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Resumo 
 

 
A cultura milenar do uso dos cogumelos pelos orientais como alimento 

funcional e medicinal tem chegado progressivamente ao ocidente, levada pelo anseio 

da população na busca de uma alimentação mais saudável. Além disso, a comunidade 

científica tem revelado por meio de publicações, descobertas importantes em relação 

ao valor nutritivo e às atividades terapêuticas dos cogumelos. 

Como uma contribuição para um melhor conhecimento das propriedades 

destes fungos, neste trabalho, estão sendo abordados os estudos realizados com o 

cogumelo Agaricus blazei Murill cultivado no Brasil em duas regiões distintas: Piedade, 

no Estado de São Paulo e Guaramiranga, no Estado do Ceará. 

Na primeira etapa, os estudos foram voltados para o cogumelo cultivado no 

Ceará (Cog-Ce). Os resultados das análises espectroscópicas (FTIR e RMN) 

mostraram que os polissacarídeos purificados e frações (F1 a F4) apresentam 

características da presença de carboidratos e proteínas. Na seqüência em que o 

fracionamento foi realizado, através de precipitações sucessivas em etanol, observou-

se nos espectros FTIR uma redução do teor de carboidratos e aumento no conteúdo 

protéico. Espectros de absorção molecular das amostras indicaram a ausência de 

proteína livre nos polissacarídeos purificados e suas frações, o que aponta para a 

existência de ligação efetiva entre carboidrato e proteína, característica dos 

proteoglucanos. As análises revelaram a presença de glucanas de configurações        

β1→6) e α(1→4), sendo a primeira de conteúdo mais representativo. O 

monossacarídeo glicose foi predominante entre os açúcares presentes e o elemento 

mineral fósforo foi o maior constituinte entre os elementos analisados. 

O estudo dos polissacarídeos purificados e frações isolados do Agaricus 

blazei Murill cultivado em São Paulo (Cog-SP) foi realizado em uma segunda etapa do 

trabalho. Os polissacarídeos purificados isolados, após análise dos constituintes, 

foram caracterizados e suas propriedades em solução investigadas, considerando-se 

parâmetros físico-químicos e propriedades reológicas. Além disso, foram realizados 

ensaios biológicos para avaliação quanto a atividades terapêuticas. As análises por 

RMN 1H e 13C evidenciaram a presença de glucanas β(1→6) e α(1→4), sendo 

predominante a glucana β(1→6). A presença de glucanas α(1→4) foi maior em relação 

ao teor apresentado pelo Cog-Ce. O monossacarídeo glicose e o elemento mineral 

fósforo também foram predominantes no Cog-SP, entre os açúcares e os minerais 

presentes, respectivamente. Maior teor de proteína e menor conteúdo de carboidratos 
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foram encontrados para os polissacarídeos purificados do Cog-SP quando 

comparados ao Cog-Ce.  

Glucanas de configuração β(1→6) foram isoladas através de procedimentos 

específicos de purificação com uso de Timol. Análises de FTIR e RMN 1H, 13C e os 

bidimensionais COSY e HMQC confirmaram a pureza do material na configuração      

β(1→6) com indícios de ligação com grupo protéico (proteoglucano).  

                  O estudo dos polissacarídeos purificados em solução mostrou materiais de 

elevadas massas molares. Uma conformação de novelo aleatório foi fortemente 

sugerida pelas medidas de Espalhamento de Luz, sendo, provavelmente, devida à 

presença da proteína e elementos minerais. Baixas viscosidades foram observadas 

nos polissacarídeos quando comparadas às das glucanas tradicionalmente usadas na 

alimentação. Medidas reológicas mostraram o comportamento Newtoniano dos 

materiais. Parâmetros físico-químicos, tais como, tensão superficial e concentração 

micelar crítica (cmc), entre outros, apresentaram-se semelhantes àqueles encontrados 

para polímeros com propriedades tensoativas. Em razão destas características, os 

polissacarídeos purificados foram testados em relação à capacidade de solubilizar o 

fármaco modelo griseofulvina. Os testes preliminares sugerem que esses 

polissacarídeos, na forma de proteoglucanos, em solução, são potencialmente úteis 

para atuar como meio solubilizante para drogas aromáticas. 

                   Os testes biológicos realizados com os polissacarídeos e/ou 

proteoglucanos purificados mostraram que estes apresentam atividades antiviral in 

vitro, pela inibição da replicação do poliovírus e antitumoral in vivo contra o Sarcoma 

180. 
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Abstract 
 

The use of mushrooms as nutritional and medicinal through the milenar 

culture in oriental has arrived progressively in the Occident, take by the necessity of the 

population to search of a more healthy nutrition. Further more, the scientific community 

has revealed through publications, important findings in relation to the nutritional values 

and the therapeutic activities of mushrooms. 

As a contribution for a better knowledge of the properties of this fungus, 

studies are being tackled with Agaricus blazei Murill cultivated in Brazil in two distinct 

regions: Piedade, in the state of São Paulo and Guaramiranga, in the state of Ceará.  

In the first stage, the studies were devoted to the cultivated mushrooms in 

Ceará (Cog-Ce). The results of the spectroscopy analysis (FTIR and NMR) 

demonstrated that the purified polysaccharides and fractions (F1 and F4) showed 

characteristics of the presence of carbohydrates and proteins. After the fractionation 

was completed, through successive precipitations in ethanol, it was observed by the 

FTIR spectrum, a reduction of the carbohydrate content and an increase in the protein 

content. Molecular absorption of the samples indicated the absence of free protein in 

the purificated polysaccharides and its fractions, which point to the existence of the 

effective link between carbohydrate and protein, characteristics of the proteoglucans. 

The analyses revealed the presence of glucans of configuration β(1→6) and α(1→4), 

with the first having the most representative content. The glucose monosaccharides 

were predominant between the sugars present and the mineral phosphorus element 

was the major constituent between the elements analysed. 

The study of the purified polysaccharides and the isolated fractions of the 

Agaricus blazei Murill, cultivated in São Paulo (Cog-SP) were carried out in a second 

stage of the research. The isolated purified polysaccharides, after analyses of the 

constituents, were characterized and its properties in solutions were investigated, 

taking into consideration physical-chemical parameters and rheological properties. 

Furthermore, biological assays were also carried out for evaluation in the case of 

therapeutic activities. The analyses by 1H and 13C NMR made evident the presence of 

β glucans (1→6) and α(1→4), which the glucana β(1→6) was predominant. The 

presence of glucans α(1→4) were greater in relation to the presented content by Cog-

Ce. The glucose monosaccharides and the mineral phosphorus element were also 

predominants in Cog-SP, in relation to the sugars and the minerals present 

respectively. The greater protein content and the smallest carbohydrate content were 

found for the purified polysaccharides of Cog-SP when compared to the Cog-Ce. 
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Glucans β(1→6) were isolated through the specific purification procedure 

with the use of Timol. FTIR and 1H, 13C NMR and the bidimensional COSY and HMQC, 

confirmed the purity of the material in the β(1→6) configuration, with indication of the 

link to protein group.  

The study of purified polysaccharides in solutions showed compounds with 

high molecular weight. The confirmation of random coils was strongly suggested by 

light scattering, which was, probably, due to the presence of protein and mineral 

elements. Low viscosities were observed in the polysaccharides when compared to 

those of the glucans traditionally used in foods. Rheological measurements 

demonstrated a Newtonian behavior of the materials. Physical-chemical parameters, 

such as surface tension and critical micelle concentration (cmc), as well as others, 

demonstrated similar characteristics to those found for polymers with tensoactive 

properties. Due to these characteristics, the purified polysaccharides were tested in 

relation to the solubilizing capacity using the poorly water soluble drug griseofulvin as a 

model solubilizate. The preliminary test suggest that these polysaccharides, in the 

gluco-protein form, in solution, are potentially useful to act as a solubilizer for aromatic 

drugs.  

The biological test carried out with the purified polysaccharides and/or 

proteoglucans, demonstrated that they present anti-tumoral activities in vitro, through 

inhibition of the replication of poliovirus and anti-tumoral in vivo against the Sarcoma 

180. 
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1. Introdução 
 

 

1.1. Cogumelos 

 

1.1.1. Aspectos gerais 

 

Ao longo dos anos os cogumelos, espécies de fungos (Manzi e col., 1998), 

têm sido utilizados como alimento nutritivo e funcional devido a sua rica composição 

bioquímica constituída de teores significativos de carboidratos, proteínas, lipídeos, 

enzimas, sais minerais e vitaminas (Muchove e Muchove, 1989; Wannet e col., 2000; 

Longvah e Deosthale, 1998; Chang e col., 2001).  

Relatos históricos revelam que a relação do homem com os cogumelos é 

muito antiga e fascinante. Os egípcios acreditavam que era um presente do deus 

Osíris e os faraós os utilizavam como um presente especial. Os antigos romanos o 

chamavam de alimento dos deuses e, por isso, deviam ser servidos apenas em 

ocasiões especiais. Acreditavam que estes chegaram a terra através de raios jogados 

por Júpiter durante uma tempestade (Furlani, 2003).  

Na Grécia antiga os guerreiros acreditavam que os cogumelos proviam 

força e coragem. Os chineses os consideravam o elixir da vida. Os índios mexicanos 

os utilizavam com propósitos terapêuticos e como alucinógenos em rituais religiosos e 

de feitiçarias. As civilizações orientais, por sua vez, consagraram os cogumelos há 

milênios como alimento funcional, usando-os na gastronomia e medicina (Furlani, 

2003).  

No mundo ocidental sua disseminação é mais recente, mas já envolve um 

apreciável número de espécies além do popular “champignon”. Em 1993, a produção 

mundial foi de 1,95 milhões de toneladas, que saltou para 3,19 milhões de toneladas 

em 2003. O Brasil não possui dados oficiais sobre a produção de cogumelos, mas seu 

maior centro produtor localiza-se no Alto Tietê, em São Paulo, na região de Mogi das 

Cruzes (Furlani, 2003). 

Vários fatores contribuem para o aumento da produção. Os cogumelos são 

cultivados em substratos, genericamente chamados de compostos. Para cada espécie 

existe um tipo de composto mais adequado, como por exemplo, palha de cana, 

bagaço de cana, folha da bananeira, serragem, troncos de árvores. O cogumelo é 

inoculado nesse substrato, constituindo economicamente uma cultura que permite a 

reciclagem de diversos resíduos agrícolas e agroindustriais (Boletim técnico, 1999). Do 

ponto de vista nutricional, devido ao alto valor protéico, o cultivo dos cogumelos tem 
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sido apontado como uma alternativa para a oferta de proteínas nos países com altos 

índices de desnutrição.        

Estima-se que existam cerca de 140.000 espécies de cogumelos, das quais 

10%, aproximadamente 14.000 são conhecidas (Wasser, 2002). Atualmente, seis 

gêneros são responsáveis por 90% da produção mundial, são elas a Agaricus, 

Lentinula, Pleurotus, Auricularia, Volvariella e Flammulina (Breener, 1990).  

A comunidade científica, na busca de novas alternativas terapêuticas e 

considerando as divulgações populares, vem demonstrando interesse no estudo dos 

cogumelos. As classes basideomycete e ascomycete são as mais estudadas por 

apresentarem propriedades alimentícias, além de baixa ou nenhuma toxicidade ao 

homem (Mizuno e col., 1997; Bach e col., 1998; Ebina e col., 1998).  

O poder farmacológico dos cogumelos tem sido investigado principalmente 

por pesquisadores japoneses, na tentativa de isolar os princípios ativos do mesmo, 

explorando suas propriedades medicinais em novos fármacos. Como resultados 

dessas investidas científicas, os perfis químicos, bioquímicos e farmacológicos desses 

materiais vêm se estruturando e já os revela como rica matéria-prima para as mais 

variadas atividades terapêuticas. Lactonas imunossupressoras e polissacaropeptídeos 

com imunoatividade (Leung, Fing e Coi, 1997) foram isolados de espécies como a 

Cordyceps militares, tradicionalmente usada na China, para a reabilitação de 

pacientes e na dieta de idosos (Chang e col, 2001). 

Muitas das ações terapêuticas dos cogumelos são atribuídas a substâncias 

constituídas de polissacarídeos, de ligação β-glicosídica, que teriam relação com a 

ação estimulante do sistema imunológico (Mizuno e col., 1990).  

O conteúdo de carboidratos nos fungos está representado principalmente 

por polissacarídeos, com proporções variando de 16 a 85 % da massa seca, sendo os 

mono e dissacarídeos geralmente presentes em baixas proporções (Wannet e col., 

2000).  

As proteínas também têm sido identificadas e representam papel 

importante nos cogumelos. Nas espécies Schizophyllum commune e Lentinus edodes, 

do nordeste da Índia, a concentração de proteínas apresenta-se em torno de 16 e 23 

%, sendo o teor de aminoácidos essenciais de 34 e 39 % (Longvah e Deosthale, 

1998). Outros constituintes de valor nutricional e terapêutico, como minerais de Na+, 

K+, Ca++, Fe++, Mg++, Mn++ e Cu++, têm sido identificados em diversos cogumelos em 

quantidades que variam de 5 a 7 % (Chang e col., 2001).  
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1.2. Agaricus blazei Murill 

 

O cogumelo Agaricus blazei Murill, também conhecido como Cogumelo do 

Sol, Cogumelo Princesa ou Cogumelo Piedade, ou ainda, Agaricus brasiliensis é uma 

espécie de fungo pertencente à classe basideomycete, de ocorrência natural das 

regiões serranas da mata atlântica do sudeste do Brasil, no estado de São Paulo. O 

corpo frutífero é apreciado não somente pelo sabor e textura, mas também por suas 

características nutricionais, com a presença de proteínas (40 a 45 %), carboidratos (35 

a 45 %), fibras (3 a 4 %), cinzas (5 a 7 %), bem como, de vitaminas do complexo B, 

ergosterol, fosfolipídios, ácidos graxos poliinsaturados e lectinas (Manzi e col., 1999).  

Relatos indicam que as pesquisas com este cogumelo foram iniciadas na 

década de 60, por um estudioso autônomo, Senhor Takatoshi Furumoto. Segundo 

estes relatos, amostras do cogumelo foram enviadas para o Japão, pelo mesmo 

estudioso, onde foram cultivadas e estudadas, sendo identificadas como Agaricus 

blazei Murill (Boletim Técnico, 1999). Atualmente, o Agaricus blazei é cultivado e 

estudado em vários países, sendo considerado uma das mais importantes espécies 

medicinais (Wasser, 2002). Em muitas publicações científicas é comumente 

apresentado como o ‘Cogumelo Brasileiro’ (Camelini e col., 2005). 

 

A classificação botânica do Agaricus blazei Murill é apresentada na Tabela 

1 (Boletim Técnico, 1999). 

 

 

      Tabela 1. Classificação botânica do cogumelo Agaricus blazei Murill  

Reino → Fungi 

Divisão → Basideomycota 

Sub-divisão → Homobasideomycetidade 

Ordem → Agaricales 

Família → Agaricaceae 

Classe → Basideomycetes 

Gênero → Agaricus 

Espécie → Agaricus blazei Murill 

Nome popular → Cogumelo do sol 
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O Agaricus blazei Murill, semelhante aos outros cogumelos da família 

Agaricaceae, possui um corpo bem definido com píleo (chapéu), estirpe (talo ou pé) e 

raízes. O píleo apresenta a parte externa de coloração marrom, possuindo na parte 

interna os esporângios ou lamelas onde formam os esporos. As lamelas são 

protegidas por um véu de coloração creme. As raízes são hifas, modificadas, de 

coloração branca. A Figura 1 ilustra o Cogumelo do Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 Figura 1. Agaricus blazei Murill 

 

 

Os primeiros trabalhos científicos, publicados na década de 70 por 

pesquisadores japoneses, já abordavam sobre a presença de atividade antitumoral de 

polissacarídeos isolados do Agaricus blazei (Ohtsuka e col., 1973). Outros estudos 

também revelaram significativas potencialidades farmacológicas no tratamento de 

doenças como diabetes, hepatite, lupus, asma (Shiao,1994), bem como têm 

demonstrado possuir importante atividade anticancerígena (Ribeiro e col., 2006; 

Kaneno e col., 2004; Ohno e col., 2001)  

 As propriedades deste cogumelo levaram pesquisadores a avaliar as 

ações antitumoral e anticancerígena em cobaias, aplicando metodologias científicas 

(Mizuno e col., 1990). Vários aspectos tais como concentrações de doses ideais e 

nível de toxicidade foram considerados. A maioria dessas pesquisas está direcionada 

na tentativa de relacionar a atividade antitumoral ao polissacarídeo, tendo como 

principal componente a β-glucana e/ou ao complexo proteoglicano, constituintes do 

cogumelo. Muitos estudos realizados com o Agaricus blazei, bem como, com outras 

espécies de cogumelos, sugerem que a presença de glucana com conformação 
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estrutural do tipo β(1→6) é responsável pelas atividades farmacológicas apresentadas 

(Mizuno e col., 1990; Grosev, Bozac e Puppels, 2001; Ukawa, Ito e Hisamatsu, 2000). 

Algumas divulgações chegam a sugerir que a atividade é devida a presença de 

estruturas que apresentam frações β(1→6) com ramificação de cadeia β(1→3). A 

presença de polissacarídeos em configuração β(1→3), α(1→6) e α(1→4), também foi 

citada para esse fungo (Mizuno e col., 1990). As estruturas das principais glucanas, 

com propriedades terapêuticas, incluindo a ação anticancerígena, são apresentadas 

nas Figuras 2, 3, 4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2. Estrutura de glucana em               Figura 3. Estrutura de glucana em 

                configuração ββββ(1→→→→6)                                   configuração αααα(1→→→→6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estrutura de glucana em configuração αααα(1→→→→4) 

 

 

 

 

 

 

              Figura 5. Estrutura de glucana em configuração ββββ(1→→→→3) 
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Muitos trabalhos científicos também associam as atividades farmacológicas 

à presença de complexos proteoglucanos (Mizuno e col., 1997; Bach e col., 1998; 

Ebina e col., 1998; Surenjav e col, 2006; Kawagishi e col., 1990). A natureza da 

ligação química dos proteoglucanos presentes nos cogumelos, entretanto, ainda não é 

totalmente esclarecida. A Figura 6 mostra como, provavelmente, as estruturas 

estariam ligadas formando o complexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                           

Figura 6. Estrutura de um glicoconjugado 

 

 

Polissacarídeos constituídos de heteroglucanas, tais como, 

manogalactoglucanas e riboglucanas (Cho e col., 1999), heteroglicanas 

(polissacarídeos onde o cadeia principal não é composta de glicose), como as 

glucomananas (Hikichi, Hiroe e Okudo, 1999) e  β(1→2 e 1→3)-glucomananas 

(Tsuchida e col., 2001), também foram isolados do Agaricus blazei. As características 

químicas, relativas à composição e estruturação conformacional dessas glucanas, 

proteoglucanas, heteroglucanas e heteroglicanas são dependentes de algumas 

variáveis, tais como, região, forma de cultivo e aspectos como temperatura e umidade, 

que podem levar as respostas farmacológicas diferenciadas.  

Um estudo em diferentes estágios de maturação revelou o incremento em 

glucanas β(1→6 e 1→3) nos dois primeiros estágios e decréscimo no teor dessas 

glucanas no terceiro e último estágio (Cameline e col., 2005). Neste trabalho os 

autores discutiram a importância da observação do estágio de colheita do cogumelo 

para garantir eficiência nos produtos nutracêuticos derivados.  

Durante os anos 80 e 90 a capacidade estimulante do sistema imunológico, 

promovido pelo Agaricus blazei Murill foi estudada. A atividade imunoestimulante e a 

ação antitumoral foram investigadas em diferentes modelos laboratoriais, incluindo os 
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tumores sólidos Sarcoma 180 e Ehrlich (Kawagish e col., 1990; Mizuno e col., 1990; 

Itoh e col., 1994; Ebina e Fujimiya, 1998; Mizuno, 2000). Em teste clínico realizado, o 

extrato aquoso do cogumelo Agaricus blazei foi administrado em 70 pacientes com 

neoplasias malignas localizadas na mama, próstata, ovário, útero, estômago e 

pâncreas, dentre os quais, 43 com a presença de metástase. As análises revelaram 

aumento das células NK, importante componente do sistema imunológico, em 53 dos 

70 pacientes tratados (Gennari, 1999).  

Guterrez e col., 2004, divulgaram efeito antimutagênico de extratos 

aquosos do cogumelo brasileiro in vitro. O grupo utilizou extratos obtidos em várias 

temperaturas (4, 25 e 60oC) de amostras do Agaricus comercializadas em Londrina, no 

Paraná e em Piedade, no Estado de São Paulo. Os resultados mostraram que os 

extratos obtidos a 60oC, de ambos os cogumelos, apresentaram efeito contra a 

mutagenicidade induzida pelo metil metasulfonato (MMS) em células V79 de pulmão 

de hamster chinês. Meloni e col., 2001, também identificaram efeito antimutagênico 

em extratos do Agaricus  blazei cultivado no Brasil.  O tratamento prévio em ratos com 

o extrato aquoso do Agaricus brasileiro mostrou exercer efeito hepatoprotetor contra 

toxicidade e processos hepatocarcinogênicos induzidos por doses moderadas de 

dietilnitrosamina (Barbisan e col., 2002).  

Em estudos epidemiológicos na população da região serrana do Estado de 

São Paulo, onde o cogumelo é nativo, detectou-se baixa incidência de várias doenças, 

inclusive o câncer, bem como males de origem viral e bacteriana. Tal resultado foi 

relacionado com o corrente consumo do cogumelo na dieta habitual da população 

(Wasser e col., 2002) e representa de forma prática a eficiência medicinal desse 

cogumelo.  

 No Brasil, o consumo de cogumelos ainda é uma prática restrita a uma 

pequena parcela da população, decorrente do alto custo de comercialização. O 

aumento na produção pode representar uma queda dos custos e consequentemente à 

acessibilidade da população a esses materiais e aos seus benefícios. 

 

 

1.3. Atividades biológicas de polissacarídeos e glicoconjugados de cogumelos  

 

Cogumelos têm sido intensamente investigados por modelos in vivo e in 

vitro e muitos polissacarídeos com atividades antitumoral e imunomoduladora foram 

identificados e colocados em uso prático (Mizuno, 1996; Wasser e Weis, 1999; 

Ikekawa, 2001). Muitas destas pesquisas foram conduzidas, notadamente no Japão e 

pela comunidade oriental. Ikekawa e col., 1969, foram os pioneiros na divulgação 
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científica da atividade antitumoral de extratos aquosos obtidos de cogumelos. Muitos 

outros trabalhos se seguiram revelando as propriedades excepcionais destes fungos 

(Longvah e Deosthale, 1998; Ukawa, Ito e Hisamatsu, 2000; Lo e Cheung, 2004). Com 

grande destaque, tem sido relatada a atividade antitumoral, apresentada por essas 

substâncias (Wasser, 2002).  

Estudos indicam que os polissacarídeos presentes nos cogumelos são os 

responsáveis por suas atividades farmacológicas. Glucanas de configurações β(1→6 e 

1→3) e α(1→4, 1→6 e 1→3), livres ou conjugadas a proteínas são  citadas como as 

mais importantes (Surenjav e col., 2006; Mizuno e col., 1997; Bach e col., 1998; Ebina 

e col., 1998; Ukawa e col., 2000; Bao e col., 2001). Além destes, outros grupos de 

polímeros, como os polissacarídeos de manose ligados a peptídeos (manoproteínas), 

polímeros de N-acetil glucosamina (quitina) e polissacarídeos constituídos de fucose, 

arabinose e raminose, também têm apresentado atividades terapêuticas (Orleans, 

1997; Sun e col.,2005). Heteropolissacarídeos, tais como manogalactoglucanas, 

riboglucanas, arabinogalactoses, glucomananas, dentre outros, também apresentaram 

propriedades biológicas (Gutiérrez, Prieto e Martinez, 1996; Cho e col., 1999; Zhang e 

col., 1994; Hikichi, Hiroe e Okubo,1999). Atividade antioxidante (Lo e Cheung, 2004) e 

relacionada à redução de colesterol e de açúcar no sangue (Yokoyama e col., 1997), 

além de antimutagenicidade, atividade imunológica (Shamtsyan e col., 2004; Guterrez 

e col., 2004) e atividade antiviral (Faccin, 2006), também têm sido atribuídas aos 

polissacarídeos isolados de cogumelos.  

Mais de 50 espécies de cogumelos têm exibido atividades anticâncer in 

vitro ou em modelos animais (Daba e Ezeronye, 2003). Dados indicam que existem 

cerca de 700 espécies de cogumelos com potenciais propriedades farmacológicas 

(Chang, 1999; Wasser e Weis, 1999; Rishetnikov, Wasser e Tan, 2001). Portanto, os 

cogumelos podem representar uma importante fonte de novos e eficientes produtos 

farmacêuticos (Wesser, 2002).  

O número de frações antitumorais ativas no corpo frutífero de cogumelos 

pode ser notavelmente alto. Como exemplo tem-se o trabalho de Zhuang e col., 1993, 

os quais isolaram 16 frações polissacarídicas de 21 extrações realizadas no Pleurotus 

pulmonarius. Frações solúveis e insolúveis em água constituídas de heteroglucanas e 

heteroglicanas, ligadas a proteínas, demonstraram diferentes níveis de atividade 

antitumoral.  

No Japão, polissacarídeos purificados tornaram-se largamente 

comercializados, destacando-se o lentinana, Schizophyllana e PSK, isolados, 

respectivamente, da Lentinus edodes, Schizophyllum commune e Coriolus versicolor 

(Mizuno, 1995), sendo os dois primeiros constituídos de β-glucana pura e o último de 
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β-glucana ligada à proteína. A maioria dos cientistas tem associado às atividades 

farmacológicas à presença de complexos proteoglucanos (Ebina e col., 1998 e  

Surenjav e col, 2006). A significante contribuição da proteína foi observada pela baixa 

atividade antitumoral proporcionada por glucana β(1→6) após redução do seu 

conteúdo protéico por formólise (Kawagishi e Col., 1990 

Considerando que nos últimos vinte anos foram relatados muitos efeitos 

benéficos dos cogumelos, estudos epidemiológicos têm sido praticados, em 

populações onde o cultivo e consumo são tradicionais, mostrando resultados 

interessantes. Pesquisadores Japoneses observaram que em Nagano, cidade 

japonesa onde o cultivo e consumo do Flammulina velutipes é prática comum, o 

número de mortes devido ao câncer é bem menor que o registrado nas regiões 

vizinhas (Ikekawa, 2001). Observação semelhante foi constatada na população da 

cidade de Piedade, no Brasil, onde o Agaricus blazei Murill faz parte da dieta dos seus 

habitantes (Wasser, 2002). Os autores concluíram que a imunopotencialização é o 

mecanismo que responde pelas atividades de inibição e prevenção do câncer nessas 

populações. 

Os cogumelos mais estudados e classificados como altamente nutritivos e 

fontes de substâncias que apresentam importantes atividades terapêuticas pertencem 

às classes dos basideomicetes e ascomicetes. Os basideomicetes têm se mostrado 

uma fonte ilimitada de polissacarídeos antitumorais e imunoestimulantes (Wesser, 

2002).    
 

 

1.3.1. Procedimentos de extração das substâncias ativas 

   

                  Nos últimos anos, as pesquisas com os cogumelos medicinais promoveram 

o desenvolvimento de vários processos de extração, isolamento, fracionamento e 

purificação dos polissacarídeos e glicoconjugados. Em geral, os esquemas envolvem 

a extração aquosa a 100oC em tempos variados, extração com oxalato de amônio 2% 

e hidróxido de sódio, geralmente a 5% (Mizuno, 1996). A primeira e as duas últimas 

formas de extração resultam em polissacarídeos solúveis e insolúveis em água, 

respectivamente. As etapas de purificação envolvem combinação de técnicas tais 

como lavagem com etanol e acetona concentrados, precipitação fracionada, 

precipitação ácida, cromatografia de troca iônica, filtração em gel e cromatografia de 

afinidade. Basicamente, a cromatografia por troca iônica através de colunas DEAE-

celulose separam polissacarídeos neutros dos ácidos. Polissacarídeos neutros podem 

ser em seguida, separados nas suas frações α e β-glucanas, através de filtração em 

gel e cromatografia de afinidade (Mizuno, 1999). 
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1.3.2. Estrutura e propriedades relacionadas 

 

Os polissacarídeos pertencem a uma classe estruturalmente diferente de 

macromoléculas, sendo polímeros constituídos de resíduos de monossacarídeos 

ligados por unidades glicosídicas. Comparando-se com outros biopolímeros tais como 

proteínas e ácidos nucléicos, os polissacarídeos oferecem alta capacidade de carrear 

informações biológicas, devido a sua grande variedade estrutural, representada por 

estruturas lineares e ramificadas (Sharon e Lis, 1993).  

A enorme variabilidade estrutural dos polissacarídeos lhes proporciona a 

flexibilidade necessária para atuar nos precisos mecanismos regulatórios das 

interações intermoleculares no organismo (Sharon e Lis, 1993).  

Algumas estruturas de glucanas biologicamente ativas têm sido descritas 

como moléculas lineares e/ou ramificadas, com suas cadeias principais compostas de 

glicose unidas por ligações de conformações α ou β, possuindo, quando ramificadas, 

cadeias ligadas em diferentes pontos (Wasser, 2002). O fármaco Shizophyllan, isolado 

do Schizophyllum commune e constituído de glucana β(1→3), apresenta-se com uma 

conformação terciária (Marchessault e col., 1977), assim como o ácido 

glucuronoxilomanana, extraído do corpo frutífero do Tremella fuciformis (Yui e col., 

1995).  

Diferentes estruturas químicas têm sido citadas para as glucanas, sendo 

freqüentes as hetero-β-glucanas (Mizuno e col., 1995), heteroglucanas (Gao e col, 

1996) e β e α glucanas ligadas à proteínas (Kawagishi e col., 1990; Mizuno e col., 

1995). A conformação em tripla–hélice das glucanas β(1→3) tem sido considerada por 

alguns pesquisadores como responsável por sua ação imunoestimulante (Yadomae, 

2000; Maeda e col., 1986) e atividade antitumoral (Yanaki, Ito e Tabata, 1986). Foi 

também observado que a atividade antitumoral pode ser exibida tanto por 

homopolímeros como por complexos heteropolímeros (Ooi e Liu, 1999; Wasser, 2002). 

Outro grupo de polissacarídeos também presentes nos cogumelos são as 

glicanas, caracterizadas pela presença de monossacarídeos diferentes da glicose na 

cadeia principal, sendo classificadas como galactanas, fucanas, xilanas e mananas, 

podendo também se apresentar como heteroglicanas, possuindo cadeias com 

diferentes combinações de monossacarídeos. 

