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RESUMO 
 

O sabugo de milho é um subproduto agrícola ainda pouco utilizado, isto 
se deve em parte ao baixo conhecimento do potencial biotecnológico de suas 
biomoléculas. Xilana de sabugo de milho (XSM) é um polissacarídeo presente 
em maior quantidade na estrutura do vegetal e seu potencial biotecnológico é 
pouco conhecido. Este trabalho teve como objetivo a extração, caracterização 
química e avaliação de atividades biológicas de XSM. Sabugos de milho foram 
limpos, cortados, desidratados e triturados, dando origem a uma farinha. Esta 
foi submetida a uma metodologia que combina o uso de meio alcalino com 
ondas de ultra-som. Após precipitação metanólica, centrifugação e secagem 
obteve-se um rendimento de 40% (g/g de farinha).  Análises químicas 
indicaram um alto percentual de polissacarídeos na amostra (60%) e baixa 
contaminação por proteínas (0.4%) e compostos fenólicos (>0.01%). Análises 
da composição monossacarídica por cromatografia em papel e por 
cromatografia líquida de alta performance (CLAE) indicaram a presença de 
xilose:glicose:arabinose:galactose:manose:ácido glucurônico em uma 
proporção molar de 50:20:15:10:2,5:2,5. A presença de xilana na amostra foi 
confirmada por ressonância magnética nuclear (13C e 1H) e por espectroscopia 
de infravermelho (IR). Testes foram realizados para avaliação do potencial 
antioxidante de XSM. Esta mostrou uma capacidade antioxidante total de 48.45 
EAA/g de amostra. Contudo, a mesma não mostrou atividade sequestradora de 
superóxido, radical hidroxila bem como poder redutor. Em contra partida, 
apresentou 70% de atividade quelante de íons de ferro na concentração de 2 
mg/mL. A capacidade de XSM em influenciar a proliferação celular em cultura 
também foi avaliada. Este polissacarídeo não influenciou a proliferação de 
células fibroblásticas normais (3T3), entretanto, diminuiu a taxa de proliferação 
de células tumorais (HeLa) de maneira dose-dependente, chegando a uma 
inibição de aproximadamente 50% com concentração em torno de 2 mg/mL. 
Analisando proteínas relacionadas à morte celular, através de immunoblotting, 
XSM aumenta a quantidade de Bax, citocromo c e AIF e diminui Bcl-2 e pro-
caspase-3, indicando a indução de morte celular por apoptose dependente e 
independente de caspase. XSM não apresentou atividade anticoagulante pelo 
teste de PT. Todavia, no teste de tempo de tromboplastina parcial ativada 
(aPTT), XSM aumentou o tempo de coagulação em cerca de 5 vezes utilizando 
600 µg de amostra, quando comparadas com o controle negativo. A presença 
de sulfato ligado a XSM foi descartada por eletroforese em gel de agarose e 
por IR. Após carboxirredução de XSM a atividade anticoagulante diminuiu 
drasticamente. Os dados deste trabalho demonstram que XSM apresenta 
potencial como composto antioxidante, antiproliferativo e anticoagulante. 
Estudos futuros de caracterização dessas atividades do XSM contribuirão para 
aumentar o conhecimento sobre esta molécula extraída de milho e permitirão a 
sua utilização em alimentos funcionais, produtos farmacêuticos e indústrias 
químicas. 

 
 

Palavras chaves: Xilanas. Sabugo de milho. Células HeLa. Células 3T3. 
Antioxidante. Anticoagulante. Antiproliferativo. Western blot. 

 



ABSTRACT 
 

The corn cob is an agricultural by-product still little used, this in part due 
to the low knowledge of the biotechnological potential of their molecules. Xylan 
from corn cobs (XSM) is a polysaccharide present in greater quantity in the 
structure of plant and its biotechnology potential is little known. This study 
aimed to the extraction, chemical characterization and evaluation of biological 
activities of xylan from corn cobs. To this end, corncobs were cleaned, cut, 
dried and crushed, resulting in flour. This was subjected to a methodology that 
combines the use of alkaline conditions with waves of ultrasound. After 
methanol precipitation, centrifugation and drying was obtained a yield of 40% 
(g/g flour). Chemical analysis indicated a high percentage of polysaccharides in 
the sample (60%) and low contamination by protein (0.4%) and phenolic 
compounds (> 0.01%). Analysis of monosaccharide composition indicated the 
presence of xylose:glucose:arabinose:galactose:mannose:glucuronic acid in a 
molar ratio 50:20:15:10:2.5:2.5. The presence of xylan in the sample was 
confirmed by nuclear magnetic resonance (¹H and ¹³C) and infrared 
spectroscopy (IR). Tests were conducted to evaluate the antioxidant potential of 
XSM. This showed a total antioxidant capacity of 48.45 EAA/g sample. 
However, did not show scavenging activity of superoxide and hydroxyl radical 
and also reducing power. But, showing a high capacity chelating iron ions with 
70% with about 2 mg/mL. The ability to XSM to influence cell proliferation in 
culture was also evaluated. This polymer did not influence the proliferation of 
normal fibroblast cells (3T3), however, decreased the rate of proliferation of 
tumor cells (HeLa) in a dose-dependent, reaching an inhibition of about 50% 
with a concentration around 2 mg/mL. Analyzing proteins related to cell death, 
by immunoblotting, XSM increases the amount of Bax, Bcl-2 decrease, increase 
cytochrome c and AIF, and reduce pro-caspase-3, indicating the induction of 
cell death induced apoptosis dependent and independent of caspase. XSM did 
not show anticoagulant activity in the PT test. However, the test of activated 
partial thromboplastin time (aPTT), XSM increased clotting time at about 5 
times with 600 µg of sample compared with the negative control. The presence 
of sulfate on the XSM was discarded by agarose gel electrophoresis and IR. 
After carboxyl-reduction of XSM the anticoagulant activity decreased 
dramatically. The data of this study demonstrate that XSM has potential as 
antioxidant, antiproliferative and anticoagulant compound. Future studies to 
characterize these activities of XSM will help to increase knowledge about this 
molecule extracted from corn and allow their use in functional foods, 
pharmaceuticals and chemical industries. 

 
 

Key words: Xylan. Corn cob. HeLa cells. 3T3 cells. Antioxidant. Anticoagulant. 
Antiproliferative. Western blot. 
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 15 INTRODUÇÃO 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PRINCIPAIS POLÍMEROS ESTRUTURAIS ENCONTRADOS EM 

VEGETAIS 

 

A parede celular dos vegetais pode ser divida em três partes 

fundamentais: a lamela média; parede celular primária; e parede celular 

secundária (ou parede de reserva). A lamela média é uma estrutura que se 

dispõe entre as células vegetais, constituída principalmente por pectinas. A 

parede celular primária, estrutura entre a lamela média e a parede celular 

secundária, apresenta-se flexível e extensível e é formada principalmente na 

fase de crescimento celular. Por último, mas não menos importante, a parede 

celular secundária encontra-se situada entre a parede celular primária e a 

membrana plasmática, é normalmente produzida quando a parede primária 

está completa e a célula vegetal cessou seu crescimento. A parede celular 

secundária pode ser subdividida em três camadas S1, S2, S3, dependendo da 

disposição das microfibrilas de celulose. Contudo, nem todos os grupos do 

reino Plantae apresentam todas as partes fundamentais e subdivisões, 

presente apenas em grupos situados evolutivamente acima das carófitas, 

briófitas e eusporongiatos (BUCHANAN; GRUISSEM; JONES, 2000). 

A parede celular de células vegetais, inclusive daquelas que compõem o 

sabugo de milho, é uma complexa estrutura constituída basicamente por 

polímeros de polissacarídeos. Dependendo da classificação taxonômica da 

planta a constituição da parede celular pode variar. Entretanto, os principais 

polímeros encontrados na parede celular são: celulose, hemiceluloses, a 

pectina e a lignina (Figura 1) (SARKAR; BOSNEAGA; AUER, 2009).   

As ligninas são compostos polifenólicos altamente insolúveis formados 

pela polimerização de dois precursores principais: unidades de guaiacil; e 

unidades de sinringil. Esses compostos se dispõem através de uma extensa 

rede de ligações cruzadas entre os polímeros da hemiceluloses e celuloses das 

paredes celulares, conferindo elevada resistência ao envoltório celular 

(FERREIRA-FILHO, 1994). Na figura 1 tem-se um exemplo da estrutura 

propostas para ligninas. 
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Como citado anteriormente, as pectinas são os principais compostos das 

lamelas médias, mas também estão presentes na parede celular. As estruturas 

pécticas são constituídas principalmente por ácido galacturônico e ramnose, 

além, por exemplo, de arabinose e galactose em menores proporções (Figura 

1). Esses polissacarídeos, que são constituintes das substâncias pécticas, 

formam frações interligadas: a homogalacturonana e a ramnogalacturonana (I e 

II) (NIKLAS, 2004).  

A celulose é um homopolímero de moléculas de glicose unidas por 

ligações β(1-4) (Figura 1). Os grupos hidroxilas na glicose presentes na 

celulose fazem pontes de hidrogênio com moléculas de oxigênio da mesma 

cadeia ou da cadeia vizinha, segurando firmemente as cadeias lado-a-lado, 

formando microfibrilas com altíssima força de tensão, o que confere elevada 

rigidez às paredes celulares de plantas (DA SILVA et al, 1997).  

O termo hemicelulose é antigo, ele foi proposto inicialmente por Schulze 

em 1891, para nomear polissacarídeos não constituídos de glicose e 

associados firmemente à celulose (WHISTLER; SMART, 1953). A família das 

hemicelulose compreende um grupo heterogêneo de polissacarídeos, em sua 

maioria ramificados, que se encontram ligados firmemente a fibras de celulose 

e entre si, cobrindo as microfibrilas e mantendo ligações cruzadas, ligadas por 

pontes de hidrogênio, em uma rede complexa. Os principais monossacarídeos 

encontrados nas hemiceluloses são as pentoses: D-xilose e D-arabinose, e as 

hexoses: D-manose, D-glicose e D-galactose, também podem ser encontrados 

derivados ácidos destes monossacarídeos (acidos glucurônico, manurônico, 

galacturônico, etc) (SARKAR; BOSNEAGA; AUER, 2009). Em geral, a estrutura 

central ou “core” central das hemiceluloses é formado por um homopolímero 

constituído de monossacarídeos unidos por ligações β(1-4). A esta cadeia se 

ligam cadeias laterais curtas formadas de outros monossacarídeos e, na 

maioria das vezes, são heteroligossacarídeos. As hemiceluloses são 

classificadas de acordo com o monossacarídeo predominante na cadeia 

principal e nas ramificações laterais. Assim, pode-se encontrar, por exemplo, 

as xilanas, cujo monossacarídeo predominante é a xilose; e galactanas, cujo 

açúcar predominante é a galactose. Quando há mais de um açúcar 

predominando na composição do polímero nomes mistos são usados, e 

geralmente o nome daquele em menor quantidade vem primeiro, seguido dos 
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demais em ordem de quantidade, como por exemplo: galactomananas 

(galactose e manose), arabinoxilanas (arabinose e xilose), ramnogalactosanas 

(ramnose e galactose), glucogalactomananas (ácido glucurônico, galactose e 

manose), etc. (FERREIRA-FILHO,1994) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Estrutura química das principais unidades presentes na parede celular de 
vegetais. O lado esquerdo representa os monômeros. O lado direito representa as 
subunidades dos respectivos polímeros. 
FONTE: modificada de SARKAR; BOSNEAGA; AUER, 2009 
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As hemiceluloses estão presentes em todas as camadas da parede 

celular das plantas, mas concentram-se principalmente nas paredes celulares 

primárias e secundárias, nesta última estão intimamente associadas à lignina 

(BISARIA; GHOSE, 1981).  

As principais hemiceluloses encontradas em vegetais são as 

heteroxilanas. Em alguns casos elas podem constituir quase 90% da fração 

hemicelulósica de plantas, como em polpas Kraft* de madeiras duras, já em 

madeiras macias elas podem corresponder a 50 % dessa fração (ERIKSON; 

GORING; LINDGREN, 1980). As xilanas são formadas por cadeias centrais de 

homoxilana β(1-4), substituídas por cadeias constituídas de monossacarídeos 

como arabinose, galactose, ácido glucurônico e manose, como é observado na 

figura 2 (BIELY,1993). 

Estas hemiceluloses localizam-se principalmente na parede celular 

secundária, formando uma interface entre a lignina e os outros polissacarídeos. 

Existem evidências de que xilanas e resíduos fenólicos de lignina estejam 

unidos por ligações covalentes e de que pontes de hidrogênio e forças de Van 

der Waals unem este polissacarídeo à cadeia de celulose (SARKAR; 

BOSNEAGA; AUER, 2009). 

A parede celular da família das poáceas, onde se situa filogeneticamente 

a espécie do milho, além de apresentar microfibrilas de celulose, como todos 

os grupos do reino Plantae, é constituída de altas quantidades de hemicelulose 

(glucanas com ligações cruzadas, xiloglucana fucosilada (XG), xilanas, e 

algumas mananas), e proteínas estruturais. A parede primária apresenta 

poucas quantidades de pectinas (homogalacturonanas (HG), 

ramnogalactoronana (RG) I e II), já a parede secundária, apresenta 

consideráveis quantidades de ligninas com unidades de guaiacil e siringil 

(SARKAR; BOSNEAGA; AUER, 2009).  

 

1.2 MILHO 

 

O milho pertence à família das poáceas (antigo grupo das gramíneas). É 

uma espécie anual, estival, cespitosa, ereta, com baixo afilamento, monóico-

monoclina, com ampla adaptação a diferentes condições de ambiente. Esse 

cereal é largamente cultivado no mundo e têm sido utilizadas como 

*Polpas Kraft: a metodologia empregada para a produção de celulose é denominada de polpação Kraft. Processo que 
usa de meios alcalinos e altas temperaturas, onde a lignina é removida, produzindo fibras compostas essencialmente 
de celulose e hemicelulose, o que para a indústria irá produzir um papel de melhor qualidade. (RYDHOLM,1965)  
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alimentação humana e animal, principalmente devido as suas propriedades 

nutricionais. O milho Zea mays vem sendo cultivado há milhares de anos pelos 

povos americanos como sugere evidências arqueológicas pré-colombianas que 

foram encontradas em pequenas ilhas do litoral mexicano, no Golfo do México 

(PERRY, 2006). Seu nome, de origem indígena caribenha, significa "sustento 

da vida". Atualmente, esse cereal é cultivado e consumido em todos os 

continentes e sua produção é menor apenas que a do trigo e do arroz (ITÁLIA, 

2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Uso e cultivo do milho no mundo e no Brasil  

De fácil manuseio, possuindo um grande número de variedades e 

cultivares, o milho pode ser encontrado desde pequenas lavouras de 

subsistência até em grandes fazendas especializadas em monoculturas de 

todos os continentes. A tecnologia que é empregada para o cultivo e colheita 

desse vegetal é classificada em um nível entre médio e alto (ITÁLIA, 2008). O 

vegetal responde muito bem a tecnologia que é empregada, aumentando a sua 

produtividade e conseqüentemente sua rentabilidade, isso aliado ao valor 

agregado associado à semente, devido a sua utilização na alimentação 

humana e animal, faz do milho a terceira espécie vegetal mais cultivada pelo 

homem. 

A produção mundial do milho chegou a mais de 800 milhões de 

toneladas em 2009. Os Estados Unidos respondem por mais de 50% da 

produção mundial. Outros grandes produtores são a China, a Índia, o Brasil, a 

França, a Indonésia e a África do Sul. Porém, sua utilização não é semelhante 

entre os países. Nações como Estadas Unidos e Canadá, utilizam grande parte 

Figura 2. Estrutura química da xilana. Ara – Arabnose; Xil – Xilose; AGlu – Ácido 
glucorônico. FONTE: SILVA et al., 1998 
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de sua produção para alimentação animal e para exportação. Por outro lado, 

há nações como México e países da América Central que utilizam o milho 

como base para a alimentação de sua população (ITÁLIA, 2008).  

