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RESUMO

Polissacarídeos de fungos têm recebido grande atenção devido ao seu uso 

potencial numa grande variedade de indústrias. Vários estudos têm 

demonstrado que polissacarídeos extraídos de basidiomicetos têm 

apresentado propriedades significantes como anti-inflamatório, antimicrobial , 

antioxidante e anti-tumoral. Apesar dessas propriedades potenciais, esses 

cogumelos têm sido insuficientemente investigados, e o grande número de 

antibióticos produzidos por esses organismos sugere que eles podem ser uma 

fonte de novos compostos bioativos. No presente trabalho, relatamos a 

composição química, potencial antioxidante, antiinflamatório e citotoxico de 

polímeros extraídos dos corpos de frutificação dos fungos Geastrum saccatum

e Polyporus dermoporus, cogumelos nativos da mata atlântica do estado do 

Rio Grande do Norte. As análises químicas demonstraram teor de açúcares 

totais de 65% e 49%, proteínas a 7,0% nos extratos de G. saccatum e P.

dermoporus, respectivamente. As análises de espectroscopia de RMN 

demonstraram que esses extratos são compostos por um complexo 

envolvendo  - glucanas e porções protéicas. A inibição da formação de 

radicais superóxido foi de 88,4% G. saccatum e 83,3% em P. dermoporus, e 75 

e 100% para inibição de radicais hidroxilas. A aplicação dos extratos a 10, 30 e 

50 mg/kg em camundongos BALBc com inflamação cutânea induzida por óleo 

de cróton demonstrou inibição de edema de orelha e de células 

polimorfonucleares no local inflamado, sendo esta resposta mais efetiva em 

concentrações mais baixas. A avaliação das glucanas de G. saccatum e P.

dermoporus sob pleurisia induzida por carragenana de montrou ação 

antiinflamatória desses compostos, sendo analisado o número de células no 

exudato pleural e dosagem de óxido nítrico. A ação citotóxica desses polímeros 

foi analisada através da função mitocondrial (MTT). A incubação das glucanas 

com células mononucleares do sangue periférico demonstrou que as glucanas 

extraídas de G. saccatum possuem um ação citotóxica moderada. Estes 

resultados sugerem que esses cogumelos possuem polímeros formados por 

um complexo glucana-proteína, ativos como antiinflamatório e antioxidante.

Palavras- chaves: fungos, glucanas, radicais livres, inflamação



ABSTRACT

Fungal polysaccharides have received a great deal of attention because of their 

potential use in a wide range of industries.  Some studies have demonstrated that 

polysaccharides extracted from basidiomycetes have  significant anti-inflammatory, 

antimicrobial, antioxidant and anti-tumoral properties.  In spite of this, these 

mushrooms have not been sufficiently investigated, and the great number of 

antibiotics produced by these organisms suggests that they may be a new source 

of bioactive composites .  The present work reports on the chemical composition, 

potential antioxidant, antiinflammatory and citotoxycity of polymers extracted from 

the fruit bodies of the fungii Geastrum saccatum and Polyporus dermoporus, native 

mushrooms of the Atlantic forest in the state of the Rio Grande do Norte, Brazil.   

Chemical analyses revealed a total sugar rate of 65% and 49%,  and proteins of  

7.0% for G. saccatum and P. dermoporus extracts, respectively.  NMR 

spectroscopy demonstrated that these extracts are composites of a - glucan- 

protein complex.  The inhibition of superoxide radical formation was  88.4% in G.

saccatum and 83.3% in P. dermoporus, and 75 and 100% for  hydroxyl radical 

inhibition.  Topical application of 10, 30 and 50 mg/kg extract in BALBc mice with 

cutaneous inflammation induced by croton oil  inhibited ear edema and 

polimorfonuclear cells at the inflamed site, lower concentrations being more 

effective.  The evaluation of G. saccatum and P. dermoporus glucans under  

carrageenan-induced pleurisy showed the antiinflammatory action of these 

composites. The frame number in the pleural exudates and the nitric oxide dosage 

was also analyzed.  The cytotoxic action of these polymers was analyzed through 

mitochondrial function (MTT).  The incubation of the glucans with mononuclear 

cells of the peripheral blood demonstrated that the glucans extracted from G.

saccatum have a moderate cytotoxic action.  The results suggest that these 

mushrooms possess polymers formed by a glucan-protein complex with 

antiinflammatory and antioxidant action.

Keys Words:  free radicals, mushrooms, glucans, inflammation 



1.0. INTRODUÇÃO 

1.1. Fungos 

Fungos são microrganismos eucariontes, aclorofilados, heterótrofos com 

nutrição por absorção (não fotossintetizantes), imóveis, apresentam  parede 

celular e células com baixo grau de diferenciação. Suas paredes celulares contém 

quitina e o glicogênio é o carboidrato de reserva (ALEXOPOULOS et al,1996). 