As diferenças apresentadas nas atividades dos polissacarídeos de 

cogumelos podem estar relacionadas com alguns aspectos tais como solubilidade em 

água, tamanho molecular, a presença de ramificação e a forma estrutural. Embora 

seja difícil correlacionar estrutura e atividade antitumoral desses polissacarídeos, 
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Wasser e col., 2002, após observações  do conteúdo publicado, bem como a partir dos 

resultados de suas pesquisas, apontaram algumas correlações, entre estas,  por 

exemplo, que a presença das glucanas nas configurações β(1→3 e 1→6) é necessária 

para a atividade antitumoral. Glucanas com altas massas molares (105 a 107 g/mol) 

parecem mais efetivas que as de massas molares menores (104 e 103 g/mol) (Mizuno, 

1999).  

Na busca da intensificação da atividade antitumoral, modificações químicas 

na estrutura das glucanas têm sido praticadas e descritas na literatura. Modificações 

através de degradação de Smith, envolvendo oxidação, redução e hidrólise, bem como 

a formólise, têm fornecido novos materiais com significativas respostas biológicas, a 

partir dos polissacarídeos dos cogumelos Ganoderma lucidum, Grifola frondosa e 

Tricholoma giganteum (Mizuno, 1996, 1999; Mizuno e col., 1996). Carboximetilação é 

outro método utilizado, geralmente para transformar β-glucanas insolúveis em 

compostos solúveis em água. Glucana do Pleurotus ostreatus carboximetilada exibiu 

efeito imunomodulador, especialmente no aumento da atividade fagocítica (Paulik e 

col., 1996).  

A modificação química de polissacarídeos ramificados, resultando na 

redução da cadeia lateral, também tem sido praticada através da degradação de Smith 

e reações enzimáticas (Kosuna, 1998). A sulfatação é outra forma de modificação 

trabalhada, com o fornecimento de produtos solúveis em água com significativa 

atividade antiviral (Schaeffer e Krylov, 2000). Testes médicos indicaram que o 

Schizohyllan (glucana β(1→3), com um conteúdo de sulfato de 5% pode ser usado 

como um agente anti-HIV no tratamento de pacientes hemofílicos infectados com esse 

vírus (Hirata e col., 1994). A eficiência frente ao vírus da herpes simples tipos 1 e 2 

também tem sido divulgada (Zhang e col., 2004). 

 

 

1.3.3. Fármacos constituídos de princípios ativos isolados de cogumelos  

 

Produtos a base de glucanas ou proteoglucanos isolados de cogumelos 

com indicação terapêutica já são comercializados. Após isolamento do Lentinan a 

partir do Lentinus edodes por Chihara em 1969, muitos testes antitumorais foram 

realizados através de modelos animais e clínicos com esse polissacarídeo, constituído 

de glucana β(1→3). O Lentinan é largamente usado na medicina e como suplemento 

alimentar no Japão e em outros países orientais, bem como, nos Estados Unidos e 

Europa (Wasser, 2002). 
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O PSK, cujo nome comercial é Krestin, constituído de complexo 

proteoglucano isolado do Cariolus versicolor tem demonstrado atividade antitumoral 

em animais com adenosarcoma, fibrosarcoma, melanoma, sarcoma, carcinoma e 

câncer de mama, cólon e pulmão (Sugimachi e col., 1997). Na clínica médica, o PSK é 

usado tanto por via oral como intravenosa no tratamento de vários tipos de câncer, 

associado a quimioterápicos (Stamets, 2000).  

O Schizophyllan, constituído de polissacarídeos isolados do Schizophyllum 

commune, mostrou atividade contra o Sarcoma 180 nas formas sólida e ascítica, bem 

como, contra os sarcomas de Erlich e de Yoshida e o carcinoma de pulmão de Lewis. 

Na clínica humana, estudos provaram sua eficiência no tratamento de pacientes com 

câncer de estômago (Hobbs, 1995). 

Um sério problema na terapia do câncer é a metástase, ou migração das 

células cancerígenas para outros órgãos do corpo. O efeito preventivo de extratos de 

cogumelos na metástase de cânceres também tem sido avaliado por alguns grupos, 

especialmente no Instituto Nacional de Pesquisas contra o Câncer no Japão (Ikekawa, 

2001).  

Polissacarídeos isolados de cogumelos, aparentemente, não demonstram 

atacar diretamente as células cancerígenas, produzindo atividade antitumoral por 

ativação do sistema imunológico do organismo (Ooi e Liu, 1999).  

 

 

1.3.4. Mecanismo de ação dos polissacarídeos isolados de cogumelos 

 

O mecanismo de ação apresentado com maior freqüência para justificar 

muitas das atividades farmacológicas desses materiais é a ativação do sistema 

imunológico (Mizuno e col., 1990; Lo e Cheung, 2004). A potencialização de células 

como os macrófagos, constituintes do sistema imune, leva ao aumento de sua 

atividade fagocitária liberando vários mediadores, principalmente citocinas, como 

interleucinas, interferon e fator de necrose tumoral, além de espécies reativas de 

oxigênio, prostaglandinas e óxido nítrico (Son e col., 2001). Shimizu e col., 2005, 

demonstraram o aumento do número de antígenos de superfície em monócitos e 

macrófagos. A imunopotencialização promovida pelos polissacarídeos isolados de 

cogumelos, parece, portanto, resultante da maturação, diferenciação e proliferação 

das células componentes do sistema de defesa.  

A ativação do sistema imune pode ocorrer tanto a nível celular como 

molecular pela liberação de citocinas e quimiocinas. Os macrófagos ativados, células 

Natural Killer, linfócitos T citotóxicos (CLT) e Killer ativados por linfocinas (LAK), são 
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as principais células efetoras que potencialmente destroem células neoplásicas 

(Ríhova, 2002).  

Infiltração de eosinófilos, neutrófilos e granulócitos em torno dos tecidos 

alvo, foi acelerada pela ação do Lentinan, o qual também demonstrou aumentar a 

citotoxicidade de macrófagos contra tumores metastáticos (Hobbs, 2000).   

A resposta imune promovida pelas β-glucanas é resultante da sua 

interação com receptores próprios em vários tipos de células do sistema imunológico. 

Como conseqüência tem-se a estimulação das células à fagocitose e/ou liberação de 

grânulos citotóxicos (Ross e col., 1999). 

O estímulo dos linfócitos do sangue periférico, ativação das células “Natural 

Killer”, inibição dos linfócitos T supressores e o aumento dos linfócitos T citotóxicos no 

baço, também foram observados na resposta imune promovida pelo Lentinan (Ross e 

col., 1999). 

Proteoglucanos isolados do Agaricus blazei Murill, constituído de glucanas 

β(1→6) e α(1→4), por sua vez, demonstraram, em modelo animal, ativar células 

Natural Killer e causar apoptose celular (Fujimiya e col., 1998).  

Muitos compostos químicos com atividade antitumoral apresentam 

toxicidade tanto para células tumorais como saudáveis. A busca de novas alternativas 

terapêuticas tem como principal objetivo minimizar os efeitos provocados pelo 

tratamento do câncer através da quimioterapia e radioterapia. Assim sendo, a 

identificação de novas drogas seguras com atividade antitumoral ou novas terapias 

tornou-se extremamente importante. Tratamentos com a associação de 

quimioterápicos e polissacarídeos de cogumelos têm sido praticados tanto em 

modelos com animais (Sousa, 2006), como na clínica (Gennari, 1999). Busca-se com 

essa prática verificar a capacidade do polissacarídeo em potencializar a ação do 

quimioterápico, estando esse em doses menores que as doses terapêuticas habituais, 

mantendo assim a eficiência do tratamento. A melhor qualidade de vida para o 

paciente, com a redução dos indesejáveis efeitos colaterais decorrentes dos 

tratamentos convencionais, é o objetivo maior da terapia associada. 

 

 

1.4. Sistema imunológico humano 

 

Como já descrito, a ativação do sistema imunológico é apontada como o 

mecanismo de ação dos diferentes polissacarídeos isolados de cogumelos para suas 

atividades antitumoral e imunoestimulante (Wasser, 2002; Hobbs, 2000; Fujimiya e 
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col., 1998). Neste item será feita breve apresentação do sistema imunológico humano, 

com seus principais elementos constituintes e suas funções. 

As células que constituem o sistema imunológico se originam na medula 

óssea e derivam das células-tronco hematopoéticas. Algumas dessas células 

amadurecem na própria medula, a partir da qual migram em função de vistoria dos 

tecidos, circulando no sangue através de um sistema especializado de vasos, 

chamado sistema linfático (Janeway Jh e Travers, 1997; Bellanti, 1980).  

O organismo humano apresenta dois tipos de respostas imunológicas, a 

adaptativa e a inata. A primeira trata-se de uma resposta específica, sendo obtida 

durante a vida do indivíduo, como reação adaptativa à presença de patógenos 

específicos. Em muitos casos, a resposta imune adaptativa confere imunidade 

protetora contra reinfecções pelo mesmo agente infectante. A resposta inata não exige 

uma prévia exposição ao agente patógeno. Neste caso, os microorganismos invasivos 

podem ser ingeridos e digeridos por células fagocitárias, chamadas macrófagos, as 

quais se apresentam imediatamente disponíveis para o combate contra uma ampla 

variedade de microorganismos. 

Tanto a imunidade inata como a adaptativa dependem da atividade de 

células brancas do sangue, os leucócitos. Desse modo, a imunidade inata é mediada 

pelos granulócitos e a adaptativa pelos linfócitos. Os granulócitos são assim chamados 

por apresentarem grânulos nos seus citoplasmas e compreendem um grupo de 

células, presentes no sangue, muitas das quais aptas a destruírem microorganismos. 

São três os grupos de granulócitos: os neutrófilos, que são células fagocitárias, sendo 

as mais importantes da resposta inata, os eosinófilos, que são ativados pelos linfócitos 

da resposta adaptativa, os quais também realizam fagocitose, atuando principalmente 

contra infecção por parasitas e os basófilos. Este terceiro grupo é constituído de 

células atuantes na proteção das superfícies mucosas e que liberam histamina nas 

reações alérgicas (Janeway Jh e Travers, 1997; Bellanti, 1980). 

Os monócitos são outro grupo de leucócitos do sistema inato, os quais se 

diferenciam em macrófagos ao chegarem nos tecidos, representando as principais 

células fagocitárias do sistema imunológico.  

Os linfócitos, leucócitos precursores da resposta específica, se constituem 

de dois tipos principais: os linfócitos B ou células B, que, quando ativados, 

diferenciam-se em plasmócitos, capazes de secretar anticorpos e linfócitos T ou 

células T. Existem duas classes principais de células T, as T citotóxicas, que matam 

as células infectadas por vírus e as T auxiliares que ativam linfócitos B e macrófagos. 

As células T podem detectar e destruir células infectadas com patógenos 
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intracelulares, porque essas células infectadas expõem em suas superfícies 

fragmentos peptídicos oriundos das proteínas dos patógenos. 

As células matadoras naturais (NK), também conhecidas como Natural 

Killer, constituem outro importante grupo de células do sistema imunológico. As células 

NK não possuem receptores antígeno-específicos conhecidos, mas são capazes de 

reconhecer e de matar uma gama limitada de células anormais. Estas são conhecidas 

por sua capacidade de matar algumas células tumorais, e sabe-se também que 

desempenham importante papel na imunidade inata (Janeway Jh e Travers, 1997). 

 

 

1.5. O câncer 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o câncer é considerado 

um dos principais problemas mundiais de saúde, sendo uma das causas mais 

importantes de morbilidade e mortalidade em crianças e adultos. Dados da OMS 

apresentam esta patologia como a segunda causa de morte no mundo, sendo 

superada apenas pelas doenças cardiovasculares. No Brasil, o câncer aparece como 

a terceira maior causa de morte, sendo superada pelas doenças do aparelho 

circulatório e as causas externas e/ou violência (Ministério da Saúde, 2006). Estima-se 

que no meio do século 21 o câncer seja a principal causa de morte no Brasil. 

A incidência mundial de câncer chega a mais de 10 milhões de novos 

casos, dentre os quais 53% tem sido registrado nos países em desenvolvimento 

(Instituto Nacional do Câncer, 2004). No Brasil, os registros estatísticos sobre o câncer 

ainda são bastante falhos, não retratando a realidade. Estima-se que, em 2005, 

surgiram mais de 467.440 novos casos (Ministério da Saúde, 2005). 

O aumento da expectativa de vida da população, em geral associado à 

maior exposição a fatores de risco, é um dos principais motivos que levam ao 

crescimento da incidência do câncer. Basicamente, três fatores determinam o 

surgimento do câncer: a predisposição genética, fatores ambientais e a ingestão de 

substâncias carcinogênicas através da dieta (Reddy e col., 2003). Os cânceres de 

intestino, cólon, reto e próstata apresentam-se como os mais freqüentes nos homens, 

enquanto nas mulheres os registros da doença, em sua maioria, ocorrem na mama, no 

colo do útero, no reto e estômago (Abdulla e Gruber, 2000).  

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em 

comum o crescimento desordenado de células atípicas que invadem os tecidos e 

órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. A maioria dos cânceres 
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origina-se de uma única célula alterada. Tais alterações são determinadas por fatores 

etiológicos, físicos, químicos e biológicos (Ramos Jr, 1984)  

A causa imediata do câncer deve ser uma combinação de agressões ou 

acidentes que induz células normais de um corpo saudável a se tornar malignas, 

crescendo como erva daninha e germinando em locais estranhos (Duesberg e col., 

2003).  

Hoje, a causa do câncer não é totalmente um mistério. Há uma década 

muitos geneticistas estavam confiantes de que a ciência se aproximava de uma 

resposta final; o câncer seria resultado de mutações cumulativas que alteram pontos 

específicos do DNA de uma célula, mudando as proteínas específicas decodificadas 

por genes relacionados à doença naqueles locais (Jallepalli e col., 2001). Uma dança 

cuidadosamente coreografada de cromossomos ocorre durante a divisão celular. 

Segundo novas teorias, passos errados que mutilam os cromossomos ou enviam o 

número truncado a cada célula filha podem ser eventos críticos no                                                                                             

desenvolvimento inicial do câncer (Jallepalli e col., 2001).  

Pesquisadores da Universidade de British, Columbia, apresentaram seis 

pontos característicos do câncer em reportagem apresentada na revista Scientific 

American de número 15, publicada em agosto de 2003.  No primeiro relato ocorre o 

crescimento mesmo na ausência de sinais de avance normais. A maior parte das 

células normais espera por uma mensagem externa antes de iniciar a divisão, 

enquanto células cancerígenas geralmente simulam suas próprias mensagens pró-

crescimento. O segundo ponto diz que o crescimento ocorre, apesar dos comandos de 

“pare” emitidos pelas células vizinhas. Ao se expandir, o tumor comprime o tecido 

adjacente, que emite mensagens químicas. Tais mensagens normalmente levariam a 

um bloqueio na divisão celular. Células malignas ignoram os comandos. No terceiro é 

mencionada a evasão de mecanismos autodestrutivos embutidos. Em células 

saudáveis, dano genético acima de um nível crítico geralmente ativa um programa 

suicida. Células cancerígenas ignoram esse mecanismo, apesar dos agentes do 

sistema imune poder, algumas vezes, ordenar com sucesso a autodestruição das 

células cancerígenas. Habilidade para estimular a construção de vasos sanguíneos é 

apontada no quarto ponto. Os tumores precisam de oxigênio e nutrientes para 

sobreviver. Eles os obtém levando vasos sanguíneos próximos a formar novos ramos 

que ocorrem através de toda a massa em crescimento. No penúltimo ponto foi 

abordada a imortalidade efetiva. Células saudáveis não podem se dividir mais que 70 

vezes. Células malignas precisam mais do que isso para produzir tumores. Elas 

trabalham, então, em torno de sistemas – como os talômeros na extremidade dos 

cromossomos, forçando o limite reprodutivo. No sexto e último ponto é apresentado o 
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poder dessas células de invadirem tecidos e se espalhar por outros órgãos. 

Normalmente, o câncer só se torna uma ameaça à vida após incapacitar a circuitaria 

celular que o confina a uma parte especifica de um órgão em particular, onde se 

originou. Novos tumores aparecem e depois interferem nos sistemas vitais.  

Hahn e Weinbleg, 2002, em comentário acerca da agressividade do câncer 

fazem a seguinte colocação: “Quando se observa a maioria dos tumores sólidos em 

adultos, parece que uma bomba atômica foi detonada no núcleo.”  

No combate ao câncer, várias estratégias terapêuticas são adotadas, sendo 

a cirurgia, quimioterapia e radioterapia as mais freqüentes, as quais são geralmente 

utilizadas de forma associada. A intervenção cirúrgica ainda é o meio curativo mais 

utilizado, isolado ou em combinação com a radioterapia, onde radiação ionizante é 

empregada para danificar o DNA, interferindo na divisão celular. No entanto trata-se                             

de processo não seletivo, afetando também células normais. Quando a neoplasia 

maligna não responde a cirurgia e/ou radiações, a quimioterapia, tratamento sistêmico, 

é praticada. A maioria das drogas antineoplásicas é inespecifica. 

Atualmente a quimioterapia é a modalidade terapêutica mais utilizada para 

tratar os mais diferentes tipos de câncer, sendo inclusive empregada para uso 

profilático ou precoce seguido de cirurgia ou radioterapia. Contudo há casos, como no 

câncer de mama e de colo de útero, onde os tumores têm baixa taxa de crescimento, 

a suscetibilidade a quimioterapia é menor (Kummar e Col., 2004). Outro fator de 

impacto negativo para a quimioterapia é a freqüente indução de vários efeitos 

colaterais nas doses efetivas (Salgaller e Lodger, 1998). 

A busca de alternativas tem sido constante e, como conseqüência, a 

imunoterapia progressivamente aparece como caminho satisfatório. Segundo 

Tzianabos, 2000, vários fatores tais como dose, rota e tempo de administração, bem 

como os seus mecanismos de ação e respectivos sítios de ação respondem pelo 

aumento ou supressão do sistema imunológico através da ação dos compostos. 

Uma característica básica dos imunoestimulantes é a ausência ou baixa 

toxicidade, como é o exemplo do OK 432. Uma preparação de Streptococcus 

pyogenes inativada (Hoshino e Col; 1986) é comumente usada em pacientes com 

câncer no Japão, Coréia e Republicada China (Katsuta e Col; 1989). 

A pesquisa de atividade imunoestimulante em substâncias naturais tais 

como polissacarídeos, tem revelado resultados promissores através de testes em 

modelos animais. Como já citado, tais testes visam não só a identificação de possível 

ação estimulante do sistema, como também reduzir a toxicidade e aumentar a 

eficiência da quimioterapia em modelos com animais (Sousa, 2006) e na clínica 

(Gennari, 1999) 
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1.6. Poliovírus  

 

O Poliovírus, agente etiológico da poliomielite, pertence à família dos 

picornavirus, umas das maiores famílias de vírus que inclui alguns dos mais 

importantes vírus humanos e animais. O poliovírus é o picornavirus mais conhecido e 

mais bem estudado, possuindo três sorotipos (Murray e col., 2004). 

Os vírus causam doenças após romperem as barreiras normais do corpo, 

escapando ao controle imunológico e matando células de um tecido importante, como 

o cérebro, ou provocarem resposta imunológica e inflamatória destrutiva (Murray e 

col., 2004). 

O organismo humano apresenta barreiras naturais que atuam, inclusive, 

contra a infecção viral, sendo a pele a principal delas. Nas aberturas naturais da pele, 

tais como, boca, olhos, nariz, ouvidos e ânus, ou aquelas oriundas de traumatismos, a 

entrada dos patógenos no organismo é facilitada. Em localidades onde as condições 

sanitárias mostram-se precárias ou simplesmente inexistem e as campanhas 

profiláticas com vacinações são insuficientes, as infecções virais ocorrem mais 

frequentemente através destes orifícios naturais do organismo (Murray e col., 2004). 

A infecção pelo poliovírus, a poliomielite, se encontra erradicada em muitos 

países e controlada em outros, no entanto, em países pobres da África (Faccin, 2006), 

onde as condições sanitárias são subumanas e as campanhas de vacinação 

ineficazes, a incidência da doença é ainda considerável.  

A doença ocorre em todos os grupos etários, mais usualmente as crianças 

são mais susceptíveis que os adultos, devido à baixa imunidade. Em populações 

isoladas, como os esquimós no Ártico, a poliomielite ataca igualmente todos os grupos 

etários (Ornston e col., 1991) 

A poliomielite é uma doença infecciosa aguda que, na sua forma grave, 

afeta o sistema nervoso central. As infecções por poliovírus são geralmente 90% 

assintomáticas. A presença de febre, cefaléia, mal estar, dor de garganta e vômito, 

após 2 a 3 dias da exposição, é comum em 5% dos infectados, sendo o quadro 

denominado de poliomielite abortiva. A poliomielite não paralítica ou meningite 

asséptica ocorre em 1 a 2% dos pacientes e se manifesta com dores nas costas e 

espasmos musculares, além dos sintomas da doença abortiva. O tipo paralítica ocorre 

em 0,1 a 0,2% dos infectados pelo poliovirus, sendo esta a forma mais grave (Murray 

e col., 2004). 

Nas regiões africanas desprovidas de condições básicas de higiene, as 

versões assintomáticas e abortivas da poliomielite são as mais freqüentes. Segundo, 

Murray e col., 2004, a resposta imunológica é, em muitos casos, o único meio de 
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controlar a infecção viral. Diante disso, pesquisas devem ser intensificadas na busca 

de substâncias imunoestimulantes de baixa toxicidade. Substâncias ativas, isoladas de 

plantas, algas e fungos (cogumelos) com atividade imunoestimulante em modelos 

vivos têm apresentado nenhuma ou pouca toxicidade (Sousa, 2006; Wasser, 2002). 

Extratos etanólicos e aquosos de polissacarídeos isolados do cogumelo 

Agaricus blazei Murill demonstraram inibir a replicação do poliovírus (Faccin, 2006).  

 

 

1.7. Propriedades dos polissacarídeos em solução  

 

1.7.1. Breves considerações 

  

Importantes informações podem ser adquiridas com o estudo dos 

polissacarídeos em solução. A viscosidade e o comportamento reológico de 

polissacarídeos isolados de cogumelos, bem como, a relação desses parâmetros com 

as propriedades funcionais e terapêuticas destes materiais são questões pouco 

discutidas na literatura.  

A tensão superficial (γ) é um parâmetro importante na avaliação da ação 

surfactante dos polissacarídeos quando em solução. A Figura 7 mostra uma 

representação gráfica da metodologia para medida da tensão superficial de um líquido. 

Em soluções diluídas, os surfactantes ocorrem na forma de monômeros, os quais 

atuam como eletrólitos fortes. Com o aumento da concentração, os monômeros se 

ligam formando agregados moleculares chamados de micelas. A micelização acontece 

quando a energia durante a agregação das cadeias monoméricas é suficiente para 

vencer a repulsão entre os grupos iônicos resultantes, ocorrendo um decréscimo na 

entropia devido o processo de agregação (Correia e col., 1995). Neste ponto é 

possível determinar a concentração micelar crítica (cmc).  

Outras importantes informações podem ser obtidas a partir do cálculo da 

tensão superficial, como o excesso da concentração na superfície (Γ), a pressão 

superficial (π) e a área por molécula (A), bem como os parâmetros termodinâmicos 

representados pela energia livre de Gibbs de micelização (∆G) e entropia de 

micelização (∆S) (Maiti e Chatterji, 2000). Estes parâmetros podem contribuir para 

avaliar as propriedades dos polissacarídeos quanto à possibilidade de atuar como 

agentes de superfície ativa ou surfactante.  
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Figura 7. Gráfico do comportamento padrão da medida da tensão superficial de 

um líquido. 

 

                 O uso das β-glucanas de cereais como hidrocolóides em alimentos têm sido 

proposto baseado nas suas características reológicas. As altas viscosidades e massas 

molares apresentadas pelo material são consideradas como fatores determinantes 

para a redução de níveis de colesterol e açúcar no sangue (Yokoyama e col., 1997).  

 

 

1.7.2. Propriedades em solução e atividade biológica 

 

A viscosidade de uma substância define a via de administração utilizada 

para introduzi-la no organismo (Ansel, Popovich e Allen Jr., 2000). Considerando as 

preparações injetáveis, a perfeita solubilidade em água e baixas viscosidades são 

características desejáveis (Prista, Alves e Morgado, 1990).  

A princípio, a água é o veículo de escolha para qualquer preparação 

medicamentosa, uma vez que é o líquido de maior abundância no corpo humano e, do 

ponto de vista fisiológico, a sua introdução no organismo é preferível em relação a 

qualquer outro veículo. O uso de outro meio deve decorrer da impossibilidade de 

dissolução dos princípios ativos em meio aquoso, o fato do fármaco ser facilmente 

alterável em água, ou, ainda, por se tornar útil modificar a velocidade de absorção do 

fármaco veiculado. Muitas vezes, quando necessário que determinada substância seja 

solubilizada em água, faz-se uso de substâncias tensoativas ou realiza-se a adição de 

grupos hidrófilos na sua molécula.  

Habitualmente, quando os métodos citados se mostram ineficazes para 

obtenção de soluções aquosas, recorre-se a outros veículos como os óleos, ésteres e 

éteres (Prista, Alves e Morgado, 1990). Por outro lado, solventes não aquosos podem 
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originar agregados de difícil dispersão e susceptíveis de liberar o fármaco, lentamente, 

em locais do organismo onde a sua ação pode não ser desejada. Além disso, a 

imiscibilidade dos óleos na água tecidual pode produzir o retardamento da ação dos 

fármacos veiculados. Outro fato importante a ser considerado é que alguns veículos 

podem modificar substancialmente as propriedades farmacológicas dos princípios 

neles transportados.   

O emprego de suspensões aquosas nem sempre proporciona uma 

dosagem uniforme do fármaco, o que pode comprometer a eficiência do tratamento, 

ou levar à prática de doses mais elevadas da substância ativa (Prista, Alves e 

Morgado, 1990). Esse fato destaca a vantagem da perfeita solubilidade do fármaco no 

veículo.  

De modo geral, total solubilidade e baixas viscosidades são 

comportamentos desejáveis para preparações farmacológicas de uso interno, 

administradas tanto por via oral como injetável. Tal colocação pode ser justificada por 

fatores como o maior controle na dosagem do fármaco, a rápida absorção e 

conseqüente rapidez na ação.   

Polissacarídeos e proteoglucanos de cogumelos, solúveis em água, têm 

demonstrado possuir atividades biológicas (Surenjav e col., 2006; Mizuno e col., 1990, 

1997; Bach e col., 1998). A favorável solubilização desses polissacarídeos em água, é 

característica importante quando das aplicações dos modelos animais e dos testes 

clínicos, com o favorecimento da absorção e ação dessas substâncias. Modificações 

químicas têm sido realizadas em frações insolúveis desses polissacarídeos para 

obtenção de compostos solúveis em água, além de buscar o incremento das 

atividades farmacológicas (Paulik e col., 1996; Schaeffer e Krylov, 2000; Mizuno, 1996, 

1999). Sabe-se que a viscosidade das soluções administradas interfere na qualidade 

da atuação das substâncias, ao considerar velocidade de absorção e conseqüente 

ação, no entanto, nenhuma consideração é feita acerca da relação da viscosidade 

desses polissacarídeos e a eficiência das suas atividades biológicas.   

O conhecimento da massa molar e do arranjo estrutural da molécula pode 

ser útil na avaliação de suas atividades biológicas. Tratando-se dos polissacarídeos 

isolados de cogumelos, elevadas massas molares e arranjos estruturais em tripla-

hélice estão relacionados com o bom desempenho biológico dessas substâncias nas 

suas ações antitumoral e imunoestimulante (Mizuno, 1999; Yadomae, 2000). Vários 

autores têm mencionado a fraca atividade antitumoral de glucanas β(1→6) lineares em 

modelos animais (Ohno e col., 1986).   

A propriedade de redução da tensão superficial é característica favorável 

para a solubilização da substância em determinado solvente. Em se tratando de 
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polissacarídeos em meio aquoso, pode contribuir para a melhor forma de atuação no 

organismo. 

 

 

1.8. Propriedades e aplicações dos polissacarídeos como materiais 

 

Além das propriedades terapêuticas já citadas, polissacarídeos isolados 

dos cogumelos mostram-se potencialmente úteis para serem empregados em muitas 

áreas de pesquisa e aplicações variadas. Polissacarídeos são fontes renováveis, 

biodegradáveis e atóxicos e, neste sentido, diversos ensaios químicos ou biológicos 

podem ser testados na busca da confecção de novos materiais.   

As propriedades dos polissacarídeos em solução podem revelar a possível 

ação dos mesmos como agentes de superfície ativa. Medidas de tensão superficial e 

os parâmetros físico-químicos relacionados são valiosos neste sentido. Comprovar a 

ação surfactante do polissacarídeo pode torná-lo potencialmente útil para utilização 

em testes de solubilidade de fármacos pouco solúveis (Crothers e col., 2005). 

Como já comentado, uma propriedade físico-química importante de um 

fármaco é a sua solubilidade, especialmente em sistemas aquosos. Os compostos 

relativamente insolúveis, como já discutidos, têm absorção incompleta ou irregular, 

sendo a modificação química apontada como um dos caminhos para se obter 

compostos mais solúveis (Ansel, Popovich e Allen Jr., 2000). Os métodos para tanto 

dependem da natureza química do fármaco. A modificação para forma salina ou éster 

é uma técnica muito usada para obter compostos mais solúveis. O ajuste do pH do 

solvente, no qual o fármaco será dissolvido, também é utilizado, porém encontra 

restrições, pois muitos fármacos exigem pHs extremos, fora dos limites fisiológicos 

aceitáveis. O ajuste do pH normalmente tem pouco efeito na solubilização de 

substâncias não eletrolíticas. Portanto, a busca de alternativas eficientes para 

solubilização de substâncias pouco solúveis é meta de pesquisas (Chaibundit e col., 

2002; Pinho e col., 2006). 

A solubilização é um processo onde as substâncias hidroinsolúveis são 

levadas para o interior da solução por incorporação nas micelas de uma segunda 

substância surfactante. Esse processo tem sido praticado na tentativa de viabilizar o 

uso de substâncias biologicamente ativas pouco solúveis em água. Sistemas 

micelares constituídos de diblocos e triblocos de copolímeros compostos de poli (óxido 

de etileno) e poli (óxido de estireno) como porções hidrofílica e hidrofóbica, 

respectivamente, têm sido citados na literatura (Crothers e col., 2005). Essas e outras 

formulações têm recebido recente atenção devido às vantajosas características deste 
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tipo de sistema micelar transportador, tais como a possibilidade de variação das 

porções hidrofílicas e hidrofóbicas, a estabilidade do sistema micelar formado e o 

considerado potencial de solubilização de fármacos pouco solúveis (Kataoka e Col., 

1992; Rosler, Vandermeulen e Klok, 2001; Adams, Lavasanifar e Kwon, 2003). 