Historicamente, no Brasil, o cultivo desse vegetal foi encarado com 

objetivo de suprir as necessidades das propriedades rurais, às vezes 

assumindo um papel coadjuvante em relação a outras culturas. Mais 

recentemente, com o avanço da avicultura, o milho passou a ganhar espaço 

nas grandes propriedades, além disso, muitas vezes passou a ser uma opção 

dos produtores de soja durante a entressafra. Assim, ao lado da soja e do 

algodão, a cultura de milho passou a ser uma das culturas responsáveis pela 

recente expansão da atividade agrícola brasileira. Segundo dados da CONAB 

(Companhia Nacional de Abastecimento) a safra 2007/08 de milho nacional 

alcançou uma produção de mais de 40 milhões de toneladas. Diante de boas 

perspectivas de rentabilidade aliada ao clima favorável, ao desenvolvimento e 

maiores investimentos em tecnologia, a produtividade média nesta safra foi de 

4.134 kg/ha (BRASIL, 2008).  

Em dados aproximados, a Região Sul responde com 48% da produção 

nacional (19 milhões de toneladas), com destaque para o estado do Paraná 

(maior produtor nacional); já a Sudeste com 25% (10 milhões de toneladas), 

sendo São Paulo o estado com maior produção nessa região; a Centro-Oeste 

com 14% (6 milhões), aqui o estado destaque é o Mato-Grosso; a Nordeste 

com 10% (4 milhões); e a Norte com 3% (1,5 milhão de tonelada). Os estados 

da Bahia, Piauí, Maranhão e Pará têm se constituído uma nova fronteira de 

produção de milho em escala comercial. No Ceará, a expansão do cultivo de 

milho se deve ao aumento da demanda por este produto, que foi impulsionada 

pelo crescimento da produção de aves no estado e no vizinho Pernambuco. 

Nos outros estados a produção de milho ainda é marginal, sendo caracterizada 

por pequenas culturas agrícolas (BRASIL, 2008).  

No estado do Rio Grande do Norte, o milho Cruzeta vem sendo alvo de 

pesquisas e apresenta grande potencial produtivo de 4000 kg/ha e curto ciclo 

de 65 dias da germinação de colheita, para o mercado de milho verde e cerca 

de 100 dias para a colheita de grãos secos (BRASIL, 2009). Destaque também 

para os híbridos AG 8012, AG 5011 e Zeneca 8501 que apresentam bons 

resultados em cultivo irrigado e grande potencial produtivo (BRASIL, 2009). 
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Apesar do avanço da cultura do milho no Brasil, o cultivo de milho ainda 

não é considerado pela maioria dos grandes produtores, como rentável a ponto 

de ser a principal cultura de suas propriedades. Isso fez com que fossem 

introduzidas aos poucos tecnologias que pudessem aumentar a rentabilidade 

desta cultura no país, o que ainda não foi suficiente, pois a produtividade 

brasileira ainda é baixa, cerca de 3.000 Kg por hectare, enquanto que a da 

Argentina, por exemplo, é de 6.000 Kg/ha (BRASIL, 2008).  

No Brasil, 65% do milho são utilizados na alimentação animal, e 11% 

são consumidos pela indústria, para diversos fins. Atualmente, somente cerca 

de 15% da produção brasileira se destina ao consumo humano e, mesmo 

assim, de maneira indireta na composição de outros produtos alimentícios. Isto 

se deve provavelmente à falta de informação sobre o milho e suas qualidades e 

ao costume culinário brasileiro de utilizar mais os grãos de arroz e feijão 

(BRASIL, 2008). O milho também é utilizado por outros ramos da indústria 

devido à produção de espessantes, colantes e óleos a partir das sementes 

(SULTANA; ANWAR; PRZYBYLSKI, 2007). As estimativas atuais são de que o 

Brasil possa exportar mais de 7,5 milhões de toneladas de milho, 

representando um total de mais de US$ 1,3 milhão, praticamente triplicando a 

receita de 2008. O que afirma a cultura do milho como um dos principais 

produtos agrícolas brasileiro (BRASIL, 2008).  

Recentemente, tanto a Europa como os EUA têm incentivado seu uso 

para produção de biocombustível (etanol). Este evento em associação com o 

forte crescimento da economia de alguns países, como China e India, que 

ocasionou uma maior demanda por carne (bovina, suína e de aves), por 

conseguinte, aumentou a demanda por ração animal. Criou uma profunda 

mudança no mercado mundial de milho a ponto de fazer a relação 

estoque/consumo (2007/2008) de milho no mundo ser a menor desde a safra 

1973/74 (ITÁLIA, 2008). 

Diante do contexto atual, o desenvolvimento de pesquisas em 

biotecnologia na cultura do milho no Brasil, é de fundamental importância para 

o aumento da produtividade e valor agregado desse cereal. O cenário atual 

aponta para um aumento vertiginoso da produção de milho e de seus 

derivados, bem como de resíduos, como o sabugo de milho. Estes resíduos 
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são na maioria das vezes descartados ou subutilizados, e estudos de seus 

potenciais biotecnológicos são ainda incipientes. 

 

1.3 SABUGO DE MILHO: ESTRUTURA MORFOLÓGICA E UTILIZAÇÃO 

 

Em qualquer espécie de cultivo de plantas, o inevitável aparecimento de 

resíduos ocorre desde a escolha do vegetal até seleção das matérias–primas, 

nas etapas de beneficiamento, como também nas diversas fases de fabricação 

de produtos manufaturados; os elementos residuais, constituídos por cascas e 

caroços, sementes, ramas, bagaços, entre outros, são ou devem ser 

empregados em subprodutos para utilização humana. Muitas vezes, os 

subprodutos não são totalmente utilizados e isso é mais verificado quando os 

diversos produtores não têm condições para utilizar toda matéria–prima 

excedente. 

O mercado atual tem a característica de receber produtos inovadores, 

nunca antes explorados. Por outro lado, para o produtor, dar valor agregado a 

resíduos que antes não eram aproveitados, é extremante importante e 

lucrativo. O sabugo de milho entra na categoria de resíduos da agricultura que 

ainda não teve o seu potencial totalmente explorado. 

A espiga do milho é formada pela fusão de várias espiguetas femininas 

em um eixo comum, fusão que dá origem ao sabugo; pelas sementes e por 

brácteas (a palha do milho) que protegem o interior da espiga. A barba do 

milho é formada por estigmas de cada flor feminina (cada flor apresenta um 

estigma). O sabugo de milho é a parte central da espiga de milho, onde estão 

presos os grãos de milho. Estruturalmente, dividi-se o sabugo de milho em 

quatro partes fundamentais: palha fina, a região externa do sabugo; palha 

grossa, camada que se segue à palha fina; anel lenhoso, região interna que 

constitui mais de 50% do sabugo; e medula região interna do anel lenhoso 

(Figura 3) (FOLEY; VANDER-HOOVEN, 1981). A palha fina constitui 

aproximadamente 5% do sabugo de milho em peso; a palha grossa 33%; o 

anel lenhoso 60% e a medula, 2%. Contudo, estas proporções e as 

características físicas de cada parte do sabugo de milho podem variar de 

acordo com o cultivar.  
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Figura 3. Componentes externos do sabugo de milho. 
FONTE: FOLEY, VANDER- HOOVEN, 1981 

Para cada 100 kg de espigas de milho, aproximadamente 18 kg são 

formados pelo sabugo. A produção mundial de sabugo de milho foi cerca de 

144 milhões de toneladas no ano de 2008, sendo que no Brasil esse valor 

chega a quase 8 milhões de toneladas nesse mesmo ano. Apesar da grande 

quantidade gerada desse subproduto, a variedade de utilização ainda não se 

mostra compatível com o seu potencial de uso. Contudo, algumas aplicações 

são atribuídas ao sabugo (SULTANA; ANWAR; PRZYBYLSKI, 2007).   

Na indústria, desde década de 80, segundo Foley e Vander-Hooven 

(1981) o sabugo vem tendo grande utilidade para vários produtos químicos, 

como o plásticos, colas adesivas, compostos de borracha e pneus, isso por ser 

inerte e devido à sua dureza e resistência; o sabugo é utilizado também como 

abrasivo e polidor em produtos de limpeza, fabricação de tijolos e cerâmica.  

Ainda no âmbito industrial, uma das utilizações do sabugo de milho é a 

produção do composto químico furfural (FOLEY; VANDER-HOOVEN, 1981). 

Algumas das utilizações do sabugo provem da utilização da farinha obtida a 

partir desse subproduto. Dependendo da granulometria dessa farinha, pode-se 

usar ate na produção de explosivos; usar ainda como veículos de vitaminas; 

em veterinária e ração animal; e utilizar também para o polimento de materiais 

associados a produtos químicos. 

Recentemente, outras utilidades foram designadas ao sabugo, sendo 

utilizado como aditivo em óleos vegetais (ANWAR; BHANGER; YASMEEN, 

2003). Ainda no ramo alimentício, a presença de fibras alimentares fez da 

farinha de sabugo um novo ingrediente em massas. O sabugo após ser 

cortado, secado e triturado em farinha não apresenta grandes solubilidade em 

água ou leite, por exemplo, sendo dessa forma utilizado para a produção de 

massas de bolos, pães ou pizzas (ZIGLIO et al., 2007).  
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Nas ultimas décadas, plantas medicinais tem sido fonte para extração de 

polímeros com diversas atividades biológicas. Dentre esses polímeros naturais, 

os polissacarídeos extraídos dessas fontes são apresentados, em vários 

trabalhos, como imunoestimuladores (EBRINGEROVÁ; HROMÁDKOVÁ; 

HŘIBALOVÁ, 1995), antiinflamatórios (SAMUELSEN et al., 1999), antitumorais 

(CAO; IKEDA, 2009), antioxidantes (COSTA et al., 2010) e anticoagulantes 

(LEITE et al., 1998), entre outros. Dentre esses polissacarídeos estão 

presentes várias xilanas e heteroxilanas, que diferem em suas características 

químicas. Hemiceluloses com grandes concentrações de xilana isoladas de 

plantas orientais tem sido relatada como forte inibidor do crescimento de 

sarcoma-180 e outros tumores (RYU; KIM; LEE, 2009).  

Ebringerová; Hromádková; Hřibalová et al, (1995), avaliaram a atividade 

mitogênica e co-mitogênica de várias heteroxilanas (extraídas de sabugo de 

milho), diferentes estruturalmente, solúveis e insolúveis em água. Esse grupo 

relata que as arabinoglucoronoxilanas solúveis em água extraídas de sabugo 

de milho mostraram altíssimo potencial mitogênico comparada ao 

imunomodulador zimosan, enquanto que as xilanas insolúveis em água não 

apresentaram atividade mitogênica. O estudo mostrou ainda que a cadeia 

lateral dissacarídica presente apenas na arabionoglucoronoxilanas parece ser 

importante na ação imunoestimulatória dessas xilanas (EBRINGEROVÁ; 

HROMÁDKOVÁ; HŘIBALOVÁ, 1995). Em outro trabalho, o mesmo grupo 

acima citado, desenvolveu um método para melhor extração de xilana de 

sabugo de milho (XSM). Nesse trabalho, para a extração da XSM o grupo 

utiliza meio alcalino em diferentes concentrações de NaOH, e ultra-som em 

diferentes potências e tempos, além de realizar testes imunoestimulatórios com 

os produtos extraídos. A partir dos seguintes parâmetros de extração: 5% de 

NaOH e 10 minutos de ultra-som a 60 °C, foi alcançado um melhor rendimento 

e com os produtos dessa extração uma melhor atividade mitogênica (em 

timócitos de ratos). Além disso, foi concluído que a utilização de ultra-som não 

alterou substancialmente as características estruturais da xilana solúvel em 

água extraídas do sabugo de milho (EBRINGEROVÁ; HROMÁDKOVÁ; 

HŘIBALOVÁ, 1998). 

Em sabugos de milho, as xilanas encontradas têm sido consideradas 

constituídas, em geral principalmente por ácido 4-0-metil-D-glucurônico, L-
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arabinose e D-xilose, na proporção 2:7:19 (SILVA; CARVALHO; FONSECA, 

1998). Nessa mesma fonte vegetal, as xilanas encontradas são 

heteropolímeros, como por exemplo, glucuronoarabinoxilana e arabinoxilana. 

Entretanto, a proporção dos monossacarídeos pode variar dependendo do 

método de extração, cultivar, fatores ambientais, etc. (EBRINGEROVÁ; 

HROMÁDKOVÁ; HŘIBALOVÁ, 1998). 

 

1.4 ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE POLISSACARÍDEOS 

 

Existe apenas a descrição de atividade imunomodulatória 

(EBRINGEROVÁ et al, 2002) descrita para xilana de sabugo de milho, outras 

atividades ainda não foram testadas. Contudo, diversas atividades biológicas, 

como antioxidantes, antitumoral, anticoagulante, antiinflamatória, antiviral, tanto 

in vitro como in vivo são atribuídas aos polissacarídeos encontrados em fontes 

vegetais. Abaixo se tece alguns detalhes sobre as atividades biológicas que 

foram avaliadas neste trabalho. 

 

1.4.1 Atividade Antioxidante 

Quando se fala em atividade antioxidante é quase inevitável não falar 

das espécies reativas do oxigênio, principalmente os radicais livres. As reações 

químicas, incluindo a oxidação e redução de moléculas que ocorrem em todas 

as células podem levar à produção de espécies reativas, incluindo radicais 

livres. Esses, por meio de reações de oxidação, causam danos a lipídios, 

proteínas e DNA, alterando suas funções normais, e podendo, portanto, 

contribuir para o surgimento e/ou propagação de uma variedade de doenças 

(HU et al., 2009). Contra essas espécies reativas quase todos os organismos 

desenvolveram sistemas antioxidantes, que consistem de antioxidantes 

enzimáticos e não-enzimáticos, assim como, sistemas de reparo de DNA, estes 

sistemas em conjunto atuam como sistemas de defesa (NG et al., 2005). Na 

maioria das vezes, como no caso dos humanos, esses sistemas não são de 

todo eficientes, o que requer uma suplementação com moléculas antioxidantes 

exógenas que podem ser adquiridas pela alimentação. 
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1.4.1.1 Espécies reativas  

As espécies reativas são continuamente geradas pela luz ultravioleta, 

radiação ionizante, algumas reações químicas, processos metabólicos e 

envelhecimento (GARCIA-RUIZ et al., 1995). Há também compostos químicos 

capazes de gerar espécies reativas, eles são chamados de pro-oxidantes. Em 

uma célula normal, existe um equilíbrio entre pro-oxidantes e antioxidantes. 

Contudo, esse equilíbrio pode ser alterado a favor dos pro-oxidantes, podendo 

ocorrer o chamado “estresse oxidativo” (SIES, 1997). Quando isto ocorre às 

espécies reativas passam a ter um papel importante em eventos de 

citotoxicidade e alterações metabólicas, tais como aberrações cromossômicas, 

oxidação de proteínas e peroxidação lipídica. Esta última está sempre 

associada a lesões musculares e morfológicas e ainda alterações do sistema 

nervoso central em animais e humanos (SIES, 1997). As principais espécies 

reativas em sistemas biológicos são aquelas derivadas do oxigênio e do 

nitrogênio (Tabela 1) e as mais conhecidas pelo publico leigo são as chamadas 

de radicais livres.  

Radicais livres são considerados como qualquer espécie química (átomo 

ou molécula) extremamente reativa, que possa existir independente e que na 

sua última camada eletrônica contêm um ou mais elétrons desemparelhados. 