Estima-se que existam mais de 1,5 milhão de espécies fúngicas no mundo, 

embora apenas aproximadamente 72.000 tenham sido descritas 

(HAWKSWORTH,2001).Estes organismos podem ser encontrados em 

praticamente qualquer ambiente e tendo um papel muito importante na 

degradação de matéria orgânica animal e vegetal. São também responsáveis por 

diversas doenças nas plantas e podem destruir alimentos e materiais como 

madeiras e tecidos. Os fungos têm grande relevância para a medicina, pois 

algumas espécies produzem substâncias como antibióticos, antioxidantes, 

antiinflamatórios, esteróides, ácidos orgânicos etc. Também têm grande valor para 

a indústria alimentícia, pois alguns deles são comestíveis e agem como 

fermentadores de alimentos como vinho, cerveja, pão, queijo etc. (KIRK et al, 

2001)

Os fungos vêm despertando interesses e curiosidades na humanidade há 

milhares de anos. Civilizações antigas, como a egípcia já se interessava pelos 

processos fermentativos, considerando a fermentação como o presente do grande 

deus Osíris aos humanos. Os antigos gregos e romanos também cultuavam 

indiretamente este processo através da celebração de grandes festejos em 
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homenagem a Bacco, o deus do vinho (ALEXOPOULOS,1996). Segundo Lowy, 

1971, os cogumelos exercem um importante papel na religião e mitologia de 

povos endêmicos do México e da Guatemala, sendo usados como alucinógenos. 

As propriedades curativas dos cogumelos são conhecidas a milhares de anos, 

com o primeiro registro das suas propriedades medicinais datando ao redor de 

3000 a.C (ALEXOPOULOS,1996).

Grande parte dos fungos denominados macroscópicos estão incluídos 

no filo Basidiomycota. Entre as 30.000 espécies desse filo estão presentes várias 

espécies de cogumelos comestíveis e os venenosos, os gasteromicetos, as 

orelhas- de- pau, bem como dois grupos fitopatogênicos importantes, as ferrugens 

e os carvões. Os membros desse filo têm papel preponderante na decomposição 

de substratos vegetais. (RAVEN, EVERT & EICHHORN, 2001).

19



As maiores barreiras encontradas na comercialização de cogumelos no 

Brasil estão ligadas à crença popular quanto a sua natureza venenosa, preço, 

hábito alimentar e ao cultivo com baixa produtividade. De acordo com Chang 

(1998), os cogumelos comestíveis representam 50% da população de 

macrofungos e os venenosos apenas 10%. Segundo Chang (2000), em 1999, o 

mercado mundial movimentou cerca de USD 6 bilhões e os EUA cerca de 35 

milhões no comércio de cogumelos medicinais e subprodutos. O interesse nesses 

organismos é devido também às propriedades anti-mutagênicas, anti-tumorais, 

antivirais, anti-trombótica, hipocolesterolêmica, hipolipidêmica e anti-oxidante, 

atividades essas relacionadas a uma ampla gama de substâncias, como ésteres, 

ácido linoleico e oléico, proteínas, enzimas, vitaminas e polissacarídeos (BRUM, 

2005; GUTERREZ et al., 2004; LUIZ et al., 2003; MATSUI et al., 2003; STAMETS, 

1997; WASSER; WEIS, 1999).

Muitos compostos extraídos de fungos possuem diversas atividades, tais 

como imunomodulatórias (LIU et al. 1993). Existem relatados na literatura que os 

extratos aquosos do fungo Phellinus linteus podem atuar como antitumoral através 

da inativação da ERK 1/2 e p38 MAP quinases (CHO et al., 2002) hepatoprotetora 

(YEUNG, CHIU & OOI, 1994). Os fungos basidiomicetos podem ser degradadores 

de lignina, sendo eficientes na degradação de uma grande variedade de 

compostos e corantes, com alto potencial de ação na recuperação de ambientes 

contaminados (KAMIDA & DURRANT, 2005). Muitas outras ações medicinais são 

atribuídas aos fungos, conforme mostra a tabela 01.
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TABELA 01: Correlação entre diferentes espécies de fungos e seus alvos terapêuticos 

(www.fungiperfecti.com)
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Os fungos Geastrum saccatum Fries e Polyporus dermoporus Persoon são 

nativos da Mata atlântica do estado do Rio Grande do Norte, entretanto, são 

usados na medicina popular em alguns países. Estes organismos são 

classificados com pertencentes ao filo Basidiomycota e Classe Basidiomycetes. 

O gênero Geastrum caracteriza-se por apresentar na maturidade corpo 

de frutificação com exoperídio em forma de estrela e são estruturalmente 

constituído por três camadas (SOTO & WRIGHT,2000). Existem mais de 50 

espécies de fungos descritas nesse gênero (SUNHEDE, 1989), sendo que no 

Brasil, até o momento, cerca de 27 espécies de Geastrum foram catalogadas 

(BASEIA,2001). A espécie Geastrum saccatum, conhecida popularmente por 

estrela da terra. É uma espécie usada na medicina popular por parteiras e 

curandeiros, devido às suas propriedades contra infecções nos olhos, como 

cicatrizante e para o tratamento de problemas do sistema respiratório como a 

asma (TELLEZ, 1987; TOMO, 1994).