O uso das β-glucanas de cereais como alimento funcional tem sido 

proposto baseado nas suas características reológicas. Tais glucanas geralmente 

formam soluções de alta viscosidade e, portanto, têm características apropriadas para 

serem utilizadas como agentes espessantes em molhos, saladas, sorvetes e alimentos 

enriquecidos com fibras solúveis.  

Outro grande potencial dos polissacarídeos é a sua capacidade de interagir 

para produzir materiais novos e específicos. Um exemplo disso é a quitosana, que tem 

sido combinada com diversos polímeros sintéticos e naturais para obtenção de 

membranas com propriedades químicas e biológicas variadas (Kweon, Um e Park, 

2001). Membranas constituídas de quitosana e amido ou dextrana foram indicadas 

como materiais de grande potencial para uso como bandagens curativas (Wittaya-

areekul e Prahsarn, 2006). 

A reticulação de polissacarídeos de várias origens tem mostrado produzir 

materiais com características de hidrogéis. Tais materiais possuem a habilidade de 

absorver e reter grandes quantidades de água em sua estrutura sem se dissolver. As 

propriedades físicas exibidas pelos hidrogéis como a capacidade de reter água, 

resistência mecânica e sensibilidade a condições ambientais tais como pH, 

temperatura e solvente, bem como, a sua morfologia, são fatores que promovem a sua 

utilização em aplicações biomédicas (Hoffman, 2002) e biotecnológicas (Rosiak e 

yoshil, 1995).  

Nanotubos de carbono têm sido apresentados como uma nova e potencial 

fonte de materiais funcionais (Dai, 2002; Tans, Verschnesen e Dekker, 1998). 

Entretanto, sua forte natureza coesiva e pobre solubilidade em água, limitam sua 

aplicação. Soluções de polímeros, tais como o polivinilpirolidona (O’Connell e col., 

2001), amilose (Kim e col., 2003), DNA (Nakashima e col., 2003), peptídeos 

(Pantarotto e col., 2003), dentre outros (Chen e col., 2002), estão se mostrando viáveis 

para a dispersão e solubilização desses materiais. Além de dispersar ou solubilizar os 

nanotubos, as substâncias poliméricas são adsorvidas nas suas superfícies, criando 

uma superestrutura com potencial biológico e biotecnológico. Soluções de glucanas 

β(1→3) se mostraram eficientes para solubilizar nanotubos de carbono, com a 

obtenção de um novo sistema teoricamente funcionalizado (Numata e col., 2004). 
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1.9. Métodos úteis na caracterização dos polissacarídeos e materiais 

 

A caracterização dos polissacarídeos e/ou glicoconjugados é fundamental 

para o entendimento das suas propriedades. A ressonância magnética nuclear (RMN) 

unidimensional de 1H, 13C e bidimensional, tais com COSY, HMQC, HMBC, TOCSY e 

NOESY são técnicas extremamente poderosas na determinação da composição e 

estrutura das unidades repetitivas dos polissacarídeos. As técnicas de RMN estão 

entre as principais técnicas capazes de revelar todas as características e mudanças 

estruturais (Tabata e col., 1981; Mondal e col., 2004; Vinogradov e col., 2004). A 

Tabela 2 traz os principais deslocamentos químicos característicos de polissacarídeos 

comumente presentes em espectros RMN C13 (Pesrislin e Casu, 1982). A grande 

vantagem da RMN é o fato de ser uma técnica não destrutiva, ou seja, não implica em 

degradação ou modificações nas moléculas. Além disso, é possível obter informações 

a respeito dos tipos de ligações existentes entre os monossacarídeos que compõem 

determinado polissacarídeo (Pesrislin e Casu, 1982).  

 

Tabela 2. Deslocamentos químicos representativos dos grupos presentes nos 

polissacarídeos em espectros de RMN 
13

C. 

13
C

a
 δδδδ (ppm) 

 

CH3C 

CH3COH 

CH3CO2 

CH2C 

CH2O 

CH(NH) 

CH2OH 

C-2 a C-5 

C-Xb 

C-1 (ax-O, red) 

C-1 (eq-O, red) 

C-1 (ax-O, glic) 

C-1 (eq-O, glic) 

C-1 furanosil 

COOH 

C=O 

 

~15 

20-23 

20-23 

38 

55-61 

58-61 

60-65 

65-75 

80-87 

90-95 

95-98 

98-103 

103-106 

106-109 

174-175 

175-180 

a ax= axial, eq= equatorial, red= redutor, glic= glicosídica 
b 13C não anomérico envolvido em ligação glicosídica 
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A espectroscopia na região do infravermelho também tem sido empregada 

na análise de polissacarídeos de fungos (Sandula e col., 1998). Através da análise do 

espectro na região do infravermelho são identificados os grupos presentes e a 

ocorrência de ligação química entre os constituintes, que podem levar à determinação 

da estrutura dos materiais. Freqüências na região do infravermelho, características 

dos polissacarídeos são registradas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Principais atribuições das bandas de absorção no infravermelho 

características de polissacarídeos. 

Comprimento de onda (cm
-1
)                                 Atribuições 

3000-3400 ν O-H 

2930 ν C-H 

1650 νas COO- 

1420 νs COO- 

1145 ν C-O-C (éter da ligação glicosídica) 

1070 ν C1-H (carbono anomérico) 

1025 ν C-O (álcool primário) 

930 δ C1-H (carbono anomérico em configuração α) 

850 δ C1-H (carbono anomérico em configuração β) 
 

 

A determinação da composição em monossacarídeos também é 

fundamental para o entendimento da natureza estrutural dessas macromoléculas. A 

redução das unidades monoméricas geralmente é realizada através de hidrólises, em 

condições de tempo e temperatura controlados, para evitar a destruição das unidades 

glicosídicas e/ou a formação de produtos indesejáveis. Os monossacarídeos também 

podem ser identificados na forma de seus alditóis-acetatos, os quais são preparados 

seguindo as etapas de hidrólise (utilizando ácido trifluoroacético, TFA), redução (com 

uso de boroidreto de sódio) e acetilação (através de reação com piridina e anidrido 

acético), nesta ordem (Mondal, e col., 2004).  

A cromatografia de permeação de gel (GPC) é útil na determinação da 

massa molar. Através de um detector sensível à concentração, como os de índice de 

refração e ultravioleta, a fração molar (ou a concentração) do polímero eluído através 

de uma coluna é medida. O dado obtido quando da aplicação da técnica é geralmente 

o volume de eluição ou o tempo de retenção, sendo necessários cálculos simples para 

determinação da massa molar (Cael, Cannon e Diggs, 1980). Essa transformação é 

realizada utilizando uma curva de calibração com polímeros de massas molares 
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conhecidas e de características estruturais semelhantes àquelas da amostra 

analisada. A análise da amostra deve ser feita nas mesmas condições de preparo e 

obtenção da curva de calibração. 

O espalhamento de luz é uma ferramenta experimental importante para 

caracterização de macromoléculas, devido sua alta sensibilidade (Li e col., 2006). 

Através dessa técnica, além da massa molar, outros parâmetros como raio de giração 

(Rg) e segundo coeficiente virial (A2) são determinados. Ao direcionar um feixe de luz 

para uma solução parte da luz pode ser absorvida e/ou espalhada de tal maneira que 

a intensidade do espalhamento pode ser relacionada com tamanho, forma, 

concentração e interação das espécies do soluto. Um detector de espalhamento de 

laser multiângulo promove a leitura da luz espalhada, que é captada em diferentes 

intensidades, por diferentes ângulos. Considerando a cinética das partículas em 

solução, a intensidade do espalhamento oscilará. A taxa de oscilação dependerá da 

velocidade de movimento das partículas, bem como do ângulo θ. 

Um problema freqüente no estudo de macromoléculas, como os 

polissacarídeos, inclusive as β-glucanas, é a presença inevitável de agregados, 

quando dissolvidas em água, devido às inúmeras pontes de hidrogênio entre suas 

moléculas. Muitos métodos físicos e químicos têm sido usados para eliminar 

agregados, tais como, filtração (Gómez e col., 1997), aquecimento, centrifugação 

(Varum, SmidsØd e Brant, 1992), e uso de diferentes solventes e derivatização 

química (Grimm, Kruger e Burchard, 1995). No entanto, segundo Li e col., 2006, ainda 

se discute a eficácia desses métodos.  

Em breve fundamento teórico, no espalhamento de luz estático considera-

se apenas a intensidade média da luz espalhada em uma dada direção, sem levar em 

conta as flutuações ou distribuições de freqüências. A equação 1 descreve a 

intensidade de luz espalhada por uma partícula pequena (menor do que 1/20 do 

comprimento de onda da radiação incidente) (Berne e Pecora, 1976) 

 

  

 

 

Onde:  

is é a intensidade de luz espalhada, 

I0 é a intensidade de luz incidente,  

λλλλ0 é o comprimento de onda, no vácuo, da radiação incidente, 

n0 é o índice de refração do solvente puro, 

c é a concentração do soluto, 

(Equação 1) is = 
I0 4ππππ2 n2

0 (dn/dc)2 c 

N λλλλ4

0 r
2
 (1/Mw + 2A2c + 3A3c

2
 + ...) 
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dn/dc é o incremento do índice de refração com a concentração do soluto, 

N é o número de Avogadro, 

r é a distância entre a amostra e o detector, 

Mw é a massa molar ponderal média do soluto, 

A2 é o segundo coeficiente virial e A3 é o terceiro coeficiente virial. 

 

Para macromoléculas, cujo tamanho do novelo é maior do que λ/20, a 

intensidade da luz espalhada (I0) varia com o ângulo de observação. Isto ocorre 

porque o espalhamento poderá acontecer a partir de vários centros da mesma 

partícula. Esse fenômeno leva a uma assimetria na distribuição angular de intensidade 

de luz espalhada, fornecendo informações sobre tamanho e conformação das 

partículas dispersas. Estas informações estão contidas na função P(θ), também 

chamada de fator forma. A equação 5 representa P-1(θ) para novelos aleatórios. A 

literatura apresenta P(θ) para várias outras conformações, como, esferas, discos finos, 

bastões, etc. (Kerker, 1969). Para partículas grandes, sendo os polímeros em solução 

um exemplo típico, a equação 2 relaciona, intensidade de luz espalhada com 

concentração da amostra, sua massa molar, segundo coeficiente virial, raio de giração 

e conformação (Berne e Pecora, 1976 e Einaga e col., 1979).   

 

 

                                                                                          

 

Onde: 

      

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Sendo: 

θθθθ o ângulo de espalhamento, 

Rθθθθ a Razão de Rayleigh e 

<<<<S
2>>>> o raio de giração quadrático médio das moléculas de soluto, também 

denominado Rg. 

Kc 

Rθθθθ 
= 

         1 

Mw P(θθθθ)  

+ 2A2c  

K = 
4ππππ2 n2

0 (dn/dc)2
 

N λλλλ4

0   

Rθθθθ = 
is 

I0  

r2  

  1 
P(θθθθ) 

= 1 + 
         16ππππ2 

  

3λλλλ2

0    

〈〈〈〈S
2
〉〉〉〉 sen

2 ((((θθθθ/2))))  

(Equação 2) 

(Equação 3) 

(Equação 4) 

(Equação 5) 
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Uma vez que medidas absolutas de intensidade de luz são de difícil 

realização, a Razão de Rayleigh para cada ângulo e concentração é obtida pela 

proporção entre a Razão de Rayleigh medida para a mostra e àquela medida para 

uma substância padrão, cuja Razão de Rayleigh absoluta é conhecida (Einaga e col., 

1979). Comumente utiliza-se o padrão tolueno (Reed, 1994). Para determinar os 

valores de massa molar ponderal média (Mw), segundo coeficiente virial (A2) e raio de 

giração (Rg) do soluto em um dado solvente e dada temperatura, faz-se uso do 

diagrama de Zimm, colocando-se em gráfico a razão Kc/∆Rθ em função do termo 

sen2(θ/2) + K, sendo K uma constante arbitrária utilizada para expandir o gráfico 

(Skoog e Leary, 1992).  

A extrapolação para ângulo zero dos pontos obtidos para cada 

concentração a vários ângulos obtém-se uma linha, cuja interseção fornece o valor de 

1/Mw e cuja inclinação fornece o A2. Por outro lado, quando se extrapola para 

concentração zero as curvas obtidas para cada ângulo em várias concentrações, 

obtém-se uma linha cuja interseção também corresponde a 1/Mw e sua inclinação 

fornece Rg (Zimm, 1948; Benoit, Holtzer e Doty, 1954). 

As medidas reológicas também podem ser úteis e mostram as 

propriedades de deformação e escoamento do material (Schott, 1992). A reologia 

pode ser avaliada através de medidas de viscosidade e/ou fazendo-se uso de um 

reômetro com geometrias apropriadas. No caso de compostos de natureza polimérica, 

as propriedades reológicas vão depender da massa molar, da possibilidade de 

formações intermoleculares, da forma que a macromolécula adota quando em 

solução, da sua concentração e da temperatura em que são efetuadas as medidas, 

entre vários outros fatores. O entendimento do comportamento reológico dos materiais 

passa pelo conhecimento do comportamento do sólido e líquido ideais. O sólido ideal é 

aquele cuja deformação é elástica e obedece a lei de Hooke, a qual nos diz que a 

deformação de um corpo, por unidade de comprimento, é diretamente proporcional à 

tensão aplicada (Tager, 1978). No líquido ideal, a deformação é inelástica e o 

escoamento pode ser descrito pela lei de Newton, cujo enunciado revela que a 

deformação de um líquido ou fluido cresce contínua e linearmente, qualquer que seja a 

tensão aplicada. Neste caso, a viscosidade, ou a resistência ao escoamento, 

independe da taxa ou velocidade de cisalhamento. Os polímeros em solução diluída, 

normalmente apresentam comportamento de um líquido Newtoniano. Existem, no 

entanto, fluidos cujas viscosidades são alteradas pela aplicação do cisalhamento, 

denominados de fluídos não-Newtonianos (Tager, 1978).  
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As medidas de viscosidade específica, ηesp fornecem informações valiosas 

no campo da caracterização de polímeros, como, por exemplo, a massa molar, a 

conformação das cadeias poliméricas e interações polímero-solvente (Bauer e 

Burchard, 1993). Os termos viscosimétricos representam principalmente a contribuição 

do soluto no incremento da viscosidade do solvente. O viscosímetro capilar, tipo 

Ubbelohde, pode ser utilizado para a obtenção da viscosidade relativa, ηrel, (equação 6) 

que se refere à relação entre a viscosidade da solução (ηsol) e do solvente puro (ηo), 

portanto ηrel > 1 é adimensional. A partir das medidas em viscosímetro capilar, ηrel é 

obtido pela relação entre o tempo de escoamento da solução (tsol) e o tempo do 

solvente (to). 

 

ηηηηrel= ηηηηsol / ηηηηo = tsol / to                         (Equação 6) 

 

A partir da ηrel determina-se a viscosidade específica pela equação 7.  

 

ηηηηesp = ηηηηsol  -  ηηηηo / ηηηηo  = ηηηηrel  - 1       (Equação 7) 

 

Outro termo que pode ser determinado é a viscosidade reduzida, obtida pela relação 

da viscosidade específica e concentração (c) (equação 8). 

 

ηηηηred = ηηηηesp / c                                (Equação 8) 

 

A viscosidade intrínseca pode, então, ser determinada pela extrapolação gráfica da 

relação da viscosidade reduzida com a concentração, com a concentração (c) 

tendendo a zero (equação 9).  

 

[ηηηη] = lim c→→→→0 ηηηηesp / c                     (Equação 9) 

 

[η] representa o efeito de uma partícula isolada, ou seja, sem influência de interações 

intermoleculares, sobre a viscosidade do solvente. 

 

A partir do valor da viscosidade intrínseca e conhecendo-se os valores das 

constantes k e a, que são dependentes da natureza do soluto e do solvente, pode-se 

determinar a massa molar viscosimétrica média (Mv) usando-se a equação de Mark-

Houwink (equação 10). 
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[ηηηη] = k . Mv

a
                                 (Equação 10) 

 

Todas essas técnicas mencionadas são extremamente úteis no processo 

investigativo da caracterização dos polissacarídeos e materiais.  
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo Geral: 

 

Isolar os polissacarídeos e/ou proteoglucanos do cogumelo Agaricus blazei 

Murill, determinando as suas características estruturais, propriedades em solução e 

atividades biológicas, na tentativa de contribuir para o conhecimento destes materiais 

e propor alternativas para ampliar sua área de aplicação. 

 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

• Utilizar procedimentos de extração, isolamento e purificação para obtenção dos 

polissacarídeos e/ou proteoglucanos nas suas configurações específicas; 
 

• Caracterizar os polissacarídeos e/ou complexos proteoglucanos; 
 

• Estudar as propriedades dos polissacarídeos e/ou proteoglucanos em solução 

através de medidas de tensão superficial, condutividade, viscosidade, reologia e 

espalhamento de luz;  

 

• Testar a ação surfactante dos polissacarídeos e/ou proteoglucanos isolados e 

realizar ensaios para avaliar a capacidade de solubilização de drogas; 
 

• Avaliar as atividades antiviral e antitumoral nos polissacarídeos e/ou proteoglucanos 

isolados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

3. Experimental 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os procedimentos experimentais foram divididos considerando-se 

separadamente os estudos realizados com o Agaricus blazei Murill 

cultivado na Serra de Guaramiranga no Ceará (1ª Etapa) e com o Agaricus 

blazei Murill cultivado em Piedade no estado de São Paulo (2ª Etapa) 
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1ª Etapa 

Agaricus blazei Murill cultivado na Serra de Guaramiranga-

Ceará 
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3. Experimental 
 

 

3.1. MATERIAIS 

 

A matéria prima (Agaricus blazei Murill) foi fornecida pelo Sítio Barra, 

Guaramiranga, Ceará (Cog-Ce). O cogumelo foi cultivado sob orientação do 

Departamento de Solos-Agronomia da UFC. Foram utilizadas estufas climatizadas, 

reproduzindo as condições de cultivo in natura. As amostras foram enviadas sem 

raízes, desidratadas, cortadas em fatias e embaladas em sacos plásticos a vácuo. 

Para os experimentos, os cogumelos foram pulverizados utilizando-se liquidificador 

industrial. 

Todos os reagentes utilizados são de grau analítico. 

 

 

3.2. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS  

 

3.2.1. Extração e isolamento dos polissacarídeos 

 

Partindo do cogumelo seco e pulverizado, preparou-se uma suspensão 

aquosa 5% (m/v) (10 g de cogumelo em 200 mL de água destilada), a qual foi 

aquecida a 100oC por 5 h. Após este período, a suspensão foi centrifugada (6000 

rpm/5 min) e em seguida filtrada em papel para remoção do resíduo, obtendo-se um 

extrato límpido de coloração alaranjada, de pH ~5,0. O extrato foi neutralizado com 

solução diluída de NaOH. Nesta etapa adicionou-se 1% (m/v) de NaCl (sendo, “m” a 

massa do sal e “v” o volume de extrato) para facilitar a precipitação dos 

polissacarídeos, uma vez que a solubilidade dessas substâncias torna-se reduzida na 

forma salina. Em seguida, o extrato foi adicionado lentamente ao etanol na proporção 

1:5 (v/v) (extrato/ etanol) e sob agitação moderada, para promover a precipitação dos 

polissacarídeos e/ou do complexo proteoglicano. Por centrifugação (6000 rpm/durante 

10 min), o precipitado foi separado do meio etanólico e lavado em seguida com 

acetona para remoção de eventuais traços de ácidos graxos. Desde que o material 

isolado apresentou-se de coloração escura (amarronzada), foi feita a sua clarificação 

utilizando-se peróxido de hidrogênio 40%, na forma de uma mistura etanol/peróxido 

1:1 v/v, por aproximadamente 15 h à temperatura ambiente. Este procedimento pode 

evitar que a presença de pigmentação comprometa algumas análises. Em 

conseqüência da parcial solubilização do precipitado no meio clarificante, submeteu-se 
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o material a uma segunda precipitação em etanol, usando-se a proporção de 1:4 v/v 

(meio clarificante /etanol), para recuperação máxima do precipitado. Por centrifugação 

(6000 rpm/10 min), o precipitado foi separado e em seguida lavado com etanol e 

acetona, nesta ordem, sendo seco em banho de areia a 40oC por aproximadamente 2 

h. O precipitado final obtido foi quantificado. A Figura 8 mostra as etapas do processo 

extrativo, na forma de um fluxograma.  

 

 

3.2.2. Purificação 

 

A presença de material insolúvel foi identificada no precipitado obtido. Afim 

de não comprometer a realização de algumas análises e procedimentos, foi feita a sua 

remoção, como descrita a seguir. 

Após seco e pesado, o precipitado foi colocado em um recipiente com água 

destilada a 1% m/v e submetido a aquecimento de 40oC, sob agitação por 48 h, sendo 

em seguida centrifugado por 15 min a 6000 rpm, para remoção da parte insolúvel, a 

qual foi seca a 40oC e pesada. O resíduo insolúvel ocorre, provavelmente, devido à 

agregação de parte dos polissacarídeos isolados durante a etapa de secagem. A 

porção solúvel (sobrenadante) foi liofilizada e posteriormente pesada. O fracionamento 

e todas as análises para caracterização foram realizados no material purificado. O 

fluxograma das etapas da purificação é mostrado na Figura 9.  

 

 

3.2.3. Fracionamento 

 

Solução aquosa a 1% da porção solúvel obtida foi preparada para ser 

submetida, novamente, a procedimentos de extração e isolamento. Para garantir 

eficiente solubilização, a solução foi deixada sob agitação constante e aquecimento de 

40oC por 24 h. À solução resultante foi adicionado etanol, lentamente sob agitação 

moderada, até turvação nítida, com indícios visíveis da formação do precipitado 

disperso no meio (Paula, Heatley e Budd, 1996). Nesta etapa a adição de etanol foi 

suspensa e o material deixado em repouso sob aquecimento (~50oC) em banho de 

areia por 15 h para promover solubilização de fragmentos de menor massa molar 

contidos na fração isolada (Paula, Heatley e Budd, 1996). Em seguida o sistema foi 

resfriado à temperatura ambiente. Este procedimento permite maior seletividade e 

rendimento. Logo após, o precipitado foi separado por centrifugação (6000 rpm por   

20 min) e seco em banho de areia a 40oC com auxílio de acetona. Deste modo, foi 
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isolada a primeira fração. Ao sobrenadante resultante adicionou-se nova porção de 

etanol e as etapas descritas acima foram repetidas para obtenção da segunda fração. 

As demais frações foram sucessivamente obtidas, considerando o procedimento 

estabelecido. O fluxograma da Figura 10 resume as etapas do fracionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fluxograma do procedimento de extração e isolamento dos 

polissacarídeos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resíduo sólido Extrato 

••••Centrifugação (6000 rpm/10 min) 

••••Neutralização (sol. NaOH diluída) 
••••Adição de NaCl 1% (m/v) 

••••Precipitação em etanol (1:5 v/v   
extrato/etanol) 

••••Clarificação (H2O2/etanol 1:1 v/v  
15 h/temp. ambiente 

Precipitado parcialmente 

solúvel no meio clarificante 

••••2ª Precipitação em etanol (1:4 v/v 
meio clarificante/etanol) 

••••Centrifugação (6000 rpm/10 min) 

••••Lavagem do precipitado                       
(etanol/acetona) 

••••Secagem (40oC/ ~ 2 h) 

POLISSACARÍDEOS ISOLADOS 

 

COGUMELO BRUTO (seco e pulverizado) 

••••10g/200 mL (5 %) 

••••Aquecimento (100ºC/5 h) 

••••Centrifugação (6000 rpm/5 min)/Filtração (em papel) 
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Figura 9. Fluxograma do procedimento de purificação dos polissacarídeos         

isolados. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Fluxograma das etapas de fracionamento dos polissacarídeos 

purificados. 

 

 

 

 

 

 

POLISSACARÍDEOS ISOLADOS 

•••• Solubilização em água 

 ••••Agitação sob aquecimento 

••••Centrifugação 

 Resíduo insolúvel 

POLISSACARÍDEOS PURIFICADOS 

Sobrenadante 

••••Liofilização 

POLISSACARÍDEOS PURIFICADOS 

 

 ••••Solubilização em água (1% m/v) 

 ••••Agitação sob aquecimento (~ 40oC/24 h) 

•••• Aquecimento (~50oC/15 h) 

 ••••Adição de etanol até turvação 

•••• Resfriamento (à temperatura ambiente) 
 ••••Centrifugação (6000 rpm/20 min) 

 ••••Secagem (40oC) 

Sobrenadante 2
a 
Fração (F2), 3

a 
Fração (F3) e 4

a 
Fração (F4) 

 

Sobrenadante Precipitado 

 1
a
 fração (F1) 

 ••••Reprodução do procedimento a partir da 
adição do etanol 
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3.3. ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DOS POLISSACARÍDEOS 

 

 

3.3.1. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FT-IR) 

 

As amostras foram preparadas em pastilhas de KBr e analisadas em 

equipamento FT-IR 8300 da Shimadzu.  

 

 

3.3.2. Ressonância Magnética Nuclear (RMN 13C e 1H) 

 

Para obtenção dos espectros de RMN 13C e 1H as amostras foram 

solubilizadas em D2O. Os espectros foram obtidos em equipamento Bruker modelo 

Avance DRX-500.  

 

 

3.3.3. Estimativa da Massa Molar por Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 

 

Massas de ~8 mg dos polissacarídeos purificados e suas frações foram 

solubilizadas em 2,0 mL de solução de NaNO3 0,1 M. Em seguida, as amostras  foram 

filtradas em membrana de acetato de celulose com poros de 0,45 µm. As soluções 

foram injetadas (50 µL), com fluxo de 0,5 mL/min, em coluna Ultrahydrogel Linear de 

7,8 x 300 mm da Waters, sendo utilizada, como fase móvel, solução de NaNO3 0,1 M à 

temperatura ambiente. A curva de calibração foi construída utilizando-se de padrões 

de pululana com massas molares em intervalo de grandeza de 103 a 106 g/mol. As 

detecções das frações dos polissacarídeos e da presença de proteínas foram 

realizadas utilizando-se um cromatógrafo LC-10AD (Shimadzu), com detectores de 

índice de refração (RID-6A) e ultravioleta (UV-VIS SPD-10AV).  

 

 

3.3.4. Determinação de carboidratos totais 

 

Método espectrofotométrico Fenol-H2SO4 (Dubois e col., 1956) foi aplicado 

usando glicose como padrão. Para as análises foram preparadas soluções aquosas 

dos polissacarídeos purificados a 0,01% e do padrão, em concentrações que variaram 

de 0,003 a 0,013 %. Para a leitura da absorção (490 nm) do complexo formado foi 

utilizado Espectrofotômetro UV-VIS, HP 8453 com detector Diode Array. 
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3.3.5. Determinação de proteínas 

 

A determinação foi feita de acordo com o método espectrofotométrico de 

Hartree (Hartree, 1972). Foram analisados os polissacarídeos purificados e suas 

frações obtidas por precipitação seletiva em etanol. Albumina foi utilizada como 

padrão. As absorbâncias foram lidas em um espectrofotômetro da Hitachi U-2000. A 

pesquisa de proteína livre foi realizada pelo método de Bradford (Bradford, 1976). 

 

 

3.3.6. Composição em monossacarídeos 

 

Os monossacarídeos foram identificados na forma de seus alditóis-

acetatos, os quais foram preparados seguindo etapas de hidrólise, redução e 

acetilação, nesta ordem, descritas a seguir. 

 

a) Hidrólise 

 

Para 10 mg de cada amostra (polissacarídeos purificados e suas frações) 

foram acrescentados 2,0 mL de solução 1,0 M de TFA (ácido trifluoroacético), sendo 

aquecidas a 96oC por 5 a 6 horas. Foram utilizados tubos de hidrólise rosqueados e o 

aquecimento realizado em banho-maria. Após hidrólise, o material foi submetido à 

secagem para remoção do TFA. Durante essa etapa, realizada em banho-maria a       

∼ 70oC, foi acrescentada água destilada e evaporada até completa neutralização. 

 

b) Redução 

 

Aos resíduos provenientes da hidrólise foi acrescentado 1,0 a 1,5 mL de 

água destilada e em seguida adicionado boroidreto de sódio, até meio básico (10 a 

11), sendo o meio alcalino mantido por duas horas. Em seguida, foram adicionadas 

pequenas porções de resina catiônica diretamente nos tubos para remoção dos íons 

Na+ e neutralização dos íons OH-. A resina foi removida através de filtração comum, 

usando papel de filtro. O sobrenadante, recolhido em tubos, foi evaporado até secura 

utilizando metanol para formação de borato de metila. 

 

c) Acetilação 

 

Aos resíduos secos obtidos da etapa de redução foram adicionados 0,5 mL 

de piridina e 0,5 mL de anidrido acético, nesta ordem, sendo os tubos então, 

devidamente vedados e assim mantidos por 3 dias à temperatura ambiente para 
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completa acetilação. Em seguida, adicionou-se gelo picado aos tubos, sendo estes 

vigorosamente agitados para remoção do ácido acético formado durante a acetilação. 

Em seguida, adicionou-se 3,0 mL de clorofórmio ao tubo, sendo este novamente 

submetido a agitação. Seguiu-se com a adição de 2,0 mL de solução de sulfato de 

cobre (5%) e, depois, nova agitação. A função do clorofórmio é reter o material 

acetilado e a função do sulfato de cobre é remover a piridina do meio. O sistema 

permaneceu em repouso até a separação das fases, sendo a fase aquosa superior 

removida. A adição de sulfato de cobre foi repetida até que a fase clorofórmica se 

apresentasse clara (incolor ou levemente amarelada). A porção clorofórmica final foi 

completamente evaporada à temperatura ambiente. Para análise, as amostras foram 

novamente solubilizadas em clorofórmio.  