(SOMOGYI et al., 2007). Eles são altamente instáveis por terem elétrons 

disponíveis para reagir com diferentes substratos orgânicos (SOUZA et al., 

2007). 

Algumas moléculas apesar de não serem radicais livres podem ser tão 

danosas quanto por serem extremamente reativas. Na tabela 1 tem-se a 

descrição de algumas espécies reativas do oxigênio (ERO) que não são 

radicais livres. Um destaque pode ser dado ao peróxido de hidrogênio (H2O2) 

que por meio da via reacionária de Haber-Weiss ou da reação de Fenton 

(Figura 4), pode servir como um importante precursor de OH●  e assim provocar 

danos indiretamente (SOUZA et al., 2007). 

Nos últimos anos, muitos estudos têm demonstrado que principalmente 

as ERO estão envolvidas em várias doenças como câncer, Alzheimer, 

Parkinson, epilepsia, inflamação, fibroplasia, aterosclerose, lesão pulmonar, 

reperfusão-isquêmica e outras doenças (SOMOGYI et al., 2007). Um exemplo 

bastante difundido é o fato das ERO estarem associadas à peroxidação lipídica 
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durante o trauma do sistema nervoso central e acidente vascular cerebral. A 

peroxidação lipídica é muito danosa para as células, pois todos os produtos 

gerados por esse evento podem causar danos de membrana, diminuição da 

fluidez da membrana, e podem levar ao câncer, através da mutação do DNA. 

Além disso, vários subprodutos gerados pela peroxidação podem danificar 

outras moléculas, incluindo DNA, bem distante do seu local de geração 

(RAOUF et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, as espécies reativas também têm funções importantes nos 

organismos. As ERO e as espécies reativas do nitrogênio (ERN) 

desempenham importante papel fisiológico, como por exemplo, modulando 

certas vias de transdução de sinal, monitorando a pressão de oxigênio e tônus 

muscular. Além disso, várias reações mediadas por ERO podem proteger a 

Espécie reativa 

Óxido nitroso N2O 

Peroxinitrito OONO- 

Ácido peroxinitroso  ONOOH 

Ânion nitroxil NO- 

Cloreto de nitrilo NO2Cl 

Cátion nitrosil  NO+ 

Dióxido de nitrogénio  NO•2 

Trióxido de dinitrogênio  N2O3 

Espécies 
reativas do 
Nitrogênio 

(ERN) 

Ácido nitroso HNO2 

Hidroxila OH• 

Superóxido O2•- 

Óxido nítrico  NO• 

Espécies 
reativas do 

Oxigênio (ERO) 

Peroxil RO2• 

Peroxinitrito  ONOO- 

Ácido hipocloroso HOCl 

Peróxido de H2O2 

Oxigênio singlet -1O2 

Ozônio O3 

Espécies 
reativas do 

oxigênio não-
radicais 

Hidroperóxido lipídico  LOOH 

Tabela 1. Principais espécies reativas em sistemas 
biológicos. 

FONTE: adaptada de SOMOGYI et al.,2007 
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célula do estresse oxidativo e servir na estabilização da homeostase redox 

(SOMOGYI et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.2 Antioxidantes 

O termo antioxidante pode servir para qualquer substância cuja 

presença, mesmo em baixas concentrações, retarde ou iniba a oxidação de um 

substrato, evitando o dano causado por radicais livres (FERREIRA; 

MATSUBARA, 1997). Em células, o conjunto de antioxidantes é denominado 

de sistema de defesa antioxidante, e nele são encontrados antioxidantes 

enzimáticos e não-enzimáticos, que juntos atuam para impedir o início do dano 

oxidativo e/ou controlar a sua propagação.  

Devido à oxidação de um substrato ser provocada por um radical em 

uma reação em cadeia que inclui três etapas (iniciação, propagação e 

terminação), a ação dos antioxidantes é avaliada através de vários 

mecanismos. Por exemplo, os antioxidantes podem inibir as enzimas pró-

oxidantes que geram radicais (como inibidor de enzima, visando o início da 

reação em cadeia), a quelação de íons de metais de transição que catalisam a 

geração de radicais (como quelantes de metais, visando o início da reação em 

cadeia) ou neutralizar os radicais (como seqüestradores de radicais livres, 

visando à propagação da reação em cadeia). Os dois primeiros tipos de 

antioxidantes impedem a formação de radicais e, assim, reduzem o perigo dos 

radicais indiretamente. Esses são chamados de antioxidantes preventivos. O 

terceiro tipo de antioxidantes elimina os radicais diretamente e são, portanto, 

referidos como antioxidantes bloqueadores da cadeia (iniciação, propagação e 

terminação) (ZHANG; YANG; TANG, 2006). A tabela 4 sumariza alguns 

exemplos dos três tipos de antioxidantes, observa-se também que as 

Reação de Fenton: 
Fe2+    +    H2O2            Fe3+    +     OH●     +    OH-    
 
Reação de Haber-Weiss: 
O2

-●    +    H2O2           O2     +    H2O    +     OH●   

Figura 4. Reações de formação do radical hidroxila a partir do 
peróxido de hidrogênio.  
Fonte: FERREIRA; MATSUBARA, 1997 
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moléculas antioxidantes podem ser tanto de origem endógena (sintetizados 

internamente) como exógena (ingeridas). 

 

 

 

 

Com avanço do conhecimento relacionado ao papel dos antioxidantes 

nos organismos, descobriu-se que estão relacionados com uma grande 

variedade de doenças comuns relacionadas com a idade e condições 

degenerativas, como doenças cardiovasculares, condições inflamatórias e 

doenças neurodegenerativas, inclusive Alzheimer, além de mutações e câncer 

(ZHANG; YANG; TANG, 2006). Na tentativa de melhorar a eficácia terapêutica 

de doenças dessa natureza, a busca de antioxidantes exógenos de fontes 

naturais cresceu demasiadamente nos últimos anos, o que é percebido pelo 

número de publicações relacionadas a antioxidantes e estresse oxidativo que 

tem se multiplicado rapidamente (CHEN et al., 2009). Outro motivo que 

também estimula a busca por antioxidantes naturais é o fato de que 

antioxidantes sintéticos como o BHA (butil-hidroxianisola) e BHT (butil-

hidroxitolueno) utilizados nos gêneros alimentícios são suspeitos de ter elevada 

citotoxicidade (VALENTAO et al., 2002). Isto fez com que a busca se 

intensificasse cada vez mais no intuito de se identificar antioxidantes exógenos 

naturais não-tóxicos. Os principais alvos são antioxidantes naturais 

multipotentes, ou seja, aqueles que agem por mais de um mecanismo 

antioxidante. Já há relatos que a utilização destes antioxidantes em casos de 

Antioxidantes bloqueadores de cadeia Antioxidantes preventivos 

Albumina, bilirrubina e ácido úrico  Metalotionina, transferina,  

Vitamina C, vitamina E, carotenes, ácido lipóico,  Ceruplasmina, mioglobina, ferritina,  

Coenzima Q10, glutationa, flavonoides Selênio, flavonóides 

 EDTA  
(ácido etilenodiamino tetra-acético)  

 DTPA  
(Ácido Dietilenotriaminopentacético) 

Antioxidantes enzimáticos: Superóxido 
dismutase, catalase, glutationa peroxidase 

 

Tabela 2. Antioxidantes endógenos e exógenos. 

FONTE: Adaptada de SOMOGYI et al. 2007 
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isquemias cardíacas melhoraram o quadro geral dos pacientes (CHUN-HUI et 

al., 2007). Nos últimos anos, crescentes evidências destacam que alguns 

polissacarídeos isolados de plantas, macroalgas e fungos tiveram atividades 

antioxidantes e apresentaram baixa ou quase nula citotoxicidade (LIU; OOI; 

CHANG, 1997). 

 

1.4.1.3 Polissacarídeos Antioxidantes 

No mecanismo de antioxidantes, a capacidade de uma molécula de doar 

átomos de hidrogênio aos radicais e a propensão de doação de hidrogênio é o 

fator crítico que influencia a atividade contra os danos causados pelos radicais 

livres (CETKOVIC et al., 2004). Os polissacarídeos são moléculas altamente 

hidratadas e os grupos hidroxila podem servir como doadores e aceptores de 

hidrogênio. Em contrapartida, os grupos hidroxila são também sítios ativos para 

o sequestro de radicais através da doação de átomos de hidrogênio 

(FERREIRA; MATSUBARA, 1997). Estas características fazem dos 

polissacarídeos moléculas antioxidantes multipotentes. Porém há outras 

características que fazem com que alguns polissacarídeos sejam melhores 

antioxidantes do que outros. Características químico-estruturais, como tipo de 

açúcar, peso molecular, arranjo estrutural da cadeira polissacarídica e a 

presença de grupamentos químicos ligados ao polímero, como grupamentos 

sulfato, carboxílico ou metil estão intimamente relacionadas com a atividade 

antioxidante dos polissacarídeos (CHEN et al., 2008).  

Diversos relatos na literatura mostram polissacarídeos, obtidos das mais 

variadas fontes, como animais, fungos, algas e plantas, com atividade 

antioxidante que agem por mecanismos diferentes. Xie; Xu; Liu (2001) 

mostraram que a ação sequestradora de radical hidroxila da quitosana, 

polissacarídeo aminado obtido de crustáceos, pode inibir a peroxidação lipídica 

de fosfatidilcolina e linolato lisossomal (XIE; XU; LIU, 2001). Dore et al. (2007) 

mostraram que β-glucanas extraídas do fungo Geastrum saccatum 

apresentaram significativo potencial antioxidante por sequestrar radicais 

superóxido e radicais hidroxilas em testes “in vitro” (DORE et al, 2007). Costa 

et al. (2009) relataram a atividade antioxidante de polissacarídeos sulfatados 

extraídos de várias algas marinhas, pela capacidade desses compostos em 

doar elétrons em testes “in vitro”. (COSTA et al., 2010). Já polissacarídeos 
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extraídos da planta Aloe barbadensis, apresentam a capacidade de seqüestrar 

radicais superóxidos apresentando assim um potencial antioxidante (CHUN-

HUI et al., 2007).  

Poucos trabalhos mostram polissacarídeos extraídos de sabugo de 

milho com atividades biológicas. Contudo ainda não há estudos mostrando o 

potencial antioxidante de polissacarídeos obtidos de sabugo de milho, 

principalmente de xilanas ou heteroxilanas, o que não é justificável devido o 

grande potencial tanto dos compostos polissacarídicos quanto deste 

subproduto agrícola. 

 

1.4.2 Atividade Antitumoral 

Com os avanços da medicina moderna a expectativa de vida da 

população mundial aumenta a cada ano. Mas esse aumento no tempo de vida 

aliado aos constantes estresses causados pela rotina da vida moderna, como 

por exemplo a poluição ambiental e a alimentação desregulada, além do 

aumento do tabagismo elevam a incidência de câncer em todo o mundo. O 

câncer deverá superar as doenças cardiovasculares como primeira causa de 

mortalidade no mundo em 2010, como revela uma pesquisa do Centro 

Internacional de Pesquisas contra o Câncer da OMS (Organização Mundial de 

Saúde) (SUÍÇA, 2008) 

Nesse contexto, há uma busca mundial, principalmente nos países 

desenvolvidos, por compostos, sejam de origem natural ou sintética, com 

potencial anticancerígeno. Diversos trabalhos na literatura nacional e 

internacional mostram polissacarídeos extraídos de fontes naturais com grande 

potencial antitumoral (COSTA et al., 2010; ATHUKORALA; KIM; JEON, 2006).  

 

1.4.2.1 Polissacarídeos antitumorais 

Os polissacarídeos podem agir diretamente sobre o metabolismo celular 

inibindo ou reduzindo a taxa de proliferação celular, ou ainda induzindo a morte 

celular. Além disso, alguns podem, indiretamente, apresentar atividade 

antitumoral “in vivo” por serem antiangiogênicas e inibirem a proliferação de 

células endoteliais e musculares ou antimetastáticas e/ou antiadesivas 

(ROCHA et al., 2001). Contudo, o conhecimento de todo o mecanismo pelo 
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qual os polissacarídeos exercem efeitos antineoplásicos ainda é pouco 

entendido (ATHUKORALA; KIM; JEON, 2006). 

Assim como em outras atividades, algumas características estruturais 

devem ser observadas para que polissacarídeos possam desempenhar 

atividade antitumoral, como a massa molecular, tamanho das ramificações, 

tipos de ligações glicosídicas e de monossacarídeos, padrões de substituições 

de grupos carregados negativamente, como por exemplo, o grupamento 

sulfato. A importância dessas características fica ainda mais evidente quando 

se encontram trabalhos como o de Pomin (2010), esse autor promoveu a 

hidrólise química de uma galactana sulfatada e obteve cinco oligossacarídeos 

sulfatados de diferentes massas moleculares que variavam de 9.3 a 650 kDa. 

Quando estes foram testados quanto a sua capacidade antitumoral “in vivo” 

frente às linhagens de sarcoma S-180 e hepatoma H-22, os oligossacarídeos 

com massas moleculares de até 15 kDa foram os que apresentaram as 

maiores taxas de inibição tumorais, de aproximadamente 70% (POMIN, 2010). 

Haroun-Bouhedja et al. (2000) demonstraram que polissacarídeos sulfatados 

de Ascophyllum nodosum, mesmo após dessulfatação parcial, não perderam 

em muito a sua atividade tumoral frente a células tumorais de mama (MCF-7) 

(HAROUN-BOUHEDJA et al., 2000).  

Além disso, vários trabalhos relatam que a presença de cargas não é 

uma característica essencial para um polissacarídeo apresentar atividade 

antitumoral, uma vez que alguns polissacarídeos não apresentaram efeito 

frente algumas linhagens de células tumorais, apesar de serem sulfatadas 

(DESLANDES et al., 2000). Por outro lado, polissacarídeos neutros de diversas 

fontes apresentam atividade antitumoral, como observado com polissacarídeos 

extraídos da planta Salicornia herbacea que inibiram a proliferação e 

estimularam a apoptose de células de câncer de cólon de maneira dose-

dependente. Análises por citometria de fluxo mostraram que esses 

polissacarídeos aumentaram o número de células apoptóticas em 90%, em 

comparação com o controle negativo, sem polissacarídeo (13,51%) (RYU; KIM; 

LEE, 2009). 

O processo de apoptose, ou morte celular programada, é um evento 

essencial para a manutenção do desenvolvimento dos seres vivos, sendo 

importante para eliminar células defeituosas ou que não são mais necessárias 
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ao organismo. Uma gama de proteínas participa desse processo, dentre essas 

fazem parte a caspase-3, citocromo c, Bax, Bcl-2 e o fator indutor de apoptose 

(AIF). Em resumo, a caspase-3 participa da via clássica de apoptose 

dependente de caspase, ativando outros fatores de morte celular. A proteína 

Bax associa-se a Bcl-2 e culminam na formação de um complexo que produz 

poros na membrana mitocondrial. Esse evento facilita a liberação de citocromo 

c e fator indutor de apoptose (AIF) que poderão migrar para o núcleo 

promovendo a morte celular (GRIVICICH; REGNER; ROCHA, 2007) 

Foi encontrado apenas um trabalho que mostra xiloglucana com 

atividade antitumoral, no caso uma xiloglucana obtida comercialmente. 

Contudo, este polímero só passou a apresentar esta atividade quando foram 

adicionados grupos funcionais a sua estrutura. Verificou-se que xiloglucanas 

substituídas por ésteres de selênio apresentaram atividade antitumoral in vitro 

mais elevada contra HepG2 (células de hepatomas) do que as xiloglucanas 

sulfatadas (CAO; IKEDA, 2009). Esse trabalho expressa que embora o 

mecanismo de citotoxicidade dos derivados de xiloglucanas ainda não esteja 

estabelecido, a rigidez da cadeia, resultado de grupos derivados com carga 

negativa, pode ser considerada importante na expressão da atividade 

antitumoral. 

