processo de produção desenvolve-

se em duas fases sequenciais: uma fase de expansão a que 

corresponde a proliferação das células até atingir uma densidade 

celular específica, seguida de uma fase produtora onde as 

células suspendem o ciclo celular na fase G1 e iniciam a 

produção da proteína-alvo, após indução (Weber e Fussenegger, 

2007). 
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1.3.1. PRODUÇÃO DE HSCOMT RECOMBINANTE 
 

A clonagem e a caracterização de cDNAs e do gene da 

enzima COMT de rato e humana facilitou a produção de COMT 

recombinante em quantidades suficientes para estudos 

estruturais, funcionais e farmacológicos (Tilgmann e Ulmanen 

1996). Diversos sistemas de expressão, tal como E. coli 

(Lundström et al., 1992; Malherbe et al., 1992; Passarinha et al., 

2007; Vilbois et al., 1994), células de insecto aliadas ao sistema 

de expressão de baculovirus (Tilgman et al., 1992) e células de 

mamífero (Tilgman et al., 1992; Ulmanen et al., 1997), têm sido 

utilizados com sucesso na obtenção de enzima COMT funcional. 

Tendo em vista a simplificação do processo de 

purificação, a enzima hSCOMT poderá ser expressa em E. coli 

recorrendo a um sistema de proteína de fusão com a enzima 

glutationa-S-transferase (GST) e indução com IPTG. Este 

sistema permite alcançar elevados níveis de expressão de 

hSCOMT na forma activa (Tilgmann e Ulmanen, 1996). Mais 

recentemente, a hSCOMT foi produzida também sob a forma de 

proteína de fusão, mas desta vez associada a um péptido de 

ligação à calmodulina, o que levou a elevados níveis de 

expressão e a uma purificação eficiente com a utilização de um 
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processo de isolamento mais simples que em estudos anteriores 

(Bonifácio et al., 2001). 

A ausência de actividade de COMT endógena, aliada às 

vantagens já apresentadas, fazem da E. coli um sistema de 

expressão ideal de hSCOMT (Lundström et al., 1995). 
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1.4. PROCESSO DE ISOLAMENTO DE HSCOMT 
 

O processamento posterior de hSCOMT é de extrema 

relevância na obtenção de enzima funcional e activa, em forma 

adequada à utilização em estudos farmacológicos e estruturais. 

De igual forma, tendo em conta o fim pretendido, um elevado 

grau de pureza de hSCOMT é um pré-requisito para diversas 

aplicações laboratoriais. 

O estabelecimento de técnicas de isolamento de 

proteínas cada vez mais eficientes tem contribuído enormemente 

para os avanços da biotecnologia. O objectivo global do 

processo de purificação de proteínas é tanto a remoção de 

contaminantes indesejados assim como a concentração da 

proteína-alvo num ambiente favorável à manuntenção da sua 

estabilidade e numa forma adequada à aplicação pretendida. 

Existem, actualmente, um grande número de técnicas 

disponíveis para a purificação de proteínas, no entanto as 

técnicas cromatográficas têm vindo a dominar devido ao seu 

elevado poder de resolução. Por outro lado, a separação e 

isolamento alcançados nos diferentes tipos de cromatografia 

baseiam-se nas diferentes propriedades biológicas e fisico-

químicas da proteína a purificar (Queiroz et al., 2001). 
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1.4.1. O PROCESSO CROMATOGRÁFICO NA PURIFICAÇÃO 

DE HSCOMT 

 

Até há duas décadas, os processos de purificação de 

hSCOMT partiam geralmente do sobrenadante de homogenados 

teciduais (fracção citosólica). Dado que os maiores níveis de 

actividade de COMT foram identificados em fígado de rato e é 

aqui que preferencialmente ocorre a O-metilação das 

catecolaminas circulantes. Deste modo, este orgão tem sido 

frequentemente usado como fonte de SCOMT para purificação 

(Tilgmann e Ulmanen, 1996). 

Em 1990, Tilgmann e Kalkkinen apresentaram uma 

estratégia de purificação de SCOMT a partir de homogenados de 

fígado de rato. Este processo de isolamento incluía cinco passos 

cromatográficos e dois passos de precipitação e visava a 

utilização de hSCOMT em estudos estruturais. Apesar de ter 

sido obtido um elevado grau de pureza (1330 vezes), a fracção 

activa obtida na cromatografia de troca aniónica ainda 

apresentava vários contaminantes. Além disso, a SCOMT obtida 

após a cromatografia de fase reversa (RPC), passo final do 

processo, encontrava-se num estado desnaturado, não sendo por 

isso aplicável em estudos cinéticos e estruturais (Tilgmann e 

Kalkkinen, 1990). 
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Bertocci e colaboradores (1991) descreveram um 

processo de purificação mais simplificado com utilização de 

cromatografia por imunoafinidade, onde foi obtida suficiente 

SCOMT de fígado de porco para a análise da estrutura primária, 

apresentando no entanto uma eficiência de purificação 154 

vezes (Bertocci et al., 1991). 

A enzima COMT foi também parcialmente purificada e 

caracterizada a partir de tecidos humanos, tal como a placenta 

(Gugler et al., 1970), fígado (Ball et al., 1972) e cérebro (Jeffery 

e Roth, 1985). Essencialmente foram aplicados na separação de 

SCOMT de placenta humana os mesmos métodos usados na 

purificação de SCOMT de fígado de rato, omitindo no entanto 

um dos passos de precipitação e adicionando cisteína nos 

tampões utilizados nos passos cromatográficos. O grau de 

pureza e o rendimento obtidos foram semelhantes aos 

apresentados para a enzima de rato. 

Tem sido descrito que a COMT altamente purificada é 

bastante instável, perdendo rapidamente a sua actividade sob 

várias condições. Tem sido apontada como causa a provável 

oxidação de grupos SH de cisteínas livres (Tilgmann e 

Kalkkinen, 1990; Cotton et al., 2004, Li et al., 2005). No 

entanto, Tilgmann e Kalkkinen descreveram no estudo de 1990 
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que a SCOMT de rato parcialmente purificada permanecia 

estável e activa em armazenamento à temperatura ambiente 

durante 48h. Relativamente à SCOMT purificada a partir de 

placenta humana, apresentava uma estabilidade bastante menor 

que a SCOMT de rato. De facto, a enzima humana perdia 

totalmente a actividade no início do processo de isolamento, na 

ausência de cisteína (Gugler et al., 1970). O uso de agentes 

redutores como o mercaptoetanol, o ditiothreitol (DTT) e 

císteinas noutros estudos permitiu a estabilização da enzima 

humana assim como a sua purificação e parcial caracterização 

(Tilgmann e Ulmanen, 1996). 

A maior parte dos processos de purificação para a 

enzima COMT baseiam-se na combinação de cromatografia de 

troca iónica e de filtração em gel (Tilgmann e Kalkkinen, 1990; 

Tilgmann e Ulmanen, 1996). Apesar de conseguirem a 

resolução da enzima, estes métodos são bastante morosos e a 

combinação de vários passos poderão levar a um rendimento 

mais reduzido. Por outro lado, as técnicas envolvendo proteínas 

de fusão tornaram-se de uso comum em procedimentos de 

purificação de COMT. De facto, as enzimas recombinantes 

SCOMT de humano e de rato foram recentemente expressas 

como proteínas de fusão em E. coli e purificadas por 
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cromatografia de afinidade (Bonifácio et al., 2001; Cotton et al., 

2004; Tilgmann e Ulmanen, 1996). Apesar de simplificar 

bastante o processo de purificação, a remoção do péptido de 

fusão é requerida na maior parte das aplicações estruturais e 

clínicas, o que poderá originar uma percentagem reduzida de 

recuperação da COMT. A remoção do péptido de fusão é 

portanto uma desvantagem da técnica de afinidade no processo 

de purificação de hSCOMT, tornando-se assim necessário 

encontrar e desenvolver novas técnicas de isolamento eficientes. 
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1.4.2. CROMATOGRAFIA DE INTERACÇÃO 

HIDROFÓBICA DA PROTEÍNA HSCOMT 

 

Mais recentemente, a Cromatografia de Interacção 

Hidrofóbica (HIC) tem surgido como uma técnica bastante 

eficiente no isolamento da hSCOMT. Este tipo de cromatografia 

é uma técnica bastante poderosa na biotecnologia moderna para 

o processamento de diversas moléculas (Queiroz et al., 2001) e 

baseia-se nas interacções hidrofóbicas que se estabelecem entre 

zonas hidrofóbicas da superfície da proteína-alvo e ligandos 

hidrofóbicos imobilizados no meio cromatográfico a 

concentrações de sal moderadamente elevadas (Lienqueo et al., 

2003). Dado que são as forças de Van der Waals que 

predominam na HIC, o dano estrutural das biomoléculas é 

mínimo e a sua actividade biológica é conservada.  

Para um processo cromatográfico bem sucedido, devem 

ter-se em conta dois elementos fundamentais, a fase estacionária 

e a fase móvel. Tendo em conta a fase estacionária na HIC, são 

quatro os parâmetros importantes que controlam a adsorpção da 

proteína: o tipo de ligando, o comprimento da cadeia do ligando, 

a densidade e o tipo de matriz ou suporte. Os ligandos mais 

usados em HIC são os alcanos de cadeia linear (octil, butil) e de 
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grupos aromáticos como o fenil, onde se observam interacções 

mistas hidrofóbicas e aromáticas (π-π) (Queiroz et al., 2001). 

Tipicamente, o aumento da cadeia n-alquil leva ao 

incremento na hidrofobicidade e na força das interacções, no 

entanto, a selectividade da adsorpção poderá diminuir (Tanford, 

1972). Por outro lado, o aumento no grau de substituição de 

ligandos imobilizados (densidade) pode causar um aumento na 

capacidade de ligação, uma vez que existe maior probabilidade 

da formação de múltiplas ligações entre proteína e ligando 

(Hjérten et al., 1974). Os suportes geralmente usados são 

carbohidratos hidrofílicos, silica ou copolímeros sintéticos. Se 

for mantido o tipo de ligando, é possível alterar a selectividade 

da fase estacionária em função de diferentes tipos de suporte 

(Queiroz et al., 2001). 

A retenção de proteínas na HIC é afectada não só pela 

fase estacionária como também pelas características da fase 

móvel, como o tipo e concentração do sal usado, pH, 

temperatura e aditivos, que poderão ser ajustadas para regular a 

ligação da proteína (Queiroz et al., 2001). 