Alditóis acetatos das amostras padrões dos monossacarídeos raminose, 

fucose, arabinose, xilose, manose, galactose e glicose foram analisados. A partir dos 

tempos de retenção dos padrões, foram identificados por comparação os 

monossacarídeos constituintes das amostras. Para as medidas foi utilizada 

Cromatografia Gás/Líquido (GLC) através do cromatrógrafo Hewlett Packard, modelo 

5890 A, serie II, com detector de ionização de chamas e equipado com coluna  DB-

225 J e B AScientific (0,25 mm i.d. x 30  m). Como gás de arraste foi utilizado 

nitrogênio com fluxo de 2 mL/min., e como diluente foi utilizada acetona. As amostras 

foram injetadas com detector, injetor e coluna à temperatura de 300, 250, e 220oC, 

respectivamente. 

 

 

3.3.7. Análise Elementar 

 

A pesquisa dos elementos carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, nos 

polissacarídeos purificados e suas frações isoladas, foi realizada em um micro-

analisador CHNS/0, modelo 1110 (Carlo Erba), equipado com detector de 

condutividade térmica. A amostra foi submetida à combustão a 1000oC, em atmosfera 

de oxigênio, usando hélio como gás de arraste e uma coluna cromatográfica 

empacotada com sílica. Os teores de nitrogênio foram utilizados para determinação de 

proteínas, multiplicando-se esses valores pelo fator 4,38, o qual é estabelecido para 

algumas espécies fúngicas (Manzi e col., 1999; Chang e col., 2001). 
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3.3.8. Determinação de elementos minerais por Espectroscopia de Emissão 

Atômica com Plasma acoplado indutivamente (ICP-AES) 

 

Massas conhecidas (~0,1 g) das amostras (polissacarídeos purificados) 

foram pesadas em tubos de teflon. Em seguida, foi adicionado 3 mL da mistura 

HNO3/H2O2 3:1 v/v em cada tubo, sendo aquecidos a ≅ 110ºC por 3 horas e meia em 

um bloco digestor. Depois de resfriados os tubos, as amostras foram transferidas para 

tubos de Falcon e diluídas para um volume final de 20 mL. As soluções padrão 

multielementares foram preparadas em tubos de Falcon a partir de soluções padrão 

dos elementos minerais Cálcio, Magnésio, Potássio, Sódio, Silício, Alumínio, Titânio, 

Bismuto, Vanádio, Cádmio, Cobre, Zinco, Ferro, Chumbo e Fósforo. As soluções 

padrão e amostras foram injetadas no sistema, operando sob uma potência da fonte 

de radiofreqüência de 1350 W, usando argônio como gás nebulizador, gás gerador do 

plasma e como gás de resfriamento, com vazões de 0,8 L/min, 1,8 L/min e 15,0 L/min, 

respectivamente. Através do programa WinLab32, foi possível quantificar os 

elementos minerais presentes nas amostras. 
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2ª Etapa 

      Agaricus blazei Murill cultivado em Piedade no Estado de  

São Paulo 
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3. Experimental 
 

 

 3.4. MATERIAIS 

 

O Agaricus blazei Murill proveniente de São Paulo (Cog-SP) foi doado por 

GUINISHI Comércio de Importação e Exportação de Produtos Alimentícios Ltda, 

Suzano, SP. O material foi enviado sem raízes, desidratado, cortado em fatias e 

embalado em sacos plásticos a vácuo. Para os experimentos o cogumelo foi 

pulverizado utilizando-se de liquidificador industrial. 

Todos os reagentes utilizados são de grau analítico. 

 

 

3.5. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

 

3.5.1. Isolamento dos polissacarídeos e/ou proteoglucanos 

              

                  Os procedimentos de isolamento realizados para o Agaricus cultivado em 

São Paulo foram os mesmos realizados no Agaricus cultivado no Ceará e estão 

descritos no item, 3.2. da 1ª etapa. 

Os procedimentos que se seguem são relativos ao isolamento para 

obtenção do polissacarídeo em configuração específica β. Trabalhos anteriores 

(Gonzaga, 2002) indicaram a presença de β e α glucanas na constituição dos 

polissacarídeos purificados isolados. 

 

 

3.5.1.1. Teste com timol para separação e identificação das ββββ-glucanas 

 

 0,3 g do polissacarídeo purificado isolado do Cog-SP foi adicionado a 10 

mL da solução de timol (2-isopropil -5-metil fenol) 1% em NaCl 5%. A suspensão foi 

deixada sob agitação à temperatura ambiente por 15 h, sendo em seguida 

centrifugada (6000 rpm / 60 min). O precipitado separado foi lavado com a solução de 

Timol em NaCl e dialisado contra água para remoção do excesso de timol. Na 

seqüência, o precipitado foi lavado com etanol (3 x) através de centrifugação e seco 

em banho de areia (≅ 45oC). Este procedimento foi adaptado do método utilizado por 

Yoshioka e col., 1985, para identificação das β glucanas. A presença de β glucanas foi 
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monitorada pelo registro da banda em 890 cm-1 do espectro na região do 

infravermelho do material.  

 

 

3.5.1.2. Caracterização do material isolado 

 

O material isolado foi caracterizado por Espectroscopia de absorção na 

região do infravermelho (FT-IR), Ressonância Magnética Nuclear unidimensional 

(RMN 13C e 1H) e bidimensional (COSY e HMQC). A massa molar foi estimada por 

Cromatografia de Permeação em Gel (GPC), como descrito, respectivamente, nos 

itens 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 deste trabalho.   

 

 

3.5.2. PROPRIEDADES DOS POLISSACARÍDEOS EM SOLUÇÃO 

 

3.5.2.1. Espalhamento de luz estático 

 

O estudo de espalhamento de luz estático foi realizado em equipamento 

DAWN DSP-F Laser Photometer da Wyatt Technology Corporation, operando com 

laser He/Ne de λ = 632,8 nm. O equipamento apresenta 18 detectores analógicos 

fixos, com ângulos variando de 26 a 144o, dispostos circularmente em torno da célula 

da amostra e no mesmo plano do feixe laser. Tolueno foi o líquido padrão utilizado 

para calibração do equipamento. Soluções de NaCl 0,2 e  0,5 M, NaNO3 0,1 M, NaOH 

0,5 M e Uréia 0,5 M foram utilizadas como solventes. Para as medidas foram 

preparadas soluções a 0,1 % dos polissacarídeos purificados do Cog-SP, das suas 

frações (F1 a F4, obtidas por precipitação seletiva em etanol) e da fração rica em 

glucana β(1→6) obtida do procedimento com timol. Para completa solubilização, as 

soluções amostras permaneceram sob aquecimento (≅ 50oC) e agitação por ≅ 15 h. A 

solubilização em NaOH 0,5 M não se deu sob aquecimento e os testes com uréia 

foram inicialmente realizados considerando-se 24 h de solubilização. Em seguida, as 

soluções obtidas foram filtradas em membranas de acetato de celulose 0,45 µm. A 

partir das soluções filtradas (0,1%) foram realizadas 06 diluições para cada amostra, 

com concentrações que variaram de 1,003 10-4 a 2,025 x 10-3 g/mL.  

As preparações relativas às diluições finais foram filtradas em membranas 

de 0,2 µm diretamente nas cubetas de leitura, tendo sido as mesmas submetidas a 

lavagens rigorosas. As duas etapas de filtração e a rigorosa limpeza das cubetas de 

leitura têm como objetivo a tentativa de eliminação da poeira, a qual somada à 
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presença de pequenas deformações e arranhões distribuídos aleatoriamente na 

superfície das cubetas, levam geralmente a um aumento da quantidade de luz que 

chega aos detectores (Michel, 1999). Durante as análises, feitas à temperatura 

ambiente, foram coletadas varreduras decorrentes do espalhamento de luz de cada 

amostra, os quais geram um diagrama denominado de “Zimm plot”, através do qual é 

possível obter valores de massa molar ponderal média (Mw), do segundo coeficiente 

virial (A2) e do raio de giração (Rg), em dado solvente e dada temperatura (Zimm, 

1948; Benoit, Holtzer e Doty, 1954). Geralmente, para obtenção do gráfico de Zimm, a 

participação dos três primeiros e três últimos ângulos foi desconsiderada, utilizando 

assim região central de maior estabilidade. O tratamento dos dados foi realizado 

através do programa Dawn. 

 

 

3.5.2.2. Determinação da viscosidade intrínseca e massa molar 

 

Solução aquosa do polissacarídeo purificado (Cog-SP) a 5% (m/v) foi 

submetida a aquecimento (≅ 50oC) sob agitação por 15 h. As medidas de viscosidade 

foram realizadas em viscosímetro capilar do tipo Ubbelohde, a 25 ± 0,1oC. A 

viscosidade intrínseca [η], em mL/g, foi determinada a partir do gráfico da viscosidade 

reduzida versus concentração, extrapolando a reta para concentração zero. A massa 

molar viscosimétrica média (Mv) foi calculada usando-se a equação de Mark-Houwink 

(equação 11): 
 

[ηηηη] = k . Mv

a                                         (Equação 11) 
                                     

Onde, k e a são constantes dependentes da natureza do soluto e do solvente. Os 

fatores k = 0,00067 cm3. g-1 e o expoente a = 0,75 foram usados para os cálculos 

(Varum, Martnsen e Smidsrod, 1991). 

 

 

3.5.2.3. Estudo reológico 

 

O comportamento reológico dos polissacarídeos purificados do Cog-SP foi 

avaliado no Reômetro Brookfield Modelo DV-III, utilizando spindle CP42 e taxas de 

cisalhamento de 40 a 1000 s-1,. Com a finalidade de se observar mais claramente o 

comportamento do material a taxas de cisalhamento mais baixas (de 10 a 100 s-1), 

utilizou-se o Reômetro Advanced AR 550, com spindle CP60.  As medidas das 

soluções em concentrações variadas (1, 3, 5, 7 e 10%) foram realizadas em triplicata a 

25oC. Alguns parâmetros de fluxo envolvidos nas medidas foram avaliados através da 
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equação da lei da potência dos fluidos, usando o modelo Power-law representado pela 

equação 12 (Marcotte, 2001). 
 

σσσσ = mγγγγn                                                (Equação 12) 

onde σσσσ é a tensão de cisalhamento, γγγγ é a velocidade de cisalhamento, m é o 

coeficiente de consistência e n o índice de fluxo. 

 

 

3.5.2.4. Tensão Superficial (γγγγ) 

 

Soluções do polissacarídeo purificado do Cog-SP, em concentrações 

variadas (0,31 x 10-5 a 2,17 x 10-5 mol/L), foram submetidas a medidas de tensão 

superficial através do método de du Nouy. As soluções analisadas foram preparadas 

usando-se água Mili-Q e filtradas para realização das medidas, que foram feitas as 

temperaturas de 30 e 37oC em uma balança de torção da White Elec. Inst. Co. LTD. O 

procedimento consiste na aplicação da força necessária para remover um anel de 

platina previamente mergulhado na solução em estudo. A força é aplicada através do 

braço do tensiômetro, que suspende lentamente o anel até desprendê-lo da superfície 

do líquido. O valor da tensão superficial no momento do deslocamento do anel é lido 

diretamente na balança, em Dinas/cm. 

 

 

3.5.2.5. Concentração Micelar Crítica (cmc) 

 

A concentração na qual a tensão superficial (γγγγ) assume valor constante é a 

cmc (considerando que as micelas começam a se formar em proporções detectáveis a 

uma concentração na qual a monocamada superficial está completa). O valor da cmc 

é obtido a partir do gráfico da tensão superficial versus ln da concentração, 

considerando o ponto em que a tensão se mantém constante. Aplicando o inverso da 

função para este ponto específico têm-se a concentração micelar crítica da solução, 

ou seja: 

cmc = ln da concentração, portanto, cmc = e
ln da concentração na cmc 

 

Outras medidas tais como a concentração das moléculas adsorvidas na 

superfície (ΓΓΓΓ), a pressão superficial (ππππ) e a área por molécula (A), bem como os 

parâmetros termodinâmicos da energia livre de Gibbs de micelização (∆∆∆∆G) e entropia 

de micelização (∆∆∆∆S), foram determinadas a partir dos dados obtidos. As equações 13 

a 17, utilizadas para o cálculo das medidas citadas acima são apresentadas a seguir. 
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a) Energia livre de Gibbs de micelização (∆∆∆∆Gmic)                                   (Equação 13) 

 

∆∆∆∆Gmic = -R.T. lnxcmc    onde,  R é a constante universal dos gases 

                                              T é a temperatura de trabalho em Kelvin 

•∆∆∆∆G é dado em KJ. mol-1 

Xcmc = Fração molar da amostra na cmc  

xcmc =              n da amostra                       n = no de moles na cmc           

               n da amostra + n da água 

 

b) Entropia de micelização (∆∆∆∆Smic)                                                           (Equação 14) 

 

∆∆∆∆Smic = - ∆∆∆∆G 

               T 

Onde ∆G é a energia livre de Giggs de micelização 

• ∆∆∆∆S é dada em KJ. mol-1.K-1 

 

c) Concentração das moléculas adsorvidas na superfície (ΓΓΓΓ)             (Equação 15) 

 

ΓΓΓΓ = -   1   .   δδδδγγγγ           

         RT     δδδδ lnc                    

Onde     δγ        é a inclinação da reta do gráfico γ versus ln da concentração  

           δ lnc 

• ΓΓΓΓ é dada em mol. m-2  

 

d) Área da superfície por molécula (A)                                                   (Equação 16) 

 

A =   1 

       ΓΓΓΓ . Na 

Onde Na é o número de Avogadro 

• A é dada em nm-2 

 

e) Pressão superficial (ππππ)                                                                          (Equação 17) 

 

ππππ = γγγγ da água  -  γγγγ da amostra na cmc 

ππππ é dada em mN. m-1 
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3.5.3. SOLUBILIZAÇÃO DE FÁRMACOS  

 

A partir da observação da propriedade surfactante dos polissacarídeos 

purificados isolados, foi avaliada a capacidade desses materiais de solubilizar drogas 

aromáticas. 

Para os testes foram preparadas soluções aquosas a 1% das amostras 

(polissacarídeos purificados do Cog-SP). Em 10 mL  da solução em triplicata foi 

adicionado 1,0 g do fármaco griseofulvina, um antifúngico (Figura 11). As misturas, 

nas temperaturas de 30 e 37oC, sofreram agitação, separadamente, por 4 a 5 dias, 

sendo posteriormente filtradas em membrana Millipore de porosidade 0,45 µm, para 

remoção de possível porção não solubilizada. Para quantificação da porção solúvel foi 

construída uma curva de calibração com a droga griseofulvina em metanol com 

concentrações variando de 2,0 a 12,0 mg/L. A presença do fármaco foi identificada 

nas amostras e padrões por espectrofotometria de absorção a 292 nm. O equipamento 

U-2000 Spectrophotometer da Hitachi foi utilizado neste experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estrutura química do fármaco aromático Griseofulvina 

 

 

3.5.4.TESTES BIOLÓGICOS 

 

Atividades biológicas dos polissacarídeos foram avaliadas através da 

identificação das atividades antiviral e antitumoral. A ação antiviral foi avaliada em 

modelo in vitro contra o poliovirus tipo I, agente etiológico da poliomielite e a ação 

antitumoral pesquisada através do modelo in vivo do Sarcoma 180.  

Nos testes biológicos foram utilizados polissacarídeos purificados do Cog-

SP, obtidos de acordo com procedimentos descritos nos itens 3.2.1 e 3.2.2 da 1ª etapa 

experimental. 
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3.5.4.1. ATIVIDADE ANTIVIRAL 

 

A atividade antiviral dos polissacarídeos foi avaliada frente ao poliovirus, 

abordando várias etapas da replicação do ciclo viral. O poliovirus pertence ao gênero 

Enterovirus e família dos Picornaviridae e é o agente etiológico da poliomielite. 

Os testes foram realizados no Departamento de Microbiologia da 

Universidade Estadual de Londrina, Paraná, pelo grupo da Dra. Rosa Elisa C. 

Linhares.  

Para os testes, os polissacarídeos foram solubilizados em DMEM (meio de 

cultura Eagle modificado por Dulbecco), constituído de 4500 mg/L D-glicose, 584 mg/L 

de L-glutamina e 110 mg/L piruvato de sódio, o qual é utilizado para o cultivo de 

células de mamíferos. Em seguida, as amostras foram filtradas em sistema estéril e 

deixadas a 4oC por aproximadamente 72 h. A amostra do poliovirus tipo 1 (P1) (ATCC 

CCL-23) foi doada pelo Departamento de Virologia do IMPPG-UFRJ. A atividade 

antiviral foi pesquisada a partir dos seguintes ensaios: 

 

 

3.5.4.1.a. Citotoxicidade 

 

Nesse teste foi avaliada a toxicidade in vitro do polissacarídeo frente a 

células HEp-2 (células epiteliais de carcinoma da laringe humana) usando o método 

MTT (Kit de avaliação da toxicologia in vitro, Stock No TOX-1, Sigma, Chem. Co.) 

(Mosmann, 1983). O método baseia-se na redução do MTT (3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-

2,5-difenil-2H-brometo de tetrazolium) a um produto denominado Formazan. A 

redução se dá pela reação com a enzima succnil desidrogenase presente nas 

mitocrôndrias das células viáveis e é identificada pela mudança da coloração amarela 

do MTT original para cor vinho do produto Formazan. No experimento, após 

crescimento de monocamada de células HEp-2 em microplacas, foi adicionada 

solução do polissacarídeo em DMEM, em concentrações que variaram de 25 a 4000 

µg/mL. Células HEp-2 sem polissacarídeo e na presença de DMEM, sem e com 

etanol, foram usadas como controle. As placas foram incubadas por 03 dias a 37oC. A 

viabilidade celular foi avaliada através da determinação da concentração citotóxica 

(CC50), que indica a concentração da substância necessária para reduzir em 50% a 

densidade ótica, gerada pelo produto do MTT (Formazan) em relação aos controles. 
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3.5.4.1.b. Teste do tempo de adição 

 

Neste experimento, o momento ideal de adição do polissacarídeo na 

replicação do poliovirus foi determinado conforme o método descrito por Yang e col., 

2005. Células HEp-2 foram cultivadas em placas e incubadas por 48 h a 37oC em 5% 

de CO2, recebendo em seguida soluções do polissacarídeo (25 a 200 µg/mL), sendo o 

meio de cultura DMEM utilizado como solvente. As soluções foram adicionadas em 

tempos diferentes da infecção viral, ou seja; 1 e 2 horas antes da adição do poliovirus 

(simulando um tratamento profilático), juntamente com o vírus e após 1 e 2 horas de 

adicionado o vírus (simulando um tratamento terapêutico). Após esta etapa, foi 

adicionada a cada placa uma camada de DMEM contendo 1,5% de agarose e 25 mM 

de MgCl2, sendo as placas incubadas por 40 h. A função da agarose é evitar que o 

vírus se dissemine por toda monocamada celular, fazendo com que as áreas de 

infecção sejam próximas, o que facilita a avaliação do processo infeccioso. O MgCl2 é 

utilizado para estabilidade do poliovirus, que é sensível à variação de temperatura. Em 

seguida, as células foram fixadas com formaldeido em tampão fosfato pH 7,3 por 24 h 

e coradas com cristal violeta (0,5%) em etanol (20%). Nos locais em que as células 

HEp-2 foram destruídas pelo vírus, forma-se uma área clara denominada de “plaque”, 

os quais são contados. De forma padrão considera-se que cada “plaque” é originado 

pela infecção de uma partícula viral. Dessa forma, o percentual de inibição viral (%IV) 

é calculado pela expressão:  

[1-(No de “plaques” com droga / No de “plaques” no controle) x 100]. 

A concentração inibitória 50% (CI50) foi determinada, como sendo a 

concentração capaz de reduzir em 50% a replicação do vírus, e o índice de 

seletividade (SI) expresso pela relação CC50/CI50. Interferon foi usado como controle 

positivo de inibição viral com concentração de 1000 U/mL.  

 

 

3.5.4.1.c. Atividade virucida 

 

No teste, igual volume da suspensão do vírus (107 PFU/ml) e do DMEM 

contendo diferentes concentrações do polissacarídeo foram misturados, depositados 

em placas e incubados por 1 h a 37oC. Após este período o resíduo viral foi 

determinado pela identificação e contagem dos “plaques”.  

 

 

 



 51 

3.5.4.1.d. Adsorção viral 

 

A inibição do vírus também foi pesquisada pela capacidade de adsorção 

deste pelo polissacarídeo, através do procedimento baseado no método de Zhu e col, 

2004. Placas contendo uma camada de células HEp-2 foram infectadas com o 

poliovirus na ausência e presença de diferentes concentrações do polissacarídeo. 

Após 60 min a 4oC, as células foram lavadas com tampão fosfato pH 7,3 para remoção 

do vírus não adsorvido e, então, determinado o número de “plaques”. 

 

 

3.5.4.2. ESTUDO DA CITOTOXICIDADE DOS POLISSACARÍDEOS IN VITRO 

 

3.5.4.2.a. Atividade citotóxica em linhagens de células tumorais humanas 

  

Os polissacarídeos purificados foram testados em diferentes linhagens 

celulares (Tabela 4) para avaliação da citotoxicidade e verificação da seletividade em 

diferentes células tumorais (Mosmann, 1983). Foi utilizado o método do MTT, cujo 

princípio reacional está descrito no item 3.5.4.1.a. 

As linhagens tumorais (Tabela 4) foram doadas pelo Instituto Nacional do 

Câncer (NCI) dos Estados Unidos (Bethesda, MD, EUA) e mantidas no Laboratório de 

Oncologia Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, 

onde os testes foram realizados com a participação do grupo da Profa. Dra. Letícia 

Lotufo.  

 

Tabela 4. Linhagens celulares tumorais utilizadas no ensaio de citotoxicidade in vitro 

Linhagem Tipo de neoplasia Origem 

HL-60 Leucemia promielocítica Humano 

HCT-8 Carcinoma de cólon Humano 

SF295 Carcinoma de cérebro Humano 

MDA-MB-435 Carcinoma de Mama Humano 

 

 

O cultivo das linhagens celulares utilizadas foi realizado em frascos 

plásticos para cultura, sendo 25 cm3, volume de 50 mL para células aderidas (HCT-8)  

e 75 cm3, volume de 250 mL para células em suspensão (HL-60, SF295 e MDA-MB-

435), utilizando o meio de cultura RPMI 1640 complementado com 10% de soro fetal 

bovino e 1% de antibióticos (penicilina/estreptomicina). As células foram incubadas a 

37°C em estufa com atmosfera de 5% de CO2. As células foram distribuídas em placas 
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de 96 poços numa densidade de 0,3 x 106 células/mL, para células suspensas e 0,7 x 

105 células/mL para células aderidas, as quais formam monocamadas. Os 

polissacarídeos foram incubados por 72 horas com a suspensão de células na 

concentração de 0,39 a 25 µg/mL. O 5-Fluorouracil (5-FU) foi utilizado como controle 

positivo. Após o período de incubação, as placas foram centrifugadas (1500 rpm/15 

min) e o sobrenadante foi descartado. Em seguida, cada poço recebeu 200 µL da 

solução de MTT (0,5 mg/mL em meio RPMI 1640), e as placas foram novamente 

incubadas por 3 horas em estufa a 37ºC e atmosfera de 5% de CO2. Após este 

período, as placas foram novamente centrifugadas (3000 rpm/10 min), com descarte 

do sobrenadante e ressuspensão do precipitado em 150 µL de DMSO. A quantificação 

de células viáveis foi realizada pela leitura da absorbância a 550 nm em um 

espectrofotômetro de placa. Esta técnica permite analisar a viabilidade e o estado 

metabólico das células, sendo assim, uma ferramenta útil na avaliação da 

citotoxicidade. Os dados foram tratados através do programa GraphPad Prism (Sousa, 

2006).    
 

 

3.5.4.2.b. Determinação da toxicidade aguda em larvas de Artemia sp 

 

Para os testes foi utilizada a Artemia sp, pequeno crustáceo bastante 

utilizado em estudos fisiológicos. O ensaio da letalidade em larvas Artemia sp é 

considerado uma das mais importantes ferramentas para os estudos preliminares de 

avaliação da toxicidade de uma substância. É uma metodologia simples que permite a 

avaliação da toxicidade aguda de extratos ou substâncias puras provenientes de 

produtos naturais. A Artemia sp possui o desenvolvimento indireto, com capacidade de 

encistamento. Os náupilos (larvas) são facilmente obtidos através da hidratação dos 

cistos.  

Os cistos de Artemia salina foram mantidos por 24 h em um béquer com 

água do mar filtrada, sob aeração suave e iluminação intensa, até a eclosão dos 

náupilos I. Estas larvas foram separadas em um segundo béquer e mantidas ali por 

mais 24 h para atingirem o estágio de náupilo II. Em seguida, o plaqueamento foi 

realizado pela adição de náupilos em placas com 24 poços (10 náupilos em cada 

poço), contendo soluções dos polissacarídeos purificados (Cog-SP) em concentrações 

que variaram de 0,01 a 1 mg/mL, em triplicata. Como controle negativo, foi utilizado 

água do mar filtrada duas vezes. As placas foram incubadas à temperatura ambiente, 

por 24 h e em seguida contados os indivíduos vivos e mortos em cada poço. A partir 

dos resultados foi calculada a CL50, que representa a concentração necessária para 

matar 50% das larvas. 
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3.5.4.3. ATIVIDADE ANTITUMORAL 

  

3.5.4.3.a. Estudo in vivo da atividade antitumoral do polissacarídeo no modelo 

experimental do Sarcoma 180 

 

a.1) Cultura do tumor Sarcoma 180 

 

O Sarcoma 180 utilizado nos experimentos foi, inicialmente, identificado no 

Croker Laboratory (Columbia University, New York) em 1914. É um tumor de natureza 

sólida, que foi a princípio classificado como carcinoma mamário, por surgir 

espontaneamente na região axilar de camundongos. Em 1919, após muitos 

transplantes subcutâneos, assumiu a forma sarcomatosa, ou seja, sólida, mantendo-

se nessa forma (Sehabel e col., 1977), não havendo registro de alterações nos dias 

atuais. A forma sólida caracteriza-se por ter um rápido crescimento. 

As células do Sarcoma 180, provenientes do Laboratório de Oncologia 

Experimental da Faculdade de Medicina da UFC, foram mantidas em cultura na 

cavidade peritoneal de camundongos suiços sob a forma ascítica. A manutenção das 

células tumorais foi realizada por transferência destas, de camundongos infectados 

para camundongos sadios. No décimo dia, o animal foi sacrificado por deslocamento 

cervical e, após assepsia da região abdominal com álcool iodado, o líquido ascítico foi 

coletado da cavidade peritoneal. Cerca de 1,5 mL do líquido ascítico foi retirado e 

diluído com 15 mL da solução de Ringer com lactato, sendo acrescentado 300 µL de 

gentamicina. Da solução final preparada, foi retirada uma alíquota e adicionado o 

corante azul de tripan (na proporção de 1:1) com a finalidade de determinar o número 

de células tumorais viáveis utilizando a câmara de Neubauer e o microscópio óptico. 

Os animais utilizados em todos os experimentos foram fornecidos pelo Biotério Central 

da UFC. 

 

 

a.2) Avaliação dos polissacarídeos na inibição do crescimento tumoral 

 

O experimento foi iniciado pela inoculação de células do tumor sarcoma 

180 em camundongos suiços, para implantação do tumor sólido. Os animais, pesando 

em torno de 25 a 30 g receberam cada um, por via subcutânea, na axila esquerda,   

0,5 mL de solução contendo 2 x 106 células. Em seguida, os animais foram divididos 

em 04 grupos de 10 e tratados após 24 h e durante 07 dias consecutivos, com doses 

de 25 mg (grupo 1) e 50 mg (grupo 2) dos polissacarídeos por kg do animal. Os outros 
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dois grupos constituíram o controle positivo (grupo 3), recebendo 25 mg/kg do fármaco 

5-Fluorouracil (5-FU) e o controle negativo (grupo 4) que recebeu solução salina estéril 

de NaCl 0,9%. Todas as substâncias foram injetadas por via intraperitoneal em dose 

de 0,2 mL/animal, sendo o polissacarídeo e 5-FU solubilizados em solução estéril de 

NaCl 0,9%. Em uma segunda etapa, o experimento acima foi repetido, desta feita, 

sendo avaliado o efeito da inibição do crescimento do tumor por administração oral do 

polissacarídeo. A solução de NaCl 0,9% (controle negativo) foi administrada por via 

oral. A solução do 5-FU (controle positivo) foi injetada por via intraperitoneal, pois por 

essa via esse fármaco é melhor absorvido quando comparado com a via oral. O 

Quimioterápico 5-Fluorouracil é um agente antimetabólico, muito utilizado na clínica, 

pertencente à classe dos análogos da pirimidina, cuja ação interfere na síntese de 

timidilato e, portanto, na síntese de DNA (Hardman e Limbird, 1996). 

Na continuidade dos experimentos, a terceira etapa consistiu da 

administração do polissacarídeo e de 5-FU de forma associada. Aqui, o grupo 1 

recebeu 10 mg de 5-FU + 25 mg do polissacarídeo por kg do animal por via 

intraperitoneal, o grupo 2 (controle positivo) 10 mg de 5-FU/ kg (por via intraperitoneal) 

e o grupo 3 solução estéril de NaCl 0,9% (controle negativo). O grupo 4 recebeu o 

polissacarídeo por via oral (25 mg/kg) e o 5-FU (10 mg/kg), por via intraperitoneal. Do 

mesmo modo que nas etapas anteriores, os polissacarídeos e 5-FU foram 

solubilizados em NaCl 0,9% estéril e as substâncias foram injetadas em doses de 0,2 

mL por animal.   

No final de cada etapa, os animais foram sacrificados por deslocamento 

cervical, sendo retirados o tumor, rins, fígado e baço de cada animal para pesagem. 

Em seguida, os órgãos foram mantidos em formaldeido 10%. O percentual de inibição 

do crescimento tumoral foi determinado utilizando a seguinte expressão: 

% de inibição = [A – B/ A] x 100 

Onde, A é a média dos pesos dos tumores do grupo controle e B a média dos pesos 

dos tumores do grupo tratado.  

 

 

a.3. Estudo da toxicidade dos polissacarídeos 

 

a.3.1. Avaliação da variação de massa dos órgãos retirados (fígado, rins e baço). 

 

Os órgãos, fígado, rins e baço, também foram pesados para avaliação 

comparativa entre animais transplantados com o Sarcoma 180 e animais saudáveis, 
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caracterizando uma forma de observação da toxicidade do polissacarídeo, no 

tratamento. 

 

 

a.3.2. Determinação dos parâmetros hematológicos e bioquímicos 

 

Os parâmetros hematológicos e bioquímicos foram avaliados em todas as 

etapas, coletando sangue de 05 animais de cada grupo. Animais saudáveis e sem 

tumor também foram utilizados como controle.  