 

1.4.3 Atividade Anticoagulante 

A atividade anticoagulante foi uma das primeiras atividades 

farmacológicas atribuídas a polissacarídeos. No ano de 1936, a heparina 

(polissacarídeo sulfatado) foi introduzida no mercado como anticoagulante 

(NADER et al., 2004) e até hoje é o um dos principais fármacos anticoagulante 

utilizados comercialmente. A principal característica que faz de um 

polissacarídeo um bom anticoagulante é a presença de cargas, seja devido a 

grupos sulfato ou carboxila (HIRSH, 1998). Um composto anticoagulante deve 

impedir a formação do trombo, abaixo se descreve os principais eventos e 

teorias que tentam explicar como ocorre a formação do trombo. 

 

1.4.3.1 Eventos da Coagulação 

Hemostasia é um equilibrado processo fisiológico, através do qual o 

organismo regula a perda excessiva de sangue ou da formação excessiva de 
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trombos intravasculares. Quando os vasos sangüíneos estão íntegros e há um 

equilíbrio fisiológico entre os fatores plaquetários, os da coagulação e os da 

fibrinólise, o fluxo sanguíneo permanece constante. Porém, qualquer 

desequilíbrio do intrigado sistema de coagulação, plaquetas e vasos 

sanguíneos pode provocar uma série de reações que levam a formação do 

coágulo ou trombo e, consequentemente, o comprometimento do sistema 

circulatório (MOURÃO et al.,1998). 

A coagulação é um complexo mecanismo que implica em uma série de 

reações intimamente relacionadas. As reações do processo de coagulação são 

de natureza enzimática, pois muitos desses fatores são pró-enzimas 

(zimogênios), sintetizadas independentemente (LIMA et al., 1992). A reação 

fundamental da coagulação do sangue é a conversão do fibrinogênio em fibrina 

e sua polimerização para formar um agregado denso e compacto, o coágulo. 

Essa reação de formação de fibrina é catalisada pela trombina, que por sua 

vez, foi obtida a partir da protrombina, através da ação do fator X ativado (fator 

Xa). Como esses eventos parecem sequenciais e seguem um fluxo regular de 

transformações entre enzimas e seus zimogênios, Macfarlane (1964), propôs a 

hipótese da “cascata” para explicar a fisiologia da coagulação do sangue 

(MACFARLANE, 1964).  

Em resumo, o modelo proposto por esses estudiosos divide o 

mecanismo de ativação da coagulação em duas vias (Figura 5). A primeira via 

de ativação, ou via intrínseca de coagulação, começa in vivo, quando o 

revestimento endotelial de um vaso sanguíneo sofre lesão, e o sangue entra 

em contato com o colágeno, ou ainda in vitro quando o sangue entra em 

contato com substâncias carregadas negativamente (por exemplo, a parede de 

um tubo de vidro), esses eventos promovem a ativação do fator XII o que 

desencadeia uma série de ativação protéica ativando diretamente o fator X. 

Essa via é denominada assim, pois é iniciada por substâncias normalmente 

presentes no sangue e, além disso, requer a presença de outros componentes 

do plasma como, pré-calicreína (uma serinoprotease) e cininogênio de alto 

peso molecular (HMWK), um co-fator não enzimático, o qual atua convertendo 

a proenzima pré-calicreína em calicreína, que, por sua vez, converte mais fator 

XII na sua forma ativa (NORRIS, 2003). A segunda via de ativação, ou via 

extrínseca da coagulação, depende de um fator desencadeante, é a 
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tromboplastina tecidual (fator III) ou fator tecidual (FT), uma glicoproteína 

transmembrana que normalmente não se encontra no sangue. Essa via é 

desencadeada pela formação de um complexo entre o fator tecidual e o fator 

VII ativado, que culmina na ativação do fator X. Os locais ricos em fator tecidual 

incluem o cérebro, a adventícia dos vasos sangüíneos, as cápsulas dos 

órgãos, a epiderme e o epitélio da mucosa (RAVEL, 1997). As duas vias de 

ativação levam a uma via comum, que resulta na produção de trombina (fator 

IIa), a principal enzima da coagulação (RAVEL, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais recentemente, foi proposto um novo modelo de mecanismo de 

coagulação envolvendo a formação de três complexos enzimáticos pró-

coagulantes, os quais envolvem serinoproteases dependentes de vitamina K 

(fatores II, VII, IX e X) associadas à co-fatores (V e VIII), todos localizados em 

uma superfície de membrana contendo fosfolipídeos (FRANCO, 2001) (Figura 

6). Nesse modelo o início da coagulação se faz mediante a ligação do fator VII 

Figura 5: Esquema da cascata da coagulação, proposto na década 
de 1960, com a divisão do sistema de coagulação em duas vias.  
Fonte: Adaptada de RAVEL, 1997. 
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ativado ao fator tecidual, com subsequente ativação dos fatores IX e X. O fator 

IX ativo irá se associar ao fator VIII, ativá-lo e juntos formarão o complexo 

“tenase” intrínseco, este ativa o fator X com maior eficiência, o fator Xa forma 

um complexo com o fator V ativado (complexo “protrombinase”), que converte o 

fator II (protrombina) em fator II ativo (trombina) (FRANCO, 2001). 

Simultaneamente a esse mecanismo de formação do coágulo de fibrina 

é essencial à regulação da coagulação sanguínea, através de mecanismos de 

dissolução do coágulo (fibrinólise) e a ação de fatores anticoagulantes 

antitrombina (AT), co-fator II da heparina (HCII), proteína C e S, com o objetivo 

de evitar a produção maciça de fibrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.2 Polissacarídeos Anticoagulantes 

O polissacarídeo mais conhecido como composto anticoagulante é a 

heparina. Trata-se de um polímero polidisperso, linear, composto por unidades 

alternadas de glucosamina e um ácido urônico, que pode ser o acido 

glucurônico ou o ácido idurônico, além das cargas negativas da carboxila, a 

heparina apresenta-se sulfatada, numa proporção de 2,3 a 2,8 sulfatos por 

unidade dissacarídica (MARTINS-FILHO et al., 2008). 

Figura 6. Representação esquemática dos complexos procoagulantes. 
Fonte: adaptada de FRANCO, 2001. 
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A heparina tornou-se um anticoagulante de escolha usado no tratamento 

e na prevenção de doenças trombóticas e para manter a fluidez do sangue em 

dispositivos extracorpórea (NADER et al, 2004). O efeito anticoagulante da 

heparina é mediado principalmente pela sua capacidade de se associar, com 

diferentes graus de afinidade, a vários fatores da coagulação (IIa. VIIa, IXa, Xa, 

XIa e XIIa) e inibi-los, bem como, a sua capacidade de se associar e 

potencializar a ação dos anticoagulantes naturais AT e HCII (FRANZ; ALBAN, 

1995). A associação da heparina a AT é o principal evento responsável pela 

atividade anticoagulante da heparina, pois é capaz de potencializar a açao da 

AT em até 1000 vezes. Nem todas as heparinas são capazes de se associarem 

a AT, é necessário que tenham em sua estrutura uma seqüência 

pentassacarídica (Figura 7), que tem a sulfatação do C-3 da N-acetil-

glucosamina central como ponto chave para a eficiência anticoagulante da 

heparina (TRINDADE et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já foi dito, a heparina é um dos principais fármacos 

anticoagulante, contudo apresenta vários efeitos adversos como hemorragia e 

trombocitopenia, por isso há busca por novos fármacos anticoagulantes. Assim, 

polissacarídeos, por guardarem semelhanças estruturais com a heparina, são 

um dos principais compostos estudados nesse sentido (TRINDADE et al., 

2008). 

Vários trabalhos mostram que heparina quando dessulfatada perde sua 

atividade anticoagulante. Devido a esta importância dos grupamentos sulfatos 

para atividade anticoagulante da heparina, criou-se um senso comum de que 

Figura 7. Estrutura da região pentassacarídica da heparina responsável 
por sua ligação a antitrombina. Os grupamentos sulfato são destacados 
por círculos  
FONTE: TRINDADE et al, 2008 
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polissacarídeos sulfatados possuem atividade anticoagulante. O que levou a 

busca por polissacarídeos sulfatados anticoagulantes e Chargaff; Bancroft; 

Stanley-Brown (1936) demonstraram que extratos ricos em polissacarídeos 

sulfatados extraídos de algas marinhas verdes, vermelhas e marrons 

apresentavam atividade anticoagulante (CHARGAFF; BANCROFT; STANLEY-

BROWN, 1936). 

A busca por polissacarídeos com atividade anticoagulante levou vários 

autores a promoverem a sulfatação de polissacarídeos neutros, e 

polissacarídeos como xilanas (CAO; IKEDA, 2009), glucanas (WANG et al., 

2005), quitosanas, amilose, celulose (YAO, 2000). Mesmo polissacarídeos 

naturalmente sulfatados foram submetidos a processos de sulfatação química 

com objetivo de apresentarem melhores atividades anticoagulantes (NISHINO; 

NAGUMO, 1992, CARRANZA; ANDERSON; DOCTOR, 2008). Contudo, nem 

sempre os resultados foram satisfatórios, e vários polissacarídeos sulfatados 

não apresentaram atividade anticoagulante (MEDEIROS et al., 2008). Por outro 

lado, nem todos os polissacarídeos sulfatados naturalmente não apresentam 

atividade anticoagulante, as fucanas sulfatadas (LEITE et al., 1998, ROCHA et 

al., 2005), heteropolissacarídeos de algas vermelhas e verdes (COSTA et al., 

2010, SILVA et al., 2005), condroitim sulfato e heparam sulfato (NADER et al., 

2004), apresentam essa característica. Os dados destes pesquisadores e de 

outros demonstram que a simples presença dos grupos sulfatos na estrutura 

dos polissacarídeos não é por si só um fator determinante para que estes 

apresentem atividade anticoagulante. O grau de sulfatação, a distribuição 

espacial dos grupos sulfatos, a posição de substituição, o tipo de 

monossacarídeo, as ligações existentes entre os monossacarídeos e a massa 

molecular dos polissacarídeos também são fatores importantes que devem ser 

levados em consideração para que um polissacarídeo apresente atividade 

anticoagulante (COSTA et al., 2010). 

Polissacarídeos anticoagulantes também foram encontrados em plantas, 

porém estes não são sulfatados e sim carboxilados, como pectinas e algumas 

hemiceluloses. Como por exemplo, polissacarídeos anticoagulantes ricos em 

ácido galacturônico foram isolados de plantas medicinais como Porana 

volubilis, Listea cerbeba, Parameria laevigate e Piper betle (YOON et al., 2002). 

Um fato interessante, é que independente da fonte, ainda não se encontrou 
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registros de polissacarídeos neutros, inclusive xilanas, com atividade 

anticoagulante. 

Polissacarídeos de diversas fontes vêm apresentando atividades 

biológicas frente a vários ensaios “in vitro” e “in vivo”. Atividades como 

antioxidantes, antitumoral, antiproliferativas, anticoagulante, antiinflamatória, 

são as mais comumente descritas para essas biomoléculas na literatura atual. 

Contudo, devido às características estruturais dos polissacarídeos ainda não foi 

possível determinar quais as principais relações entre estrutura e atividade 

responsáveis pela maioria das propriedades dos polissacarídeos. Por outro 

lado, a síntese de polissacarídeos atualmente é inviável. Porém a 

complexidade estrutural dos polissacarídeos também tem um lado positivo, 

pois cada polissacarídeo purificado de uma fonte diferente, por mais 

semelhantes que seja de outro já conhecido, ele terá sempre peculiaridades 

estruturais que lhes serão inerentes e que poderão dar-lhe atividades 

biológicas diferentes e/ou mais potentes do que aquelas já descritas para 

outros polissacarídeos semelhantes. Isso faz com que cada novo 

polissacarídeo purificado seja um fármaco em potencial (ROCHA et al., 2006), 

e neste contexto tem-se a xilana de sabugo de milho. Existem trabalhos que 

descrevem a extração e purificação de xilana de sabugo de milho 

(EBRINGEROVA; HROMÁDKOVÁ; HŘIBALOVÁ, 1995, GARCIA-RUIZ et al., 

1995; GARCIA et al. 2001), porém apenas um grupo fez estudos relacionados 

à sua atividade biológica. Como no trabalho que avaliou sua atividade 

mitogênica e co-mitogênica (EBRINGEROVA; HROMÁDKOVÁ; HŘIBALOVÁ, 

1998) e em outro estudo foi avaliada a atividade imunomodulatória 

(EBRINGEROVA et al., 2002). Não há relatos da avaliação de outras 

atividades, o que não se justifica, pois se trata de um polissacarídeo complexo 

estruturalmente, de fácil obtenção e cuja fonte está disponível e atualmente é 

descartada ou subutilizada. Portanto há uma lacuna de conhecimento sobre 

atividades biológicas de xilana de sabugo de milho que precisa começar a ser 

preenchida. 

Levando em consideração todo o enunciado acima, este trabalho teve 

como objetivo a extração, caracterização química e avaliação de atividades 

biológicas de xilanas extraídas de sabugo de milho. Para atingir esse objetivo 

as metas determinadas foram: 
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• Extrair uma xilana de farinha de sabugo de milho utilizando uma 

metodologia que combina meio alcalino e ultra-som; 

• Caracterizar físico-química e estruturalmente a xilana obtida; 

• Avaliar o potencial antioxidante da XSM utilizando ensaio como 

Capacidade antioxidante total (CAT), Sequestro de radical 

hidroxila, Sequestro de radical superóxido, Poder redutor e 

Quelação férrica; 

• Avaliar a capacidade da XSM em influenciar a proliferação de 

células normais (3T3) e tumorais (HeLa) através do ensaio de 

MTT; 

• Avaliar quantitativamente proteínas (bax, bcl-2, citocromo c, AIF e 

pro-capase-3) envolvidas no processo de morte celular em células 

expostas a XSM utilizando a técnica de western blot;  

• Avaliar o potencial anticoagulante da XSM através dos ensaios de 

tempo de protrombina (PT) e de tempo de tromboplastina parcial 

ativada (aPTT). 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

A farinha de sabugo de milho utilizada neste trabalho foi obtida de 

milhos, pertencentes à espécie Zea mays, adquiridos comercialmente em um 

mercado local. Os grãos dos milhos foram retirados cuidadosamente e os 

sabugos foram colocados para secagem, em seguida triturados e então obtida 

à farinha de milho utilizada em todo este trabalho (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 OUTROS MATERIAIS  

- Acetona, ácido acético, ácido sulfúrico, álcool etílico, álcool metílico, 

azul de toluidina, brometo de potássio, cetiltrimetilamônio brometo P.A. 