A adsorpção é promovida com concentrações 

moderadamente elevadas de sal na fase móvel, principalmente 

sais anti-caotrópicos (Lienqueo et al., 2003), e a eluição é obtida 
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por diminuição da força iónica do eluente (Queiroz et al., 2001). 

A série de Hofmeister para a precipitação de proteínas 

representa a influência de diferentes sais na tensão molal 

superficial da água, onde os sais do início da série, sais 

anticaotrópicos, promovem as interacções e a precipitação de 

proteínas (efeito salting-out) e os sais do final da série, sais 

caotrópicos, tendem a diminuir a força das interacções 

hidrofóbicas (efeito salting-in) (Påhlman et al., 1977; Roe et al., 

1989). Os sais como o sulfato de amónio, de sódio ou de 

potássio apresentam maior eficiência na promoção das 

interacções na HIC. Para além do tipo de sal usado, a 

concentração do sal é igualmente um factor importante na 

selectividade de adsorpção, sendo dependente tanto da fase 

estacionária como dos sais presentes no tampão (Oscarsson e 

Kårsnås, 1998). Na HIC, elevadas concentrações de sal no 

tampão de equilíbrio e na amostra promovem as interacções 

entre o ligando e a proteína e consequentemente a retenção da 

proteína. 

Outro dos factores que afectam a retenção da proteína na 

HIC é a temperatura do sistema cromatográfico. Um aumento na 

temperatura do sistema cromatográfico potencia a interacção 

hidrofóbica e a retenção de proteínas. Em contraste, a 
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diminuição da temperatura leva à eluição da molécula (Hjertén 

et al., 1974). No entanto, pode observar-se um comportamento 

oposto devido ao efeito da temperatura no estado 

conformacional e solubilidade da proteína. Este parâmetro 

poderá assim ser usado para auxiliar na eluição e separação de 

proteínas sob condições suaves e sem desnaturação (El Rassi et 

al., 1996). 

Apesar da semelhança entre os domínios topológicos 

entre a SCOMT de rato e humana (Lee and Kim, 2005) e das 

aparentes propriedades hidrofóbicas da COMT (Bonifácio et al., 

2002; Lee e Kim, 2005), este tipo de cromatografia não tem sido 

muito descrita em processos de isolamento da enzima, apesar de 

já ter sido usada na purificação de uma grande variedade de 

outras proteínas (Queiroz et al., 2001). Alguns autores 

descreveram uma estratégia HIC de vários passos (Inoue et al., 

2000; Thapar e Clarke, 2000), para a purificação de O-

metiltransferases de diferentes de espécies de plantas. Mais 

recentemente, Passarinha e colaboradores (2007) estudaram a 

aplicabilidade de HIC num processo de purificação de hSCOMT 

(Passarinha et al., 2007). Assim foram testadas várias condições 

de maneira a seleccionar uma fase estacionária adequada, assim 

como encontrar a concentração mínima de sal anticaotrópico 
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necessário à adsorpção completa de hSCOMT e o perfil de 

eluição a ser aplicado (gradiente linear ou por passos). Foi ainda 

estudada uma estratégia que envolvia a resina butil-Sepharose e 

a adsorpção da proteína a 0.6M de SA, permitindo uma boa 

recuperação e um aumento de 3.9 vezes na actividade específica 

de hSCOMT. Os resultados obtidos neste estudo levaram à 

introdução da HIC numa estratégia global de isolamento de 

hSCOMT a partir de um extracto bruto de E. coli, para aplicação 

em estudos cinéticos, estruturais ou farmacológicos (Passarinha 

et al., 2008). 

Adicionalmente, um bioprocesso deve ser elaborado de 

modo a minimizar o número de passos assim como obter 

elevados rendimentos, mantendo a actividade, qualidade e 

pureza do produto. O processo cromatográfico é geralmente 

aplicado no início do processo de purificação, de maneira a 

reduzir a degradação proteolítica e a diminuir o volume de 

trabalho. Dado a elevada labilidade da proteína hSCOMT é, 

portanto, imperativo desenvolver uma estratégia célere e de 

reduzida complexidade. 

Para simplificar o processo de recuperação da proteína, 

poderá ser necessário concentrá-la a partir do lisado celular de 

E.coli por um passo de precipitação com SA. Trata-se de um 
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agente bastante poderoso na indução de precipitação proteica e 

extremamente eficiente na remoção de impurezas celulares do 

hospedeiro, como ácidos nucleicos e proteínas nativas. Embora 

tenha sido descrito como eficiente, permitindo uma recuperação 

proteica elevada (Lotta et al., 1995), têm havido alguns dados 

que indicam a labilidade da COMT após o passo de precipitação 

com SA (Tilgmann e Kalkkinen, 1990). De facto, o SA é o sal 

geralmente usado na promoção das interacções hidrofóbicas 

devido à sua elevada solubilidade, capacidade de salting-out e 

baixo custo (Lienqueo et al., 2007). No entanto, elevadas 

concentrações deste sal usados na adsorpção de HIC podem 

levar à alteração conformacional ou desnaturação de proteínas 

mais sensíveis (Becker et al., 2008), como a hSCOMT. Além 

disso, a utilização de SA na purificação em larga escala não é 

desejável, por questões ambientais (Freitas et al., 2009). 

Em alternativa, o citrato é um composto anti-caotrópico, 

biodegradável, descrito como um poderoso estabilizador 

proteico (Bottomley et al., 2000). Actualmente, tem sido 

aplicado no isolamento de diversas biomoléculas, como 

anticorpos (Azevedo et al., 2009), plasmídeos (Freitas et al., 

2009) e pequenas moléculas (Sousa et al., 2008). A 

incorporação deste sal num sistema de dois sais, juntamente com 
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SA, aplicado num processo de isolamento de hSCOMT 

permitiria reduzir os níveis de SA na fase móvel e, 

consequentemente, a possibilidade de degradação da proteína 

provocada por elevadas concentrações deste sal. 

Como já foi referido, para atingir a melhor performance 

da HIC num processo de purificação, têm de ser considerados, 

para além das propriedades da molécula a ser isolada, vários 

factores que afectam a adsorpção e a eluição, como a 

hidrofobicidade da fase estacionária, a composição da fase 

móvel e a temperatura. O conhecimento da forma como estes 

parâmetros interagem e exercem o seu efeito podem permitir 

atingir um desempenho optimizado da purificação de hSCOMT, 

em termos de actividade específica e grau de pureza, a partir de 

extractos proteicos complexos. 
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2. OBJECTIVOS 
 

Este estudo teve como objectivo global a implementação 

de novas estratégias de purificação da forma solúvel da enzima 

catecol-O-metiltransferase humana (hSCOMT), dado que a 

obtenção de COMT altamente purificada e biologicamente 

activa e em quantidade suficiente é uma exigência para a 

utilização em estudos farmacológicos e estruturais. 

Deste modo, o presente trabalho pretende estabelecer 

uma estratégia de purificação assente na HIC de forma simples, 

rápida e eficiente para obtenção da proteína hSCOMT 

biologicamente activa e altamente purificada. Deste modo com 

este estudo pretendeu-se: 

- Testar e estabelecer uma estratégia HIC com um 

sistema de dois sais, combinando SA e CS, que permita reduzir 

os níveis de SA na fase móvel, mantendo a força iónica, e, 

simultaneamente, que promova a adsorpção completa assim 

como a eluição total de hSCOMT no suporte; 

- Seleccionar a melhor fase estacionária entre dois 

adsorbentes hidrofóbicos típicos, octil- ou butil-sepharose, que 

permita a completa adsorpção de hSCOMT utilizando a mínima 
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concentração de sal possível, de forma a ser integrada num 

flowsheet global de produção e purificação da proteína-alvo; 

- Compreender o papel da Temperatura na eluição e na 

estabilização de hSCOMT na estratégia de purificação por HIC 

seleccionada; 

- Analisar a estabilidade da proteína-alvo na presença de 

agentes caotrópicos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL 

A água ultrapura utilizada no sistema FPLC foi obtida 

com um sistema Milli-Q (Millipore/Waters). O sal dissódico de 

carbenicilina, isopropil-beta-D-tiogalactopiranosido (IPTG), 

triptona, extracto de levedura, lisozima, ditiotreitol (DTT), 

sulfato de amónio, citrato de sódio e 

tris(hidroximetil)aminometano foram obtidos na Sigma 

Chemical Co (St Louis, MO). Cloreto de potássio e cloreto de 

sódio foram fornecidos pela Fluka (Buchs, Switzerland). O 

marcador de proteínas rainbow full range usado na estimativa de 

massas foram adquiridas através de GE Healthcare Biosciences 

(Uppsalla, Sweden). O anticorpo monoclonal anti-COMT de 

coelho purificada por afinidade foi produzido na BIAL usando 

COMT de rato recombinante purificada. Todos os tampões 

foram preparados com água ultra-pura obtida pela unidade de 

purificação de água Millipore (Centro de Investigação em 

Ciências da Saúde (Covilhã, Portugal). Todos os outros 

químicos eram de grau analítico comercialmente disponível e 

usados sem purificação posterior. 
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3.2. EXPRESSÃO E RECUPERAÇÃO DE HSCOMT 

RECOMBINANTE 

As células de Escherichia coli BL21-Gold, que 

continham o plasmídeo de expressão (pET 101/ D-hSCOMT), 

foram crescidas durante a noite a 37°C em placas de agar com 

meio LB padrão contendo 50 μg/mL de carbanecilina. Foi 

inoculada uma colónia em 62,5 mL de meio SOB com 50 

μg/mL de carbanecilina em erlenmeyers de 250 mL. As células 

foram crescidas a 37ºC e 250 rpm até ser atingida uma 

densidade óptica a 600 nm (DO600) de 2.6, correspondente ao 

meio da fase exponencial de crescimento bacteriano. Esta pré-

cultura foi então diluída (1:8) em novo meio SOB (250 mL) 

num erlenmeyer de 1L, sendo o volume de inóculo calculado de 

modo a alcançar uma DO600 incial de 0.2-0.3. Quando a DO600 

atingiu 0.7, a produção de hSCOMT é induzida pela adição de 

IPTG (concentração final de 1mM). Após 4 horas de 

crescimento a 37ºC, as células foram recolhidas por 

centrifugação (5445g, 15 min, 4ºC) e armazenadas a -20ºC para 

posterior utilização. 