As alíquotas de sangue destinadas à determinação dos parâmetros 

bioquímicos foram coletadas em tubos com gel separador e centrifugadas (3000 

rpm/10 minutos) para separação do soro e posterior avaliação da função renal e 

hepática. Para realização da contagem de leucócitos totais, 20 µL de sangue foram 

adicionados a 380 µL de corante de Turck, sendo, imediatamente, realizada a 

contagem em câmara de Neubauer e microscópio óptico. Para determinação dos 

leucócitos diferenciais, foram preparadas lâminas com esfregaço do sangue de cada 

amostra, sendo realizada a contagem em microscópio óptico.     

As funções renal e hepática foram avaliadas em animais normais e 

naqueles envolvidos nos testes. A atividade renal foi avaliada pelo parâmetro sérico da 

uréia, marcador clássico da integridade renal. Para o diagnóstico, foram utilizados kits 

da LABTEST® sistemas, seguindo a metodologia descrita pelo fabricante.  

Para investigação de dano nos hepatócitos (células do fígado) foi 

determinada no soro dos animais, a atividade do aspartato aminotransaminase (AST) 

e alanina aminotransferase (ALT), enzimas de elevada atividade nos hepatócitos, 

portanto, importantes como marcadores de danos hepáticos. Foram utilizados kits para 

determinação de atividade enzimática in vitro, seguindo a metodologia descrita pelo 

fabricante LABTEST® sistemas. 
 

 

a.3.3. Análise histológica 

 

Após cada experimento, o tumor e os órgãos baço, fígado e rins foram 

retirados e armazenados em formaldeido 10% para posterior exame histológico. Os 

materiais foram cortados em pequenos fragmentos e submetidos à desidratação e 

diafanização, sendo em seguida cortados, numa espessura de 5µm. Foram realizadas 

colorações de hematoxilina-eosina (HE) e as lâminas analisadas através de um 

microscópio óptico. 
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As lâminas utilizadas nesse estudo foram confeccionadas pelo 

Departamento de Patologia da Universidade Federal do Ceará.   
 

 

3.5.4.2.Teste de sobrevida 

 

O teste tem como objetivo verificar o prolongamento do efeito da substância 

trabalhada após o período de tratamento, observando assim, a sobrevida 

proporcionada ao animal infectado. Nos experimentos, 04 grupos de 10 animais foram 

inoculados subcutaneamente com células do tumor Sarcoma 180 (2,0 x 106 células em 

0,5 mL de solução/animal). Após 24 h e em seguida após intervalos de 48 h, em um 

total de 07 doses, cada grupo foi tratado individualmente com NaCl 0,9% (controle 

negativo), 5-FU na dose 10 mg/kg/dia (controle positivo), Polissacarídeo na dose 25 

mg/kg/dia e com a associação do 5-FU com o polissacarídeo nas doses 10 e 25 

mg/kg/dia, respectivamente. As substâncias foram solubilizadas em solução de NaCl 

0,9% e administradas por via oral em doses de 0,2 mL/dia. O 5-FU foi administrado 

por via intraperitoneal. Após o tratamento os animais foram diariamente observados e 

registrados os óbitos nos respectivos grupos, sendo o teste finalizado quando da 

morte do último animal, considerando todos os grupos trabalhados. A percentagem no 

aumento do tempo de vida foi calculado usando a fórmula ((T-C)/C)X100, onde “T” e 

“C” representam o número de dias de sobrevida dos animais tratados e do grupo 

controle, respectivamente. 

 

 

3.5.4.3. Análise estatística 

 

Os dados obtidos na avaliação do efeito antitumoral do polissacarídeo e 

nos parâmetros hematológicos e bioquímicos foram avaliados utilizando o programa 

Prism versão 4.0 (GraphPad Software) (Sousa, 2006). Para verificação da ocorrência 

de diferenças significativas entre os diferentes grupos, os dados foram comparados 

por análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste de Bonferroni, com valores 

significantes, *p<0,001, **p<0,05 e ***p<0,01. Os dados do teste de sobrevida foram 

tratados pelo programa Kaplan-Mayer (Sousa, 2006) comparado pelo teste do qui-

quadrado. 
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4. Resultados e discussão 
 

 
Conteúdo  

 
 

Os resultados dos trabalhos experimentais do presente trabalho foram 

abordados em quatro etapas distintas cujos conteúdos são descritos a seguir: 

 

● A primeira etapa refere-se à caracterização estrutural (FTIR e RMN) do Agaricus 

blazei Murill cultivado no Ceará. Ao mesmo é feito um estudo comparativo com 

Agaricus cultivado em São Paulo, considerando também o resultado dos experimentos 

comuns aos dois. Determinação da massa molar (GPC) e análises quantitativas das 

proteínas, carboidratos e elementos minerais, foram realizadas.  

 

Nas etapas seguintes todos os trabalhos referem-se aos estudos realizados com o 

Agaricus blazei Murill cultivado em São Paulo. 

 

● Na segunda etapa é mostrado o procedimento para isolamento de glucana β(1→6) 

pura e caracterização por FTIR, RMN uni e bidimensional e GPC. 

 

● A terceira etapa apresenta o estudo em solução dos polissacarídeos isolados. 

Foram consideradas as medidas de viscosidade, reologia, tensão superficial e 

parâmetros físico-químicos, além de espalhamento de luz. Nesta etapa também é 

apresentado dados sobre a capacidade de solubilização de drogas dos 

polissacarídeos purificados.  

 

● Na quarta e última etapa são mostrados os ensaios biológicos realizados para 

avaliação das atividades antiviral e antitumoral dos polissacarídeos.  
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1ª Etapa 

Caracterização dos polissacarídeos do Agaricus blazei Murill 

cultivado no Ceará e estudo comparativo com os do Agaricus blazei 

Murill cultivado em São Paulo 
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4. Resultados e discussão 
 

 

4.1 EXTRAÇÃO, ISOLAMENTO E FRACIONAMENTO DOS POLISSACARÍDEOS  

 

4.1.1. Rendimento dos polissacarídeos solúveis 

 

Através dos procedimentos de extração e isolamento realizados obteve-se 

um rendimento médio de 11,0% para o Agaricus blazei cultivado em São Paulo (Cog-

SP). Rendimento muito semelhante (10,5%) foi obtido para o cogumelo do Ceará 

(Cog-Ce), utilizando-se das mesmas condições de extração trabalhadas (100oC/ 5 h). 

Após procedimento de purificação, os polissacarídeos isolados do Cog-SP e Cog-Ce,  

apresentaram rendimentos de 10,0 e 9,5%, respectivamente, para a porção totalmente 

solúvel em água. Rendimentos em torno de 0,08 e 0,13% foram obtidos para 

polissacarídeos isolados dos cogumelos Termitomyces eurhizus (Mondal, 2004) e 

Astraeus hygrometricus (Chakraborty, 2004), respectivamente, quando aplicado 

procedimento de extração e isolamento semelhantes. 

 

 

4.1.2. Rendimento da porção insolúvel 

 

A porção insolúvel em água, obtida a partir dos precipitados isolados dos 

dois cogumelos, mostrou rendimento percentual de aproximadamente 9,5% para a 

amostra do Ceará, enquanto um percentual médio de 12% foi obtido para o material 

isolado do cogumelo de São Paulo.  
 

 

4.1.3. Fracionamento dos polissacarídeos  

 

Através de precipitação seletiva em etanol os polissacarídeos purificados, 

isolados do Cog-Ce e Cog-SP foram fracionados, com obtenção de 4 frações. A 

Tabela 5 relaciona as médias dos volumes de etanol necessários para precipitação de 

cada fração e seus respectivos rendimentos.   
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Tabela 5. Volumes de etanol necessários para precipitação seletiva das frações 

dos polissacarídeos purificados isolados do Cog-Ce e Cog-SP e 

rendimentos.  

Frações / Médias 

dos volumes de 

etanol(mL) Cog-Ce 

Médias dos 

rendimentos (%) 

para Cog-Ce 

Frações / Médias 

dos volumes de 

etanol (mL) Cog-SP
(*)

 

Médias dos 

rendimentos (%) 

para Cog-SP
(*)

 

           F1 / 140 

F2 / 180 

F3 / 530 

F4 / 800 

37,0 

22,0 

7,5 

3,5 

            F1 / 87 

F2 / 103 

F3 / 227 

F4 / 557 

27,0 

23,0 

14,0 

5,0 

(*) Gonzaga, 2002 

 

 

Espera-se que frações de massa molar maiores precipitem mais facilmente, 

pois são menos solúveis que as de menor massa molar. Deste modo, pode-se dizer 

que F1 e F2 (Cog-Ce e SP) são compostas predominantemente de polissacarídeos de 

massa molar mais elevada. Comparando-se os resultados, observa-se que o Cog-SP 

contém menor teor de polissacarídeos de massa molar mais elevada. Para a 

precipitação das frações F3 e F4 de menor massa molar e, portanto, mais solúveis, foi 

necessário volume bem maior de etanol, para ambos os cogumelos. Os menores 

rendimentos dessas frações (F3 e F4) para o Cog-Ce, somado às suas baixas massas 

molares e maior solubilidade, pode justificar os maiores volumes de etanol utilizados, 

em relação aos volumes praticados para o Cog-SP.  

 

 

4.2. ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DOS POLISSACARÍDEOS E FRAÇÕES  

 

4.2.1. Caracterização estrutural 

 

4.2.1.1. Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho 

 

Os espectros obtidos para os polissacarídeos purificados isolados do Cog-

Ce a 100oC por 5 h e suas frações (F1, F2, F3 e F4), apresentados nas Figuras 12 e 

13, são semelhantes àqueles obtidos pelas amostras isoladas do Cog-SP. Desde que 

em trabalho anterior (Gonzaga, 2002) os espectros do Cog-SP já foram apresentados 

optou-se por apresentar apenas os espectros dos polissacarídeos do Cog-Ce. As 

discussões, entretanto, são válidas para os dois materiais. Os espectros permitiram 

identificar a presença de carboidratos (freqüências em 3396, 1150, 1079, 1034, 929 e 
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858 cm-1) (Grosev, Bozac e Puppels, 2001) e proteínas (freqüências em 1653, 1411, e 

1242 cm-1) (Brondsted, Hovgaard e Simonsen, 1995; Covielo e col., 1999; Draye e col., 

1998). A Tabela 6 mostra as atribuições das principais freqüências características dos 

polissacarídeos purificados e frações isoladas do Cog-Ce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Espectro infravermelho dos polissacarídeos purificados isolados do      

Cog-Ce, em pastilha de KBr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Espectro infravermelho das frações isoladas dos polissacarídeos 

purificados do Cog-Ce, por precipitação seletiva, em pastilha de KBr. 

 

Bandas características de glicosídeos relativas aos grupos OH (3000 - 3500 

cm-1), aos grupos CO (1034 cm-1), a ligação glicosídica C-O-C (1150 cm-1) e ao 
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carbono anomérico C1H (1079, 929 e 858 cm-1) foram identificadas nas amostras 

(Brondsted, Hovgaard e Simonsen, 1995), (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Atribuições das freqüências das principais bandas dos polissacarídeos 

purificados e frações isoladas do Cog-Ce. 

N
o
 de onda (cm

-1
) Atribuições 

3396 ν (O-H) e (N-H) 

2930 ν (C-H) 

1653 νas (COO-), Amida I (ν C=O) 

1562 Amida II (ν CN, δ NH e ν HCS) 

1411 νs (COO-) 

1242 Proteína não ordenada,  
Amida III (ν CN, δ NH) 

1150 ν (C-O-C) éter da ligação glicosídica 

1079 ν (C1-H) carbono anomérico 

1034 ν (C-O) álcool primário 

929 

858 

δ C1-H em configuração α 

δ C1-H em configuração β 
 

 

As proteínas foram evidenciadas pelas bandas em 1653 cm-1 (íons 

carboxilato e amida I), 1411 cm-1 (íons carboxilato) e 1562 cm-1 (amida II) (Grosev, 

Bozac e Puppels, 2001; Carey, 1992; Payne e Veis, 1988). A indicação de amida I 

refere-se ao estiramento da carbonila, da amida II às vibrações no plano da ligação N-

H e ao estiramento C-N (Payne e Veis, 1988). Vibrações de estiramento de NH 

absorvem freqüentemente em 3400 cm-1 (Silvestein, Bassler e Morrill, 1994), mas 

podem estar mascaradas pela banda larga em torno de 3396 cm-1, atribuída aos 

grupos OH. Proteínas não ordenadas podem estar representadas pela banda em 1242 

cm-1 (Carey, 1992). Em torno dessa mesma região encontram-se registradas vibrações 

no plano da amida III devido ao estiramento C-N e à deformação N-H (George e Veis, 

1991). A presença de ácidos urônicos foi descartada pela ausência de bandas 

referentes à carbonilas (C=O) acima de 1700 cm-1. A ausência de açúcares ácidos 

também foi constatada por Cameline e col., 2005, em polissacarídeos isolados do 

Agaricus cultivado no Brasil. 

 Essas atribuições indicam a presença de polissacarídeos e de proteínas 

nos precipitados obtidos, possivelmente na forma de um complexo proteoglicano. 
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Analisando-se os espectros (Figura 13) na ordem de obtenção das frações 

F1, F2, F3 e F4, observa-se uma redução progressiva das bandas características de 

carboidratos relativas à ligação glicosídica (C-O-C), em 1150 cm-1; ao estiramento em 

1079 cm-1 do C1H e deformações em 929 e 858 cm-1, relacionadas à ligação CH do 

carbono anomérico (C1H) em configuração α e β, respectivamente (Grosev, Bozac e 

Puppels, 2001). Comportamento inverso foi observado para as bandas atribuídas à 

presença de proteínas, com o aumento das bandas em 1647 cm-1 e 1417 cm-1 

relacionadas, respectivamente, aos estiramentos assimétrico e simétrico do íon 

carboxilato (COO-). Verificou-se também o aumento da banda em 1242 cm-1 que pode 

está relacionada à proteína não conjugada e amida III.  

Em uma análise preliminar, pode-se sugerir que o teor de carboidrato 

parece diminuir nas frações de F1 a F4 e o conteúdo protéico parece aumentar nessa 

mesma ordem. Comportamento semelhante foi observado para as frações do 

polissacarídeo do Cog-SP (Gonzaga, 2002). 

 

 

4.2.1.2. Ressonância Magnética Nuclear 
13

C e 
1
H 

 

Os polissacarídeos purificados isolados do Cog-Ce e Cog-SP foram 

analisados por RMN de 13C e 1H. Os espectros do Cog-SP já foram discutidos em 

trabalho anterior (Gonzaga, 2002), sendo aqui apresentados os espectros do Cog-Ce 

nas Figuras 14 e 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. RMN 
13

C dos polissacarídeos purificados isolados do Cog-Ce. 

 

Glucanas de configurações β(1→6) e α(1→4) foram identificadas no 

espectro. Os deslocamentos químicos característicos para os carbonos C1 a C6 do 

C1-ββββ 

C1-αααα 

C4-αααα 

Ligado 

C6-ββββ 

Ligado 
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anel glicosídico são apresentados na Tabela 7. Composição semelhante foi observada 

para o material isolado do cogumelo de São Paulo (Gonzaga, 2002). O pronunciado 

pico representativo de carbono anomérico em configuração β(1→6) é evidência de 

maior concentração desta glucana em relação à de configuração α.  Em ambos os 

polissacarídeos (Cog-SP e Cog-Ce) é predominante o conteúdo de glucanas β(1→6). 

No Cog-Ce, o teor glucanas β(1→6) em relação ao teor de glucana α(1→4) é maior do 

que o observado para o Cog-SP, tornando-o mais puro em glucanas β(1→6).  

 

Tabela 7. Deslocamentos químicos característicos das glucanas ββββ(1→→→→6) e 

αααα(1→→→→4) presentes nos polissacarídeos purificados isolados do    

Cog-Ce. 
 

Deslocamentos químicos (ppm)  
Configurações 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

β(1→6) 

α(1→4) 

102,7 

99,5 

72,7 

71,4 

75,3 

75,1 

69,6 

78,5 

74,6 

70,0 

67,9 

59,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. RMN 
1
H dos polissacarídeos purificados isolados do Cog-Ce. 

 

Os espectros mostraram características semelhantes às encontradas para 

os polissacarídeos purificados isolados do Cog-SP e, portanto, pode-se considerar que 

as amostras têm características estruturais semelhantes. 

 O espectro de RMN 1H apresentou as mesmas características 

representativas de prótons de grupos glicosídicos de carboidratos. Os deslocamentos 

na faixa de 3,20 a 4,20 ppm foram atribuídos aos prótons dos carbonos (C2 a C6) do 

anel glicosídico (Saito e col., 1994). Os deslocamentos químicos na região dos 

hidrogênios anoméricos estão presentes na faixa de 4,44 a 5,50 ppm. Foi detectado o 

H (C1- αααα) 

H (C2 a C6 αααα e ββββ) 

H (C1- ββββ) 
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dubleto registrado a 4,13 e 4,17 ppm, que é característico de configuração β(1→6) 

(Mizuno e col., 1990), e na região de 4,90 a 5,40 ppm foram registrados os picos 

representativos de uma configuração α (Mizuno e col., 1990). A configuração α(1→4) 

está representada pelo deslocamento em 5,30 ppm.  

Sabe-se que os registros de hidrogênio dos grupamentos N-CH3 e N-H 

normalmente são observados em torno de 2,78 ppm e na faixa de 0,5 a 3,0 ppm, 

respectivamente (Silvestein, Bassler e Morrill, 1994). Analisando-se esses dados, 

pode-se considerar que os picos registrados no intervalo de 0,8 a 3,0 ppm podem ser 

atribuídos aos referidos prótons, caracterizando assim a presença de proteínas, o que 

contribui para a indicação de um conjugado proteoglicano. Segundo Kawagishi e col., 

1989, a baixa intensidade ou ausência de picos de deslocamentos relativos à resíduos 

de aminoácidos de proteínas nos espectros, deve-se ao fato da razão molar dos 

resíduos das glucanas ser consideravelmente maior que a dos resíduos de cada 

aminoácido.  

Além das configurações β(1→6) e α(1→4), glucanas β(1→3) têm sido 

isoladas do Agaricus blazei, demonstrando a influência das características da região 

de cultivo, bem como do procedimento de isolamento utilizado (Naohito, 2001; Chung, 

Cho e Kim, 2005)       

 

 

4.2.2. Estimativa da massa molar por Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 

 

A partir dos valores dos logaritmos das massas molares dos padrões de 

pululana e seus respectivos volumes de eluição, foi possível construir a curva de 

calibração para esta análise (Figura 16). 
 

7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

A:  13,2422
B: -0,97493
R: -0,99978

L
o
g
M

p

Volume de eluição (mL)  

Figura 16. Gráfico da curva padrão de pululana. 
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As massas molares de pico para os polissacarídeos purificados e frações 

isoladas do Cog-Ce foram estimadas a partir da equação da reta obtida da curva 

padrão.  Para efeito de comparação, a Tabela 8 mostra os valores de massa molar 

para as amostras dos dois cogumelos (Cog-SP e Cog-Ce). Os perfis cromatográficos 

das amostras (não mostrados) revelaram mais de um pico de distribuição molar, 

demonstrando sua diversidade em massa molar. Vale ressaltar, portanto, que os 

valores apresentados são referentes ao pico de cada amostra registrado no intervalo 

de exclusão da coluna.   

 

Tabela 8. Massas molares dos polissacarídeos purificados e frações isoladas do 

Cog-Ce e Cog-SP. 

 

Amostras 
 

Massas Molares de pico 

(g/mol) - Cog-Ce 

Massas Molares de pico 

(g/mol) - Cog-SP
(*)

 

Polissacarídeos 
Purificados 

 
F1 

F2 

F3 

F4 

2,32 x 106 

 
 

1,19 x 106 

7,31 x 103 

5,18 x 103 

2,96 x 103 

4,60 x 105 
 

 

5,75 x 105 

4,08 x 104 

1,07 x 104 

7,74 x 103 

(*) Gonzaga, 2002 

 

 

A Tabela 8 revela uma diminuição nas massas molares das frações 

representativas dos polissacarídeos isolados, quando considerado a sua ordem de 

obtenção. Este comportamento é esperado, uma vez que o método de fracionamento 

é baseado na precipitação seletiva por massa molar.  Polissacarídeos de maior massa 

molar foram encontrados no cogumelo cearense. Diferenças nas massas molares dos 

fragmentos obtidos do fracionamento foram observadas nos polissacarídeos (Cog-SP 

e Cog-Ce) analisados. Registros a 280 nm no detector UV-VIS, região característica 

de proteínas, foram observados para todas as amostras, reforçando a indicação da 

presença de proteínas. Massa molar de 1,7 x 105 g/mol foi observada para o 

polissacarídeo constituído de β-glucanas isoladas do Agaricus blazei Murill cultivado 

na China (Dong e col., 2002). O cultivo do cogumelo na Corea do Sul forneceu 

material constituído de polissacarídeos, β-glucanas, com massa molar de 2,0 x 105 

g/mol (Chung, Cho e Kim, 2005).  
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4.3. ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DE OUTROS CONSTITUINTES 

 

4.3.1. Determinação de carboidratos totais 

  

A partir dos dados de concentração e absorbância dos padrões foi 

registrada uma curva (Figura 17), cuja regressão linear permitiu o cálculo das 

concentrações de carboidratos totais nas amostras partindo da equação da reta 

estabelecida (Y= - 0,061 + 1335,08. X).  
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b

s

Concentração (%)  

      Figura 17. Gráfico da curva padrão de glicose. 

 

Um teor de 40,3 % (p/p) de carboidratos foi obtido para os polissacarídeos 

purificados do Cog-Ce. Menor teor de carboidratos (36,95%) foi obtido do material 

isolado do cogumelo cultivado em São Paulo (Gonzaga, 2002). Essa variação pode 

estar relacionada com as diferentes condições de cultivo, tais como composição do 

solo, temperatura e umidade, dentre outros fatores (Ukawa, Ito e Hisamatsu, 2000). O 

teor de carboidratos totais para o Agaricus blazei cultivado na China e Corea do Sul, 

mostrou-se em torno de 57,5 e 48%, respectivamente (Dong e col., 2002; Chung, Cho 

e Kim, 2005).  

 

4.3.2. Determinação de proteínas totais 

 

O conteúdo protéico das amostras (polissacarídeos do Cog-SP e Cog-Ce e 

frações dos polissacarídeos foi calculado a partir da curva padrão de albumina bovina 

(não mostrada) e é apresentado na Tabela 9.  



 68 

Tabela 9. Teor de proteínas dos polissacarídeos purificados e frações isoladas 

obtidos, pelo Método de Hartree. 

Amostras Teor de proteínas (%) 

Polissacarídeos purificados do Cog-SP* 17,2 

Polissacarídeos purificados do Cog-Ce 20,2 

Fração 1 - SP* 0,7 

Fração 2 - SP* 6,4 

Fração 3 - SP* 40,6 

Fração 4 - SP* 57,3 

Fração 1 - Ce 0,2 

Fração 2 - Ce 3,3 

Fração 3 - Ce 32,6 

Fração 4 - Ce 49,6 

         (*)  Gonzaga, 2002 

 

O método de análise aplicado mostrou teor de proteína para os 

polissacarídeos purificados do Cog-SP inferior àquele obtido quando da aplicação do 

método de Kjeldahl (Marks, Buchsbaum e Swain, 1985), que revelou um valor de 

28,45 %. As frações obtidas por precipitação seletiva em etanol, F1 a F4, de ambos os 

cogumelos, mostraram aumento no conteúdo protéico, dado concordante com o 

comportamento observado nos seus espectros IV, onde se constatou o aumento das 

bandas relativas a proteínas na ordem F1 a F4. As amostras revelaram teores de 

proteínas livres não detectáveis pelo método de Bradford aplicado. Os dados reforçam 

a indicação do glicoconjugado.  

 

 

4.3.3. Determinação em monossacarídeos 

 

As análises dos alditóis acetatos preparados a partir dos polissacarídeos 

purificados e suas frações foram realizadas através dos cromatogramas. Utilizando os 

tempos de retenção dos padrões analisados, os derivados acetilados dos 

monossacarídeos glicose, galactose e arabinose foram identificados nas amostras. 

Além das respostas correspondentes aos açúcares citados, os cromatogramas 

apresentaram muitos outros eventos. Considerando a complexa constituição das 

amostras analisadas e as etapas reacionais da preparação dos derivados acetilados, 

pode-se considerar a possibilidade de ocorrência de reações paralelas com formação 

de produtos diversos, que se apresentaram quando da análise.  
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Um número de pequenos picos, não relacionados a alditóis acetatos, 

também foi observado em cromatogramas de reygrass  (espécie de erva) (Blakeney e 

col., 1983).  

Apesar da presença de registros diversos nos cromatogramas, a 

predominância da glicose foi confirmada, estando de acordo com os espectros de 

RMN, que apresentaram os polissacarídeos em estudo constituídos, majoritariamente, 

por glicose. A consideração dos demais açúcares os apresenta em quantidades 

extremamente pequenas, inclusive, sem registros dos mesmos nos espectros RMN. 

Para os açúcares pesquisados, não foram encontradas semelhanças na quantificação, 

nas triplicatas analisadas, revelando a aleatoriedade da formação de produtos durante 

as etapas reacionais. Diante desse comportamento não foi possível quantificar com 

segurança os monossacarídeos identificados.  

 

 

4.3.4. Análise Elementar 

 

Os resultados da análise elementar nos polissacarídeos purificados e 

frações isoladas dos Cog-SP e Cog-Ce são apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Análise elementar dos polissacarídeos purificados e frações isolados 

do Cog-SP e Cog-Ce. 

 

Amostras 

 

(%) Elementos pesquisados – Cog-SP / Cog-Ce  

     Nitrogênio               Carbono           Hidrogênio          Enxofre                  

Polissacarídeos 
Purificados 

 2,55 / 2,14  32,99 / 33,04  5,37 / 5,89 0,32 / 0 

F1  0,34 / 0,22  35,80 / 37,19  6,36 / 6,81 < 0,1 / 0 

F2  0,77 / 0,80  36,20 / 31,63  6,34 / 5,84 < 0,1 / 0 

F3  4,02 / 3,50  35,74 / 32,50  5,86 / 5,67 0,26 / 0 

F4       5,84 / *     35,04 / *      5,67 / * 0,46 / * 

  (*) : Análise não realizada por limitação de material. 

 

 

A partir do percentual de nitrogênio foram calculados os teores de proteínas 

nas amostras utilizando o fator 4,38. Os resultados são apresentados na Tabela 11.  
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Tabela 11. Teores de proteínas calculados a partir do percentual de nitrogênio 

obtido por análise elementar. 

Amostras (%) de proteínas  -  Cog-SP / Cog-Ce 

Polissacarídeos purificados 11,17 / 9,34 

F1 1,49 / 1,00 

F2 3,37 / 3,50 

F3   17,61 / 15,30 

F4                          25,58 / * 

           (*) : Análise não realizada por limitação de material. 

 

 

A quantificação protéica realizada a partir da análise elementar apresentou 

valores inferiores àqueles determinados por aplicação de método espectrofotométrico 

de absorção molecular (ver seção 4.3.2). O método espectrofotométrico aplicado 

(Método de Hartree) determina o conteúdo protéico total da amostra através de uma 

série de reações seqüenciais, podendo ter ocorrido interferências decorrentes da 

constituição do material analisado. A análise elementar, por sua vez, é restrita a 

quantificar diretamente o teor de elementos, método este livre de grandes 

interferências. Porém, os percentuais encontrados através das duas técnicas estão 

dentro da faixa geralmente encontrada para polissacarídeos de cogumelos, exceto 

para as frações F1 e F2, cujos valores são, provavelmente, decorrentes do 

procedimento de fracionamento.  

 

 

4.3.5. Determinação de elementos minerais por Espectroscopia de Emissão 

Atômica com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-AES) 

 

Os elementos identificados na amostra analisada (polissacarídeos 

purificados do Cog-SP e Cog-Ce) são apresentados na Tabela 12. O resultado mostra 

a variedade de elementos encontrados. Fósforo e potássio foram identificados em 

maior proporção. O conteúdo mineral dos cogumelos está geralmente relacionado com 

a região de cultivo, sendo comum a variação dos teores em amostras de origens 

diferentes. O elemento potássio (K) é citado como majoritário na composição 

elementar de diversos cogumelos (Nikkarinen e Mertanen, 2004; Rácz col. 1998; 

Demirbas, 2001; Itoh e col., 1994). No entanto, para o Agaricus blazei cultivado no 

Brasil, o fósforo (P) se apresentou como elemento mais abundante.  
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Tabela 12. Concentração dos elementos identificados no polissacarídeo 

purificados (PC), isolados do Cog-SP e Cog-Ce, por ICP-AES. 

Elementos Concentração (µµµµg/g)      

         PC (Cog-SP)                  PC (Cog-Ce) 

Zn  16,4  44,6 

Al 54,3 138,9 

Cu 57,3 172,1 

Fe 129,4 134,6 

Ca 681,7 944,5 

Mg  4094,6  3589,1 

Na 4550,1 2816,9 

K 12795,6 6610,1 

P 23024,5 20981,8 

 

 

A riqueza na composição elementar dos cogumelos é característica 

comum, principalmente nas classes dos basidiomicetes e ascomicetes, nas quais se 

concentra a maioria dos cogumelos comestíveis, como o Agaricus bisporus, Pleurotus 

ostreatus, Letinus edodes e o Agaricus blazei.  

                 A identificação dos elementos pode ser útil no entendimento do mecanismo 

de ação dessas substâncias, uma vez que conferem mobilidade às moléculas, bem 

como, podem catalisar reações em nível de membrana celular. Polissacarídeo isolado 

do Agaricus blazei cultivado com suplementação de zinco (Zn) promoveu maior 

inibição do tumor Sarcoma 180 (61,5%) quando comparado à redução de 30,8% 

promovida pelo polissacarídeo proveniente de cogumelo cultivado sem o tratamento 

citado (Xiang, 2005).   

Além da apresentação como novas e ricas fontes de nutrientes (Demirbas, 

2001), a pesquisa de elementos minerais em cogumelos vem sendo realizada com 

diversos objetivos, tais como o monitoramento de contaminação de solos, graças a 

sua capacidade de retenção de minerais (Nikkarinen e Mertanen, 2004; Rácz col. 