(CETAVLON), citrato de sódio, cloreto de bário, clorofórmio, coomasie brilliant 

blue R 250, fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio monobásico, glicina, 

hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio e sulfato de ferro heptahidratado da 

CRQ (Diadema, SP, Brasil); 

- Ácido bórico, gelatina e etilenodiaminotetracético (EDTA) da VETEC 

(Duque de Caxias, RJ, Brasil); 

- Ácido clorídrico e metionina da Synth (Diadema, SP, Brasil); 

- Ácido gálico da CAQ Casa da Química Ind. e Com. (Diadema, SP, 

Brasil); 

Figura 8. Sabugo de milho. A figura ilustra o sabugo de milho 
semelhante ao utilizado neste trabalho. À esquerda, espiga de milho, 
no interior dessa encontra-se os sabugos de milho, à direita.  
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- Ácido ascórbico, carbazol, cloreto de sódio, dextrans de 40KDa, 

70KDa, 147KDa e 500 KDa, 1,3 diamino propano acetato, ferrozina, nitroblue 

tetrazolium (NBT), riboflavina e vermelho de cresol da Sigma- Aldrich Brasil 

(São Paulo, SP, Brasil); 

- Agarose (Standart Low-MR) da BioRad Laboratories (Richmond, CA, 

EUA); 

- Cloreto de ferro e reagente de Folin-Ciocalteu da Merck (Darmstadt, 

Alemanha); 

- Clexane (enoxaparina sódica) da Aventis Intercontinental (Maisons, 

Alfort, França); 

- Fenol, molibidato de amônia, sulfato de cobre, sulfato de potássio e 

sulfato de sódio anidro da Reagen Quimibrás Indústrias Químicas S.A. (Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil); 

- L-fucose, D-xilose, D-galactose, D-manose, D-glucose, D-arabinose, D-

ramnose e ácido D-glucurônico da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, EUA); 

- Kit de tempo de tromboplastina parcial ativada e Kit de tempo 

protrombina da Labtest (Lagoa Santa, MG, Brasil); 

- Maxatase (protease alcalina P 126) da BIOCON do Brasil Industrial 

LTDA (Rio de Janeiro, RJ, Brasil); 

- Salicilato de sódio da FLUKA (Steinheim, Germany); 

- Sephadex G-100 da GE Healthcare (São Paulo, SP, Brasil). 

- Anticorpos foram obtidos da Cell Signaling Technology (Beverly, MA) e 

Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA). 

- DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), Cultilab, SP 

- Membrana de PVDF (Millipore, Bedford, MA, USA) 

- Células HeLa (ATCC CCL-2TM) e 3T3-L1 (ATCC CCL-92.1TM) cedidas 

gentilmente pelo Laboratório de Biologia Molecular e Genômica sob 

responsabilidade da Professora Silvia Regina Batistuzzo de Medeiros  

Todos os demais materiais e reagentes utilizados foram da melhor 

qualidade disponível 
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2.3 APARELHOS  

Além dos aparelhos usuais do laboratório pode-se destacar: 

- Agitador de tubos mod. AP 56 da Phoenix Ltda. (Araraquara, SP, 

Brasil); 

- Balanças analítica e de precisão da TECNAL (Piracicaba, SP, Brasil); 

- Banho maria de temperatura constante da FANEM Ltda (São Paulo, 

SP, Brasil);  

- Bomba de Vácuo da TECNAL (Piracicaba, SP, Brasil); 

- Bomba peristáltica da Fischer Scientific; 

- Câmara para eletroforese em gel de agarose, modelo desenvolvido por 

Jaques e col. (1968) (Técnica Permatron Ltda., São Paulo, SP, Brasil); 

- Centrífuga refrigerada CR 21 da Hitachi Koki Co. Ltda (Tóquio, Japão); 

- Coagulômetro da Drake (SãoPaulo,SP, Brasil). 

- Destilador de água MA-270 da Marconi Ltda (Piracicaba, SP, Brasil); 

- Espectrofotômetro da FEMTO Ltda (São Paulo, SP, Brasil); 

- Estufa da Odontobrás Ltda. (Ribeirão Preto, SP, Brasil); 

- Fontes de corrente contínua da BioAgency Biotecnologia Ltda. (São 

Paulo, SP, Brasil); 

- Medidor de pH da PHS-3B da PHTEK (Japão); 

- Purificador de água Milli-Q® Water System da Millipore Corp. (Bedford, 

MA, USA); 

- Para western blot: PowerPacTM Power Supply; MiniPROTEAN®Tetra 

Caell; Mini Trans-blot Cell®, todos da BIO-RAD (SP, Brasil); 

- Bancada de Fluxo Laminar – Pachane Pa300, Piracicaba – São Paulo. 

- Incubadora Thermoforma Serie II Water CO2 Incubator HEPA Filter 

Model 3110 – USA; 

- Microscópio NIKON CFI60, Spectrum – Spectrum Bioengenharia 

médica hospitalar LTDA. São Paulo – São Paulo – Brasil; 

- Centrífuga para tubos – QUIMIS C Lab. Comércio para laboratório 

LTDA. Natal – RN – Brasil; 

- Banho-Maria TCM144 – Tecnal Equipamentos para Laboratório LTDA 

– São Paulo – SP – Brasil. 
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2.4 MÉTODOS 

 

2.4.1 Extração dos Polissacarídeos 

A farinha do sabugo de milho devidamente pesada foi adicionada a uma 

solução de NaOH 1,8 M na proporção de 1 g:25 mL de solução básica. Em 

seguida, a mistura foi submetida a ondas de ultra-som com potência de 120 W 

por 30 minutos (três ciclos de 10 minutos), logo após a solução foi centrifugada 

20 minutos a 8.000 rpm. O sobrenadante foi coletado e precipitado por 12 h a 

4°C com quatro volumes de metanol. Depois disso, a amostra foi centrifugada 

novamente a 8.000 rpm por 20 minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado foi secado e armazenado para as análises químicas e biológicas 

que se seguiram no trabalho (HROMÁDKOVÁ; IKOVÁ; EBRINGEROVÁ, 1999).  

 

2.4.2 Caracterização Química 

 

2.4.2.1. Dosagem de proteínas 

O teor de proteína correspondente ao extrato polissacarídico foi 

determinado com o reagente de comassie blue R 250 e a leitura realizada a 

595 nm (SPECTOR, 1978).  

 

2.4.2.2 Dosagem de fenólicos 

O teor de fenólicos totais foi estimado pelo método de Folin-Ciocalteau 

(ATHUKORALA; KIM; JEON, 2006). As leituras foram realizadas a 760 nm e o 

conteúdo de fenólicos totais foi calculado com a utilização de ácido gálico como 

padrão fenólico. 

 

2.4.2.3 Dosagem de açúcares 

Açúcares totais foram determinados pelo método do fenol/ácido 

sulfúrico, utilizando-se como padrão galactose, sendo as leituras realizadas a 

490 nm (DUBOIS et al., 1956).  

 

2.4.2.4 Dosagem de sulfato 

O teor de sulfato total foi quantificado, após uma hidrólise ácida com 4N 

de HCl por 6 horas à temperatura de 100°C do extrato polissacarídico, por 
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turbidimetria pelo método da gelatina-bário, tendo-se como padrão o sulfato de 

sódio (DODGSON; PRICE, 1962). 

 

2.4.2.5 Dosagem de ácido urônico 

O conteúdo de ácido urônico foi determinado pela reação de carbazol, 

utilizando-se ácido D-glucurônico como padrão, sendo as leituras realizadas a 

525 nm (DISCHE, 1947).  

 

2.4.2.6 Eletroforese em gel de agarose  

Para visualização de possíveis polissacarídeos sulfatados obtidos, o 

material foi submetido à eletroforese em gel de agarose. O preparo das lâminas 

passa pela pesagem do gel de agarose (0,6%) e diluição no tampão 1,3-

diamino propano acetato (PDA) 0,05M, pH 9,0. Alíquotas de 10 µL do extrato 

polissacarídico na concentração de 10 µg/µL foram aplicadas em canaletas no 

gel e submetidos à eletroforese em cuba resfriada a 4ºC. Após a corrida 

eletroforética (a 100 Volts), os compostos foram precipitados com CETAVLON 

0,1% por 2 horas, à temperatura ambiente. Em seguida o gel foi seco sob uma 

corrente de ar quente e corado com azul de toluidina 0,1%, numa solução de 

ácido acético 1% e etanol 50%, o excesso de corante foi removido utilizando-se 

uma solução de ácido acético 1% em etanol 49% (solução descorante). A 

operação foi repetida até completo descoloramento do fundo da lâmina. A 

seguir o gel foi seco à temperatura ambiente (DIETRICH; DIETRICH, 1976). 

A revelação das bandas de migração foi feita pela atividade 

metacromática característica de cada composto. Neste caso, os compostos 

ricos em sulfato desenvolvem uma coloração roxo-azulada característica. 

 

2.4.3 Análises Estruturais  

 

2.4.3.1 Composição monossacarídica  

As frações de polissacarídeos sulfatados foram hidrolisadas (HCl 2N, 2 

horas, 100 °C) e os monossacarídeos constituintes das frações foram 

determinados através de cromatografia líquida de alta performace (CLAE), 

utilizando-se a coluna LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (10 µm), 

tendo como fase móvel acetonitrila:água (80:20) em um fluxo de 1 mL/min a 
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40ºC. Usando-se como padrões de açúcares: galactose, glicose, xilose, 

manose, fucose, ramnose, arabinose, ácido glucorônico. 

 

2.4.3.2 Cromatografia descendente em papel 

O extrato polissacarídico obtido do sabugo de milho foram hidrolisadas 

(HCl 4N, 2h, 100 °C), e com o produto de sua hidrólise foi realizada a 

cromatografia em papel Whatman Nº1 no seguinte sistema de solvente: 

Butanol: Piridina: Água (2:3:1,5).  

 

2.4.3.3 Massa molecular  

A massa molecular da xilana foi determinada por cromatografia de gel 

filtração em Sephadex G-100 (140 x 1 cm), usando como eluente NaCl 0,15 M 

em ácido acético 0,2 M. A eluição foi monitorada pela quantidade de açúcares 

totais (DUBOIS et al., 1956). Para a estimativa da massa molecular dos 

polissacarídeos usou-se dextran de diferentes massas moleculares como 

padrão. 

 

2.4.3.4 Espectroscopia de infravermelho 

A espectroscopia de infravermelho foi realizada em espectrômetro 

Perkin-Elmer, de 4000 a 500 cm-1 no Departamento de Química da 

Universidade Federal do Rio grande do Norte. A xilana extraída do sabugo de 

milho foi prensada com KBr e as pastilhas obtidas foram analisadas. 

 

2.4.3.5 Ressonância magnética nuclear (RMN) 

As amostras foram solubilizadas em D2O (óxido de deutérico) e 

submetidas a análises espectroscópicas de RMN-¹³C em espectrômetro 

BRUCKER, modelo Avance-DRX-400. As análises foram feitas a 60 °C e os 

deslocamentos químicos das amostras solúveis em D2O foram expressos em δ 

(ppm) relativos aos sinais de ¹³C acetona em δ 30,20. Os espectros de 1H 

foram obtidos com gradientes IZ, com sonda multinuclear de 5 mm. As análises 

foram feitas nas dependências do Departamento de Bioquímica da 

Universidade Federal do Paraná.  
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2.4.4 Modificações químicas 

 

2.4.4 Carboxirredução 

Utilizando-se do método descrito por Taylor; Conrad (1972), foi realizada 

a redução dos ácidos urônicos para hidroxilas. Essa metodologia proporciona 

conversão dos ácidos urônicos ou ésteres intramoleculares, utilizando 

carbodiimida (EDC), solúveis em água e posterior redução a seus respectivos 

açúcares neutros, com borohidreto de sódio.  

Aproximadamente 10 mg de amostra polissacarídica foram dissolvidas 

em 10 mL de água, seguidos pela adição de 66 mg de EDC, ajustando para pH 

4,8, pela adição de HCl. Logo após isso, foram adicionados cerca de 266 mg 

de borohidreto de sódio, com pH mantendo-se estável a 7,0. A solução foi 

mantida por 2h a 50 °C. Em seguida, a reação foi interrompida pela adição de 

gotas de ácido sulfúrico.   

 

2.4.5 Atividades Biológicas 

 

2.4.5.1 Atividades Antioxidantes 

 

2.4.5.1.1 Capacidade Antioxidante Total (CAT) 

O ensaio é baseado na redução de Molibdênio+6 para Molibdênio+5 pelo 

extrato de polissacarídeo e subseqüente formação de um complexo 

esverdeado Fosfato/Molibdênio+5 em pH ácido (PRIETO; PINEDA; AGUILAR, 

1999). Os tubos contendo os polissacarídeos e reagentes (0,6 M ácido 

sulfúrico, 28 mM fosfato de sódio e 4 mM molibdato de amônia) foram 

incubados à 95 °C por 90 min. Posteriormente, a absorbância de cada solução 

foi medida a 695 nm contra um branco. A capacidade antioxidante total é 

expressa em equivalentes de ácido ascórbico, composto com atividade 

antioxidante conhecida. 

 

2.4.5.1.2 Sequestro de radial hidroxila 

A atividade seqüestradora dos radicais hidroxilas pelos polissacarídeos 

extraídos foi investigada usando a reação de Fenton. Esses resultados são 

expressos como porcentagem de inibição. Os radicais hidroxilas serão gerados 
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usando o método previamente descrito com pequenas modificações 

(SMIRNOFF; CUMBES, 1989). Em 3 mL de tampão fostato (150 mM, pH 7,4), 

foi adicionado 10 mM FeSO4. 7H2O, 10 mM EDTA, 2 mM salicilato de sódio, 

30% H2O2 (200 µL) e variadas concentrações do extrato (10, 50, 100, 500 e 

1000 µg/mL). No controle, tampão fosfato substitui H2O2. As soluções foram 

incubadas a 37 °C por 1h, e a presença dos radicais hidroxilas foi monitorada a 

510 nm. 

 

2.4.5.1.3 Seqüestro de radical superóxido 

O ensaio é baseado na capacidade dos polissacarídeos em inibir a 

redução fotoquímica do nitroblue tetrazolium (NBT) no sistema riboflavina-luz-

NBT (DASGUPTA; DE, 2004). Cada 3 mL da reação contém 50 nM de tampão 

fosfato (pH 7,8), 13 mM de metionina, 2 µM riboflavina, 100 µM EDTA, NBT (75 

µM), e 1 mL de solução contendo o extrato polissacarídico (10, 50, 100, 500 e 

1000 µg/mL). A produção do azul de formazana foi monitorada pelo aumento 

da absorbância a 560 nm após iluminação com lâmpada fluorescente por 10 

min. A reação foi realizada em câmara dissipadora de luz. Tubos idênticos com 

os reagentes foram colocados no escuro e utilizados como branco. 

 

2.4.5.1.4 Poder Redutor 

O poder redutor das amostras foi quantificado de acordo com 

metodologia previamente descrita (ATHUKORALA; KIM; JEON, 2006, WANG; 

ZHANG, 2008). Um volume de 4 mL de uma solução contendo diferentes 

concentrações da xilana em tampão fosfato (0,2 M, pH 6.6) e ferricianeto de 

potássio (1%) foram incubados por 20 min. a 50 °C. A reação foi terminada 

pela adição da solução de Ácido Tricloroacético (TCA) a 10%, e posteriormente 

misturada com água destilada e cloreto de ferro (0,1%). A absorbância foi 

medida a 700 nm. 

 

2.4.5.1.5 Quelação de Íons metálicos 

A habilidade quelante de íons ferrosos pela xilana extraída foi 

investigada de acordo método descrito anteriormente (DECKER; WELCH, 

1990) e com posteriores modificações (WANG; ZHANG, 2008). A solução 

contendo FeCl2  (0.05 mL, 2 mM), ferrozina (0,2 mL, 5 mM), e as devidas 
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concentrações de amostra foi agitada e incubada por 10 min à temperatura 

ambiente. A absorbância da reação foi medida a 562 nm contra um branco. 

 

2.4.5.2 Atividade Anticoagulante 

 

Os ensaios de tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e tempo 

de protrombina (PT) foram realizados seguindo o protocolo fornecido pelos 

“kits” comerciais adquiridos (Labtest, Minas Gerais/Brasil). O “pool” de plasma 

citratado utilizado nestes ensaios foi obtido após a centrifugação de sangue 

humano retirado de indivíduos adultos, sadios e de ambos os sexos. Foi 

verificada, através desses ensaios, a massa de extrato polissacarídico, 

necessário para prolongar em pelo menos duas vezes o tempo normal de 

coagulação. Além dos polissacarídeos, extraíram-se compostos fenólicos da 

farinha de sabugo de milho macerando-se o material por 24 h com metanol, 

este material foi concentrado e sua atividade anticoagulante foi testada. Foram 

utilizadas como meio de comparação da atividade anticoagulante, a heparina 

(Inorp), polissacarídeo sulfatados utilizados comercialmente como ferramenta 

anticoagulante. O tempo de coagulação foi determinado utilizando-se um 

coagulômetro automático da marca Drake (São Paulo, Brasil). 