Um precipitado de 250 mg de células foi suspenso num 

tampão padrão (150 mM NaCl, 10 mM DTT, 50 mM Tris pH 
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7.8) contendo inibidores de proteases (5 μg/mL de leupeptina e 

0.7 μg/mL de pepstatina), foi posteriormente lisado por 

tratamento com lisozima (0.5 mg/mL) seguido de ciclos 

consecutivos de congelamento (nitrogénio líquido a -120ºC) e 

descongelamento (42ºC) (Passarinha et al., 2008). Após a lise 

bacteriana, um volume de 10 mL de sobrenadante foi obtido e 

injectado directamente nos suportes hidrofóbicos em estudo. 

 

3.3. ESTUDOS DE HIC 

3.3.1. ESTABILIDADE 

Antes de se iniciar os estudos nos adsorbentes 

hidrofóbicos, foi testado o efeito de diferentes concentrações 

dos sais SA e CS, de forma isolada e em combinação, na 

estabilidade da proteína hSCOMT. Os sais foram adicionados 

em separado (SA: 25 mM, 150 mM e 300 mM; CS: 25 mM, 50 

mM e 100 mM) e em combinação (25 mM SA/ 25 mM CS e 

300 mM SA/ 200 mM CS) a 2.5 mL de extracto proveniente da 

lise bacteriana, prolongando-se o contacto com o sal durante 1 

hora em gelo. 

Testou-se ainda o efeito de concentrações basais 

combinadas dos sais (25mM SA/ 25mM CS) ao longo de 6 
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horas de contacto, à temperatura ambiente. Deste modo, a 1,5 

mL de sobrenadante obtido após a lise de E. coli foi adicionado 

25 mM SA/CS e prolongou-se o contacto com os sais até 6 

horas, à temperatura ambiente. Foram retiradas alíquotas para 

controlo (sem sal) logo após a lise (branco 0h) e de hora em 

hora, tal como as amostras, até 6 horas de ensaio (branco 1-6h). 

A estabilidade de hSCOMT foi avaliada através da 

medida dos níveis de actividade enzimática no sistema de HPLC 

acoplado a detecção electroquímica amperométrica. 

 

3.3.2. ESTRATÉGIAS DE DOIS SAIS E BAIXA 

TEMPERATURA EM ADSORBENTES HIDROFÓBICOS 

Salvo alguma indicação contrária, todas as separações 

cromatográficas foram realizadas à temperatura ambiente num 

sistema de Cromatografia Líquida de Performance Rápida 

(FPLC) (GE Healthcare Biosciences, Uppsalla, Sweden). Todos 

os tampões incluídos no sistema foram filtrados e 

desgaseificados. As fases estacionárias avaliadas para aplicação 

de sistemas de dois sais foram a Butil-Sepharose 4FF e Octil-

Sepharose 6FF, tendo sido empacotadas segundo orientações do 

fabricante, ou seja, 22 mL de gel foram introduzidos numa 
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coluna de vidro C 16/20 adquiridas (GE Healthcare 

Biosciences). Estes suportes foram estudados de modo a 

seleccionar o adsorbente mais adequado em termos de menor 

concentração de sal necessária na fase de ligação da proteína 

alvo. 

Antes de cada ensaio, a coluna, octil ou butil, foi pré-

condicionada com as diferentes concentrações SA e CS em 

tampão Tris-HCl 10 mM, pH 7.8, usadas no passo de ligação: 

300 mM SA/200 mM CS, 100 mM SA/CS e 200 mM SA/100 

mM CS na coluna Butil; 50 mM SA/50 mM CS e 25 mM SA/25 

mM CS na coluna Octil. Após a eluição das espécies não-

retidas, aplicou-se um gradiente por passos que permitiu reduzir 

a força iónica até zero, após um passo intermédio na coluna 

Butil e sem passos intermédios na coluna Octil. Adicionalmente, 

a diminuição da temperatura do sistema cromatográfico esteve 

dependente da estratégia estudada, na medida em que foi 

reduzida para 5ºC (1) logo no passo de ligação e mantida ao 

longo de toda a cromatografia, (2) apenas no passo intermédio 

ou (3) no passo de eluição com Tampão Tris-HCl (Tabela 3). 

Em todo o processo cromatográfico foi aplicado um 

modo isocrático de eluição de 1 mL/min e a absorvência foi 

monitorizada a 280 nm. 
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Tabela 3 - Estratégias de dois sais testadas nas duas fases 

estacionárias em estudo. 

Sistemas de dois sais 

Suporte Adsorpção Passo Intermédio Eluição 

Butil 

300mM SA 

200mM CS 
100 mM SA/CS Tris* 

300 mM SA 

200 mM CS 
50 mM SA/CS Tris 

100 mM SA/CS NA Tris 

300 mM SA 

200 mM CS 

100 mM 

SA/CS 

100 mM 

SA/CS (5ºC) 
Tris 

300 mM SA 

200 mM CS 

(5ºC) 

100 mM SA/CS 

(5ºC) 

Tris 

(5ºC) 

200mM 

100 mM CS 

(5ºC) 

100 mM SA 

50 mM CS 

(5ºC) 

Tris 

(5ºC) 

Octil 

50 mM SA/CS NA Tris 

25 mM SA/CS NA Tris 

50 mM SA/CS 

(5ºC) 
NA 

Tris 

(5ºC) 

25 mM SA/CS NA 
Tris 

(5ºC) 

* Tris-HCl 10 mM pH 7.8. 

NA – não aplicável. 
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3.4. MÉTODOS ANALÍTICOS: 

O conteúdo em proteína foi medido pelo método de 

Bradford (macro-ensaio). Procedeu-se à elaboração de uma recta 

de calibração com soluções-padrão de BSA (100-1000 µg/mL), 

de modo a relacionar a absorvância medida na amostra com a 

concentração de proteína presente. 

 

 

 

As fracções recolhidas na HIC foram analisadas por 

SDS-PAGE e Western Bloting em termos de pureza e 

imunoreactividade, respectivamente. Em particular, SDS-PAGE 

foi realizado de acordo com o método de Laemmli (Laemmli 

1970). Sucintamente, a redução das amostras foi realizada a 

100ºC durante 5 minutos numa solução com Tris-Cl (90 mM, 

pH 6.8), SDS (2%), azul de bromofenol (0.02%, m/v), glicerol 

(20%, v/v), DTT (0.1 M). Seguidamente, a amostra foi aplicada 
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e corrida em géis de migração e concentração a 12.5% e 4.7% 

respectivamente, num tampão de migração que continha Tris 

(25 mM), glicina (192 mM), SDS (0.1%, m/v) a 150 V, durante 

90 minutos. Um gel foi então corado com azul brilhante de 

Coomassie e o outro transferido para uma membrana de fluoreto 

de polivinilideno (PVDF) (GE Healthcare Biosciences) para 

realizar a técnica de Western blot. As proteínas foram 

transferidas após um período de 10 minutos a 750 mA a 4ºC 

num tampão de electrotransferência contendo CAPS (10 mM) e 

metanol (10%, v/v). Posteriormente, as membranas foram 

bloqueadas com TBS-T (pH 7.6) contendo 5% (m/v) de leite 

magro durante 1 hora à temperatura ambiente e foram expostas 

durante a noite a 4ºC ao anticorpo policlonal de coelho anti-

COMT de rato, reactivo à proteína humana, numa diluição de 

1:2000 em solução TBS-T 1%. As membranas foram lavadas 3 

vezes (15 minutos cada) com TBS-T sem leite e agitação 

constante e, de seguida, foram incubadas com o anticorpo 

secundário, IgG anti-coelho com fosfatase alcalina acoplada, 

diluído a 1:10000 em TBS-T 1%. Procedeu-se, então, à secagem 

ao ar das membranas, incubação com 400 µL de substrato ECF 

(GE Healthcare Biosciences) e detecção de 

quimioluminescência. 
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Por outro lado, a eficiência de metilação levada a cabo 

pela hSCOMT recombinante obtida no passo cromatográfico foi 

avaliada pela quantificação de metanefrina formada a partir de 

epinefrina como substrato, num sistema de HPLC com detecção 

electroquímica. Foi inicialmente realizada uma recta de 

calibração com concentrações crescentes de metanefrina (1-

20 nmol/mL) de modo a relacionar a altura do pico de 

metanefrina e a concentração de metanefrina presente na 

amostra. 

 

 

Figura 22 – Recta de calibração de metanefrina. 



 

 

54 Resultados e Discussão 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. ESTUDOS DE ESTABILIDADE 

A estabilidade da enzima COMT é uma das grandes 

preocupações dos investigadores que trabalham com esta 

proteína. Estudos descrevem a termolabilidade de hSCOMT 

recombinante, ao perder 80% da sua actividade em 30 minutos à 

temperatura ambiente (Tilgmann e Kalkkinen, 1990), 

provavelmente devido à oxidação de grupos sulfidril de cisteínas 

livres facilmente oxidáveis (Cotton et al., 2004). 

Tendo em conta a elevada instabilidade apresentada pela 

enzima, torna-se importante conhecer o efeito de vários factores 

envolvidos no processo de purificação na estabilidade da 

proteína, como por exemplo o tipo e concentração de sal usado 

na promoção das interacções hidrofóbicas. No estudo de 

estabilidade de hSCOMT efectuado verificou-se que, mesmo na 

concentração mais elevada utilizada, o SA não alterou 

significativamente a actividade da enzima e, portanto, o efeito 

exercido na estabilidade é bastante reduzido (Tabela 4), 

contrariamente ao que sucede com concentrações mais elevadas 

deste sal (2 M) (Passarinha et al., 2008). 
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Teoricamente, a incorporação de CS num sistema de dois 

sais, combinado com SA, aplicado num processo de isolamento 

de hSCOMT permitiria reduzir os níveis de SA na fase móvel, 

evitando assim a possibilidade de degradação da proteína 

provocada por elevadas concentrações deste sal e mantendo, ao 

mesmo tempo, a força iónica da fase móvel para promover a 

ligação de hSCOMT ao suporte hidrofóbico. Verificou-se que o 

contacto com concentrações basais de CS não exerce um efeito 

significativo na actividade da enzima (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Efeito de concentrações crescentes de SA e CS na estabilidade de 

hSCOMT após 1 hora. 

Amostra Actividade Específica % Perda 

Lise 888,90 ------- 

SA 

25 mM 626,68 29,5 

150 mM 625,18 29,67 

300 mM 661,91 25,54 

CS 
25mM 580,84 34,66 

100 mM 381,51 57,08 

 

Da mesma forma, a combinação dos dois sais em 

concentrações basais não provocaram alterações na estabilidade 
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de hSCOMT, mantendo a actividade enzimática praticamente 

inalterada mesmo após 6 horas em contacto com os sais, à 

temperatura ambiente (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Efeito de 25 mM SA/25 mM CS à temperatura ambiente durante 

6 horas na estabilidade de hSCOMT. 