1998; Rácz, 1996). Existe uma relação elemento-dependente quando considerada a 

espécie em estudo do cogumelo. Essa característica é válida para propor a origem 

geográfica do fungo (Nikkarinen e Mertanen, 2004).  
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2ª Etapa 

�Isolamento e caracterização de glucana β(1→6) do Agaricus 

blazei Murill cultivado em São Paulo 
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4. Resultados e discussão 
 

 

4.4. ISOLAMENTO DA GLUCANA ββββ(1→→→→6) 

 

A partir dos polissacarídeos purificados isolados do Agaricus blazei 

cultivado em São Paulo, foi obtido material de considerada pureza em glucana 

β(1→6). A literatura tomada como referência (Yoshioka e col., 1985) não discute 

acerca do modo de interação entre os polissacarídeos e as substâncias reativas dos 

testes, entretanto, as reações nos procedimentos parecem deixar a β glucana  livre, a 

qual foi separada por centrifugação.  

 

 

4.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA GLUCANA ββββ(1→→→→6) ISOLADA 

 

4.4.1.1. Espectroscopia na região do Infravermelho 

 

O espectro do material obtido (não mostrado) revelou freqüências de 

absorção características de carboidratos referentes aos grupos OH (3000-3500 cm-1), 

aos grupos CO (1022 cm-1), a ligação glicosídica C-O-C (1157 cm-1) e ao carbono 

anomérico C1H (1083, 929 e 850 cm-1) (Brondsted, Hovgaard e Simonsen, 1995). A 

indicação da ligação C-H em configuração β foi monitorada pela presença da 

freqüência de deformação em torno de 850 cm-1. A presença de proteína também foi 

identificada através das freqüências em 1651 cm-1 (íons carboxilato e amida I),        

1423 cm-1 (íons carboxilato) e 1560 cm-1 (amida II) (Grosev, Bozac e Puppels, 2001; 

Carey, 1992; Payne e Veis, 1988). Estiramento de NH absorve freqüentemente em 

3400 cm-1 (Silvestein, Bassler e Morrill, 1994), o qual, certamente, está sobreposto à 

larga banda de OH. As análises revelaram natureza proteoglicana no material isolado. 

Não foi observada freqüência acima de 1700 cm-1, sendo indicação da ausência de 

ácidos urônicos. 

 

 

4.4.1.2. Ressonância Magnética Nuclear 

 

A análise do precipitado obtido do procedimento com timol a partir dos 

espectros de RMN de 13C e 1H (Figuras 18 e 19, respectivamente), revelou se tratar 
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de glucana em configuração β(1→6). Os espectros bidimensionais COSY e HMQC 

(Figuras 20 e 21) reforçam essa indicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  RMN 
13

C do precipitado obtido no procedimento com timol. 

 

O espectro (Figura 18) mostra de forma clara os deslocamentos dos 

carbonos (C1 a C6) característicos de uma glucana β(1→6), são eles: 103,2 ppm (C1); 

73,2 ppm1 (C2); 75,8 ppm (C3); 69,7 ppm (C4); 75,1 ppm (C5) e 69,0 ppm (C6). A 

presença de glucanas em outras configurações não está indicada, no entanto, essa 

possibilidade não é descartada, uma vez que o espectro apresentou considerável 

ruído. No entanto, a intensidade dos picos registrados referentes à glucana β(1→6) 

mostra a sua predominância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  RMN 
1
H do precipitado obtido no procedimento com timol. 
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Discussão semelhante pode ser apresentada para a análise do espectro de 

hidrogênios, onde os deslocamentos característicos dos prótons da glucana em 

questão foram bem identificados (Figura 19). A região de anomérico, bem como, dos 

demais prótons dos carbonos C2 a C5 em configuração β são claramente observados. 

A ausência de registros relativos a prótons anoméricos em configuração α, revela que 

este não está presente, ou, pelo menos, não há indícios claros da sua participação na 

constituição do material isolado. Espectros semelhantes de RMN 1H e 13C foram 

divulgados para uma β glucana isolada do Agaricus blazei cultivado no Japão 

(Kawagishi e col., 1989). 

Os espectros bidimensionais COSY (Figura 20), com as identificações dos 

acoplamentos entre os hidrogênios e HMQC (Figura 21), com o registro dos 

acoplamentos entre carbonos e hidrogênios do anel glicosídico, são mostrados a 

seguir e podem reforçar a consideração de que a amostra isolada do procedimento 

com timol é predominantemente β glucana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 . RMN 
1
H, 

1
H COSY do precipitado obtido no procedimento com timol. 

 

Todos os acoplamentos de hidrogênios característicos de uma β glucana 

ligada 1→6 são observados no espectro COSY do material analisado (Figura 20), a 

saber: H1/H2, H2/H3, H3/H4, H4/H5, H5/H6 e H5/H6′. Os dois registros para H5 

devem-se aos seus acoplamentos individuais com os dois hidrogênios do carbono 

H1/H2 

H4/H5 

H3/H4 

H2/H3 

H5/H6 

H5/H6′′′′ 
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seis. Alguns pesquisadores têm utilizado ressonâncias bidimensionais para identificar 

glucanas em configuração variadas (Reis e col., 2002; Mondal e col., 2004). 

Como pode ser visto no espectro HMQC (Figura 21), todos os 

acoplamentos carbono/hidrogênio da glucana em questão foram facilmente 

registrados. Com os resultados dos bidimensionais pode-se dizer que a glucana 

constituinte do material isolado do procedimento com o timol é de configuração  

β(1→6).   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. RMN 
1
H, 

13
C HMQC do precipitado obtido no procedimento com timol. 

 

 

4.4.1.3. Estimativa da massa molar por GPC 

 

Um valor de massa molar de pico de 9,77 x 104 g/mol foi encontrado para o 

material obtido do procedimento com timol. O valor de massa molar reduzido, em 

relação ao do polissacarídeo isolado do Cog-SP (4,6 x 105 g/mol), material de partida, 

pode ser devido ao procedimento seletivo na obtenção da glucana β(1→6) pura, como 

sugerido pelas análises de RMN. Registro observado no detector UV-VIS a 280 nm 

reforça a indicação da presença de proteína no material isolado, já indicada no 

espectro IV. Essas informações sugerem que a β-glucana isolada pode estar ligada a 

um grupo protéico na forma de um glicoconjugado.        
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3ª Etapa 

�Propriedades em solução dos polissacarídeos isolados do 

Agaricus blazei Murill cultivado em São Paulo 
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4. Resultados e discussão 
 

 

4.5. PROPRIEDADES DOS POLISSACARÍDEOS EM SOLUÇÃO 

 

O estudo em solução foi realizado nos polissacarídeos purificados e suas 

frações (F1 a F4) e no material rico em β glucana. Os resultados são discutidos 

visando relacionar as propriedades com as aplicações em potencial.                       

 

 

4.5.1. Espalhamento de luz: Massa molar e parâmetros determinados por 

espalhamento de luz dos polissacarídeos purificados, frações F1 a F4 e fração 

rica em ββββ-glucana 

 

As análises por espalhamento de luz foram direcionadas na determinação 

da massa molar ponderal média (Mw) e do raio de giração (Rg) das moléculas. No 

entanto, outras importantes informações foram obtidas, principalmente, em relação à 

eficácia de alguns solventes na solubilização das amostras, que foram monitoradas a 

partir dos valores do segundo coeficiente virial (A2). Este parâmetro está relacionado 

com a energia potencial de repulsão entre as partículas em solução (Pecora, 1985) e 

revela o grau de interação polímero-solvente.  

Muitos polissacarídeos, inclusive as β-glucanas, quando são dissolvidos em 

água formam macromoleculares devido às inúmeras pontes de hidrogênio entre suas 

moléculas. A interferência dos agregados moleculares nos estudos das propriedades 

dos polissacarídeos em solução diluída tem sido reportada por alguns pesquisadores 

(Berth, Dautzenberg e Hartmannn, 1994; Lang e Burchard, 1993; Varum, SmidsØd e 

Brant, 1992). 

Na tentativa de eliminar ou reduzir a presença de agregados, foram 

utilizados alguns solventes com a prática de agitação e aquecimento. Para melhor 

entendimento da discussão, a Tabela 13 mostra a seqüência dos solventes utilizados 

para as respectivas amostras analisadas.   
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Tabela 13. Solventes e amostras utilizadas no espalhamento de luz. 

Solventes Amostras Referências 

      NaCl 0,5 M Polissacarídeos e F1 a F4 Surenjav e col., 2006 

      NaCl 0,2 M Polissacarídeos  

      NaNO3 0,1 M Polissacarídeos e F2 Gonzaga, 2002 

      NaOH 0,5 M Polissacarídeos Li e col., 2006 

      Uréia 0,5 M Polissacarídeos, F1 a F3 e 

fração rica em glucana 

β(1→6) 

Baseado em Li e col., 

2006 

 

 

As medidas foram iniciadas usando NaCl 0,5 M como solvente, cujos 

resultados apresentaram A2 negativo para todas as amostras testadas. Valores 

decrescentes de massa molar foram obtidos para as frações, na ordem F1 a F4, cujo 

comportamento já era esperado (Gonzaga e col., 2005). Também foi observado 

aumento nos valores de Rg de F1 a F4.  Para essa mesma ordem das frações teve-se 

aumento da negatividade de A2. É sabido que o teor protéico cresce nas frações na 

seqüência F1 a F4, o que indica maior presença de pontos de interação provenientes 

da polaridade dos grupamentos protéicos. Nesse caso, a ineficiência do NaCl 0,5 M 

pode estar ligada a sua força iônica, a qual pode não ter sido fraca o suficiente para 

facilitar a repulsão entre as cadeias polarizadas, não promovendo abertura satisfatória 

das mesmas. Certamente, valores mais coerentes de Rg devem ser maiores do que 

os apresentados. A dependência de A2 com a força iônica é bem discutida na literatura 

(Reed, 1996; Peitzsch, Burt e Reed, 1992). 

Na continuidade dos testes, a redução na força iônica, com uso de NaCl  

0,2 M como solvente, mostrou A2 de valor negativo, indicando ineficiência do meio 

testado e, portanto, valores de Mw e Rg  não satisfatórios.  

Na seqüência, o uso de NaNO3 0,1 M promoveu, além de A2 mais negativo, 

uma redução de Mw  e Rg para F2 em relação ao valor obtido quando do uso de NaCl      

0,5 M. No entanto, para o polissacarídeo, o solvente se mostrou mais eficiente, 

fornecendo A2 menos negativo e valores maiores de Mw e Rg, quando comparado com 

o uso de  NaCl 0,2 M.  A agregação e precipitação de frações de Mw elevada, podem 

ser consideradas para justificar a redução de massa molar do polissacarídeo, quando 

do uso de NaCl 0,2 M como solvente, certamente, devido a maior força iônica desse 

solvente, comprometendo a repulsão entre as cadeias polarizadas do polissacarídeo.   

A solubilização do polissacarídeo em NaOH 0,5 M proporcionou aumento 

do Rg em relação aos demais solventes citados, demonstrando boa atuação na 
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abertura da cadeia polimérica, porém A2 ainda se apresentou negativo. O material 

parece não ter sido degradado, uma vez que não houve redução de massa molar, 

apresentando grandeza de 106 g/mol, que parece ser característica desses 

polissacarídeos. Completa eliminação de agregados em soluções diluídas de glucanas 

β(1→3 e 1→4) foi  obtida utilizando NaOH 0,5 M (Li e col., 2006). 

 Os testes com a uréia (Li e col., 2006) finalmente mostraram valores de A2 

positivos para todas as amostras analisadas. Na solubilização do polissacarídeo, a 

princípio, com solução a 0,5 M por 24 h, foi revelado Mw de grandeza 108 g/mol, o que 

pode ser indício de intensa agregação. Tal agregação ocorreu, provavelmente, 

seguida da desagregação ocorrida, com formação de moléculas gigantes, as quais 

promoveram grande espalhamento de luz e, consequentemente, maior Mw, como 

também, maior Rg. É importante mencionar que a grandeza 108 g/mol já representa 

massa superior à detectável pela técnica.  

A uréia é um desagregante protéico. Diante disso, pode-se dizer que a 

abertura das cadeias com aumento do raio de giro e conseqüente massa molar pode 

estar relacionada à desagregação dos grupos protéicos pela uréia. Essa informação 

vem reforçar a idéia da presença do glicoconjugado na forma de proteoglicano. 

Diante do exposto, os testes finais foram realizados usando uréia 0,5 M por 

≅ 15 h de solubilização. Os valores de Mw, Rg e A2 para essa condição trabalhada são 

mostrados na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Valores de Mw, Rg e A2 determinados usando uréia 0,5 M como 

solvente por ≅≅≅≅ 15 h de solubilização.  

Amostras Mw (g/mol) Rg (nm) A2 (cm
3
. mol/g

2
) 

Polissacarídeos 1,42 ± 0,06 x 106  57,4 ± 1,4 5,25 ± 2,0 x 10-5  

Fração 1 (F1) 1,49 ± 0,2 x 107  97,7 ± 4,5 7,63 ± 0,9 x 10-5  

Fração 2 (F2) 2,01 ± 0,4 x 106  116,8 ± 8,4 2,46 ± 0,5 x 10-4  

Fração 3 (F3) 1,17 ± 0,5 x 106  163,7 ± 12,8 9,46 ± 20,0 x 10-5  

Fração rica em 

glucana β(1→6) 

1,56 ± 0,2 x 107  188,0 ± 8,1 8,81 ± 0,4 x 10-5  

 

 

O resultado dos testes, considerando os vários solventes utilizados e o 

comportamento em solução apresentado, sugere um arranjo molecular do tipo novelo 

aleatório, o qual é agregado ou desagregado, dependendo do solvente utilizado. A 

presença da proteína responde por esse arranjo estrutural, que parece caracterizar 

essas moléculas (Li e col., 2006). Outras condições de solubilidade precisam ser 
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testadas, variando a concentração do solvente e tempo de solubilização, tanto para a 

uréia como para os demais solventes, explorando assim a influência do meio no 

arranjo estrutural dos materiais e, consequentemente, de suas interações moleculares. 

O conhecimento do valor da massa molar, do tipo de arranjo molecular, 

bem como da estrutura primária dos polissacarídeos é de grande importância, pois 

suas principais propriedades, tais como solubilidade, viscosidade e comportamento de 

fluxo, são determinados por tais parâmetros (Rinaudo, 1993).  

A elevada massa molar e a difícil caracterização das macromoléculas, 

como os polissacarídeos, são fatores apontados como limitantes para o uso 

farmacológico desses materiais. Contrariando esses argumentos, as informações 

apresentadas na introdução deste trabalho, quando da abordagem das diversas 

atividades biológicas que vêm sendo atribuídas aos polissacarídeos, demonstram a 

viabilidade do uso dessas macromoléculas para fins terapêuticos (Mizuno e col., 1990; 

Lo e Cheung, 2004), apesar de, ainda, não se conhecer satisfatoriamente o seu 

mecanismo de ação. Pesquisas já apresentam a elevada massa molar como um dos 

pré-requisitos para a atividade biológica dos polissacarídeos (Bohn e BeMiller, 1995; 

Surenjav e col., 2006)).  

A indicação do arranjo molecular dos polissacarídeos em estudo como um 

novelo aleatório foi fundamental para o entendimento do comportamento 

viscosimétrico e reológico, discutidos a seguir.  

 
 

4.5.2. Viscosidade intrínseca e massa molar viscosimétrica média 

 

A solução aquosa dos polissacarídeos purificados apresentou viscosidade 

intrínseca [η] de 5,3 mL/g e massa molar viscosimétrica média de 1,6 x 105 g/mol, cujo 

valor não é muito diferente daquele obtido por Cromatografia de Permeação em Gel 

de 4,6 x 105 g/mol (Gonzaga, 2002).  

Citações na literatura apresentam altos valores de viscosidades para 

soluções de glucanas isoladas de cogumelos (Surenjav e col., 2006; Zhang e col., 

2005). Zhang et al., 2005 estudaram frações isoladas do Lentinan, um medicamento 

antitumoral constituído de β glucanas isoladas do cogumelo Lentinus edodes, livre de 

proteína, e observaram massas molares numa faixa entre 1,87 x 105 a 1,86 x 106 

g/mol, com valores de viscosidades [η] de 71 a 2140 mL/g. Em novos estudos com o 

Lentinus edodes, Surenjav e col., 2006, isolaram frações com teor protéico que variou 

de 4,6 a 15,2 %, sendo obtidas viscosidades intrínsecas com valores de 1050 a 1250 

mL/g. A elevada massa molar e a conformação em tripla hélice rígida foram as  
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características apresentadas para justificar os altos valores de viscosidade desses 

polissacarídeos (Surenjav e col., 2006). Esses dados reforçam que o comportamento 

viscosimétrico é dependente da porção protéica.  

β glucanas isoladas de cereais, utilizadas em alimentos, também 

apresentam variações nas massas molares e viscosidades de suas soluções. 

Lazaridou, Biliaderis e Izydorczyk, 2003, isolaram β glucanas de cereais (teor de 

proteína < 4% e β glucana > 93%) com massas molares entre 35 e 250 x 103 g/mol e 

viscosidade intrínseca de 67 a 383 mL/g. Outros autores relataram para β glucanas de 

mesma origem, massas molares entre 100 e 1200 x 103 g/mol e entre 0,63 e 3,30 x 

105 g/mol, com viscosidade intrínseca de 258 a 963 mL/g e de 200 a 740 mL/g, 

respectivamente (Doublier e Wood, 1995). Não há relato da presença de proteínas 

nesses polissacarídeos.  

Valores de [η] de 10 e 60 mL/g foram divulgados para soluções aquosas de 

polissacarídeos isolados das gomas do cajueiro e arábica, respectivamente (Mothé e 

Rao, 1999). Os autores justificaram tal comportamento devido às estruturas altamente 

ramificadas desses polissacarídeos. Em adição, a presença de íons tais como cálcio, 

magnésio, potássio e sódio, encontrados nestas gomas, diminui a repulsão entre as 

cadeias do polissacarídeo, promovendo maior enovelamento da estrutura, o que 

contribui para redução da viscosidade. De Paula e Rodrigues, 1995, também 

discutiram acerca da influência dos sais na viscosidade de soluções da goma do 

cajueiro.  

Os baixos valores de viscosidade para as soluções dos materiais em 

estudo, podem ser justificados considerando a presença de vários íons e da proteína, 

certamente, conjugada, os quais, provavelmente, causam modificações 

conformacionais favoráveis à promoção do enovelamento da estrutura e/ou 

compactação, como foi fortemente sugerido no estudo de espalhamento de luz. A 

presença dos íons, agindo possivelmente na redução da repulsão entre as cadeias do 

polissacarídeo, pode promover a estabilidade do novelo aleatório no meio 

solubilizante.  

Diante da elevada massa molar determinada para os polissacarídeos 

purificados em estudo, parâmetro que comumente acarreta elevada viscosidade às 

soluções dessas substâncias, pode-se dizer que a presença da proteína conjugada,  

parece definir o comportamento viscosimétrico desses polissacarídeos.  

Visando alguns segmentos da aplicação farmacológica, a baixa viscosidade 

e eficiente solubilidade, principalmente em água, é característica favorável. 

Preparações injetáveis, por exemplo, requerem, preferencialmente, meios poucos 

viscosos (Prista, Alves e Morgado, 1990). Sendo a água o líquido mais abundante do 
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corpo humano é razoável que seja o veículo mais utilizado para a obtenção de 

preparações dos fármacos, principalmente os injetáveis. Efetivamente do ponto de 

vista fisiológico, a sua introdução no organismo é preferível a qualquer outro veículo 

(Prista, Alves e Morgado, 1990). Soluções aquosas podem ser injetadas diretamente 

na corrente sanguínea. Por outro lado, formulações viscosas podem interromper o 

fluxo sanguíneo normal do sistema circulatório (Ansel, Popovich e Allen Jr., 2000). 

Outro ponto favorável para soluções com baixas viscosidades diz respeito à 

velocidade de absorção e, consequentemente, de ação do fármaco no organismo. 

Sabe-se que a disponibilidade de um fármaco em soluções viscosas, independente da 

via de administração, torna a sua absorção mais lenta (Ansel, Popovich e Allen Jr., 

2000). Existem casos onde a absorção lenta é uma situação desejável, no entanto em 

outros, principalmente para fármacos usados em patologias infecto-contagiosas e 

casos emergenciais e terminais, o tempo de absorção e ação é crucial para o sucesso 

do tratamento. Substâncias com baixas viscosidades permitem suas associações em 

formulações, com sinergismo de atividades. 

Desse modo, a perfeita solubilidade e baixa viscosidade em água são 

características desejáveis para fármacos em potencial, com ênfase para aquelas 

destinadas à administração por via injetável. Segundo Ansel, Popovich e Allen Jr., 

2000, o fármaco deve possuir solubilidade aquosa para que tenha eficácia.  

Para os testes biológicos, que serão apresentados na próxima etapa deste 

trabalho, a ótima solubilidade e baixa viscosidade dos polissacarídeos purificados no 

meio aquoso utilizado foi aspecto positivo para viabilizar resultados a partir dos 

modelos utilizados. 

 

 

4.5.3. Estudo Reológico 

 

As viscosidades das soluções aquosas dos polissacarídeos foram 

estudadas considerando-se experimentos de fluxo contínuo com variação da taxa de 

cisalhamento. Os gráficos de viscosidade absoluta versus taxa de cisalhamento, no 

intervalo de 40 a 800 s-1 para soluções de concentração 1, 3, 5, 7 e 10% (m/v) 

apresentaram valores de viscosidade absoluta crescentes, com o aumento da 

concentração do polissacarídeo (Figura 22.a). Entretanto, para cada concentração em 

particular, praticamente não se observa variação na viscosidade, indicando 

comportamento Newtoniano. Parece haver uma tendência à elevação quando são 

aplicadas taxas de cisalhamento mais baixas (10 a 100 s-1) (Figura 22.b). A 

viscosidade absoluta mostrou-se mais elevada, quanto menor a taxa de cisalhamento. 
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Tratando-se de soluções de baixa viscosidade, é possível também que este 

comportamento ocorra devido à fraca dispersão, que é favorecida quando são 

aplicadas taxas de cisalhamento mais baixas.  

Observa-se que, quando são aplicadas taxas de cisalhamento ≥50 s-1 a 

viscosidade, praticamente, não é alterada e independe da taxa de cisalhamento, 

caracterizando fluido tipicamente Newtoniano (Figura 22.b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Viscosidade absoluta x taxa de cisalhamento: (a) 40 a 800s
-1
 e (b) 10 a 

100 s
-1
,
 
dos polissacarídeos purificados a 1% (����), 3% (����), 5% (����),    

7% (����) e 10% (����). 
 

 

A Tabela 15 mostra valores de viscosidade a 100 s-1 para as condições de 

altas e baixas taxas de cisalhamento aplicadas.  

 

Tabela 15. Valores de viscosidade absoluta (ηηηη) a 100 s
-1
, coeficiente de 

consistência (m) e índice de fluxo (n) para as soluções dos 

polissacarídeos purificados.  

Amostras   Taxa de cisalham. (40 a 800 s
-1
) 

ηηηη (mPa s)     m(mPa s)          n 

   Taxa de cisalham. (10 a 100 s
-1
) 

ηηηη (mPa s)    m(mPa s)           n 

1% 1,14 0,09 1,04 1,64 3,39 0,84 

3% 1,26 0,11 1,04 2,02 4,48 0,82 

5% 1,62 0,16 1,01 2,53 5,18 0,84 

7% 1,98 0,22 0,98 3,46 4,85 0,92 

10% 3,02 0,25 1,00 4,97 7,94 0,90 

 

 

Os gráficos de tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento, para 

os intervalos de taxa de cisalhamento (40 a 800 s-1) e (10 a 100 s-1), são mostrados na 

Figura 23.a e b, respectivamente. Observando tais gráficos nota-se uma deformação 

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

V
is

co
si

da
de

 a
bs

ol
ut

a 
(m

P
a 

s)

Taxa de cisalhamento (s-1)
0 20 40 60 80 100

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

V
is

co
si

da
de

 a
bs

ol
ut

a 
(m

P
a 

s)

Taxa de cisalhamento (s-1)

(a) (b) 



 85 

linear crescente com o aumento da tensão aplicada para todas as concentrações 

estudadas, característico de fluxo Newtoniano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tensão de cisalhamento x taxa de cisalhamento: (a) 40 a 800s
-1
 e (b) 10 

a 100 s
-1
, dos polissacarídeos purificados a 1% (����), 3% (����), 5% (����),   

7% (����) e 10% (����). 

 

 

Com a finalidade de se avaliar o comportamento de fluxo das soluções 

foram calculados os parâmetros m e n que correspondem, respectivamente, ao 

coeficiente de consistência e índice de fluxo. Os valores de n para as condições de 

baixas e altas taxas de cisalhamento aplicadas são apresentados na Tabela 15, os 

quais foram próximos de 1,0, como esperado para comportamento Newtoniano. 

Os valores dos coeficientes de consistência (m) (Tabela 15) se mostraram 

crescentes com o aumento da concentração nas condições de cisalhamento 

trabalhadas. Comportamento semelhante foi obtido para soluções das gomas xantana 

e carragenana e para soluções de amido e pectina (Marcotte, Hoshahili e 

Ramaswamy, 2001). 

Os baixos valores de viscosidade absoluta são atípicos quando se 

considera a elevada massa molar (1,58 x 105 g/mol) que este polissacarídeo 

apresenta. Como já foi sugerido, é provável, que os grupos funcionais presentes na 

proteína, bem como os íons metálicos associados, contribuam para o enovelamento 

da cadeia e, consequentemente, para as baixas viscosidades determinadas.  

Soluções de β glucanas de cereais, comumente utilizadas na alimentação, 

exibem de modo geral um comportamento pseudoplástico mesmo em soluções de 

baixas concentrações (Burkus e Temelli, 2005). A pseudoplasticidade dessas glucanas 

é prontamente estabelecida para soluções de alta viscosidade, apresentando altos 
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coeficientes de consistência e baixos índices de fluxo (<<1), próprios de fluídos não-

Newtonianos. Entretanto, foi observado comportamento Newtoniano para soluções a 

1% de glucanas, também isoladas de cereais, com valores de índice de fluxo de 0,99 a 

0,86, quando submetidas taxas de cisalhamento de 10,29 a 25,8 s-1 (Burkus e Temelli, 

2005). Para soluções mais concentradas (2 e 4%), os valores de n variaram de 0,35 a 

0,71, sendo consideradas como líquidos não-Newtonianos (Dongowski e col., 2005). 

As altas viscosidades dessas glucanas podem estar associadas não só com as 

elevadas massas molares, mas também com a parcial conformação da cadeia como 

uma espiral rígida (Gómez e col., 1997).  

 Uma das razões para as diferenças neste comportamento pode estar 

baseada nas diferenças estruturais das glucanas. Glucanas de cereais apresentam 

configuração (1→3) (1→4)-β-glucanas (Li e col., 2006). A fração isolada em meio 

aquoso do polissacarídeo do Agaricus, por sua vez, apresenta-se como uma glucana 

parcialmente conjugada com proteína, sendo predominante a presença de glucana β 

(1→6). As primeiras podem ter suas cadeias parcialmente rígidas, justificando, em 

parte, suas altas viscosidades e a segunda, em estudo, apresentam proteínas e íons 

que parecem promover enovelamento da estrutura fornecendo soluções menos 

viscosas.  

O comportamento Newtoniano é característica favorável para fármacos 

destinados à administração injetável, pois está diretamente relacionado com fluídos de 

baixas viscosidades. As soluções do polissacarídeo em estudo apresentaram 

comportamento Newtoniano, inclusive, a altas concentrações, o que torna possível na 

prática, a manipulação segura das doses administradas, sendo mantidas ótimas 

condições de absorção e ação da substância injetada.  

Propriedades de fluxo para soluções aquosas de polissacarídeos de 

cogumelos, como o Agaricus, até onde se tem conhecimento, não foram apresentadas 

na literatura e, portanto não foi possível estabelecer comparações. O comportamento 

em solução, no entanto, deve ser levado em conta quando se quer fazer uso deste 

polissacarídeo em aplicações comerciais.  
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4.5.4. Tensão superficial 

 

Os gráficos da tensão superficial (γ) em função de ln da concentração das 

soluções dos polissacarídeos purificados são apresentados na Figura 24 (a) e (b), 

para os experimentos realizados a 30 e 37 oC ,respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Tensão superficial em função do ln c para soluções dos 

polissacarídeos purificados isolados do Cog-SP, a 30
o
C (a) e 37

o
C (b). 

 

 

Através do cálculo da tensão superficial foi possível obter várias medidas 

físico-químicas características das soluções, que são apresentadas nas Tabelas 16 e 

17. 

 

 

Tabela 16. Valores de concentração micelar critica (cmc), Fração molar na cmc 

(Xcmc), Tensão superficial das moléculas (γγγγ) e a área superficial por 

molécula (A) para as soluções dos polissacarídeos purificados do 

Cog-SP, determinados a 30 e 37
o
C. 

Temperatura 

(
o
C) 

cmc 

(mol.L
-1
) 

Xcmc γγγγ 

(mN.m
-1
) 

A 

(nm
-2
) 

30 6,66 x 10-6 1,20 x 10-7 52,70 1,15 

37 19,6 x 10-6 3,53 x 10-7 50,00 0,76 
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Tabela 17. Valores de pressão superficial (ππππ), concentração superficial das 

moléculas (ΓΓΓΓ), energia livre de Gibbs de micelização (∆G) e entropia 

de micelização (∆S) para as soluções dos polissacarídeos 

purificados, do Cog-SP, determinados a 30 e 37
o
C. 

Temperatura 

(
o
C) 

ππππ 

(mN.m
-1
) 

ΓΓΓΓ 

(mol.m
-2
) 

∆G 

(Kj.mol
-1
) 

∆S 

(Kj.mol
-1
.K

-1
) 

30 18,80 1,44 x 10-6 -40,16 0,133 

37 21,5 2,19 x 10-6 -38,4 0,124 

 

 

Os polissacarídeos purificados demonstraram reduzir a tensão superficial 

da água que se apresenta em torno de 72 mNm-1 a 25oC. Os valores para ∆G, ∆S, A, 

π, Xcmc, Γ e γ foram semelhantes àqueles divulgados na literatura para surfactantes 

(Correia e col., 1995; Maiti e Chatterji, 2000; França, 2002). Algumas variações 

encontradas estão diretamente ligadas à estrutura das unidades monoméricas das 

substâncias. Parâmetros como massa molar e conformação estrutural podem 

responder pelas variações nas propriedades físico-químicas e termodinâmicas 

pesquisadas. Por exemplo, alquil glicosídeos (França, 2002) de estrutura linear e 

valores de massa molar de grandeza máxima 10-3 g/mol, apresentaram os seguintes 

valores para Xcmc (3,42 a 19,10 x 10-6), A (0,43 a 0,62 nm-2), π (26,22 a 35,90 mN.m-1)  

e Γ (2,68 a 4,05 mol.m-2). Quando comparados com os valores para os materiais em 

estudo (Tabelas 16 e 17), os quais apresentam massas molares de grandeza 105 e 

arranjo estrutural de um novelo aleatório, variações são observadas. Os menores 

valores para Xcmc e Γ encontrados, são conseqüência direta do tamanho molecular, ou 

seja, quanto maior a molécula, menor a quantidade destas que ocupam a superfície 

para o arranjo micelar. Para a situação final de estruturação micelar, menor π foi 

observado. O valor de A maior para o proteoglicano também é decorrente do tamanho 

dessas moléculas em relação aos alquil glicosídeos. A obtenção de um estado mínimo 

de energia livre é a razão principal para a formação de micelas. O valor negativo para 

o parâmetro termodinâmico ∆G, portanto, é indício de favorecimento do processo de 

micelização.  