 

2.4.5.3 Atividade Antiproliferativa 

 

Para analisar a viabilidade das linhagens celulares normal fibroblástica 

3T3 e tumoral HeLa, as células foram tratadas com diferentes concentrações 

de XSM e avaliadas pelo método colorimétrico do MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-

2-yl)2,5-diphenil tetrazolium bromide) (MOSMANN, 1983). Este método é 

baseado na redução do MTT a cristais de formazan pelas células vivas. 

Aproximadamente 5 x 103 células foram colocadas em placa estéril de 96 

poços para um volume final de 100 µL de meio DMEM 10% de soro fetal 

bovino. Posteriormente, as células foram incubadas com diferentes 

concentrações do polissacarídeo (0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 mg/mL). Após 72 

horas, MTT (5 mg/mL) foi adicionado ás células, e incubados por mais 4 horas. 

Após este período, o meio foi aspirado, e adicionou-se 100 µL de HCl 0,04N 

em álcool isopropílico para dissolver os cristais de formazana formados e 
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precipitados. A quantificação da absorbância foi feita em leitor de placa de 96 

poços em comprimento de onda de 562 nm. O ensaio foi realizado em 

quintuplicata. O cálculo de inibição da proliferação celular foi realizado em 

comparação com o controle contendo células não tratadas com o extrato. 

 

2.4.5.4 Western Blotting 

 

Após atingirem 80% de confluência as células em cultura foram lavadas 

em gelo com PBS e removidas com 200 µl de tampão de lise [50mM Tris-HCl 

(pH 7,4); 1% Tween 20; 0,25% deoxicolato de sódio; 150 mM NaCl; 1mM 

EGTA; 1mM Na3VO4; 1mM NaF; e inibidores de proteases] por 2 horas em 

gelo. Os extratos protéicos foram obtidos por centrifugação e a concentração 

de proteínas foi determinada usando o método de Bradford (SPECTOR, 1978). 

Um volume igual de tampão de amostra concentrado 2x com dodecil sulfato de 

sódio (SDS) [100mM Tris-HCl (pH 6,8), 200 mM DTT, 4% de SDS, 0,1% azul 

de bromofenol e 20% de glicerol] foram adicionados a amostra, que foram, em 

seguida, fervidas por cerca de 5 minutos. Para cada amostra, 

aproximadamente 50 µg de proteína foram corridas em SDS-PAGE e 

transferidas para membrana de PVDF (Millipore, Bedford, MA, USA). As 

membranas foram bloqueadas em 1% leite desnatado ou 2% de soro fetal 

bovino em tampão salino Tris (TBS) com 0,05% Tween 20 (TBST) e incubados 

“overnight” a 4 °C com apropriado anticorpo primário a uma diluição de 1:1000. 

Após lavagem em TBST, as membranas foram incubadas com anticorpo 

secundário anti-coelho conjugado com peroxidase, em diluição 1:2000, em 

tampão de bloqueio por 1hora. A detecção foi realizada usando 

quimioluminescência. 

 

2.4.6 Análise estatística 

 

Todos os dados dos experimentos realizados foram expressos como 

média ± desvio padrão (n=3 ou 5). Para testar diferenças entre frações, bem 

como diferentes tratamentos da mesma fração, foi utilizado a análise 

paramétrica de análise de variância (ANOVA). O teste de Student–Newman–

Keuls (Nível de significância de P<0,05) foi aplicado para se comprovar 
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algumas similaridades encontradas pela ANOVA. Análises estatísticas 

realizadas como GraphPad InStat® Software versão 3.05.  
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3 RESULTADOS 

 

3.1 OBTENÇÃO DO EXTRATO POLISSACARÍDICO DO SABUGO DE MILHO 

 

Com a metodologia descrita em materiais e métodos (utilizando meio 

alcalino e ultra-som) a partir de uma amostra inicial de farinha de sabugo de 

milho (20 g) foi obtido uma solução rica em xilana solúvel em água. Esta foi 

depois precipitada com metanol, seca e pesada, tendo-se um valor de 8,6 ± 0,4 

g, que corresponde a um rendimento médio de 43 ± 0,4% (g/g) como exposto 

na tabela 3. 

 

 

 

 

 

3.2 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO EXTRATO POLISSACARÍDICO DE 

SABUGO DE MILHO 

 

Para determinação da presença de polissacarídeos no material 

precipitado na etapa anterior, como também a presença de contaminantes na 

amostra, como proteínas e compostos fenólicos, foram feitas dosagens 

químicas de açúcares totais, proteínas e compostos fenólicos como descritos 

em métodos.  A tabela 4 sintetiza os resultados obtidos.  

Os resultados revelaram que mais da metade da massa obtida depois de 

extração com meio alcalino e ultra-som (ver materiais e métodos) é 

representada por açúcares (60%). Um ponto positivo do método de extração 

utilizado foi o baixo grau de contaminação protéica (0,4%) e fenólica (>0,01%) 

encontrado na amostra. 

Assim, o material foi submetido a uma hidrólise ácida por 2 h, 

neutralizado, seco e o material resultante foi submetido à cromatografia 

descendente em papel no sistema de Acetato de etila; Piridina: Água (8:2:1) 

Amostra 
Massa 

inicial (g) 
Massa média do extrato 

polisacarídico (g) 
Rendimento médio 

(%)* 
Farinha de 
Sabugo de 

Milho 
20 8,6 ± 0,4 43 ± 0,4 

Tabela 3. Rendimento médio (%) do extrato polissacarídico de sabugo de milho 

* extrações foram realizadas em triplicata 
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(Figura 9) como descrito em matériais e métodos, com o objetivo de determinar 

a composição monossacarídica dos polissacarídeos presentes no extrato de 

sabugo de milho  

O cromatograma foi densitometrado e obteve-se a proporção 

monossacarídica mostrada na tabela 4. Pode-se observar nesta tabela que a 

xilose aparece com maior razão molar (50%), seguida de glicose, com 20%, 

logo atrás aparece a arabinose (15%), galactose (10%), e com 2,5% cada, 

aparecem a manose e os ácidos glucurônicos. Estes dados foram confirmados 

por CLAE.  

 

 

 

 

Com relação à massa molecular, após a passagem do material em 

cromatografia de gel-filtração observou-se que a xilana apresentou um pico 

único com massa molecular aparente em torno de 130 kDa. 

 
3.2.1 Espectroscopia de infravermelho 

A espectroscopia de infravermelho é um método prático e que utiliza 

poucas quantidades de amostra. Os espectros obtidos com esta técnica 

mostram a presença de grupos funcionais presentes numa amostra, além 

disso, os espectros servem de identidades de amostras, pois um composto 

apresenta sempre o mesmo espectro. Como a composição monossacarídica 

aponta para a presença de uma heteroxilana na amostra obtida de sabugo de 

milho, então este material foi submetido à análise de infravermelho. A figura 10 

é a representação de três análises desenvolvidas com os polissacarídeos de 

sabugo de milho. 

 

 

Razão Molara (%) Composto 
Total de 
açúcar 

(%) 

Total de 
compostos 

fenólicos (%) 

Total de 
Proteínas 

(%) 
Xil Ara Glu Gal Man Glu A 

Xilana 60 > 0,01 0,4 50,0 15,0 20,0 10,0 2,5 2,5 

Tabela 4. Composição química da xilana extraída de sabugo de milho 

Xil – Xilose; Ara – Arabinose; Glu – Glicose; Gal – Galactose; Man – Manose; Glu A – Ácido glucurônico 
a Analisado por CLAE, após hidrólise ácida à 100 ºC por 2h.  
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O espectro obtido é típico de uma heteroxilana, pode-se destacar os 

sinais em 3422 e 2924 cm-1 que correspondem respectivamente aos 

grupamentos OH ligados aos anéis dos monossacarídeos e aos hidrogênios 

ligados a carbonos em cadeia (C-H), no caso, aos carbonos dos anéis dos 

açúcares. Um pico largo em 1637 cm-1 corresponde à sobreposição de dois 

sinais, o da carboxila do ácido glucurônico e o da água, que está associada por 

pontes de hidrogênio a cadeia da xilana. A região entre 1000 e 1200 cm-1 

correspondem a vários sinais que estão sobrepostos provenientes de 

movimentos vibracionais dos grupamentos tipo C-OH e C-O-C, característicos 

de anéis de açúcares. Na região de 1024 cm-1 tem-se outro pico proeminente, 

este corresponde a um sinal de estiramento do grupo C-OH, que quando 

observado nesta região indica a presença de uma β(1-4) xilana.  

 

Figura 9. Cromatografia descendente em papel dos polissacarídeos 
extraídos de sabugo de milho. Or – Origem; Gly – Glicose, Xyl – Xilose, 
Arab – Arabnose, Ram – Ramnose, Glu – Ácidos glucurônicos, Gal – 
Galactose, Fuc – Fucose, Man – Manose. 
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3.2.2 Ressonância magnética nuclear (RMN) 

A amostra obtida de sabugo de milho foi ainda submetida análise RMN 

para se comprovar que esta se tratava de uma xilana. O espectro de 1H da 

região anomérica da xilana é apresentado na figura 11b e o espectro de 13C da 

região anomérica na figura 11a. Analisando-se os espectros observa-se que 

são encontrados os sinais característicos descritos para heteroxilanas pela 

literatura. Os dois picos em 107,7 e 107,2 ppm correspondem aos carbonos 

anoméricos de resíduos de α-arabinoses que, respectivamente, estão ligadas a 

posição 2 ou  3 de resíduos de xiloses. Isto foi confirmado pela presença de 

sinais em 5,3 e 5,1 ppm (Figura 11b). Os sinais em 106,9 e 5,61 ppm foram 

assinalados como o carbono e hidrogênios anoméricos de resíduos de 2-O-β-

D-xilose ligada a α-L-arabinose, que compõem as cadeias laterais. Um sinal em 

102,2 ppm foi assinalado como correspondente ao carbono anomérico da 

glicose. O carbono anomérico de xiloses terminais foi identificado pelo pico na 

região de 101,9 ppm. Um intenso pico na área próxima 101,2 ppm corresponde 

a sobreposição dos sinais correspondentes aos carbonos anomérico das 

xiloses substituída e não substituída da estrutura central da xilana, a presença 

Figura 10. Espectro de infravermelho da região entre 4000-500 cm-1 dos 
polissacarídeos de sabugo de milho. Os picos destacados com a numeração 
acima indicam sinais típicos de heteroxilanas e grupamentos químicos como ácidos 
glucurônicos, como o pico de 1637 cm-1 
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desses resíduos também foi confirmada pelo largo pico na região próxima de 

4,89 ppm. Os sinais em 99,3 e 98,4 foram assinalados como o carbono 

anomérico do ácido glucurônico e do ácido 4-O-metil-glucurônico, que foram 

confirmados pelos picos em 5,66 e 5,68 ppm. A manose foi identificada pelo 

pico em torno de 97,4 ppm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Espectro de Ressonância Magnética Nuclear da xilana de sabugo de 
milho. (a) região anomérica do carbono 13C. (b) região anomérica do 1H.  

a 

b 
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3.3 ATIVIDADES BIOLÓGICAS 

 

3.3.1 Avaliação da atividade antioxidante in vitro da xilana de sabugo de 

milho 

 

3.3.1.1 Ensaio da capacidade antioxidante total (CAT)  

O primeiro ensaio para avaliação da capacidade antioxidante da xilana 

foi o CAT. O resultado obtido com o ensaio revelou 48,45 mg de equivalente de 

ácido ascórbico por grama de amostra (EAA/g de amostra). Esse resultado 

levou a se verificar qual seria o mecanismo específico pelo qual a xilana 

desempenharia sua ação antioxidante. 

 

3.3.1.2 Ensaio de sequestro de radicais hidroxilas e superóxidos 

Na tentativa de avaliar outros mecanismos antioxidantes da XSM 

utilizamos as metodologias descritas em métodos para determinação da 

capacidade da xilana em sequestrar os radicais superóxido e hidroxila. Como 

mostrado na tabela abaixo, não foi observado, em todas as condições testadas, 

ação sequestradora tanto para os radicais hidroxilas quanto para os radicais 

superóxidos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3.3.1.3 Poder Redutor 

O teste de poder redutor avalia a capacidade da amostra em reduzir o 

Fe+3 para Fe+2, que na presença de cloreto de ferro forma uma coloração azul 

esverdeado analisados a 700 nm. As amostras desse trabalho não mostraram 

atividade relacionada a esse teste em das concentrações utilizadas. 

 Inibição (%)* 

 
Concentração 

(mg/ml) OH• O2
•- 

0,05 0,19 ± 0,03 0,32 ± 0,09 
0,10 0,12 ± 0,08 0,34 ± 0,07 
0,25 0,18 ± 0,04 0,29 ± 0,08 
0,50 0,19 ± 0,09 0,23 ± 0,03 
1,00 0,10 ± 0,01 0,39 ± 0,03 
1,50 0,09 ± 0,02 0,36 ± 0,01 

Xilana 

2,00 0,17 ± 0,07 0,35 ± 0,05 

Tabela 5. Ensaio de sequestros de radicais de hidroxilas e superóxidos  

*os testes foram realizados em 
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3.3.1.4 Ensaio de quelação férrica 

O ferro é um metal de transição que participa diretamente na produção 

de radicais livres, principalmente dos radicais hidroxilas, através da conhecida 

reação de Fenton. Um dos princípios do método que foi utilizado para se 

determinar a ação quelante da xilana é utilizar a ferrozina, esta reage com o 

cloreto de ferro e o oxida, provocando mudança de coloração da solução 

testada, porém na presença de uma substância que quela o ferro, haverá 

menos ferro livre e menor será a intensidade da coloração. Assim, a xilana foi 

avaliada quanto à capacidade de quelar o ferro, competindo com a ferrozina no 

ensaio.  

A capacidade de quelação da amostra foi dose dependente, crescendo 

com o aumento da dose, cerca de 50% da atividade de quelação de metal foi 

atingida com uma concentração em torno de 1 mg/mL, e uma atividade de 

cerca de 70% foi atingida com um concentração de 2 mg/mL do extrato, como 

mostrado na figura 12. 

 

3.3.2 Avaliação da atividade proliferativa da xilana de sabugo de milho 

 

O efeito antiproliferativo da xilana frente a células em condições de 

cultura foi avaliado utilizando-se duas linhagens celulares, uma de células 

murínicas não tumorais, a linhagem fibroblástica (3T3), e outra de células 

humanas tumorais, a linhagem de adenocarcinoma cervical de colo uterino 

(HeLa) e o reagente de MTT. Os resultados obtidos foram sintetizados na 

figura 13. Pode-se observar nesta figura que a xilana, nas condições avaliadas, 

não influenciou significativamente o crescimento das células 3T3. Por outro 

lado, quando se cultivou as células HeLa nas mesmas condições que as 

células 3T3, observou-se com o aumento da concentração da xilana em cultivo 

com as células, que havia uma diminuição dos valores de absorbância do MTT 

reduzido, o que indica menor número de células. Isto foi observada já com a 

menor concentração utilizada (0,1 mg/mL). Este efeito foi dose-dependente, 

atingindo o máximo em torno de 50% com aproximadamente 2.0 mg/mL 

(Figura 13).   
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Diante do efeito antiproliferativo da xilana frente às células tumorais, fez-

se uma análise de como esse polissacarídeo estaria influenciando o 

comportamento de algumas proteínas-chaves envolvidas na indução de morte 

celular, para tal utilizou-se a técnica de western blot. Como pode ser observado 

na figura 14, há um significativo aumento da quantidade de proteína Bax 

(protein X associada à família do Bcl-2); uma clara diminuição da proteína Bcl-2 

(uma proteína reguladora anti-apoptótica); aumento do citocromo c (uma 

proteína associada à membrana mitocondrial); um aumento do AIF (fator 

indutor de apoptose). Este aumento já pode ser observado quando se incubou 

as células com 0,1 mg/mL de xilana, concentração que também já apresentou 

atividade antiproliferativa. Outro fato importante a ser destacado foi que a 

quantidade de pro-caspase-3 também diminui com o aumento da concentração 

de xilana exposta as células.  