Amostra 
Actividade Específica 

(nmol/h/mg proteína) 
n 

Branco 0h 592.91 2 

Branco 6h 517.55 1 

Amostra 6h 559.44 1 

 

Embora os resultados obtidos em ensaios efectuados 

numa única réplica não sejam estatisticamente significativos, é 

importante salientar que estes são estudos preliminares de 

estabilidade. Portanto, seria necessário recorrer ao desenho 

factorial de novos ensaios, de modo a obter dados mais 

conclusivos. 
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4.2. ESTRATÉGIAS DE DOIS SAIS E BAIXA 

TEMPERATURA EM SUPORTES HIDROFÓBICOS 

A HIC foi recentemente descrita como uma técnica 

bastante eficiente quando aplicada no passo-chave de um 

processo de purificação de hSCOMT (Passarinha et al., 2008). 

Já foi referido que a incorporação de outro sal, como o CS, na 

fase móvel pode ser uma alternativa eficaz para reduzir os níveis 

de SA, mantendo simultaneamente a força iónica. 

Portanto, foi testado o efeito de vários sistemas 

combinando diferentes concentrações de SA e CS e da 

temperatura de 5ºC no perfil de ligação/eluição de hSCOMT em 

dois suportes hidrofóbicos, Butil- e Octil-Sepharose. 

 

4.2.1. BUTIL-SEPHAROSE 

Em estudos anteriores de HIC, foi alcançada uma 

purificação satisfatória de hSCOMT a partir de um extracto 

lisado de E. coli, usando uma estratégia que incluía a ligação 

da enzima a 0.6 M SA, seguido de um passo intermédio a 0.2 

M SA e, por último, eluição com 0 M de sal. Assim, tendo 

por base essa estratégia, o estudo de sistemas de dois sais 

aplicados no suporte butil iniciou-se com o passo de ligação 
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com as concentrações 0.3 M SA/0.2 M CS, seguido de um 

passo intermédio de eluição com 0.1 M SA/0.1 M CS. A 

eluição ocorria com a diminuição da concentração de sal até 

zero (Fig. 9). Observou-se que a hSCOMT ficou totalmente 

retida com a concentração aplicada no passo de ligação, não 

houve perda de proteína no passo intermédio e obteve-se a 

eluição completa com a utilização de tampão Tris-HCl 10 

mM, pH 7,8, como se observa pela imunoreactividade 

apresentada nos dois picos de eluição com o tampão (Fig. 

10).  

 

Figura 9 - Perfil cromatográfico de um lisado de E. coli no suporte butil 

com um sistema de dois sais e um gradiente por passos de 0.3 M SA/0.2 

M CS, seguido de um passo intermédio de 0.1 M SA/0.1 M CS até 0 M 

com tampão Tris. 
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Figura 10 – (A) Análise por SDS-PAGE das fracções obtidas no passo 

cromatográfico; (B) Western blot das fracções recolhidas em todos os 

passos da cromatografia. I – Concentração de fracções recolhidas a 0.3 

M SA/0.2 M CS; II – Concentração de fracções recolhidas a 0.1 M 

SA/0.1 M CS; III – Concentração de fracções recolhidas com tampão 

Tris-HCl – pico 1; IV – Concentração de fracções recolhidas com 

tampão Tris-HCl – pico 2. 

 

A redução da concentração do sal promotor de 

interacções hidrofóbicas na fase móvel, origina uma 

diminuição na força dessas mesmas interacções. Desta forma, 

aumenta a eliminação de proteínas contaminantes retidas a 

uma força iónica maior. Estudámos então o efeito da 

diminuição da concentração de sal no passo intermédio (0.05 

M SA/0.05 M CS) para obter uma maior eliminação de 
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contaminantes e observou-se perda de hSCOMT com estas 

concentrações de sal (Figura 11 e 12). 

 

Figura 11 - Perfil cromatográfico de um lisado de E. coli no suporte 

Butil-Sepharose com um gradiente por passos de 0.3 M SA/0.2 M CS, 

seguido de um passo intermédio de 0.05 M SA/0.05 M CS até 0 M com 

tampão Tris. 

 

    

 

Figura 12 – (A) SDS-PAGE e (B) Western Blot das fracções obtidas na 

cromatografia com um gradiente de 0.3 M SA/0.2 M CS – 0.05 M SA/CS 
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– Tampão Tris-HCl 10 mM pH 7,8. I – Concentração de fracções 

recolhidas a 0.3 M SA/0.2 M CS; II – Concentração de fracções 

recolhidas a 0.05 M SA/0.05 M CS; III – Concentração de fracções 

recolhidas com tampão Tris-HCl. 

 

De seguida, foram testadas concentrações de sal mais 

baixas para promover a ligação da enzima, 0.1 M SA/0.1 M 

CS, e verificou-se que, apesar de ser eliminada uma proteína 

contaminante bastante significativa de peso molecular 

semelhante à hSCOMT, esta não se ligava completamente ao 

suporte butil com a força iónica aplicada (Figura 13 e 14). 

 

 

Figura 13 - Perfil cromatográfico de um lisado de E. coli no suporte 

butil com um gradiente por passos de 0.1 M SA/0.1 M CS até 0 M com 

tampão Tris. 
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Figura 14 – (A) SDS-PAGE e (B) Western Blot das fracções obtidas na 

cromatografia com um gradiente de 0.1 M SA/CS – Tampão Tris-HCl 10 

mM pH 7,8. I – Concentração de fracções recolhidas a 0.1 M SA/CS; II 

– Concentração de fracções recolhidas no 1º pico de eluição com tampão 

Tris-HCl; III – Concentração de fracções recolhidas no 2º pico de 

eluição com tampão Tris-HCl. 

 

 

Tendo em conta que a diminuição da temperatura na 

HIC leva a uma diminuição na força das interacções 

hidrofóbicas, a aplicação de temperatura baixa num sistema de 

dois sais no isolamento de hSCOMT poderá promover a 

eliminação de contaminantes e auxiliar a estabilização desta 

enzima termolábil. Portanto, na estratégia inicial (0.3 M SA/0.2 
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M CS – 0.1 M SA/0.1 M CS – Tris) procedeu-se à redução da 

temperatura para 5ºC durante o passo intermédio, o que permitiu 

recuperar totalmente a hSCOMT no pico de eluição com 0 M de 

sal, sem perda da proteína alvo nos passos intermédios (Figura 

15 e 16). 

 

 

Figura 15 - Perfil cromatográfico de um lisado de E. coli no suporte 

butil com um sistema de dois sais e um gradiente por passos de 0.3 M 

SA/0.2 M CS, seguido de um passo intermédio de 0.1 M SA/CS até 0 M 

com tampão Tris. Após eluição no passo intermédio, a temperatura é 

reduzida para 5ºC. 
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Figura 16 – (A) SDS-PAGE e (B) Western Blot das fracções obtidas na 

cromatografia obtida com um gradiente de 0.3 M SA/0.2 M CS - 0.1 M 

SA/0.1 M CS (5ºC) – Tris-HCl 10 mM pH 7,8 (5ºC). (I) Concentração de 

fracções recolhidas a 0.3 M SA/0.2 M CS; (II) Concentração de fracções 

recolhidas a 0.1 M SA/0.1 M CS – pico 1; (III) Concentração de fracções 

recolhidas a 0.1 M SA/0.1 M CS – pico 2; (IV) Concentração de fracções 

recolhidas a 0.1 M SA/0.1 M CS a 5ºC; (V) Concentração de fracções 

recolhidas com Tris-HCl 10 mM pH 7,8 a 5ºC. 

 

Tendo em conta os resultados obtidos no ensaio anterior, 

todo o passo cromatográfico foi posteriormente submetido à 

temperatura de 5ºC, permitindo a eliminação de contaminantes 

existentes em estratégias anteriores, assim como a retenção total 

de hSCOMT a 0.3 M SA/0.2 M CS e a sua eluição completa 

com tampão (Figura 17 e 18). A marcação de imunoreactividade 

para a proteína hSCOMT visualizada no Western blot indica 
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uma banda na zona dos 25 kDa, peso molecular aproximado da 

enzima alvo, no passo de eluição com tampão Tris e outras 

bandas que deverão corresponder a agregados da proteína 

(Figura 18B). 

 

 

 

Figura 17 - Perfil cromatográfico de um lisado de E. coli no suporte 

butil com um sistema de dois sais e um gradiente por passos de 0.3 M 

SA/0.2 M CS, seguido de um passo intermédio de 0.1 M SA/ 0.1 M CS 

até 0 M com tampão Tris. Todo o passo cromatográfico foi realizado a 

5ºC. 
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Figura 18 – (A) SDS-PAGE e (B) Western blot da estratégia de dois sais 

aplicado no suporte butil. (I) fracção recolhida a 0.3 M SA/0.2 M CS; (II) 

fracção recolhida a 0.1 M SA/0.1 M CS – pico 1; (III) fraccção recolhida a 

0.1 M SA/0.1 M CS – pico 2; (IV) fracção recolhida a tampão Tris-HCl 10 

mM pH 7,8. ; (V) Fracção recolhida com Tris-HCl 10 mM pH 7,8 a 5ºC. 

 

 

Tendo em conta os resultados obtidos, as concentrações 

de sal foram ainda reduzidas no passo de ligação e no passo 

intermédio, mantendo a temperatura baixa ao longo de toda a 

estratégia. Através da análise de Western blot, verficou-se uma 

retenção parcial da hSCOMT com 0.2 M SA/0.1 M CS, que 

levou a perdas da enzima no passo de adsorpção e no passo 

intermédio 0.1 M SA/0.05 M CS (Figura 19 e 20). 
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Figura 19 - Perfil cromatográfico de um lisado de E. coli no suporte 

butil com um sistema de dois sais e um gradiente por passos de 0.2 M 

SA/0.1 M CS, seguido de um passo intermédio de 0.1 M SA/0.05 M CS 

até 0 M com tampão Tris. Todo o passo cromatográficofoi realizado a 

5ºC. 

 

Através da análise electroforética e de Western blot de 

todos os sistemas de dois sais aplicados, alcançou-se a melhor 

estratégia no suporte Butil (figura 20). 

 

 

 

 
Figura 20 – Melhor estratégia conjugando um sistema de dois sais e 

temperatura de 5ºC, desenvolvida no suporte hidrofóbico Butil -

Sepharose. 
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A estratégia desenvolvida permitiu a retenção total de 

hSCOMT, assim como a sua eluição completa com a 

diminuição da força iónica até zero. Esta eluição é feita num 

único pico (III), em 3 fracções correspondentes ao topo e à 

fase descendente do pico, que apresentam uma pureza 

bastante mais elevada que os passos cromatográficos 

anteriores (Figura 21 e 22). 