A cmc mostrou-se baixa quando comparada a valores apresentados em outros 

trabalhos (Correia e col., 1995; Maiti e Chatterji, 2000; França, 2002). O fato de se 

tratar de um complexo proteoglicano pode justificar tal comportamento. Tratando-se de 

moléculas grandes, espera-se que uma concentração menor das mesmas seja 

necessária no início da micelização (cmc). No entanto, a baixa concentração de 
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formação micelar (< 1,0%) é característica favorável à aplicação comercial de 

surfactantes (França, 2002). Como apresentado na Tabela 16, o aumento da 

temperatura resultou no aumento da cmc e diminuição da tensão superficial. 

Provavelmente, a maior mobilidade iônica promovida pelo aumento da temperatura, 

favoreceu a formação de grandes arranjos micelares, os quais se mostraram eficientes 

na redução da tensão superficial. A cmc do dodecil sulfato de sódio (SDS) também se 

mostrou crescente com o aumento da temperatura (James e col., 2005).  

Os dados mostram que os polissacarídeos purificados isolados do 

cogumelo apresentam atividade de superfície, sendo, portanto tensoativos ou 

surfactantes. A propriedade tensoativa pode justificar a favorável solubilização desses 

polissacarídeos em água, o que pode estar correlacionado com a eficiência das suas 

ações farmacológicas, considerando, como já comentado, a preferência da água como 

veículo para fármacos.  

As substâncias surfactantes são caracterizadas por apresentarem em suas 

estruturas uma porção hidrofóbica não polar e uma porção hidrofílica polar. Sabe-se 

que a molécula dos polissacarídeos em estudo é constituída de glucanas contendo 

proteínas conjugadas. Considerando essa estrutura, pode-se sugerir que a porção 

hidrofílica do surfactante corresponde à cadeia glicosídica e porção protéica carregada 

e a região hidrofóbica seria representada pelos grupos R dos aminoácidos.  

A classificação dos surfactantes é feita de acordo com a carga transportada 

pelo grupo polar, podendo ser aniônico, catiônico, não iônico ou anfótero (Ansel, 

Popovich e Allen Jr., 2000). Nos complexos proteoglicanos em estudo, esse grupo 

polar deve ser representado pela proteína, a qual apresenta cargas positivas e 

negativas, decorrente dos aminoácidos estruturais. Dessa forma os complexos, 

enquanto surfactantes podem ser classificados como do tipo anfótero.  

A tendência ao agrupamento formando micelas, uma propriedade comum 

aos surfactantes, favorece ao aumento da solubilização, ou seja, o arranjo micelar é 

mais solúvel no meio que a estrutura monomérica (França, 2002). Para o complexo 

isolado, como já discutido, a conformação enovelada em solução parece responder 

pelas suas baixas viscosidades, mesmo para altas concentrações, como observado 

nos ensaios reológicos. Por outro lado, a capacidade dessa molécula se arranjar como 

uma micela pode justificar a sua solubilização. Portanto, a solução desse complexo 

parece ser constituída de novelos organizados como micelas, tendo solubilização 

satisfatória e baixas viscosidades no meio. Dessa forma, pode-se supor que, uma vez 

isoladas as unidades polissacarídicas, esses materiais sejam menos solúveis, 

principalmente em altas concentrações.  
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Uma forma de avaliar a estabilidade e grau de solubilidade do surfactante é 

submetendo-o a variações de temperatura em torno da região micelar (Clint, 1992). A 

avaliação é feita em torno da temperatura conhecida como Krafft (Hirata, Ohira e 

Limura, 1996), abaixo da qual o surfactante não é muito solúvel, chegando a precipitar 

como um sólido hidratado de difícil uso. Cada sistema surfactante/água possui uma 

temperatura Krafft específica. Acima dessa temperatura tem-se a separação de fases 

evidenciada por surgimento de turvação, que ocorre, provavelmente, devido à 

diminuição na repulsão intermicelar e/ou o aumento acentuado no número de 

agregação das micelas. Para o sistema micelar em estudo não é conhecida a 

temperatura krafft, no entanto, as temperaturas nas quais os experimentos foram 

realizados não mostraram evidência de precipitação ou turvação, sendo, portanto, 

condições favoráveis à formação e estabilidade das micelas. 

Até a finalização desse trabalho não foram encontrados registros de 

estudos abordando tais características para o tipo de material aqui estudado, ou seja, 

complexos proteoglicanos extraídos de cogumelos. Dessa forma, não foi possível 

realizar uma análise comparativa.   

A baixa concentração de micelização, identificada para os polissacarídeos 

em estudo, sugere que nas concentrações utilizadas na avaliação da atividade 

antitumoral, como será visto adiante, as moléculas estavam agrupadas em forma 

micelar. Portanto, a resposta biológica dos polissacarídeos pode está relacionada à 

sua propriedade de agente de superfície. Outra consideração prática às propriedades 

surfactantes identificadas nos polissacarídeos isolados do Agaricus será apresentada 

no item seguinte, 4.6.  

 

 

4.6. TESTES DE SOLUBILIZAÇÃO DE FÁRMACOS  

 

A indicação da propriedade surfactante dos polissacarídeos purificados do 

Cog-SP direcionou os experimentos na investigação do uso destes polissacarídeos 

para solubilização de drogas. Nos testes preliminares foi utilizado o fármaco 

griseofulvina, um antifúngico, como droga modelo, por ser praticamente insolúvel em 

água. Os resultados dos ensaios obtidos com os polissacarídeos purificados, 

realizados às temperaturas de 30 e 37oC são apresentados na Tabela 18 e mostram 

que a solubilidade da droga griseofulvina na solução aquosa do complexo 

proteoglicano é maior com a elevação da temperatura. Aumento na capacidade de 

solubilização de drogas aromáticas foi observado para alguns copolímeros, com o 

aumento da temperatura (Pinho, 2006).  
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Tabela 18. Média da quantidade do fármaco griseofulvina solubilizada, expressa 

em mg de droga/g dos polissacarídeos purificados. 

Amostras Temperatura  

(
o
C) 

mg de droga/g de 

polissacarídeo 

30 2,70 Polissacarídeos 

purificados 37 3,40 
 

 

Como discutido na seção 4.5.4, os polissacarídeos isolados do Agaricus 

blazei, caracterizados como complexos proteoglicanos, demonstraram apresentar 

propriedades surfactantes. Entendeu-se considerar a cadeia glicosídica e a porção 

protéica carregada, como porção hidrofílica e, como porção hidrofóbica, os grupos R 

dos aminoácidos. Esse comportamento pode justificar os teores de solubilização da 

droga aromática griseofulvina nas soluções desses complexos.  

Para os polissacarídeos, a baixa cmc parece ocorrer devido ao grande 

tamanho molecular, o que implica em um número menor de sítios hidrofóbicos no 

arranjo micelar, quando comparado com outros surfactantes. No entanto, esse fato 

não comprometeu a solubilização da droga griseofulvina, que ocorreu em 

concentrações satisfatórias. Os valores determinados para os complexos (Tabela 18) 

assemelham-se àqueles divulgados para triblocos de copolímeros, ou seja, de 2,7 a 

5,6 mg da droga griseofulvina por grama de copolímero (Pinho e col., 2006), 

demonstrando a viabilidade do uso da solução desses complexos como meio 

solubilizante de drogas aromáticas.   

A fitomenadiona ou vitamina K1 é um fármaco hidroinsolúvel e de 

preferência é administrada por via endovenosa. A sua solubilização, no entanto, pode 

ser alcançada com uso de tensoativo. O polissorbato 80 em operação conduzida a 

40oC, se mostrou eficiente (Prista, Alves e Morgado, 1990).   

Sendo os complexos proteoglicanos isolados substâncias potencialmente 

úteis para uso terapêutico, a propriedade surfactante destes compostos aponta para 

perspectivas promissoras no tocante à associação de drogas e obtenção de novos 

fármacos. No entanto, estudos complementares serão necessários para o melhor 

entendimento do arranjo molecular das micelas desses complexos, buscando 

conhecer melhor as estruturas das porções hidrofílica e hidrofóbica, para que se 

entenda como ocorre a incorporação dos fármacos no arranjo micelar dessas 

substâncias. Sabe-se, no entanto, que tensoativos típicos apresentam porções 

hidrofóbicas estruturalmente mais simples que aquelas presentes nas moléculas dos 

fármacos, as quais são compostas de sistemas de anéis aromáticos e heterocíclicos 

(Pinho, 2006).  
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isolados do Agaricus blazei Murill cultivado em São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

4. Resultados e discussão 
 

 

4.7. TESTES BIOLÓGICOS 

 

4.7.1. ATIVIDADE ANTIVIRAL 

 

Os resultados dos ensaios de avaliação da atividade antiviral do 

polissacarídeo contra o poliovírus são apresentados a seguir. 

 

4.7.1.1. Citotoxicidade 

 

O polissacarídeo apresentou CC50 de 969 µg/mL, que representa a dose 

necessária para causar toxicidade em 50% das células do carcinoma da laringe 

humana,  sendo considerada para determinar as doses usadas nos testes de tempo 

de adição.Testes realizados com extratos aquoso e etanólico do Agaricus blazei, 

revelaram CC50 de 5000 e 2302 µg/mL, respectivamente (Faccin e col., 2006). As 

concentrações determinadas são elevadas, demonstrando a baixa toxicidade dos 

materiais estudados.  

Valor para CC50 maior do que 2000 µg/mL foi obtido para proteoglicano 

isolado do cogumelo Ganoderma lucidum (Liu e col., 2004). A baixa ou ausente 

toxicidade parece ser característica desses polissacarídeos e glicoconjugados isolados 

de cogumelos. 

 

 

4.7.1.2. Teste do tempo de adição 

 

O momento ideal de atuação do polissacarídeo na replicação do poliovírus 

foi determinado através da dosagem dos plaques, os quais, individualmente, 

representam a área de infecção por ação de uma partícula viral. Os resultados 

mostraram mais forte atividade antiviral quando o polissacarídeo foi adicionado 

juntamente com o vírus (tempo 0 h). Inibição viral de 67,3% foi observada para 200 

µg/mL do polissacarídeo (Figura 25). Redução de 88 e 50,1% foi observada para os 

extratos etanólico e aquoso do Agaricus blazei, respectivamente, com concentração 

de 1000 µg/mL (Faccin e col., 2006). A concentração inibitória 50% (CI50) igual a 97,2 

µg/mL foi calculada para a situação de 0 h de infecção, onde foi observada maior 

inibição viral. O índice de seletividade (IS), obtido pela relação CC50 / CI50 foi de 9,9. 
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Os valores de CI50 e IS para extratos etanólico e aquoso do Agaricus blazei foram, 

187.6 µg/mL e 12.3 e  922.89 µg/mL e 5.4, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Efeito do tempo de adição do polissacarídeo purificados, nas 

concentrações 200 µg/ml
 
(••••) 100 µg/ml

 
(□); 50 µg/ml (∆) e 25 µg/ml

    

(����), na replicação do poliovírus em células HEp-2, por contagem de 

plaques.  

 

 

O menor valor de CI50 para os polissacarídeos, quando comparado aos dos 

extratos etanólico e aquoso, demonstra sua maior eficiência na inibição viral. No 

entanto, de acordo com o índice de seletividade, parâmetro que define a segurança,             

o extrato etanólico se apresentou mais eficiente, seguido do polissacarídeo e do 

extrato aquoso.    

Atividade antiviral de polissacarídeos e/ou complexos proteoglicanos 

isolados de cogumelos têm sido avaliada, comumente, frente ao vírus da herpes 

simples dos tipos I e  II (Zhang e col., 2004; Liu e col., 2004). Estudos contra o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) foram realizados com fração polissacarídica isolada do 

Lentinus edodes (Ngai e Ng, 2003) e com glicoproteína do Pleurotus ostreatus (Wang 

e Ng, 2000). Portanto, raras são as investigações antivirais, desses polissacarídeos, 

contra o poliovírus, como poucas são também as pesquisas divulgadas para 

identificação da atividade antiviral das substâncias isoladas do Agaricus blazei. 

Proteoglicanos isolados do cogumelo Ganoderma lucidum apresentaram CI50 nos 

valores de 17,22 e 18,91 frente aos vírus da herpes simples tipos 1 e 2, 

respectivamente (Liu e col., 2004). A modificação estrutural de glucanas de diferentes 

massas molares isoladas do Pleurotus tuber-regium por sulfatação, demonstraram 

grande eficiência contra o vírus do herpes, com CI50 em valores que variaram de 1,9  a 

2,5 para o tipo 1 e 0,38 a 1,25 para o tipo 2 (Zhang e col., 2004). Segundo Witvrouw, 

Desmyter e De Clereq, 1994, a atividade antiviral de polissacarídeos aumenta com a 

massa molar e grau de sulfatação.  
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4.7.1.3. Atividade virucida e adsorção viral 

 

Os polissacarídeos não demonstraram ação virucida nas concentrações 

utilizadas. Comportamento semelhante foi observado para os extratos etanólico e 

aquoso do cogumelo Agaricus blazei. Nos testes de adsorção viral, os polissacarídeos 

mostraram ser capazes de promover 12% de inibição viral.  

Diante desses resultados, a ação antiviral dos polissacarídeos frente ao 

poliovírus ocorre com eficiência na inibição do estágio inicial da replicação viral. β-

glucana isolada do Pleurotus tuber-regium também demonstrou atividade antiviral 

contra o vírus da herpes simples tipo 1 e 2 quando adicionada juntamente ao vírus 

(Zhang e col., 2004).  

 

 

4.7.2. ESTUDO DA CITOTOXICIDADE DOS POLISSACARÍDEOS IN VITRO 

 

4.7.2.1. Atividade citotóxica em linhagens de células tumorais humanas 

 

A Tabela 19 apresenta os resultados obtidos para a atividade citotóxica do 

polissacarídeo e do 5-FU em linhagens de células tumorais humanas, mostrando os 

valores de CC50 e o intervalo de confiança de 95% de três experimentos 

independentes realizado em duplicata pelo método do MTT.  

 

Tabela 19. Atividade citotóxica do polissacarídeo purificado isolado do Agaricus 

blazei Murill em linhagens de células tumorais humanas. O 5-FU foi 

utilizado como controle positivo. 

Células 5-FU 

CC50 (µg/ml) 

Polissacarídeo 

CC50 (µg/ml) 

HL-60 
(Leucemia promielocítica) 

12,59 
9,72 – 16,29 

> 25 
 

HCT-8 
(Carcinoma de cólon) 

0,36 
0,18 – 0,71 

> 25 

SF295 
(Carcinoma de cérebro) 

0,38 
0,23 – 0,63 

> 25 

MDA-MB-435 
(Carcinoma de mama) 

1,36 
0,98 – 1,88 

> 25 

Os valores de CC50 e respectivos intervalos de confiança foram obtidos por regressão não-

linear utilizando o programa GraphPad Prism. 
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Os resultados indicam que os polissacarídeos não apresentaram atividade 

citotóxica in vitro contra as linhagens de células tumorais utilizadas. A identificação de 

concentração citotóxica média (CC50) menor que 4 µg/ml é forte indicação de que a 

substância em teste possa apresentar ação direta na célula patológica em testes in 

vivo (Boik, 2001). Diante disso, pode-se sugerir que os polissacarídeos estudados não 

possuem atividade citotóxica direta frente a células tumorais, o que corrobora dados 

da literatura que indicam que a presença de atividade anticancer nessa classe de 

substâncias estaria relacionada ao estímulo do sistema imunológico do hospedeiro 

(Ooi e Liu, 2000) 

A predominante natureza hidrofílica dos polissacarídeos, somado ao seu 

tamanho e conformação molecular, ou ainda a inexistência de receptores de 

membrana para essas substâncias nos sistemas celulares estudados, podem justificar 

a ausência de citotoxicidade in vitro. A indicação da ausência de toxicidade reforça os 

resultados obtidos na etapa de avaliação da citotoxicidade no teste antiviral.  
 

 

4.7.2.2. Toxicidade do polissacarídeo contra Artemia sp 

 

Os testes realizados utilizando larvas do crustáceo Artemia sp 

demonstraram ausência de toxicidade nas doses aplicadas, sendo, portanto, maior 

que 1000 µg/mL a CL50 do polissacarídeo. Esse valor representa a concentração 

necessária do polissacarídeo para matar 50% das larvas expostas. Sabe-se que a 

toxicidade frente a Artemia é indicativo importante da toxicidade de uma substância, 

apresentando, portanto o polissacarídeo em estudo como material, provavelmente, de 

baixa toxicidade. Esses resultados são concordantes com aqueles obtidos nos testes 

antiviral e frente a linhagens de células tumorais humanas. Essas informações prévias 

oferecem boas perspectivas para os testes in vivo.  

 

 

4.7.3. ATIVIDADE ANTITUMORAL 

 

4.7.3.1. Avaliação do polissacarídeo no tratamento de camundongos 

transplantados com Sarcoma 180 

 

4.7.3.1.a. Inibição tumoral 

 

O tratamento com o polissacarídeo isolado do A. blazei promoveu redução 

do tamanho do tumor Sarcoma 180 implantado em camundongos suiços. Nos ensaios, 

os grupos que receberam células do sarcoma 180 foram submetidos aos seguintes 
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tratamentos: doses de 10 e 25 mg/kg/dia do 5-Fluorouracil (via ip), doses de 25 e 50 

mg/kg/dia do polissacarídeo (vias ip e oral), doses associadas do polissacarídeo (25 

mg/kg/dia) (via oral e ip) e 5-FU (10 mg/kg/dia) (via ip)  e solução de NaCl 0,9% (vias 

ip e oral). Um último grupo de animais saudáveis recebeu somente NaCl 0,9% (via ip). 

A Tabela 20 apresenta os valores de redução do tumor para as condições 

trabalhadas.  

 

Tabela 20. Efeito inibitório do tumor Sarcoma 180 pelos polissacarídeos 

purificados isolado (PC) do Agaricus blazei Murill nas doses e vias 

de administração trabalhadas. 

    Vias Substância 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Tumor 

(g) 

Inibição 

(%) 

NaCl 0,9% - 2,67 ± 0,12 - 

5-FU 
10 

25 

1,66 ± 0,16 

1,07 ± 0,12 

37,73 

60,91 

PC 
25 

50 

1,55 ± 0,17a 

1,41 ± 0,18a 

43,64  

48,59 

ip. 

PC + 5-FU 25 + 10 1,10 ± 0,10a 58,72 

NaCl 0,9% - 2,30 ± 0,12 - 

PC 
25 

50 

1,45 ± 0,16a  

1,29 ± 0,16a 

38,80  

46,01 
v.o. 

PC + 5-FU* 25 + 10 0,75 ± 0,12a 67,26 

ip= intraperitoneal, v.o.= via oral, * administrado por via intraperitoneal 

a (p<0,05) comparados com grupo controle por (ANOVA) seguido por Student Newman-Keuls 
 

 

Os resultados mostram que, independente da dose, 25 ou 50 mg/kg/dia, ou 

da via administrada, oral ou intraperitoneal, isoladamente ou associado ao 5-FU, o 

polissacarídeo inibiu de forma significativa o crescimento do sarcoma 180. No 

tratamento individual, a dose de 50 mg/kg/dia via ip, apresentou maior efeito com 

inibição de 48,59%. O experimento via oral teve sua maior inibição tumoral (46,01%) 

associada à dose de 50 mg/kg/dia do polissacarídeo. Glucanas β(1→3) isoladas do 

Lentinus edodes, apresentando de 4,6 a 15% de proteínas conjugadas, promoveram, 

respectivamente, inibição tumoral de 37,1 a 70% para doses de 60 mg/kg/dia. Em 

frações do polissacarídeo sem proteína conjugada, para a mesma dose, foi observada 

inibição que variou de 17,1 a 41,4% (Surenjav e col., 2006). Esses dados sugerem que 
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a acentuada atividade antitumoral do polissacarídeo pode estar relacionada com a 

presença de proteína ligada, constituindo um proteoglicano. O polissacarídeo isolado 

do Agaricus blazei demonstra apresentar proteína conjugada (Gonzaga, 2002), o que 

pode está contribuindo para o comportamento de inibição tumoral. 

A via de administração oral é extremamente importante na prática clínica, 

principalmente por ser a via menos traumática para o paciente. De modo geral, a 

ingestão oral é o método mais praticado na administração de fármacos, por ser mais 

seguro, mais conveniente e mais econômico (Benet e col., 1996). Dessa forma, a boa 

resposta obtida no tratamento associado (5-FU + polissacarídeo do cogumelo), por via 

oral, é um dado importante. Gebbia e Puozzo, 2005, ressaltaram a importância da 

existência de drogas que podem ser administradas por via oral nos tratamentos 

quimioterápicos antineoplásicos, representando um avanço na melhoria da qualidade 

de vida dos pacientes. 

Na busca de alternativas, Mitchell, 2003, reportou que a associação de 

imunoterápicos com quimioterápicos pode ser excelente adjuvante no tratamento do 

câncer, reduzindo inclusive os efeitos tóxicos causados pela quimioterapia. 

Muitos quimioterápicos, inclusive o 5-FU, são imunossupressores e 

apresentam muitos efeitos colaterais (Takiguchi e col., 2001). Na tentativa de reduzir a 

toxicidade, porém, mantendo ou potencializando a atividade do quimioterápico, 

procedeu-se com experimentos associados, nos quais, geralmente se reduz a 

concentração do quimioterápico.  

Nos experimentos associados com administração do polissacarídeo (25 

mg/kg/dia) juntamente com o 5-FU (10 mg/kg/dia), maior inibição tumoral foi 

observada quando da utilização da via oral, chegando a 67,26% de inibição, sendo 

superior às reduções observadas para tais substâncias administradas isoladamente 

nas concentrações citadas. Essa condição de tratamento se mostrou como a mais 

eficiente na redução tumoral. A administração da associação das substâncias por via 

intraperitoneal também proporcionou significativa redução tumoral (58,7%).  

De modo geral, a associação do polissacarídeo com o 5-FU levou a uma 

resposta antitumoral superior àquela observada nos tratamentos isolados, mostrando-

se uma estratégia terapêutica eficiente. 

É importante mencionar que, por decorrência da ausência de atividade 

citotóxica direta, como evidenciado nos modelos in vitro, pode-se sugerir que a 

atividade antitumoral dos polissacarídeos seja mediada pelo hospedeiro. 

Os polissacarídeos analisados, como já dito, são constituídos de glucanas 

em configuração β(1→6) e α(1→4), com predominância da configuração β, ligadas à 

proteínas (Gonzaga, 2002). Itoh e col., 1994, observaram forte inibição tumoral quando 
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da associação do 5-FU com complexo proteoglicano, constituído de glucanas β(1→6), 

isolado do Agaricus blazei cultivado no Japão. Nos experimentos foram utilizadas 

doses de 10 mg/kg/dia em 30 dias de tratamento. A associação do 5-FU (15 

mg/kg/dia) com alginato isolado de algas marinhas da espécie Sargassum vulgare C. 

Agardh (25 mg/kg/dia) administrado por via oral, promoveu inibição tumoral de 76,2%. 

A utilização dos alginatos isoladamente na mesma dose, inibiu em 51,0% o 

crescimento do tumor (Sousa, 2006).  

Frações polissacarídicas de configurações diferentes, a saber, β(1→6), 

β(1→3), α(1→6), α(1→4), foram isoladas do Agaricus blazei, as quais promoveram 

redução do Sarcoma 180 em valores que variaram de 22,7 a 96,7%, com 

administração de doses de 10 mg/kg/dia por 10 dias e utilizando as vias oral e 

intraperitoneal (Mizuno e col., 1990). Os autores fazem referência à presença de 

proteína (2,0 a 25,3%), porém, não afirmam se compõem complexos com os 

polissacarídeos. Chung, Cho e Kim, 2005, isolaram glucanas em configuração β(1→6), 

β(1→3) do cogumelo cultivado na Corea utilizando procedimento semelhante ao 

utilizado nesse trabalho. Estas glucanas demonstraram apresentar atividade 

antitumoral. Todos os materiais citados se apresentaram solúveis em água, o que 

certamente favoreceu a ação no organismo. 

Um fato a destacar é que, apesar de diferentes configurações de glucanas 

terem sido isoladas de cogumelos, a glucana de configuração β(1→6) é sempre citada 

como presente nos complexos proteoglucanos isolados do Agaricus blazei Murill, 

independente do local de cultivo. Ohno e col., 2001, isolaram desse cogumelo, por 

extrações aquosas e alcalinas, oito frações ricas em glucanas β(1→6), β(1→3) e 

divulgaram inibição tumoral de 5,0 a 99,3%, sendo que a maior atividade (99,3%) foi 

observada para fração constituída de glucana β(1→6), isolada de extrato alcalino, 

administrada em doses de 20 mg/animal. Outro dado importante do trabalho foi a 

identificação de glucana β(1→6) em todas as frações isoladas, livre ou juntamente 

com o polissacarídeo em configuração β(1→3), o que levou os pesquisadores a 

discutir acerca da predominância do polissacarídeo em configuração β(1→6) no 

cogumelo Agaricus blazei.  

A conformação estrutural também parece ser importante para a atividade. 

Alguns estudos indicaram que segmentos lineares de glucanas β(1→6) não 

contribuíram para a atividade antitumoral (Ohno e col., 1986). Dessa forma, pode-se 

dizer que a configuração em novelo aleatório, apresentado pelos complexos em 

estudo, contribuiu para a ação tumoral.            
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Diferentes mecanismos de ação podem estar relacionados com a atividade 

antitumoral de produtos naturais, tais como a interação com o DNA, indução de 

apoptose, modulação dos fatores de crescimento, entre outros (Mayer e Gustafson, 

2004). A interferência na mitose celular, processo constante nas neoplasias é outro 

mecanismo de atuação, o qual afeta diferentes alvos moleculares associados com a 

progressão do ciclo celular. Dessa forma, as substâncias antitumorais possuem alvos 

intracelulares ou na própria membrana celular. A resposta prática a esse conjunto de 

ações é a diminuição da proliferação das células tumorais, com redução do tumor. 

Pesquisas têm sugerido que diversos polissacarídeos naturais não possuem 

toxicidade direta em células cancerígenas e justificam o efeito antitumoral à ativação 

do sistema imune (Ooi e Liu, 2000). A atuação do sistema imune está relacionada com 

o aumento da ativação de várias células. Borcher e col., 1999, demonstraram que 

vários efeitos dos polissacarídeos são devido a potencialização das células T e 

macrófagos, após o reconhecimento específico de células tumorais. Os macrófagos se 

destacam na função imunológica, pois participam das respostas imunes específicas 

como células apresentadoras de antígenos (APC) e células acessórias para os 

linfócitos. Os macrófagos também fazem parte do sistema imune inato, possuindo 

importante papel na defesa contra inúmeros microorganismos e tumores. Quando 

ativados, os macrófagos aumentam sua atividade fagocitária e liberam vários 

mediadores principalmente citocinas como interleucinas (IL), interferon (IFN) e fator de 

necrose tumoral (TNF), espécies reativas do oxigênio, prostaglandinas e óxido nítrico 

(Son e col., 2001). 

 

 

4.7.3.1.b. Estudo toxicológico 

 

O estudo toxicológico tem como objetivo avaliar os possíveis danos 

causados pela substância teste, no caso os polissacarídeos purificados, no organismo 

do animal. O estudo foi realizado através da avaliação dos pesos e da análise 

histopatológica dos órgãos fígado, rins e baço e da análise dos parâmetros 

hematológicos, com a pesquisa de células importantes do sistema imune, e 

bioquímicos dosando no sangue coletado dos animais os níveis das enzimas AST e 

ALT e uréia. 

 

 

                                                                                                                                                      



 101 

b.1. Avaliação da variação de massa dos órgãos (fígado, rins e baço) 

retirados 

 

O efeito do polissacarídeo nos órgãos (fígado, rins e baço) retirados dos 

animais foi estudado, inicialmente, por avaliação da variação das massas, sendo 

utilizado como referência os dados do grupo controle negativo, composto por animais 

que foram transplantados com o tumor e tratados com solução de NaCl 0,9%. A 

Tabela 21 apresenta as massas dos órgãos dos animais dos grupos trabalhados. 

 

Tabela 21. Efeito do polissacarídeo purificados (PC) isolado do Agaricus blazei 

Murill, na massa dos órgãos de camundongos (g/100g de massa 

corpórea) transplantados com Sarcoma 180. 

                  Substância 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Fígado 

(g/100g) 

Baço 

(g/100g) 

Rins 

(g/100g) 

Animais 
saudáveis 

NaCl 0,9% - 4,59 ± 0,19 0,18 ± 0,03 1,46 ± 0,05 

NaCl 0,9% - 5,22 ± 0,09 0,56 ± 0,03 1,32 ± 0,05 

5-FU 10 
25 

5,69 ± 0,22 
5,20 ± 0,16 

0,69 ± 0,05 
0,29 ± 0,03a 

1,48 ± 0,04 
1,52 ± 0,06 

 
PC 

 

25 
50 

5,64 ± 0,12 
5,05 ± 0,20 

0,64 ± 0,05 
0,57 ± 0,06 

1,36 ± 0,05 
1,36 ± 0,06 

ip. 

PC + 5-FU 25 + 10 5,83 ± 0,13 0,79 ± 0,04a 1,39 ± 0,08 

NaCl 0,9% - 5,11 ± 0,21 0,45 ± 0,02 1,49 ± 0,03 

 
PC 

 

25 
50 

5,14 ± 0,15 
5,29 ± 0,14 

0,46 ± 0,03 
0,48 ± 0,03 

1,34 ± 0,05 
1,42 ± 0,05 v.o. 

PC + 5-FU* 25 + 10 5,28 ± 0,19 0,73 ± 0,04a 1,36 ± 0,06 

Ip= intraperitoneal, v.o.= via oral,  *5-FU administrado por via intraperitoneal. 

a, (p<0,05) comparado com o grupo controle por ANOVA seguido por Newman-Keuls. 
 