Estes dados indicam que a xilana apresenta um efeito tóxico frente às 

células HeLa e que seu mecanismo principal é induzir apoptose pela via 

clássica, bem como por uma via independente de caspases, já que se 

observou aumento da quantidade de AIF. 

Figura 12. Atividade de quelação férrica de xilanas de sabugo de milho. 
Os dados são expressos como média ± desvio padrão. a,b,c Letras distintas 
indicam diferenças significativas  (p > 0,001) entre as concentrações 
diferentes da amostra. Student-Newman-Keuls test (p < 0.05).Controle: EDTA 
0,075 mg/mL = 100 % de atividade 

a 

b 

c 

c 
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3.3.3 Atividade Anticoagulante  

 

A avaliação da atividade anticoagulante é sempre cogitada quando se 

trabalha com polissacarídeos. Por outro lado, comumente não se avalia 

atividade anticoagulante de polissacarídeos de origem vegetal, pois são na sua 

maioria neutros. Nenhum trabalho até o momento avaliou o potencial 

anticoagulante de xilanas de sabugo de milho. Portanto, decidiu-se avaliar a 

atividade anticoagulante desse composto extraído de farinha de sabugo de 

milho, para tal a xilana foi submetida a testes anticoagulantes como descritos 

em Materiais e Métodos. Para se verificar se ação anticoagulante da xilana 

poderia ocorrer influenciando a via intrínseca da coagulação utilizou-se kits 

comerciais de APTT, já para a análise da via extrínseca, kits de PT. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Atividade antiproliferativa de xilanas de sabugo de milho. Linha 
azul representa ensaio realizado com a linhagem normal fibroblástica (3T3); linha 
vermelha representa ensaio com a linhagem tumoral HeLa. a,b.c,d,e Letras distintas 
indicam diferenças significativas entre diferentes concentrações utilizadas na 
mesma linhagem celular. x,y Letras distintas representam diferença significativa 
entre concentrações semelhantes utilizadas em linhagens diferentes. Student-
Newman-Keuls test (p < 0.05).  

a, x a, x a, x a, x 
a, x 

a, x b, y 

c, y 
d, y d, y 

e, y 

a, y 
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Figura 14.  Immunoblotting de proteínas envolvidas em morte celular. C 
(controle); 0,1, 0,5, 2,0 mg/mL. (A) gráfico da expressão de Bax. (B) representa Bcl-2, 
(C) Citocromo c, (D) representa AIF. (E) representa pro-caspase-3. No canto inferior da 
figura observam-se as bandas representando suas respectivas proteínas. a,b,c,d Letras 
distintas indicam diferença significativa entre os grupos para a proteína analisada. 
Student-Newman-Keuls test (p < 0.05). 
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Em todas as condições utilizadas (100 µg = 0,33 µg/µL, 200 µg = 0,66 

µg/µL, 400 µg = 1,33 µg/µL e 600 µg = 2,0 µg/µL) não foi observado aumento 

no tempo de coagulação relacionado à via extrínseca da coagulação (ensaio de 

PT). Contudo, foi observado um aumento do tempo de coagulação de forma 

dose-dependente, quando analisada a via intrínseca da coagulação (ensaio de 

APTT). Um fato a se destacar é que com 100 µg de xilana o tempo de 

coagulação do plasma dobrou em relação ao controle, como mostrado na 

figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polissacarídeos anticoagulantes têm esta atividade devido à presença 

de cargas, principalmente grupos sulfato. Portanto, realizou-se a dosagem de 

sulfato da xilana como descrito em métodos. Identificou-se um percentual de 

3,4% de sulfato na amostra, que apesar de baixo poderia ser suficiente para 

que a mesma apresentasse atividade anticoagulante. Contudo, o sulfato 

identificado na amostra poderia não estar ligado covalentemente a xilana e sim 

aprisionado a estrutura tridimensional do polímero. Corrobora com esta 

hipótese, o fato de não se ter observado picos de infravermelho na região entre 

800 e 900 cm-1, que são encontrados em polissacarídeos sulfatados. Para se 

comprovar a ligação de grupos sulfato a molécula de xilana, esta foi então 

Figura 15. Tempo de coagulação da xilana de sabugo de milho, ensaio de 
aPTT. a,b,c,d,e Letras distintas indicam diferenças significativas entre diferentes 
massas utilizadas. Controle, 1 µg de heparina > 240 s. Student-Newman-Keuls test 
(p < 0.05).  
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submetida a uma eletroforese em gel de agarose como descrito em métodos. A 

figura 16 é a digitalização de uma lâmina de eletroforese em gel de agarose 

após coloração com azul de toluidina. Este composto se complexa com os 

grupos sulfatados, formando um complexo de coloração arroxeada, como a 

que pode ser observada com os polissacarídeos sulfatados que foram 

utilizados (heparam sulfato, condroitim sulfato, dermatam sulfato, fucanas 

sulfatadas A e B da alga Spatoglossum schroederi). Por outro lado, a xilana 

não se corou de roxo com o azul de toluidina, o que indica a ausência de 

sulfato nesta molécula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outro grupo carregado poderia estar envolvido na atividade 

anticoagulante da xilana. Como por exemplo, as carboxilas dos resíduos de 

ácido glucurônico existentes em sua estrutura. Para se avaliar o envolvimento 

dos grupos carboxilas na atividade anticoagulante da xilana esta foi submetida 

a um processo de carboxirredução. As análises indicaram uma perda de 70% 

Figura 16. Padrão eletroforético da xilana de sabugo de milho. 
Alíquotas de 50 µg de fucanas A e B foram e de 5 µg de 
glicosaminoglicanos sulfatados, e 100 µg um da xilana foram 
aplicadas em gel de agarose, tampão PDA 0,05M, pH 9,0. Após 
precipitação com CETAVLON as lâminas foram coradas com azul de 
toluidina. PS – Polissacarídeos sulfatados, CS - condroitin sulfato, 
DS - dermatan sulfato; HS – Heparan sulfato; Fuc. A – Fucana A; 
Fuc. B – Fucana B; Am. – Amostra (Xilana); Or, origem.  
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das carboxilas presentes na xilana. Com a confirmação da redução de boa 

parte das carboxilas da xilana, este novo composto foi também submetido aos 

testes de aPTT e PT. 

Quando se avaliou a atividade anticoagulante da xilana após 

carboxirredução se observou uma drástica redução da atividade 

anticoagulante, como pode ser observado na figura 17, indicando a importância 

destes grupos nesta atividade da xilana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recentemente mostrou-se compostos polissacarídeos-polifenóis com 

atividade anticoagulante (PAWLACZYK et al., 2009) Apesar da baixíssima 

contaminação por compostos fenólicos (Tabela 4), como se observa um efeito 

anticoagulante com altas doses da xilana, este poderia ser proveniente desta 

pequena contaminação com polifenóis. No entanto, não foi observada atividade 

anticoagulante mesmo com 200 µg de extrato de compostos fenólicos, uma 

massa muito maior do que aquela encontrada em 600 µg de xilana, indicando 

que estes compostos não participam da atividade anticoagulante da xilana. 

 

 

Figura 17. Tempo de coagulação (ensaio de aPTT) da xilana de 
sabugo de milho, antes e depois da carboxirredução. Linha azul 
representa a xilana original e a linha vermelha representa a xilana após 
carboxirredução. a,b,c,d,e Letras distintas indicam diferenças significativas 
entre diferentes concentrações utilizadas. x,y Letras distintas 
representam diferença significativa entre concentrações semelhantes 
nas diferentes amostra utilizadas. 1 µg de heparina > 240 s Student-
Newman-Keuls test (p < 0.05).  
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4 DISCUSSÃO 

 

As xilanas, os polissacarídeos mais comuns no grupo das 

hemiceluloses, representam mais de 60% dos polissacarídeos existente na 

parede celular de sabugos de milho (EBRINGEROVÁ; HROMÁDKOVÁ; 

HŘIBALOVÁ, 1995). O uso de soluções alcalinas para extração de xilanas de 

paredes celulares já está bastante difundido, mas há uma vantagem obvia 

quando se soma a esta técnica o uso do ultra-som, o aumento do rendimento. 

Pois, quando apenas soluções alcalinas são usadas como solução da extração 

o rendimento da extração de xilanas é de aproximadamente 15% 

(EBRINGEROVÁ; HROMÁDKOVÁ; HŘIBALOVÁ, 1998). E quando, no trabalho 

aqui apresentado, utilizou-se uma metodologia que combina extração alcalina 

aquecida e ultra-som para obter xilanas solúveis em água de sabugo de milho 

foi obtido um rendimento de aproximadamente 43 ± 0,4% (g/g) (Tabela 3). 

Valores próximos daqueles obtido por Ebringerová; Hromádková; Hřibalová 

(1998), quando também combinaram ultra-som e extração alcalina. 

O observado efeito benéfico da utilização de ondas de ultra-som no 

rendimento da extração de xilanas pode ser explicado tanto por uma ruptura 

mecânica da parede celular quanto pela quebra de ligações intra e 

intermoleculares, aumentado na presença de meio alcalino em temperatura 

elevada. Como resultado, a acessibilidade, solubilidade e difusão de moléculas 

dissolvidas da parede celular aumentaram consideravelmente. Uma 

desvantagem, é que às vezes é possível se extrair também hemiceluloses ricas 

em manose, como glucomananas, que é logo percebido, por um maior 

percentual de manose na amostra (>10%) (EBRINGEROVÁ; HROMÁDKOVÁ; 

HŘIBALOVÁ, 1998), o que não foi observado neste trabalho, pois os valores de 

manose foram em torno de 2,5%. 

Polissacarídeos extraídos de qualquer fonte vegetal podem apresentar 

variações de contaminações (proteínas, lipídios, ácidos nucléicos e compostos 

fenólicos, por exemplo) dependendo do método de extração desenvolvido. 

Como por exemplo, a extração de polissacarídeos de algas marinhas mostrou 

uma variação de contaminação protéica de 0,7% a 2,0% (COSTA et al., 2010). 

Considerando que o conteúdo de compostos fenólicos e proteínas 

quantificadas na amostra de sabugo de milho, analisada após a extração, foi 
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muito baixo, comparado com a quantidade de polissacarídeo, isso retrata a 

eficiência da metodologia de extração empregada. Esse fato pode ser 

explicado porque no método de extração a utilização do solvente orgânico 

empregado (metanol) para precipitação promove uma maior diminuição da 

solubilidade dos polissacarídeos, quando comparado com proteínas e 

compostos fenólicos, facilitando a separação desses. Além disso, há uma 

maior desnaturação de proteínas pelas ondas de ultra-som, o que aumenta a 

liberação de polissacarídeos de complexos com as proteínas (EBRINGEROVÁ 

et al., 2002).  

Como é possível observar na análise química da xilana sumarizada na 

tabela 4, a xilana obtida neste trabalho é composta principalmente por xilose, 

glicose, arabinose, galactose. Esses monossacarídeos também foram descritos 

como constituintes principais de xilanas extraídas de sabugo de milho por 

outros pesquisadores (EBRINGEROVÁ; HROMÁDKOVÁ; HŘIBALOVÁ, 1998, 

HROMÁDKOVÁ; IKOVÁ; EBRINGEROVÁ, 1999; GARCIA et al., 2001). Esse 

resultado mostra que mesmo com a utilização de ultra-som não houve uma 

significativa mudança na composição monossacarídica das xilanas de sabugo 

de milho extraídas com essa metodologia.  

As heteroxilanas sintetizadas no sabugo de milho apresentam massa 

molecular entre aproximadamente 40 e 900 kDa, que podem ser separadas 

usando diferentes métodos de extração (EBRINGEROVÁ; HROMÁDKOVÁ; 

HŘIBALOVÁ,1998). No trabalho aqui apresentado, usou-se um novo método 

de extração de xilanas de sabugo proposto por Wang; Zhang (2006), neste 

trabalho os autores fizeram uma avaliação do efeito da concentração de NaOH, 

temperatura, potência do ultra-som, tempo de exposição a estes fatores e 

determinaram as melhores condições para extração de xilanas, que foram as 

utilizadas aqui (WANG; ZHANG, 2006). Entretanto, esses autores não 

analisaram a massa molecular das xilanas extraídas em seus estudos. A 

solução de xilana obtida neste trabalho foi submetida à cromatografia de gel-

filtração, com isso encontrou-se um único pico correspondendo a uma xilana de 

130 kDa. Além disso, não se encontrou xilanas de alto peso molecular, 

provavelmente devido às mudanças moleculares produzidas pela utilização de 

ultra-som. Ebringerova; Hromfidkova (1997) mostraram o uso da irradiação 

com ondas de ultra-som em soluções aquosas ou neutras para extração de 
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xilanas, e observaram significativas mudanças na massa molecular das xilanas. 

Com a utilização dessa metodologia, o que ocorre é uma diminuição das 

frações molares de alta massa e aumento dos polímeros com cadeias 

menores, de baixa massa. Contudo, a sonicação de xilanas não promoveu 

mudanças na composição monossacarídica desses polímeros 

(EBRINGEROVA; HROMFIDKOVA, 1997).  

Típicos sinais de xilanas foram encontrados no espectro de 

infravermelho mostrado na figura 10. Sinais de heteroxilanas como 3422, 2924, 

1637, 1125, 1044, 600 cm-1 são bastante claros para a amostra. A xilana exibiu 

um amplo pico característico em torno de 3444 cm-1 para o grupo hidroxila e 

um pico de C-H de 2929 cm-1 (KACURAKOVA et al., 1999). Um largo pico de 

1637 cm-1 foi associado ao grupo carboxila dos ácidos glucurônicos que se 

sobrepõe ao da água residual a 1645 cm-1 (KACURAKOVA et al., 1999). As 

xilanas têm uma banda na região de 1200 – 1600 cm-1 esta região foi 

dominada pela vibração de estiramento do anel glicídico sobreposta com 

vibrações de estiramento de grupos laterais (C – OH) e a vibração do grupo 

acetal dos monossacarídeos (C – O – C) (ZHAO et al., 2007). Um sinal 

específico a 1044 cm-1 foi assinalado pela vibração de estiramento de COH, o 

sinal domina o espectro da xilana que apresentam cadeia central de ligações 

β(1-4). Além disso, a região anomérica das (1-4)-xilanas foi assinalada por 895 

cm-1, em acordo com os resultados de infravermelho em modelos de 

xilobiosídeos (KACURAKOVA et al., 1999). Já as (1 -3)-xilanas apresentam 

significativas diferenças na espectroscopia. Dois sinais específicos de 1066 e 

1030 cm-1, que parcialmente se sobrepõem, dominam o espectro das xilanas 

que apresentam ligações (1-3), ao invés do sinal de 1044 cm-1 das (1-4) xilanas 

(KACURAKOVA et al., 1999).  

Vários estudos são dedicados ao estudo de atividades biológicas de 

polissacarídeos extraídos de fontes vegetais. Seguindo esta linha de 

pensamento, este trabalho avaliou algumas atividades biológicas atribuídas as 

xilanas de sabugo de milho, como atividade antioxidante, antitumoral e 

anticoagulante.  