 

 

Figura 21 - Perfil cromatográfico de um lisado de E. coli no suporte 

butil com um sistema de dois sais e um gradiente por passos de 0.3 M 

SA/0.2 M CS, seguido de um passo intermédio de 0.1 M SA/CS até 0 M 

com tampão Tris. Todo o passo cromatográfico foi realizado a 5ºC.  
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Figura 22 – SDS-PAGE da estratégia de dois sais aplicada no suporte butil. 

(L) Alíquota recolhida após a lise bacteriana; (I) Concentração de fracções 

recolhidas a 0.3 M SA/0.2 M CS; (II) Concentração de fracções recolhidas a 

0.1 M SA/CS; (III) fracções mais “activas” recolhidas a 0 M de sal. 

 

Os valores de actividade específica e factor de purificação 

obtidos nesta estratégia são apresentados na tabela seguinte.  

 

Tabela 6 – Valores de actividade, factor de purificação e recuperação da 

melhor estratégia de dois sais desenvolvida no suporte butil.  

Amostra 

Actividade 

Específica 

(nmol/h/mg 

proteína) 

Actividade 

Total 

(nmol/h) 

Factor de 

purificação 

(fold) 

Recuperação 

(%) 

Lise 545,86 40465,72 1 100 

Fracção 3 21,04 65,79 0,04 0,16 
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Fracção 4 155,94 771,18 0,29 1,91 

Fracção 5 596,55 390,90 1,09 0,97 

 

Embora seja atingido um grau de pureza bastante 

aceitável nesta estratégia, observou-se uma quebra acentuada 

da actividade como se pode observar em cromatogramas de 

actividade (Figura 23). Este facto poderá estar relacionado 

com a concentração elevada de CS (200 mM) usada para 

promover a adsorpção de hSCOMT ao suporte. De facto foi 

observada uma quebra acentuada na actividade de hSCOMT 

(57%) no contacto com 100 mM de CS durante 1 hora em 

gelo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Cromatogramas de actividade obtidos na melhor estratégia 

de dois sais com gradiente por passos aplicada no suporte butil. O pico 

de metanefrina está assinalado com uma seta. Cromatograma 1 – 

Alíquota recolhida após lise bacteriana; Cromatograma 2 – Fracção 5 

recolhida no pico de eluição a 0 M de sal. 

1 2 
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A adição de estabilizadores proteicos poderá auxiliar 

na recuperação da estrutura nativa da enzima, permitindo 

alcançar uma maior estabilização de hSCOMT e, 

consequentemente, obter níveis de actividade satisfatórios. 

Portanto, adicionaram-se estabilizadores proteicos, DTT na 

concentração de 20 mM e glicerol 86-88%, após o passo 

cromatográfico. Posteriormente, a concentração de DTT foi 

aumentada para 50 mM, no entanto não houve melhoria 

significativa dos níveis de actividade obtidos. 

 

4.2.2. OCTIL-SEPHAROSE 

O aumento da cadeia n-alquil do ligando origina um 

aumento na hidrofobicidade do suporte e, consequentemente, 

são requeridas menores concentrações de sal para promover 

as interacções hidrofóbicas. Tendo em conta os resultados 

obtidos no suporte Butil, optou-se por implementar uma 

estratégia com um sistema de dois sais e baixa temperatura 

num adsorbente mais hidrofóbico, Octil-Sepharose. Portanto, 

foram usadas as concentrações de 50 mM SA/50 mM CS 

para promover a adsorpção da proteína, seguindo-se a eluição 

com a passagem do tampão Tris-HCl 10 mM pH 7,8. Nestas 
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condições, verificou-se a retenção completa de hSCOMT 

com estas concentrações de sal e a eluição total com tampão 

Tris-HCl (Figuras 24 e 25). 

 

 

Figura 24 - Perfil cromatográfico de um lisado de E. coli no suporte 

octil com um sistema de dois sais e um gradiente por passos de 50 mM 

SA/CS até 0 M com tampão Tris. 

 

 

 

Figura 25 – Western blot de estratégia de dois sais aplicada no suporte Octil: 

(I) Concentração de fracções recolhidas a 50 mM SA/CS; (II) Concentração 

de fracções recolhidas na eluição com Tris-HCl. 
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Tendo em conta os resultados obtidos, a força iónica 

do passo de ligação foi reduzida para 25 mM SA/ 25 mM CS, 

o que permitiu a ligação total da enzima à matriz e a eluição 

completa com 0 mM de sal (Figura 26 e 27). O western blot 

apresenta outras bandas com imunoreactividade para 

hSCOMT que deverão corresponder a agregados ou ligações 

não-específicas. 

 

 

Figura 26 - Perfil cromatográfico de um lisado de E. coli no suporte 

octil com um sistema de dois sais e um gradiente por passos de 25  mM 

SA/25 mM CS até 0 M com tampão Tris. 
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Figura 27 – Western blot de estratégia de dois sais aplicada no suporte Octil: 

(I) Concentração de fracções recolhidas a 25 mM SA/25 mM CS; (II) 

Concentração de fracções recolhidas a 0 mM de sal. 

 

Dado que nesta matriz a enzima liga com 

concentrações basais de sal, a temperatura do sistema 

cromatográfico foi reduzida em ambas as estratégias 

descritas anteriormente, embora em passos diferentes, de 

forma a estabelecer as condições limite que permitem a 

adsorpção no suporte Octil. Assim, a estratégia que inclui a 

ligação com 50 mM SA/CS foi realizada totalmente a 5ºC, 

levando à perda de hSCOMT no primeiro passo (Figura 28 e 

29), provavelmente devido à perda de selectividade do 

suporte pela diminuição da temperatura. 
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Figura 28 - Perfil cromatográfico de um lisado de E. coli no suporte 

octil com um sistema de dois sais e um gradiente por passos de 50 mM 

SA/50 mM CS até 0 M com tampão Tris. O passo cromatográfico foi 

realizado a 5ºC. 

 

 

 

Figura 29 – Western blot de estratégia de dois sais aplicada no suporte Octil: 

(I) Concentração de fracções recolhidas a 50 mM SA/CS a 5ºC; (II) 

Concentração de fracções recolhidas a 0 mM de sal, a 5ºC. 
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Por outro lado, na estratégia de adsorpção com 25 

mM SA/CS, apenas o passo de eluição é efectuado a 

temperatura reduzida. A ligação à temperatura ambiente com 

estas baixas concentrações de sal manteve a capacidade da 

matriz para reter completamente a enzima, que eluiu 

posteriormente a 0 mM (Figura 30 e 31). 

 

 

Figura 30 - Perfil cromatográfico de um lisado de E. coli no suporte 

octil com um sistema de dois sais e um gradiente por passos de 25 mM 

SA/25 mM CS até 0 M com tampão Tris. O passo de eluição a 0 M de sal 

foi realizado a 5ºC. 
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Figura 31 – Western blot de estratégia de dois sais aplicada no suporte Octil: 

(I) Concentração de fracções recolhidas a 25 mM SA/CS, à temperatura 

ambiente; (II) Concentração de fracções recolhidas a 0 mM de sal, a 5ºC. 

 

 

Através da análise electroforética e de Western blot de 

todos os sistemas de dois sais aplicados, alcançou-se a melhor 

estratégia no suporte Octil (figura 32). 

 

 

 

 

Figura 32 – Melhor estratégia conjugando um sistema de dois sais e 

temperatura de 5ºC, desenvolvida no suporte hidrofóbico Octil-

Sepharose. 
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Esta estratégia permitiu a retenção de hSCOMT a 

concentrações basais de sal e a eluição ocorre num único 

pico cromatográfico, maioritariamente dividida em 3 

fracções, correspondentes ao topo e fase descendente do pico 

(Figura 30 e 33), tal como acontecia na melhor estratégia no 

suporte butil. Esta tendência de eluição de hSCOMT poderá 

envolver diferentes estados de adsorpção, formação de 

dímeros ou trímeros ou algum tipo específico de interferente. 

Através da análise da electroforese, verifica-se uma pureza 

crescente das fracções consecutivas obtidas com 0 mM de sal 

(Figura 33). 

 

 

 

 

Figura 33 – SDS-PAGE da estratégia de dois sais optimizada e aplicada no 

suporte octil. (I) Concentração de fracções recolhidas a 25 mM SA/25 mM 

CS; (II) fracções com maior actividade recolhidas a 0 M de sal. 
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Esta estratégia permitiu ainda obter fracções de hSCOMT 

com elevados níveis de actividade, como se pode observar na 

tabela 7. 

 

Tabela 7 – Valores de actividade, factor de purificação e recuperação da 

melhor estratégia de dois sais desenvolvida no suporte octil.  

Amostra 

Actividade 

Específica 

(nmol/h/mg 

proteína) 

Actividade 

Total 

(nmol/h) 

Factor de 

purificação 

(fold) 

Recuperação 

(%) 

Lise 316,11 28649,41 1 100 

Fracção 4 

(pico II) 
711,14 1400,75 2,25 4,89 

Fracção 5 

(pico II) 
1671,56 1324,81 5,29 4,62 

Fracção 6 

(pico II) 
1215,40 477,12 3,84 1,67 

Fracção 7 

(pico II) 
1667,99 335,53 5,28 1,17 

 

 

4.2.3. PASSO DE PRECIPITAÇÃO COM SA 

Para simplificar o processo de recuperação da proteína, 

poderá ser necessário concentrá-la a partir do lisado celular de 

E. coli por precipitação com SA, por ser um agente bastante 
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poderoso na indução de precipitação proteica e extremamente 

eficiente na remoção de impurezas celulares do hospedeiro, 

como ácidos nucleico e proteínas nativas. Embora tenha sido 

descrito como eficiente, permitindo uma recuperação proteica 

elevada (Lotta et al., 1995), têm havido alguns dados que 

indicam a labilidade da COMT após o passo de precipitação por 

SA (Tilgmann e Kalkkinen, 1990; Nunes et al., 2009 - 

submetido ao Journal of Chromatography B). 