 

De acordo com a Tabela 21, não foi observado variação significativa nas 

massas dos fígados e dos rins dos animais tratados com 5-FU e polissacarídeos, 

sozinhos ou associados, por ambas as vias de administração, em relação ao grupo 

controle. Com relação ao baço, entretanto, algumas diferenças foram observadas. Os 

animais que não sofreram inoculação de células tumorais apresentaram valores 

referentes às massas dos baços inferiores aos animais que receberam tumor, 

independente de tratamento ou não. Pode-se dizer, então, que há um aumento desse 
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órgão decorrente do estado patológico desses animais, e não por decorrência das 

substâncias administradas.  

Por outro lado, quando são analisados e comparados apenas os baços dos 

animais inoculados com tumor e submetidos aos diferentes esquemas terapêuticos, 

outras diferenças são evidenciadas. O tratamento com o 5-FU na dose de 25 

mg/kg/dia provocou diminuição desse órgão, fato esse em concordância com a 

literatura (Takaguchi e col., 2001). Em contrapartida, a associação dos polissacarídeos 

com o agente quimioterápico levou a um aumento na massa dos baços, o que sugere 

uma ação imunoestimulante.  

Apesar da análise das massas indicarem alterações nos órgãos analisados, 

a evidência definitiva de efeito tóxico deve ser comprovada através do estudo 

histopatológico que será descrito a seguir.  

 

 

b.2. Estudo histopatológico 

 

As análises dos cortes histopatológicos dos tumores e órgãos tem como 

objetivo avaliar de forma microscópica as alterações celulares causadas por 

conseqüência do tratamento, cujos resultados auxiliam para apontar a viabilidade ou 

não do tratamento. Foram analisados tumores e órgãos (fígado, rins e baço) retirados 

dos animais de todos os grupos transplantados com o Sarcoma 180 e tratados: grupo 

tratado com solução salina 0,9%, denominado grupo controle negativo, grupo tratado 

com o 5-FU por via intraperitoneal nas doses de 10 e 25 mg/kg/dia, grupos tratados 

com o polissacarídeo por vias intraperitoneal e oral nas doses de 25 e 50 mg/kg/dia e 

finalmente, os grupos tratados com a associação do 5-FU por via intraperitoneal na 

dose de 10 mg/kg/dia com o polissacarídeo pelas vias intraperitoneal e oral na dose de 

25 mg/kg/dia.   

 

 

b.2.1. Análise histopatológica do tumor Sarcoma 180 

 

Na análise histológica do tumor do grupo controle, cujos animais foram 

tratados com solução salina tanto por via intraperitoneal como oral, foi observado a 

presença de neoplasia maligna (constituída por células exibindo pleomorfismo celular 

e nuclear), hipercromatismo (com anisocariose e nucléolos evidentes), bi-nucleação, 

invasão muscular, áreas de necrose de coagulação e figuras de mitose. 

O tumor dos animais tratados com 5-FU revelou poucas células tumorais e 

necrose de coagulação com maior extensão que aquela observada no tumor do grupo 
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controle. Esse aumento na área de necrose é coerente com a redução tumoral 

proporcionada pelo 5-FU. 

Quanto às análises dos tumores removidos dos animais tratados com os 

polissacarídeos, foram observadas extensas áreas de necrose para os grupos que 

receberam doses intraperitoneais de 25 e 50 mg/kg/dia e oral de 50 mg/kg/dia. Áreas 

com poucas células tumorais também foram vistas no tumor do grupo tratado por via 

intraperitoneal com 50 mg/kg. Semelhante ao exposto para o grupo controle positivo, 

tais comportamentos estão de acordo com os resultados de redução tumoral 

apresentados por esses grupos. Poucas áreas de necrose, em relação ao grupo 

controle salino, foram observadas no tumor do grupo que recebeu dose de 25 mg/kg 

do polissacarídeo por via oral, sendo esse resultado coerente, pois se trata do grupo 

que promoveu menor redução tumoral.  

Do grupo tratado com as associações do 5-FU (10 mg/kg/dia, por via 

intraperitoneal) com o polissacarídeo (25 mg/kg/dia, por via oral), foram retirados 

tumores que apresentaram maior área de necrose em relação ao grupo controle 

negativo. Já a associação do 5-FU, na mesma condição citada acima, com o 

polissacarídeos (25 mg/kg/dia, por via intraperitoneal) resultou em tumores com 

padrão celular e de necrose semelhantes ao do grupo controle negativo.  

Considerando o comportamento apresentado, a redução tumoral nos 

grupos tratados parece está associada com a diminuição da proliferação das células 

tumorais e ao aumento das áreas de necrose tumoral. Diante disso, a maior redução 

do tumor observada no tratamento com a associação do 5-FU com o polissacarídeo 

administrado por via oral é coerente com os resultados histológicos.  

 

 

b.2.2. Análise histopatológica dos órgãos (fígado, rins e baço)  

 

Fígado 

 

A análise do fígado dos animais transplantados com o Sarcoma 180 e que 

receberam solução salina (grupo controle negativo) por via intraperitoneal, mostrou 

alguns trechos de tumefação celular, focos inflamatórios, discreta congestão portal e 

da veia centrolobular e raras células de Kupffer hiperplásicas. No grupo tratado por via 

oral essas alterações se mostraram mais intensas.  

No fígado do grupo tratado com o 5-FU, além das manifestações citadas 

acima, foi observado esteatose em microgotas.  

Nos animais tratados com o polissacarídeo (25 mg/kg/dia), por via 

intraperitoneal, o fígado se mostrou com tumefação celular, hiperplasia das células de 
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Kupffer e áreas com esteatose em microgotas. O uso da concentração de 50 

mg/kg/dia do polissacarídeo, apresentou além das alterações citadas para o 

tratamento com 25 mg, congestão portal e da veia centrolobular, sendo também 

observado maior índice de focos de esteatose em microgotas. O tratamento por via 

oral com doses de 25 mg/kg não provocou alterações no fígado. Para a dose de 50 

mg/kg as alterações foram semelhantes às do controle negativo. 

As alterações encontradas no fígado dos animais tratados com os 

polissacarídeos por via intraperitoneal pareceram mais constantes no grupo que 

recebeu 50 mg/kg/dia, visto que no grupo tratado com 25 mg/kg/dia, somente em duas 

amostras foi verificado esteatose, estando essa alteração presente em todas as 

amostras do grupo tratado com 50 mg/kg/dia. Porém, não foi observado aumento da 

intensidade e sim da freqüência dessas alterações.   

No tratamento associado com administração do polissacarídeo pelas vias 

oral e intraperitoneal, o fígado apresentou intensas tumefação celular de hepatócitos e 

hiperplasia das células de Kupffer. Para o grupo que recebeu o polissacarídeo por via 

oral também foi observado raros trechos focais de esteatose em microgotas. 

Um fato importante a ser ressaltado é que em nenhum dos grupos tratados 

foi observado necrose nas amostras analisadas.      

Um grande número de compostos químicos de diferentes e variadas 

atividades farmacológicas levam a importante lesões hepáticas (Scheuer e Lefkowitch, 

2000). O fígado, no entanto, possui grande capacidade de adaptação e regeneração. 

Quando o tecido conjuntivo é preservado, a regeneração pode ser praticamente 

completa, mesmo na presença de necrose hepatocelular (Scheuer e Lefkowitch, 2000; 

Kummar e col., 2004).  

Portanto, as alterações observadas nos grupos tratados tanto com o 5-FU 

como com os polissacarídeos, podem ser considerados reversíveis.  

As alterações no fígado dos grupos tratados com 5-FU e polissacarídeos 

estão presentes no grupo controle negativo, demonstrando que essas alterações são, 

a princípio, decorrentes da patologia neoplásica e não das substâncias utilizadas nos 

tratamentos. 

 

Rins 

 

Os rins do grupo de animais tratado com solução salina (grupo controle 

negativo) por vias intraperitoneal e oral, apresentaram tumefação celular do epitélio 

tubular, raros cilindros hialinos, hemorragias glomerular e intersticial, porém na 

administração por via oral a estrutura glomerular se mostrou preservada.  
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Do grupo tratado com o 5-FU, os rins removidos mostraram tumefação 

turva do epitélio tubular, além de hemorragia tubular e glomerular. 

Os cortes histológicos dos rins dos animais tratados com o polissacarídeo 

por via intraperitoneal nas doses de 25 e 50 mg/kg/dia se mostraram espessos, não 

sendo possível visualizar os glomérulos nem a luz dos túbulos proximais, no entanto, 

pôde ser observada a presença de hemorragia e que a estrutura renal pareceu estar 

preservada. A administração por via oral não provocou alterações nos rins dos 

animais, considerando as duas doses trabalhadas (25 e 50 mg/kg/dia), porém grandes 

áreas de hemorragias foram observadas nos rins do grupo tratado com 25 mg/kg/dia. 

O tratamento com as substâncias associadas, nas duas vias de 

administração, afetou os rins com alterações que se manifestaram através de 

tumefação celular do epitélio tubular, apresentando-se mais intensa no tratamento 

intraperitoneal, e hemorragia tubular e glomerular. 

Os resultados parecem indicar que a administração do polissacarídeo nas 

vias e doses trabalhadas, praticamente, não afetou a integridade celular dos rins. Tal 

comportamento reporta para a baixa toxicidade divulgada para esses polissacarídeos. 

A associação das substâncias não mostrou redução significativa das 

alterações causadas pelo 5-FU no fígado dos animais. 

 

Baço 

 

Nos grupos tratados com solução salina e 5-FU, as análises dos baços 

extraídos dos animais mostraram folículos linfóides mal definidos, para o grupo 

controle negativo, e de aspecto circunscritos para o grupo tratado com 5-FU. Muitos 

megacariócitos foram encontrados no baço do grupo controle, no entanto, redução no 

número dessas células foi observada no órgão dos animais tratados com 5-FU, o que 

caracteriza imunossupressão. Não foi possível estabelecer ligação entre a diminuição 

do peso do baço no grupo tratado com 5-FU na concentração de 25 mg/kg/dia com os 

dados histopatológicos pela inviabilidade dos cortes analisados. 

O baço dos animais tratados com o polissacarídeo na concentração de 25 

mg/kg/dia por via intraperitoneal mostrou a presença de folículos linfóides e muitos 

megacariócitos ao longo da medula e da cortiça. A análise do baço dos animais 

tratados com o polissacarídeo administrado por via oral na dose de 25 mg/kg/dia 

revelou folículos linfóides evidentes e megacariócitos. No órgão resultante do 

tratamento na dose de 50 mg/kg, os folículos mostraram-se discretamente alargados, 

sendo também observada a presença de megacariócitos ao longo do corte. 
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A presença de grande número de megacariócitos no baço dos grupos 

tratados com o polissacarídeo nas doses e vias de administração trabalhadas, 

demonstra que tal substância não promoveu imunossupressão no organismo dos 

animais.   

Os cortes histológicos do baço dos animais tratados com a associação do 

5-FU com o polissacarídeo, nas vias intraperitoneal e oral, revelaram a presença de 

folículos linfóides definidos e menor número aparente de megacariócitos, quando 

comparado ao grupo controle negativo. A associação das substâncias parece não ter 

provocado redução significativa da toxicidade do 5-FU no baço, observada quando 

administrado isoladamente.  

Considerando o tratamento com a associação das substâncias, em todas 

as condições trabalhadas de doses e vias de administração, todas as alterações 

encontradas são de caráter reversível e de pouca intensidade, portanto, não 

caracterizam toxicidade. 

Dentre todas as condições trabalhadas para o polissacarídeo, a via oral, 

nas concentrações utilizadas, demonstrou afetar menos a integridade celular dos 

órgãos analisados. 

 

 

b.3. Parâmetros hematológicos e bioquímicos 

 

A análise dos parâmetros hematológicos e bioquímicos é outra forma de se 

avaliar a toxicidade das substâncias testes. Nas análises hematológicas, ênfase maior 

foi dada à dosagem de leucócitos totais e linfócitos, por suas variações significativas, 

cujos valores obtidos para todos os grupos tratados são apresentados na Tabela 22. 

 A Tabela 22 mostra que o tratamento com o polissacarídeo nas doses de 

25 e 50 mg/kg/dia levou a um discreto aumento no número de leucócitos totais em 

relação ao grupo dos animais saudáveis e um considerável aumento em relação aos 

grupos tratados com 5-FU. Por outro lado, o 5-FU, em relação aos demais grupos, 

promoveu séria redução no número de leucócitos totais nas doses administradas, 

provocando, certamente, intensa depressão do sistema imune, caracterizando quadro 

de leucopenia. O grupo salino, por sua vez, apresentou significativo aumento do 

número de leucócitos totais, em relação aos demais grupos. 

O uso do 5-FU mostrou significativo aumento no teor de linfócitos. Os 

polissacarídeos, nas doses trabalhadas, levaram a uma pequena redução do teor de 

linfócitos em relação ao grupo de animais saudáveis, o qual não caracteriza quadro de 

linfocitopenia. No entanto, em relação ao grupo controle negativo os valores foram 

maiores, indicando ativação do sistema imunológico dos animais. 
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Os resultados sugerem propriedades imunoestimulantes dos 

polissacarídeos isolados do A. blazei, em ambas as doses e vias de administração 

trabalhada. O tratamento com o 5-Fluorouracil interfere na resposta imune 

dependendo da dose utilizada. Doses, de moderadas a altas, causam grave 

imunodepressão. Esse comportamento, observado para o 5-FU se aplica a vários 

outros agentes anticancerígenos, levando à busca do efeito imunomodulatório, 

considerando-se parâmetros tais como dose, via de administração, uso de adjuvantes, 

entre outros (Ehrke, 2003). 

As demais células avaliadas não sofreram alterações estatísticas em 

relação aos grupos controle normal e negativo. Os neutrófilos estão relacionados à 

processos inflamatórios, não sendo considerados na avaliação antitumoral. 

A avaliação dos parâmetros bioquímicos (Tabela 23) considerou os níveis 

séricos das enzimas aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase 

(ALT) e uréia. Para os grupos tratados individualmente com o polissacarídeo nas 

doses de 25 e 50 mg/kg/dia, com o 5-FU na concentração de 10 mg/kg/dia, bem como, 

com a associação das substâncias utilizando 25 e 10 mg/kg/dia dos polissacarídeos e 

5-FU, respectivamente, considerando a via oral e via intraperitoneal, não foram 

observadas alterações dos níveis séricos de uréia, ALT e AST, em relação aos grupos 

controle negativo e normal. Tal resultado é importante para a avaliação da toxicidade 

causada por essas substâncias a nível hepático, considerando os níveis de AST e 

ALT, e renal pelos níveis de uréia. O nível das enzimas aspartato aminotransferase 

(AST) dos animais tratados com 5-FU na dose de 25 mg/kg/dia, se mostrou bastante 

elevado em relação aos níveis dos grupos controlo negativo e normal (Tabela 23), 

indicando presença de toxicidade hepática. 

  Comumente, nos trabalhos com divulgação da atividade antitumoral de 

polissacarídeos isolados de cogumelos, os autores se restringem a apresentar a 

caracterização estrutural das substâncias isoladas e o quanto às mesmas foram 

capazes de reduzir o tamanho do tumor em doses e vias determinadas. No entanto, 

não foram encontrados dados acerca de avaliações histopatológicas, bioquímicas e 

hematológicas envolvidas nos experimentos. Dessa forma, não foi possível realizar 

estudo comparativo considerando tais parâmetros.   
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Tabela 22. Efeito do polissacarídeo purificado isolado do Agaricus blazei Murill na alteração hematológica de camundongos 

transplantados com Sarcoma 180. 

Ip= intraperitoneal, a, (p<0,05) comparado com o grupo controle por ANOVA seguido por Newman-Keuls. 

 

 

 

 

 

 

                   

Substância 

Dose 

(mg/kg/dia) 

Hemoglobina 

(g/dL) 

Plaquetas 

(10
7
cels/µµµµL) 

Leucócitos 

totais  

(10
3
cels/µµµµL) 

(%) Conteúdo de leucócitos diferenciais  

Eosinófilos  Linfócitos    Neutrófilos   Monócitos 

Animais 
saudáveis NaCl 0,9% - 14,15 ± 0,41 8,91 ± 0,47 5,66 ± 0,52 1,5 67,8 26,2 5,3 

NaCl 0,9% - 11,02 ± 0,32 7,1 ± 0,65 8,18 ± 0,53 1,2 42,6 49,5 6,7 

 10 10,42 ± 0,49 9,2 ± 0,62 3,32 ± 0,42a 1,6 73,9a 18,4a 6,1 

5-FU 25 9,27 ± 0,54 8,2  ± 0,69 1,79  ± 0,37a 1,0 77,1a 12,5 9,4 

1,1 62,7a 31,2a 5,0 
PC 

25 

50 

9,48 ± 0,72 

10,35 ± 0,59 

8,3 ± 0,83 

9,4 ± 0,92 

6,74 ± 0,79 

5,79 ± 1,47a 
0,7 59,1a 33,4a 6,8 

ip. 

PC + 5-FU 25 + 10 11,48 ± 21 7,9 ± 0,69 11,2 ± 0,48 a, c 0,4 75,2 b, 21,4b 3,0 

NaCl 0,9% - 10,55 ± 0,52 7,5 ± 0,95 9,75 ± 0,98 a 1,1 41,9 a 53,5 a 3,5 

25 9,55 ± 0,62 8,7 ± 0,73 8,54 ± 0,99 a 1,2 60,5 31,3 7,0 
PC 

50 8,95 ± 1,63 9,5 ± 0,22 9,89 ± 1,27 a 0,8 62,3. 30,1 6,8 
v.o. 

PC + 5-FU* 25 + 10 10,21 ± 0,77 9,3  ± 0,49 11,9 ± 0,52 a 0,6 78,9a 12,9a 7,6 
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Tabela 23. Efeito do polissacarídeo purificado isolado do Agaricus blazei Murill na alteração bioquímica de camundongos 

transplantados com Sarcoma 180. 

Substância 
Dose  

(mg/kg/dia) 

AST 

(UI/L) 

ALT 

(UI/L) 

Ureia 

(mg/dL) 

Animais 
saudáveis NaCl 0,9% - 82,3 ± 11,5 52,1 ± 9,3 34,1 ± 6,2 

NaCl 0,9% - 123,9 ± 9,7 45,2 ± 15,9 28,5 ± 6,1 

5-FU 
10 

25 

  119,6 ± 14,1 

198,5 ± 19,3a 

35,9 ± 14,3 

59,7 ± 9,6 

27,5 ± 5,3 

38,2 ± 5,4 

PC 
25 

50 

108,5 ± 14,9 

129,3 ± 8,9 

36,8 ± 7,2 

41,9 ± 8,3 

32,2 ± 6,1 

24,6 ± 8,1 

ip. 

PC + 5-FU 25 + 10 112,5 ± 10,9 50,8 ± 10,2 22,6 ± 1,1 

0,9% NaCl - 114,8 ± 13,6 46,7 ± 7,6 27,2 ± 5,6 

PC 
25 

50 

85,6 ± 14,2 

98,5± 9,3 

39,7 ± 11,5 

44,8 ± 15,2 

31,4 ± 9,2 

29,4 ± 8,5 
v.o 

PC + 5-FU* 25 + 10 103,8 ± 8,4 54,6 ± 8,2 25,6 ± 8,4 

Ip= intraperitoneal, a, (p<0,05) comparado com o grupo controle por ANOVA seguido por Newman-Keuls. 
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4.7.3.2. Teste de sobrevida 

 

Os resultados para o teste de sobrevida mostraram significativo aumento 

no tempo de vida dos animais tratados com os polissacarídeos (Figura 26). Com 

média de 15,44 dias de sobrevida para o grupo controle negativo, os resultados para 

os demais grupos são significativos (Tabela 24). Com um aumento de 26,39% de 

sobrevida, os polissacarídeos isolados do Agaricus blazei demonstraram promover 

maior tempo de vida para os animais em relação àqueles tratados com 5-FU (20,92%) 

e aos tratados com a associação das substâncias (20,83%), após a implantação do 

tumor. A Tabela 24 mostra o número de dias de sobrevida dos animais, após implante 

do tumor e a percentagem de sobrevida, para as substâncias trabalhadas.  
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Figura 26. Percentagem de sobrevida proporcionada pelas substâncias: (-) NaCl 

0,9% (grupo controle negativo), (••••) 5-FU (grupo controle positivo), 

(����) Polissacarídeo (PC) e (����) Polissacarídeo + 5-FU (PC + 5-FU)  

 

Tabela 24. Percentagem de sobrevida para animais transplantados com sarcoma 

180 e tratados com polissacarídeo (PC) isolado do Agaricus blazei 
Murill. 

Substâncias Dose  

(mg/kg/dia) 

Média do Nº dias de 

sobrevida dos animais 

% de sobrevida 

NaCl 0,9% - 15, 44 ± 0,50 - 

5-FU 10 19,67 ± 0,91* 22,92 

PC 25 20,22 ± 1,06* 26,39 

PC + 5-FU 25 + 10 19,33 ± 1,08* 20,83 
             *p < 0,05,  Programa qui-quadrado comparado pelo teste do Kaplan-Mayer;   

 NaCl 0,9% (controle negativo);   5-FU (controle positivo).  
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O efeito do prolongamento da sobrevida com uso de polissacarídeos 

isolados de cogumelos já foi estudado por Furue e Kitoh, 1981, quando demonstraram 

que o Lentinan, medicamento a base de glucana β(1→3), isolada do cogumelo 

Lentinus edodes, prolonga a sobrevida de pacientes com câncer, especialmente nos 

casos de carcinoma coloretal e gástrico.    

Os resultados descritos acerca das atividades antiviral e antitumoral dos 

polissacarídeos purificados isolados do Agaricus blazei vêm a somar e reforçar as 

indicações farmacológicas relatadas na literatura para os polissacarídeos isolados 

desse cogumelo, abordando os estudos realizados no Brasil, país de origem, bem 

como em outros diversos países onde o cogumelo é cultivado. Pode-se também 

considerar tais resultados para qualificar os cogumelos como alimento funcional e 

como matéria-prima rica em substâncias de expressiva bioatividade. Tal colocação, no 

entanto, é restrita para os gêneros de cogumelos das classes basideomycetes e 

ascomycetes, as quais têm se mostrado não tóxicas, sendo algumas utilizadas como 

alimento.    
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5. Sumário dos resultados 
 

 

Principais características dos polissacarídeos purificados isolados do 

cogumelo cultivado no Estado do Ceará comparadas às do cogumelo cultivado 

em São Paulo:  

 

� Os teores de polissacarídeos, resíduo insolúvel e frações mostraram-se 

semelhantes para os cogumelos das duas regiões, quando aplicados os métodos de 

extração, purificação e fracionamento por precipitação seletiva estabelecidos neste 

trabalho. 
 

� A presença de conjugado proteoglicano foi identificada nos espectros FTIR 

das duas amostras e frações obtidas. Observou-se uma redução significativa das 

bandas relativas a carboidratos e um aumento das bandas referentes às proteínas, na 

seqüência do fracionamento empregado. O conteúdo protéico das frações, 

determinado pelo método espectrofotométrico, também aumentou, considerando a 

ordem de obtenção das frações.  
 

� A presença de glucanas em configuração β(1→6) e α(1→4) foi constatada 

através da análise dos espectros de RMN 13C e 1H nos polissacarídeos isolados do 

Cog-Ce, da mesma forma em que foram identificadas nos polissacarídeos do Cog-SP. 
 

� Os polissacarídeos do Cog-Ce, analisados por GPC, apresentaram maior 

massa molar que os do Cog-SP. No fracionamento, ambos apresentaram redução 

expressiva nas suas massas molares, considerando a ordem de obtenção das frações.  
 

� A análise por GLC dos alditois acetatos dos polissacarídeos e frações 

mostram a predominância da glicose entre os açucares constituintes das amostras. 
 

� Menor teor de proteínas e maior teor de carboidratos foram encontrados para 

o Cog-Ce.  
 

� As análises em ICP-AES revelaram a riqueza mineral dos polissacarídeos 

cultivados nas duas regiões, com destaque para os teores de K, Na e Mg. 
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Principais resultados das análises dos polissacarídeos purificados 

isolados do Agaricus blazei Murill cultivado em São Paulo: 

 

 � Os espectros RMN 1H e 13C e os bidimensionais COSY e HMQC mostraram 

que glucanas de configuração predominantemente β(1→6) podem ser obtidas a partir 

do  tratamento do polissacarídeo purificado com timol.  A presença de grupo protéico 

associado também foi identificada, configurando o material como um proteoglucano. 
  

� O estudo de espalhamento de luz dos polissacarídeos purificados, suas 

frações (F1 a F4) e a fração obtida do procedimento com timol, mostram que os 

polissacarídeos apresentam altas massas molares e comportamento de novelo 

aleatório para as moléculas, reforçando a existência de ocorrência de ligação entre a 

proteína e o glicosídio. 
 

� As medidas de tensão superficial e concentração micelar crítica (cmc) do 

polissacarídeo isolado sugerem que o material isolado apresenta propriedades 

tensoativas.  
 

� Os polissacarídeos demonstraram que são potencialmente úteis na 

solubilização de drogas aromáticas. 
 

� As medidas de viscosidade e os ensaios reológicos mostraram que as 

soluções dos polissacarídeos nas concentrações trabalhadas apresentam baixas 

viscosidades e comportamento Newtoniano  
 

� O teste antiviral realizado mostrou que os polissacarídeos apresentam 

atividade contra o vírus da Poliomielite na fase proliferativa, não demonstrando ter 

ação virucida nas concentrações trabalhadas.  
 

� Os polissacarídeos não apresentaram citotoxicidade direta, indicando que, 

provavelmente, a atividade biológica é resultante do estímulo do sistema imunológico.  
 

�Os polissacarídeos demonstraram reduzir o tumor do Sarcoma 180 em 

camundongos sem provocar toxicidade nos órgãos avaliados.  
 

�Os polissacarídeos promoveram significativa sobrevida nos animais 

transplantados com Sarcoma 180. 
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6. Conclusão 

 
 

O estudo dos polissacarídeos isolados do cogumelo cultivado no Ceará 

(Serra de Guaramiranga) demonstrou similaridade àqueles isolados do cogumelo 

proveniente de São Paulo (Suzano). As pequenas variações são, provavelmente, 

decorrentes das características das regiões de cultivo. A presença da proteína, 

possivelmente conjugada ao polissacarídeo, constituindo um glicoconjugado, ocorre 

em todos os materiais isolados, ou seja, nos polissacarídeos purificados, nas frações 

(F1 a F4), bem como, na fração rica em β-glucana.  

As soluções dos polissacarídeos purificados e/ou complexos proteoglicanos 

isolados do cogumelo cultivado em São Paulo apresentaram baixa viscosidade e 

comportamento Newtoniano, mesmo em concentrações elevadas. A presença da 

proteína e cátions metálicos pode justificar tal comportamento, por promoverem 

enovelamento da estrutura. Propriedade surfactante foi identificada nos 

polissacarídeos, cujas soluções foram eficientes na solubilização da droga aromática 

griseofulvina. A viscosidade das soluções não foi comparável à de outras glucanas de 

uso alimentício recomendadas para auxiliar na redução de açucares e gorduras. 

Entretanto, as baixas viscosidades das soluções, somadas a propriedade surfactante, 

são fatores positivos para a aplicação biológica desses polissacarídeos, como 

favorecimento da sua administração através de preparações injetáveis.  

Os polissacarídeos demonstraram afetar a replicação do Poliovírus em 

testes in vitro, bem como, mostraram reduzir o tumor Sarcoma 180 em camundongos, 

com ausência de toxicidade e promoção de significativa sobrevida dos animais. A 

atividade antitumoral foi considerada como decorrente do estímulo do sistema 

imunológico, uma vez que os polissacarídeos não apresentaram citotoxicidade direta 

nas células quando dos testes in vitro. 
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7. Trabalhos Futuros 
 

 

���� Avaliar a atividade antitumoral dos seguintes materiais: 

 

• Frações F1 a F4, obtidas por precipitação seletiva em etanol, buscando encontrar 

relação entre os variados teores de carboidratos, proteínas e glucanas β(1→6) e 

α(1→4), característicos das mesmas; 

 • Fração rica em glucana β(1→6), observando a influência da pureza nesse 

polissacarídeo. 

 

A conformação em novelo aleatório, determinada para esses materiais, 

também será considerada para estudo comparativo, considerando as conformações 

em tripla-hélice (Yadomae, 2000) e lineares (Ohno e col., 1986), divulgadas para 

polissacarídeos de cogumelos. 

 

���� Realizar modificações químicas nos polissacarídeos através de carboximetilação 

(Paulik e col., 1996) e sulfatação (Schaeffer e Krylov, 2000) e avaliar, respectivamente, 

as atividades antitumoral e antiviral dos materiais obtidos.  

 

���� A utilização dos polissacarídeos como materiais já se encontra em andamento, 

através dos seguintes procedimentos: 

 

• Membranas foram obtidas através da interação dos polissacarídeos purificados com 

a quitosana. A caracterização desses materiais utilizando espectroscopia na região do 

infravermelho, difração de raio-x e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Medidas de intumescimento e permeação de fármaco, já foram realizadas. A utilização 

dessas membranas como substrato para crescimento de microorganismos de 

interesse, encontra-se em fase experimental. A continuidade dos trabalhos visa a 

avaliação biológica (Wittaya-areekul e Prahsarn, 2006), seu uso em sistemas de 

pervaporação (Nawawi e Huang, 1997) e sistemas de liberação controlada de drogas 

(Tonhi e Plepis, 2002). 

 

���� Foi realizada com sucesso a reticulação dos polissacarídeos purificados, utilizando 

o reticulante epicloridrina. Quatro diferentes géis foram preparados e realizadas 

medidas de intumescimento. Foi também avaliada a estabilidade térmica dos materiais 

através de teste de inversão de fases e feita caracterização morfológica por MEV. 
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Como meta, pretende-se testar os géis como leitos em cromatografia de afinidade, 

bem como, usá-los após rigoroso processo de purificação, como géis medicamentosos 

ou como veículo para formulações farmacêuticas.  

 

���� A identificação da propriedade surfactante poderá ser praticada na solubilização de 

fármacos pouco solúveis, bem como para obtenção de novas formulações, associando 

fármacos com os polissacarídeos, utilizando a técnica de Spray drying. A avaliação 

biológica das novas formulações também é perspectiva de trabalho. 

 

���� A solução da fração rica em glucana β(1→6) mostrou-se eficiente para solubilizar 

nanotubos de carbono. O sistema final obtido está sendo caracterizado e pretende-se 

verificar a sua eficiência biológica. 
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