O sistema antioxidante natural presente nas células é um importante 

controlador para a formação do estresse oxidativo. A elevada formação de 

espécies reativas, principalmente as derivadas do oxigênio (ERO), 
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desempenha um papel importante no desenvolvimento de doenças 

neurodegenerativas e câncer. Um teste que avalia o potencial antioxidante é 

conhecido como “Atividade Antioxidante Total” (CAT). Este método é baseado 

na redução de Mo+6 para Mo+5 pelos compostos antioxidantes, e a formação de 

complexos verdes com o molibdênio reduzido com uma máxima absorção de 

695 nm. O complexo colorido verde é bastante estável e não é afetado por 

vários solventes orgânicos usados para a extração de polissacarídeos 

(ATHUKORALA; KIM; JEON, 2006). A XSM mostrou uma CAT correspondente 

a 48.5 mg de equivalente de ácido ascórbico/g de xilana. Esta atividade foi 

semelhante às observadas por galactanas sulfatadas extraídas de alga 

vermelha Gracilaria caudata (COSTA et al., 2010), e foi maior que as atividade 

de xiloglucanas de sementes de tamarindo (CHOI et al., 2009). Devido à alta 

capacidade antioxidante mostrado pelo método de fosfomolibdênio, as xilanas 

de sabugo foram selecionadas para a análise de detalhes de suas 

propriedades usando ensaio de sequestro de radical superóxidos, ensaios de 

atividade de sequestro de radical hidroxila, quelação férrica e poder redutor. 

Radicais ânions superóxidos atuam como um oxidante, mas sendo 

altamente instáveis, imediatamente são dismutados espontaneamente ou 

enzimaticamente no meio intracelular. Embora o superóxido seja um 

antioxidante de meia-vida relativamente curta, ele é decomposto na forma 

extremamente reativa, a espécie reativa radical hidroxila. Entre as espécies 

reativas do oxigênio, o radical hidroxila é o mais quimicamente reativo. Esses 

radicais podem, por exemplo, subtrair átomos de hidrogênio de grupos tióis de 

moléculas biológicas e formar radicais sulfidrilas, que são capazes de se 

combinar com oxigênio para gerar radicais oxisulfidrilas e danificar moléculas 

biológicas (SUDHAKAR; SINGH, 2008). As xilanas de sabugo de milho (0,05 a 

2,0 mg/mL) não apresentaram atividade contra essas específicas ERO. Dados 

similares foram observados com xiloglucanas comerciais que não mostraram 

atividade sequestradora de radical superóxido ou radical hidroxila em todas as 

concentrações usadas no estudo (de 0,1 a 1,6 mg/mL) (CAO; IKEDA, 2009). 

Entretanto, quando dois derivados de xiloglucanas (ésteres selênio de 

xiloglucanas e xiloglucanas sulfatadas) foram preparados de xiloglucanas 

comerciais, esses derivados mostraram fortes atividades sequestradoras de 

radicais superóxidos e hidroxilas (CAO; IKEDA, 2009). De fato, fucoidans 
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(polissacarídeos sulfatados) da alga marinha marrom Laminaria japonica 

(ZHAO; XUE; LI, 2008) e ulvanas (polissacarídeos sulfatados) da alga verde 

Ulva pertusa (QI et al., 2005) têm uma atividade sequestradora de radical 

superóxido maior que vitamina C. Estes dois trabalhos tem proposto que a 

habilidade de sequestro desses radicais depende do conteúdo de sulfato 

presente na estrutura dos polissacarídeos, propondo que polissacarídeos 

altamente sulfatados têm maior capacidade sequestradora do que os 

polissacarídeos menos sulfatados. Além disso, quando quitosanas (amino 

polissacarídeos) foram sulfatadas, exibiram maior atividade sequestradora em 

comparação ao composto original (YAN-CHUN; RONG-LIANG, 1991). Dessa 

forma, pode-se atribuir a inexistente ação contra os radicais superóxidos e 

hidroxilas da xilana seja pelo fato da falta de grupamentos iônicos, como 

sulfato, na xilana extraída de sabugo de milho (Figura 16).  

Com relação ao ensaio de poder redutor, as xilanas extraídas de sabugo 

de milho não mostraram atividade nas concentrações utilizadas. Até o 

momento, não foram encontradas na literatura trabalhos mostrando o poder 

redutor de XSM. Contudo, assim como dito acima, com o resultado da falta de 

significativos grupos sulfatados, pode-se elaborar uma hipótese de que a não 

atividade de poder redutor para as xilanas possa ser devido à ausência de 

grupamentos iônicos em sua estrutura.  

Antioxidantes inibem a interação entre metais e lipídios através da 

formação de complexos de metais insolúveis com íons ferrosos ou geração de 

um impedimento estérico. O teste de capacidade de quelação férrica mensura 

a habilidade do antioxidante de competir com a ferrozina na quelação de íons 

ferro. A atividade é medida com a diminuição da absorbância do complexo 

ferrozina/Fe+2 (DECKER; WELCH, 1990). A capacidade de quelação férrica em 

função da concentração da amostra é mostrada na figura 12. Observando a 

figura, as xilanas de milho apresentaram atividade dose-dependente e uma 

máxima atividade de 70% com 2,0 mg/mL. Esse resultado é bastante 

significativo visto que a capacidade de quelação de íons de ferro é uma 

característica extremamente importante para a utilização de compostos com 

finalidade antioxidante, já que o potencial de inibir a reação de Fenton (onde 

ocorre a participação do íons ferro na formação de radicais hidroxila) expõe 
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uma característica de um antioxidante preventivo, ou seja, inibe a formação de 

espécies reativas (SOMOGYI et al., 2007).  

Com relação ao potencial antioxidante das xilanas de sabugo de milho 

os resultados são extremamente significativo, pois indicam que esses 

polissacarídeos desempenham uma ação antioxidante por diferentes 

mecanismos. Apesar da inexistência de atividades em certos testes 

antioxidantes as xilanas podem ser consideradas moléculas antioxidantes, pois 

em testes como CAT e Quelação férrica mostraram resultados animadores, 

mostrando que esses compostos podem atuar inibindo diretamente as espécies 

reativas como também desempenhando um papel de antioxidante preventivo, 

inibindo a formação de espécies reativas.  

Relatos em trabalhos científicos mostram tanto polissacarídeos quanto 

compostos antioxidantes apresentando atividade antiproliferativa frente a 

linhagens tumorais (ATHUKORALA; KIM; JEON, 2006, SUN et al., 2009, YE et 

al., 2008). Contudo, os ensaios celulares com as xilanas extraídas de sabugo 

de milho não mostraram qualquer correlação direta com a atividade 

antioxidante apresentada por esses polímeros, como é mostrado também em 

outros trabalhos para polissacarídeos de outras fontes vegetais (YUAN; 

WALSH, 2006; YE et al., 2008). 

O desenvolvimento de compostos que apresentem característica de 

inibir ou retardar a proliferação de células tumorais sem afetar células normais 

do organismo é um dos grandes desafios atuais na elaboração compostos 

anticancerígenos não tóxicos. Frente a linhagem tumoral HeLa, na 

concentração em torno de 2 mg/mL, as xilanas atingiram a atividade 

antiproliferativa máxima de aproximadamente 50%. Contudo, em linhagem 

normal 3T3 as xilanas de sabugo de milho não apresentaram influência na 

proliferação dessas células. Até o momento, não foram encontrados trabalhos 

que associassem atividade antiproliferativa de xilanas tão pouco de 

polissacarídeos extraídos de sabugo de milho, o que dificulta a comparação 

dos resultados desse ensaio. Todavia, vários estudos mostram 

polissacarídeos, incluindo as xilanas, extraídos de fontes vegetais ou não-

vegetais com atividade antiproliferativa. Ryu; Kim; Lee (2009) mostraram que 

aproximadamente 1 mg/mL de polissacarídeos purificados de Salicornia 

herbacea consegue inibir 50% da proliferação de células tumorais (RYU; KIM; 
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LEE, 2009). Uma fração polissacarídica contendo principalmente xilose e 

oligossacarídeos de xilose extraídos de bambu japonês, mostrou atividade 

antiproliferativa de cerca de 60% frente a uma linhagem leucêmica (Jurkat) com 

aproximadamente 200 µg/mL (ANDO et al., 2004). Além disso, derivados de 

xiloglucanas comerciais (ésteres selênio de xiloglucanas) apresentaram uma 

inibição de 30% de células tumorais hepáticas (HepG2) com uma concentração 

de 1 mg/mL (CAO; IKEDA, 2009).  

Mostra-se de extrema importância a elucidação de qual via de morte 

celular um composto antitumoral desempenha sua função. Dessa forma, 

proteínas relacionadas com morte celular foram analisadas por meio de 

ensaios utilizando a técnica de western blot. A relação entre a proteína Bax 

(uma proteína pro-apoptótica da família das Bcl-2) e Bcl-2 (um proteína anti-

apoptótica da família das Bcl-2), é um ótimo indicativo de morte celular por 

apoptose (DENG et al., 2002). Elevadas quantidades de Bax, e diminutas de 

Bcl-2 indicam uma via clássica de apoptose. Além disso, a liberação do 

citocromo c (proteína presente na cadeia respiratória de mitocôndrias) pela 

mitocôndria, e a diminuição da quantidade de zimogênios de caspase-3, 

também podem indicar um processo clássico de apoptose. Nesse trabalho, 

quando células tumorais (HeLa) foram submetidas a concentrações diferentes 

de xilanas de sabugo de milho todos esses parâmetros foram observados nos 

resultados obtidos (figura 14), indicando que um dos possíveis mecanismo de 

ação antiproliferativa das xilanas de milho é a indução de apoptose pela via 

clássica das caspases. Entretanto, também foi observada uma excessiva 

quantidade de AIF já com a primeira concentração de xilana utilizada (0,1 

mg/mL). O fator indutor de apoptose (AIF, sigla em inglês), é uma flavoproteína 

expressa ubiquitinamente e desempenha um papel crítico na apoptose 

independente de caspase, dessa forma, uma elevada expressão de AIF indica 

que a xilana pode agir por duas vias para promover a morte celular (DAUGAS 

et al., 2000). Esses resultados mostram que a morte celular promovida pelas 

xilanas de sabugo de milho pode ser induzida pela ativação de duas vias, uma 

via apoptótica dependente de caspase-3 e outra via independente de caspase. 

Outros trabalhos mostram polissacarídeos extraídos de fontes naturais com 

atividades semelhantes as encontradas neste trabalho. Teruya et al. (2007), 

relatam atividade antiproliferativa para fucoidan de Cladosiphon okamuranus e 
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um possível mecanismo de ação relacionado com a indução de apoptose via 

caspase-3 e -7 (TERUYA et al., 2007). Cheng et al. (2007), também relatam a 

indução de apoptose via caspase-3 e -7 em uma linhagem celular de leucemia 

aguda monocítica (THP-1) por uma fração polissacarídica contendo fucose 

extraídas do fungo Ganoderma lucidum, relatando, entre outros parâmetros, a 

diminuição da pro-caspase-3 (CHENG et al., 2007).  

Uma atividade biológica bastante estudada para polissacarídeos, 

principalmente polissacarídeos sulfatados, está relacionada com a ação 

anticoagulante desses polímeros (ROCHA et al. 2006; PEREIRA et al., 2005). 

Neste trabalho, o potencial anticoagulante da xilana de sabugo de milho foi 

determinado por testes de aPTT (que avalia a via intrínseca da coagulação) e 

PT (que avalia a via extrínseca da coagulação) usando heparina como padrão 

de referência. 

A xilana de sabugo não apresentou atividade anticoagulante no teste de 

PT nas massas utilizadas no ensaio, quando comparados aos controles 

negativo (sem utilização da amostra) e positivo (10 µg de heparina). Todavia, 

no teste de aPTT a xilana foi capaz de prolongar o tempo de coagulação de 

maneira dose-dependente, aumentando o tempo de coagulação em cerca de 5 

vezes (com 600 µg) com relação ao tempo do controle negativo (Figura 15). 

Comumente, a atividade anticoagulante de polissacarídeos é atribuída tanto à 

presença de grupos sulfatos na sua estrutura quanto ao padrão de distribuição 

desses grupamentos ao longo da estrutura central dos polímeros de açúcar 

(ROCHA et al., 2006). Entretanto, a análise do perfil eletroforético dos 

polissacarídeos obtidos do sabugo não mostrou quantidades significativos de 

grupos sulfatos ligados a esses polímeros (Figura 16). Uma possível explicação 

para a atividade anticoagulante das xilanas pode ser a presença de outros 

grupamentos carregados que não sejam os grupos sulfatos, como por exemplo, 

a presença de grupos carboxila dos ácidos glucurônicos como é mostrada na 

figura 10, que propiciariam um ambiente carregadamente favorável a interação 

com as proteínas e fatores da coagulação. Para analisar se realmente esses 

grupamentos carregados influenciavam na atividade anticoagulante dos 

polímeros, foi promovida uma modificação química nesses polissacarídeos com 

a intenção de remover tais grupamentos. A modificação realizada foi uma 

carboxirredução, quando os ácidos urônicos são reduzidos a seus respectivos 
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açúcares neutros, dessa forma ocorre uma redução das carboxilas 

transformando-as em hidroxilas. Após esse modificação química um novo teste 

de aPTT foi realizado e verificou-se uma redução de quatro vezes o potencial 

anticoagulante das xilanas para esse teste (figura 17), e apenas com 600 µg é 

que o composto modificado quimicamente consegui dobrar o tempo de 

coagulação. Isso corrobora a hipótese de que os grupos carboxílicos presentes 

da estrutura dos polissacarídeos extraídos de sabugo de milho (xilanas) 

desempenham um papel fundamental na atividade anticoagulante desses 

polímeros.  

Em síntese, tem-se extraído xilanas de sabugo de milho que têm 

mostrado atividades anticoagulante, antioxidante e antiproliferativa em 

diferentes níveis. Ficou claro que essas atividades biológicas dependem de 

suas características estruturais sutis. Trabalhos futuros identificarão e 

purificarão frações ativas de xilanas a partir dessas xilanas para se ter um 

melhor entendimento da completa estrutura dos polissacarídeos, incluindo 

composição e sequência dos monossacarídeos, configuração das ligações 

glicosídicas, posição das ligações glicosídicas, posição dos pontos de 

ramificação e a relação entre a estrutura e funções. Tudo isso certamente irá 

apresentar uma ótima oportunidade para elucidar os papeis biológicos dos 

polissacarídeos e desenvolver um potencial composto antitumoral, antioxidante 

e/ou anticoagulante baseado na estrutura tridimensional. Além disso, estudos 

de bioatividade de polissacarídeos contribuirão para aumentar o conhecimento 

sobre os compostos derivados de milho e sua utilização no tratamento e/ou 

alimentos funcionais, produtos farmacêuticos e indústrias químicas. 
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5 CONCLUSÕES 
 

A metodologia empregada, combinando meio alcalino e ultra-som, 

mostrou-se bastante eficaz para a extração de polissacarídeos de sabugo de 

milho; 

Extraiu-se uma heteroxilana (galactoarabinoglucoxilana) da farinha de 

sabugo de milho cuja composição monossacarídica se assemelha com a de 

outras heteroxilana; 

A xilana apresenta atividade antioxidante total e capacidade quelante de 

metal; 

Esse polissacarídeo não apresentou detectável influência na proliferação 

de células normais, no entanto, foi observado atividade antiproliferativa frente a 

células tumorais humanas (HeLa); 

A xilana atua como antiproliferativo principalmente por ativar a via 

clássica das caspases e por ativar uma via independente de caspases, via fator 

indutor da apoptose (AIF); 

A xilana não apresentou atividade anticoagulante no teste de PT nas 

condições testadas, mas foi capaz de aumentar o tempo de coagulação de 

forma dose-dependente no teste de aPTT; 

A sua atividade anticoagulante é, principalmente, dependente dos 

grupamentos carboxilas dos resíduos de ácido glucurônico encontrado na 

xilana. 
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