É importante notar que este trabalho incluía um passo de 

precipitação com SA após a lise bacteriana. No entanto, quando 

as melhores estratégias aplicadas nos suportes foram 

caracterizadas em termos de actividade enzimática de hSCOMT, 

verificou-se que o passo de precipitação levava à quebra total da 

actividade da enzima. Portanto, a partir desse momento, esse 

passo foi omitido do processo de purificação e o volume 

adicionado no início da lise passou a ser de 10 mL de tampão de 

lise, em vez de 20 mL, que foi directamente injectado no 

sistema de FPLC. 
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4.2.4. COMPARAÇÃO ENTRE ESTRATÉGIAS HIC 

 

Verificou-se que, com a utilização de sistemas de dois 

sais optimizados, ambos os suportes permitiam a ligação e a 

eluição completa de hSCOMT num único pico cromatográfico. 

No entanto, a resina octil-sepharose requereu menores 

concentrações de sal (25 mM SA e CS) que a butil-sepharose 

(300 mM SA e 200 mM CS) para promover a ligação completa 

da enzima ao suporte. De facto, o aumento da cadeia n-alquil 

dos ligandos da fase estacionária leva ao aumento na 

hidrofobicidade e na força das interacções, permitindo assim o 

uso de menor força iónica para promover essas mesmas 

interacções. Embora o suporte butil apresente uma selectividade 

mais elevada e permita uma maior eliminação de proteínas 

contaminantes, foram necessárias maiores concentrações de SA 

e CS, que poderiam provocar uma inactivação parcial de 

hSCOMT e, consequentemente, resultar em menores níveis de 

actividade (tabela 8). Por outro lado, a temperatura de 5ºC 

aplicada ao longo de todo o passo cromatográfico levou à 

diminuição dos níveis de recuperação da enzima. 

 Já no suporte octil, a diminuição de temperatura apenas 

no passo de eluição permitiu obter uma recuperação substancial 
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de hSCOMT, além de reduzir a formação de agregados da 

enzima, contribuindo assim para a obtenção de elevados níveis 

de actividade enzimática (tabela 8). 

 

Tabela 8 - Comparação entre a melhor estratégia de cada matriz, em termos 

de actividade específica e factor de purificação. 

Suporte Estratégia HIC 

Actividade 

Específica 

(nmol/h/mg 

proteína) 

Factor 

Purificação 

(fold) 

Butil 
(0.3M SA/0.2M CS – 0.1M SA/0.1M CS 

– Tris) 5°C 
596.6 1.1 

Octil 
0.025M SA/0.025M CS (T amb.) – Tris 

(5°C) 
1668 5.9 

 

 

Foi adicionalmente alcançado um grau de pureza muito 

elevado neste suporte, apenas comparável com o grau de pureza 

obtido em estudos anteriores após dois passos cromatográficos, 

HIC em suporte butil-sepharose e cromatografia de filtração em 

gel. Além disso, foi conseguida uma redução dos níveis de SA 

na fase móvel em 96% relativamente às concentrações usadas 

em estudos anteriores, de 0.6M para 0.025M (tabela 9). 
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Portanto, a estratégia HIC recorrendo a um sistema de 

dois sais com concentrações basais de SA e CS e temperatura de 

5ºC no passo de eluição aplicado num suporte octil permitiu a 

eliminação de um número elevado de contaminantes, auxiliou a 

eluição de hSCOMT monomérica num único pico 

cromatográfico e reduziu a degradação de hSCOMT provocada 

por maiores quantidades de SA. Portanto, este processo de 

purificação apresenta uma melhoria relativamente a estratégias 

anteriores HIC em termos de níveis de actividade específica e 

grau de pureza (tabela 9). 

 

Tabela 9 – Comparação entre estratégias HIC para processos de isolamento 

de COMT em termos de conteúdo total de proteína, valores de actividade 

específica e factor de purificação. 

Suporte 
Estratégia HIC 

    

Proteína  

(mg) 

Actividade 

Específica 

(nmol/h/mg) 

Factor 

Purificação 

(fold) 

Butyl 
0.6M SA – 0.2M SA – 0M SA 

(temp. amb.)
 

5 1688 1.8 

Octyl 0.6M SA – 0M AS (temp. amb.) 13 677 1.5 

Octyl 
0.025M SA/ CS – 

(5ºC) 0M SA/CS
 

3 1668 5.9 
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Perante os resultados obtidos na matriz octil, foi 

estudada a integração desta estratégia num processo global de 

purificação de hSCOMT. Este processo deveria incluir em 

primeiro lugar a melhor estratégia desenvolvida no suporte octil, 

seguido da estratégia HIC em suporte butil: 0.6 M SA – 0.2 M 

SA – 0 M AS (Passarinha et al., 2008) (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Esquema da integração do processo de purificação de hSCOMT. 

 

Os resultados apresentados pela combinação destas duas 

estratégias não foram satisfatórios, dado que os níveis de 

actividade e o grau de pureza não ultrapassaram os níveis 

obtidos com a utilização apenas da estratégia aplicada na coluna 

Octil (tabela 10). Como são efectuados dois passos 

cromatográficos, era de esperar que as fracções de hSCOMT 

recolhidas a 0 M SA na coluna Butil apresentassem valores 

Octil-Sepharose 

25 mM SA/CS  (5ºC) 0 mM SA/CS 

Butil-Sepharose 

0.6 M SA  0.2 M SA  0 M 

SA 
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superiores de actividade específica e uma maior pureza. Seriam, 

portanto, necessárias optimizações futuras de modo a contornar 

esta situação. 

 

Tabela 10 – Comparação entre valores de actividade específica e factor de 

purificação após a estratégia Octil-Butil. 

Passo 
Actividade Específica 

(nmol/h/mg proteína) 

Factor de 

Purificação 

Octil 1668 5.9 

Butil 1633 3,4 
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5. CONCLUSÃO 

 

A instabilidade apresentada pela hSCOMT torna 

necessário o desenvolvimento de estratégias de purificação 

simples e rápidos que respeitem a natureza lábil da enzima de 

modo a permitir a obtenção de hSCOMT altamente pura e 

activa. Este trabalho tinha como principal objectivo a 

implementação de um sistema de dois sais, com SA e CS, aliado 

a varições de temperatura no sistema cromtográfico, numa 

estratégia de isolamento de hSCOMT com recurso a HIC. 

Os dois suportes hidrofóbicos estudados, octil- e butil-

Sepharose, diferiam em termos de hidrofobicidade e, 

consequentemente, iriam necessitar de diferentes concentrações 

de sal para promover a adsorpção de hSCOMT na matriz. De 

facto, foi requerida uma maior força iónica no suporte butil (200 

mM CS) que levou à inactivação parcial de hSCOMT e a níveis 

de actividade enzimática reduzida. Por outro lado, o uso de 

concentrações basais de SA e CS no suporte octil demonstrou 

ser uma estratégia eficiente e uma boa alternativa às estratégias 

com recurso apenas a SA, no que toca à eliminação de 

contaminantes e à redução de agregação. Com a incorporação de 
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CS nesta estratégia, os níveis de SA foram reduzidos em 96%, 

diminuindo a possível degradação provocada por elevadas 

quantidades deste sal. Outro factor bastante importante na HIC e 

estudado neste trabalho foi a temperatura. Especificamente, 

nestes ensaios verificou-se que a realização do passo de eluição 

à temperatura de 5ºC permitiu a melhoria dos resultados obtidos 

à temperatura ambiente. 

Assim, a aplicação de sistemas de dois sais, combinados 

com a redução da temperatura do sistema cromatográfico, em 

suportes hidrofóbicos, permite controlar a selectividade da 

adsorpção de interferentes e auxiliar na estabilização de 

hSCOMT, resultando em níveis superiores de actividade e grau 

de pureza. A HIC exibe uma versatilidade que a torna numa 

técnica útil em processos de isolamento de hSCOMT 

recombinante a partir de extractos complexos de fermentação e 

com vantagens adicionais em relação à cromatografia de 

afinidade. 

Para conseguir uma maior estabilização desta enzima 

termolábil, que se poderá traduzir em maiores níveis de 

actividade, no futuro deveriam ser realizados estudos do efeito 

de aditivos, nomeadamente estabilizadores proteicos. 
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Abstract 

 

Sodium citrate (SC) and lower temperatures are effective in 

suppressing aggregation of proteins and may be beneficial to be 

included during purification process. A global Human Soluble 

catechol-O-methyltransferase (hSCOMT) isolation strategy 

based on butyl support with ammonium sulphate (AS) stepwise 

gradient has been proposed to reduce non-specific protein 

contaminants binding, improve selectivity and facilitate 

hSCOMT elution in a one major activity peak. In this work, we 

build upon previous study and application of typical HIC 

sorbents to the effect of dual salt system, AS and SC on the 

binding and elution conditions of recombinant hSCOMT. 

Among the tested isolated salts, suitable combinations of AS 

and SC were effectively used for complete hSCOMT binding 

onto the resins. Specifically in butyl and octyl supports the use 

of, respectively, 300 mM AS / 200 mM SC and 25mM AS / 25 

mM SC in the loading buffer resulted in complete binding of 

COMT. Elution was obtained by decreasing the ionic strength to 

0 M of salt. For the delineate goal, it also favorably increased 

the support chain length while a consequently decrease in the 



 

 

111 Artigo 

dual ionic strength is observed for hSCOMT retention. In the 

presence of dual salt systems octyl media exhibited classic HIC 

behavior, good protein selectivity, an excellent purification 

factor and reduces the denaturation effects of hSCOMT 

observed with higher salt concentrations. Also the inclusion of 

temperature control during the elution step appears 

advantageous for greater activity recovery without enzyme 

aggregation. 

In comparison to other HIC strategies, this study brings a 

relevant improvement in terms of specific activity and 

purification factor. Inclusion of basal SC concentrations during 

binding to the HIC columns resulted in a satisfactory recovery 

and less aggregation even when adsorption was done in the 

presence of AS. These results could allow the prediction of most 

stabilizing conditions in the chromatographic stage for this 

termolabile enzyme, regarding to salt types and therefore 

effectiveness to improve HIC selectivity and desirable purity on 

the target fractions. 
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1. Introduction 

 

Catechol-O-methyltransferase (COMT) is a 24.4 kDa 

magnesium-dependent enzyme widely distributed in mammalian 

tissues and catalyses a site-specific O-methylation on catechol 

substrates, using S-adenosyl-L-methionine (SAM) as a methyl 

donor [1]. This kinetic behaviour leads us to the major 

physiological role of COMT in mammalians, which is the 

elimination of exogenous and endogenous biological active or 

toxic catechols compounds [2]. During the last years this protein 

has been a relevant focus of research, due to the normal brain 

function, especially in the regulation of both the dopaminergic 

and noradrenergic neurotransmitter systems, which has a close 

relationship with a variety of mental disorders, such as Ultra-

Rapid-Cycling Bipolar Disorder [3], Paranoid Schizophrenia 

[4], Obsessive-Compulsive Disorder and Parkinson’s disease 

[5]. Nowadays, inhibitors of COMT are currently used in the 

therapy of Parkinson’s disease [1] and it is well emphasised that 

the enzyme might also be a therapeutic target in other human 

disorders including estrogen-induced cancers [6], schizophrenia 

[7] and hypertension [8]. 
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A wide variety of COMT purification techniques are available 

today, however, several types of chromatography have become, 

respectively, more or less dominant due to their high or lower 

resolution power. In general, most of the COMT purification-

based processes exploited a combination of anion or cation 

exchange chromatography and gel filtration [9, 10]. Though the 

enzyme was resolved with these methods, they are time 

consuming and the combination of several steps results in a 

significant decrease of yield. Furthermore, despite the activity of 

the hSCOMT was found in a single peak from the anion-

exchange chromatography, the fractions were still contaminated 

with bacterial proteins [10]. Also, tagged strategies become 

generic procedures for COMT preparation at laboratory scale 

[11]. Recently, recombinant rat and hSCOMT were purified as 

fusion proteins using affinity techniques [11, 12, 13]. Although, 

the use of tags is well established to simplify the preparation of 

recombinant proteins, removal of tags is desirable for most 

clinical and structural applications to prevent artificial influence 

of the engineered region on protein activity and binding 

properties [14]. In fact, the affinity procedure lead to low 

percentage of COMT recovery due to the removal of the fusion 

peptide, but allows the purification of the rat enzyme in 
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sufficient amounts for crystallization and structure-function 

studies [11]. More recently, hydrophobic interaction 

chromatography (HIC), a powerful technique in modern 

biotechnology for the downstream processing of several 

biomolecules [15], was emerging as an efficient method for 

hSCOMT isolation [16]. Specifically, the attractiveness of this 

purification process lies in part with the stabilizing effects of the 

salt anions used during adsorption and elution with basal salt 

concentrations, ensuring that the enzyme retains its native 

conformation and biological activity [17]. Typical elution 

conditions by stepwise gradients of AS from 0.6 to 0 M 

guarantees an intermediate purification and a suitable hSCOMT 

capturing step from cell culture supernatant.  

It is well described that the selectivity of HIC changes with the 

temperature, the hydrophobicity of the column, and the 

composition of the mobile phase [15]. A better understanding of 

the influences of these factors is essential to establish suitable 

operation conditions and improved HIC performance. In fact, 

some structural changes due protein aggregation and lower 

active COMT yield can be observed in a typical concentration 

step performed previous to HIC [17]. Moreover, the higher AS 

concentrations used in the adsorption stage may lead to the 
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denaturation of more sensitive proteins [18], such as hSCOMT. 

So, for the purification of termolabile proteins, a good 

alternative to AS can be sodium citrate (SC), a biodegradable, 

anti-chaotropic ion described as a powerful protein stabilizer 

[19] and used in the isolation of several biomolecules, such as 

antibodies [20] and small proteins [21]. Also, the temperature of 

the chromatographic system is a crucial factor intended for 

improves HIC selectivity, despite less progress has been 

performed in elucidating the effect of this parameter on COMT 

binding/elution studies. In particular, the enhancement of 

hydrophobic interactions with the adjustment of temperature can 

modify protein conformation and therefore increase or decrease 

the hydrophobic contact area, promoting respectively the protein 

binding or elution from the support [22]. This detail could be 

extremely advantageous in complex protein extracts, such as E. 

coli lysate samples, by promoting the elimination of key 

contaminants and simultaneously stabilizing our target protein. 

Indeed, Lotta and coworkers [23] found that recombinant 

hSCOMT lost 80% of its activity in 30 minutes at physiological 

temperature. Also, qualitatively similar differences between the 

apparent stabilities of two COMT variants have been seen in 

enzyme preparations from a variety of tissues [24]. 
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In this work, emphasis has been placed on the effects of two 

commonly salts (AS and SC), in the mobile phase, in terms of 

hSCOMT retention and elution conditions on typical 

hydrophobic adsorbents commonly employed in laboratory 

routine protocols. Also, we try to highlighting and focus the 

advantageous obtained from the correlation of dual salt systems 

and lower temperatures in HIC, in terms of hSCOMT purity and 

yields achieved in comparison to traditional chromatographic 

strategies described in literature. The data presented, provide 

further insight into the optimization of a HIC step in order to 

stabilize chromatographic conditions for this termolabile 

protein, extremely relevant for numerous biomedical 

applications.   

 

2. Experimental 

 

2.1. Chemicals  

 

Ultrapure reagent-grade water for FPLC was obtained with a 

Milli-Q system (Millipore/Waters). Carbenicillin disodium salt, 

isopropylthiogalactosidase (IPTG), tryptone, yeast extract, 

lysozyme, dithiothreitol (DTT), ammonium sulphate, sodium 
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citrate, tris(hydroxymethyl)aminomethane were obtained from 

Sigma Chemical Co (St Louis, MO). Potassium chloride and 

sodium chloride were supplied by Fluka (Buchs, Switzerland). 

The full range rainbow protein standards used for estimation of 

subunit masses were purchased from GE Healthcare Biosciences 

(Uppsalla, Sweden). Polyclonal rabbit anti-COMT antibody 

affinity purified was produced in BIAL using purified 

recombinant rat COMT [11, 25]. All buffers were prepared 

using ultra-pure water obtained from a Millipore water 

purification unit. All other chemicals were of analytical grade 

commercially available and used without further purification.  

 

2.2. Recombinant hSCOMT expression and recuperation 

 

Escherichia coli BL21-Gold cells containing the expression 

construct (pET101/D-hSCOMT) were grown overnight at 37ºC 

in agar plates with standard LB medium containing 50 µg/mL 

carbanecillin. A single colony was inoculated in 62.5 mL of 

SOB medium with 50 µg/ml carbanecillin in 250 ml shake 

flasks. Cells were grown at 37ºC and 250 rpm until the optical 

density at 600 nm (OD600) reached 2.6; corresponding at middle 
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of log phase. This bacterial preculture was then diluted (1:8) 

using fresh SOB medium (250 mL) in a 1 L erlenmeyer flask, 

since the inoculation volume was fixed to achieve an initial 

OD600nm of 0.2 - 0.3 units. When the OD600nm of culture reached 

0.7 the production of recombinant hSCOMT was induced by the 

addition of IPTG to a final concentration of 1 mM. After a 4 h 

growth at 37ºC, cells were harvested by centrifugation (7000g, 

15 min, 4ºC) and stored frozen at -80ºC until use. Typically a 

250 mg cell pellet was suspended in a standard buffer (150 mM 

NaCl, 10 mM DTT, 50 mM Tris pH 8.0) with protease 

inhibitors (5 µg/mL leupeptin and 0.7 µg/mL pepstatin), 

disrupted by lysozyme treatment (0.5 mg/mL) and followed by 

consecutive freeze (liquid nitrogen at -120ºC) thaw (42ºC) 

cycles [17]. After bacterial lysis, a 10 mL supernatant sample 

was obtained and injected directly in the hydrophobic supports.  

 

2.3. HIC experiments 

 

Unless otherwise stated, all chromatographic separations were 

performed at room temperature on a Fast Performance Liquid 

Chromatography (FPLC) system (GE Healthcare Biosciences, 
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Uppsalla, Sweden). All buffers pumped in the system were 

filtered through a 0.20 µm pore size membrane 

(SchleicherSchuell, Dassel, Germany) and degassed 

ultrasonically. The HIC stationary phases evaluated for the 

application of dual salt systems were Butyl Sepharose 4FF and 

Octyl Sepharose 6FF and were packed according to company 

guidelines, about 22 ml of gel volume into a C 16/20 glass 

column purchased from GE Healthcare Biosciences. These 

supports were studied in order to select the preeminent 

adsorbent in terms of lower salt concentration needed in the 

hSCOMT binding phase. Initially, the soluble protein extract 

was loaded onto a butyl- or an octyl-sepharose column, 

previously equilibrated with 300 mM AS and 200 mM SC at 

5ºC or 25 mM AS and 25 mM CS, in 10 mM Tris-HCl buffer 

pH 7.8, respectively. Specifically, in the octyl support and after 

elution of unretained species, the ionic strength was decreased to 

zero by a stepwise gradient and the chromatographic system 

temperature was lowered to the set point of 5 ºC. However, in 

butyl adsorbent and following several gradient optimizations, 

dual salt concentration was decreased to zero only after an 

intermediate step of 100 mM AS and 100 mM SC. Throughout 

the entire chromatographic run an isocratic elution mode of 1 
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mL/min was applied and the optical density was monitored at 

280 nm, while 4-mL fractions were collected at 0 M of salt and 

stabilized with 20 mM of DTT and 86-88% glycerol and 

evaluated for hSCOMT detection. 

 

2.4. Analytical Methods  

 

Protein content was measured by the Bradford dye-binding 

protein macroassay with BSA as the standards and the 

calibration control samples (100-1000 g/mL). The “active 

fractions” from HIC were further analysed for purity and 

immunoreactivity, respectively by SDS-PAGE and Western 

Blotting. In particular, SDS-PAGE was performed according to 

the method of Laemmli [26] and as previously depicted by [19]. 

Furthermore, the methylating efficiency of recombinant 

hSCOMT obtained from the chromatographic step was 

evaluated by measuring the amount of metanephrine formed 

from epinephrine as substrate, by an electrochemical HPLC 

system [27]. 
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3. Results and Discussion 

 

Up until now, AS has been described as a salt commonly used 

for modulating binding and elution of proteins in HIC. Based on 

the surface tension effects and preferential interactions with 

proteins, AS is considered to be the salt of choice due to its high 

solubility, but other salts, e.g. SC can be used in HIC [28]. 

Nevertheless, proteins may change conformation in the adsorbed 

state under strongly retaining conditions, as indicated by 

multiple or misshapen chromatographic peaks [29], and 

increased solvent accessibility [30, 31]. This can reduce desired 

product recovery and activity levels, compromising the 

applicability of a specific purification method. Initially, 

preliminary control experiments were conducted to analyze the 

effects of sodium citrate in an isolated form or in combination 

with ammonium sulphate on hSCOMT stability.  

The results demonstrated that basal amounts of SC had no 

significant effect on native structure of hSCOMT, as judge by 

the similar activity results achieved in samples with 25 mM of 

SC and negative controls (data not shown). In contrast, higher 

AS concentrations, such as 2 M promotes a considerable 

inhibition of activity. The process seems to be completely 
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irreversible as further highlighted by the flow through of the 

protein samples in PD10 columns. Therefore, lower AS 

concentrations are preferable in a COMT adsorption HIC stage 

as previously described [17]. Also, specific AS and SC amounts 

(25 mM) were chosen for an evaluation on hSCOMT 

conformation changes and consequently in specific activity. In 

these control experiments, hSCOMT proofed to be a stable 

protein after 6 h in contact with the dual salt system at 

laboratory temperature.  

The influence of salt type on protein solubility and protein 

retention for HIC has been extensively discussed by Melander 

and Horvath [32] and Regnier and Fausnaugh [33]. These works 

demonstrated that, in the absence of special binding effects, an 

increase in the salt molality on the mobile phase by the 

application of a salt with a greater molal surface tension will 

improve retention of proteins in HIC. In this stage, we studied 

the applicability of HIC with dual low salt concentrations for the 

capture of hSCOMT from cell culture supernatants. First, 

retention and recovery of hSCOMT were screening on supports 

of a wide range of hydrophobicities in order to assess the critical 

operation conditions. Therefore, several strategies combining 
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AS and SC were tested into two different resins, butyl- and 

octyl-sepharose.  

Specifically, in butyl support it was found that for a complete 

binding of hSCOMT the mobile phase should contained 300 

mM AS and 200 mM SC. Total elution without no enzyme 

losses, was only achieved with Tris, after an intermediate step of 

100 mM AS and 100 mM SC. In contrast, the application of 

octyl matrix lead to an accentuated decrease of ionic strength 

necessary for a complete binding, i.e. hSCOMT was completely 

retained at 25 mM AS and 25 mM SC (Fig. 1). In comparison, 

the salt dependence on enzyme adsorption strength was 

observed to be very different in the two supports. Despite butyl 

promotes an attractive selectivity and protein contaminants 

fractionation (data not shown), higher AS and SC concentrations 

were necessary for a complete retention which can lead to a 

partial hSCOMT inactivation. In contrast, the dual salt 

adsorption concentration decreases drastically in octyl support, 

with the major hSCOMT retained fractions remaining in the 

active conformation. 

Typically in octyl experiments, the desorption of protein at 0 M 

of salt from the surface occurred  in three major fractions, 

indicating a common tendency of hSCOMT previously reported 
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by our work (Passarinha et al., 2008). Indeed, this elution profile 

in a multiple peak tendency can be related to different 

adsorption faces, some sample contaminants, dimer and trimer 

formation. In reality, additional bands of the expected molecular 

weight (24.4 kDa) were detected by western blot analysis (Fig. 

2B), confirming the presence of dimeric aggregates. The blot 

also confirms the absence and total COMT retention at 100% of 

buffer A, while a strong signal obtained at 0% confirms its 

complete elution (Fig. 2B). The active fractions referring to the 

second peak (Fig. 1) were analyzed in a SDS-PAGE (Fig. 2A) 

for studying the proteins contaminants profile. In the three 

fractions collected from octyl resin, the target protein migrated 

as a single protein band corresponding to the molecular mass of 

24.4 kDa. Using these operating conditions, we achieved an 

increasing purification of the target protein, as judged from the 

analysis of the fractions with the highest levels of activity (Fig. 

2A). In order to enhance COMT’s stability throughout the 

purification process protein stabilizers (DTT 20 mM and 

glycerol 86-88%) were added in fractions collected with buffer 

B. The fractions were further evaluated for hSCOMT activity. 

Activity assays reveal that positive hSCOMT fractions (Fig. 2A, 
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retained fractions) were identified in the top and descending 

portion of the elution peak. 

Ueberbacher and co-workers [34] depicted that temperature had 

an impact on the extent of conformational change of model 

proteins on Butyl support. Indeed the percentage of unfolded 

protein increased exponentially with increasing temperature at 

lower AS concentrations. On the basis of these comments, it is 

expected that a decreasing of temperature within certain limited 

ranges (10 ºC to 5 ºC) during the HIC step, could affect 

selectivity and additionally improve hSCOMT folding. Initially, 

the purification step was performed onto the butyl resin over 5 

ºC during all the chromatographic run. From these experiments, 

the elution profiles obtained at 200 mM of SC and 300 mM of 

AS to 0 M of salt lead to flow through fractions with a 

considerable presence of hSCOMT. Regardless of this new 

strategy allow us to resolve the protein mixture to an acceptable 

purity degree, the process resulted in a weaker binding of the 

target protein and consequently a decrease in hSCOMT yields. 

In the case of the octyl support, the temperature was decreased 

to 5 ºC in the elution step due to the lower dual salt 

concentrations applied in the adsorption stage. It was observed 

that manipulation of temperature at 0 M of salt lead to an 
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accurate fold of COMT upon recovery and less aggregation, 

which allow us a significant improvement on COMT activity 

results. Also the purity of the enzyme fractions were improved 

considerably versus the hSCOMT samples obtained from butyl.   

In table 1 we depicted an overview of several stepwise salt 

strategies on commonly HIC adsorbents performed at 

laboratory temperature and 5ºC. Previously we have observed 

that the butyl adsorbent removes the majority of host 

contaminant proteins and so, highly active hSCOMT fractions 

can be obtained (Table 1). Although the main protein was 

captured successfully in the butyl resin from the lysate 

feedstock, a lower purification factor (1.5-fold) was attained 

with a total protein recovery estimated of 14%. In general, when 

the HIC step was performed as an AS gradient stepwise at 

laboratory temperature, the salt dependence of adsorption 

strength in hSCOMT retention and purification factor were very 

similar into butyl and octyl. It is well described that the ligand 

type and its media surface density influence both the selectivity 

and the protein binding capacity. Indeed in octyl at 0.6 M to 0 M 

of AS, the recovery of proteins interferents increased as proved 

by the drop off in hSCOMT activity levels. Also in both 

supports with AS gradients the aggregate enzyme contents could 
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be high [17]. Based on these observations, one should adjust and 

reduced the AS concentration, maintaining the ionic strength in 

the mobile phase by the incorporation of SC at appropriate 

concentrations. 

Therefore after several adjustments we found that, an octyl 

support performed with a dual salt system promotes the 

reduction in the levels of host cell proteins from 91 mg to 3 mg 

in active enzyme fractions eluted at 0% of salt. Also it can be 

observed that the increase in hSCOMT activity is more 

pronounced when the dual salt strategy is applied (Table 1). 

Indeed, in the presence of lower AS and SC concentrations, 

monomeric hSCOMT persists for longer time, indicating a 

highly stability. Furthermore, substituting butyl for octyl with 

AS and SC, a substantial enhance in the purification factor is 

observed (Table 1). This result indicates that a new platform 

approach can be developed for the purification of hSCOMT, in 

which butyl (AS gradient) or gel filtration follows the octyl 

adsorbent with a dual salt gradient in the downstream process. 

Indeed with this approach, we showed that an adequate 

concentration of AS and SC in HIC step, reduce the binding of 

interferents host proteins, facilitates the elution of monomeric 
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COMT and inhibit deleterious effects of higher AS amounts on 

the enzyme structure and subsequent inactive aggregation. 

 

4. Conclusions 

 

The low stability of hSCOMT seems to be the crucial parameter 

for the development of a rapid downstream process under 

conditions that maintain native structure and minimizes 

termolability. Therefore, the major goal of this study was to 

discern new operation conditions in typical HIC adsorbents, 

based on dual salt systems and temperature exploitation, for the 

establishment of recombinant hSCOMT isolation protocols. The 

differences in binding processes between the butyl and octyl 

sorbents was characterized essentially by the distinct ligand 

density, leading to distinct values of salt concentrations. As a 

consequence, the adsorption phases at 200 mM of SC in the 

butyl support leads to preferential hSCOMT inactivation and 

lowers activity recoveries. In contrast for the octyl support, 

suitable combinations of AS and SC gradients can be a better 

option than AS stepwise strategies, regarding protein 

interferents elimination and drastically reduction of hSCOMT 

aggregation. Specifically, due to the dual salt tension capacity, a 
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reduction of 96% in the AS contents of the mobile phase can be 

achieved, avoiding salt destabilization over COMT structure and 

consequently drop off in activity recuperation levels. In this 

strategy, another relevant factor is to find out when temperature 

must be altered. Best results were obtained when the 

temperature was decreased to 5ºC in the elution step. In line 

with these findings, HIC in the presence of low dual salt levels 

and appropriate operation temperature suppresses specific 

binding of impurities scheduled in other reported strategies. 

Consequently if necessary, the bound COMT fractions recovery 

from octyl support at 0 M of salt could be applied directly to the 

next purification step without intermediate treatments. 

Therefore, this chromatographic system should be a useful 

technique for purification of recombinant COMT without 

potential denaturation. Indeed, the HIC versatility depicted in 

this work can offers a large spectrum of chromatographic 

strategies for hSCOMT isolation from complex fermentation 

extracts and gained advantage over affinity interaction supports.   
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Table 1 – Comparison of HIC strategies for COMT isolation 

procedures in terms of total protein content, specific activity 

values and purification factor. 

 

 

 

Support 
HIC Strategy 

Specific 

Activity 

(nmol/h/mg) 

Purification 

factor 

(fold) 

Bioactivity 

Recovery 

(%) 

 

Reference 

Butyl 

0.6 M AS – 0.2 M AS 

– 0 M AS (room 

temperature)  

1688 (1) 1.8 14 

 

[17] 

 

Octyl 
0.6 M AS – 0 M AS 

(room temperature)  
677 1.5 22 

 

Data not 

published 

Octyl 

0.025 M AS + 0.025 M 

SC – (5ºC) 0 M AS + 0 

M SC  

1668 (2) 5.9 13 

 

This work 

(1) hSCOMT specific activity before HIC was 518 nmol/h/mg; (2) hSCOMT 

specific activity before HIC was 475 nmol/h/mg.
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Figures 

 

Figure 1 - Chromatographic profile of an Escherichia coli 

lysate extract onto the octyl support with a dual salt system and 

stepwise gradient from 100% to 0% buffer A (buffer A: 

ammonium sulfate and sodium citrate at 25mM in 10mM Tris-

HCl, pH 7.8; buffer B: 10mM Tris-HCl, pH 7.8).  

 

Figure 2 - (A) SDS-PAGE analysis of the retained active 

fractions from octyl sorbent collected at 0% buffer A. (B) 

Western blotting from the (I) pool of unretained fractions (U.F.) 

collected at 100% buffer A and (II) pool of representative 

hSCOMT retained fractions (R.F.) collected at 0% with buffer 

B. 
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Figure 1 
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