O gênero Polyporus pertence à ordem Polyporales, esta ordem engloba 

cerca de 29.914 espécies (KIRKI et al, 2001). De um modo geral, os 

representantes dessa ordem possuem corpo de frutificação com coloração, 

consistência e morfologia diversificadas. Alguns fungos dessa ordem são 

comestíveis, embora alguns possam causar irritações gastrointestinais 

(ALEXOPOULOS, 1996). Extratos destes fungos foram testados contra a 

replicação de retrovírus (WALDER et al, 1995), contra proliferação de leveduras e 
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dermatófitos (STEINMETZ et al, 1995), e com relação as suas atividades 

bactericidas e fungicidas (SUAY et al, 2000), com resultados promissores. Vários 

subprodutos de representantes Polyporales já são usualmente comercializados. 

(FUNGI PERFECTI, 2003).

1.2. Glucanas 

Um dos principais compostos bioativos estudados em fungos são as 

glucanas. Estes polissacarídeos são uma classe importante de biopolímeros de D-

glucose, podem possuir configuração  ou , com relação ao seu carbono 

anomérico, podendo possuir unidades de -D-xilose ligadas nas posições O-6 das 

unidades de glucose. Algumas das unidades de xilose podem ser substituídas 

posteriormente por -L-arabinose ou -D-galactose. O exemplo mais comum das 

-glucanas é a celulose, entretanto são representados também por laminarina, 

proveniente de algas marinha marrons, calose (hemicelulose) e pustulan (1-6)- D-

glucana (Figura 01) (RAMESH, 2003) 
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 As -glucanas são polímeros estruturais da parede celular de muitos de 

seus benefícios terapêuticos estão associados às glucanas, particularmente, como 

agente anti-infectivo e anti-tumoral. Estudos in vivo têm sugerido que as -

glucanas de diferentes pesos moleculares, podem diretamente ativar leucócitos, 

estimular a atividade fagocítica, citotóxica e antimicrobial, incluindo a produção de 

oxigênio reativo e intermediários nitrogenados. Estes carboidratos também podem 

estimular a produção de mediadores pró-inflamatórios e citocinas, como IL-8, IL-

1 , IL-6 e TNF-  (RICE et al., 2004; WILLIAM et al, 1996). Os efeitos da -

glucanas podem ser influenciados por sua estrutura terciária, peso molecular, grau 

de ramificação e comprimento das ramificações (BROWN, 2003). 

Figura 01: Estrutura primária de -glucanas. A: (1-4)- -D-glucana; B: (1-3)- -D-glucana ; C: mixed–linkage -D
glucana (RAMESH, 2003). 

Existem poucos compostos comerciais ricos em -glucanas utilizados 

experimentalmente, um dos mais utilizados é o Zymosan, composto extraído de 

leveduras formado principalmente por polissacarídeos do tipo -glucana e manana 

e que possui um grande número de efeitos sobre o sistema imune, realizando 

ativação celular com respostas bastante efetivas sobre macrófagos e muito 

utilizados nos ensaios de inflamação (BROWN et al, 2002). Estudos in vivo

mostraram que as glucanas solúveis purificadas do Zymosan possuem um grande 

número de efeitos  sobre o sistema imune, incluindo a habilidade para conferir 

resistência a tumores e várias infecções (ROSS et al, 1999; WILLIAMS,1997). 

Esses polissacarídeos têm efeitos intensos sobre uma grande variedade de 

leucócitos, incluindo macrófagos, neutrófilos, eosinófilos e células NK (Natural 
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Killer), assim como  as células não-imunes: como as células endoteliais, células 

do epitélio alveolar e fibroblastos. Estas possuem receptores capazes de 

reconhecer as -glucanas, resultando na ativação dessas células (BATTLER et al, 

1998).

A ação biológica das glucanas pode estar relacionada à sua estrutura. A 

literatura relata que -glucanas de peso molecular intermediário ou baixo (como as 

glucanas fosfatadas) possuem atividades biológicas in vivo, mas seus efeitos 

celulares não são claros. Em muitos estudos essas glucanas mostraram ação na 

ativação de leucócitos in vitro, modulando a resposta celular frente a agentes 

secundários, como por exemplo, lipopolissacarídeo (LPS) ou bactérias intactas. 

Esta ação poderia ser efetivada pela ativação de fatores transcricionais nucleares 

(BATTLER et al., 1998) 

Trabalhos recentes têm dado grande ênfase a compostos bioativos de 

fungos, como: polissacarídeos, compostos fenólicos e proteínas com ação sobre o 

sistema imune e como potentes antioxidantes (SANTOS et al., 2004; CUI, KIM & 

PARK, 2005). Muitas espécies de fungos contêm uma grande variedade de 

moléculas varredoras de radicais livres ou espécies reativas do oxigênio molecular 

(ERMO) (LIU et al., 1997; MAU et al., 2002). 

1.3. Radicais livres 
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O estresse oxidativo, pode ser definido como um desequilíbrio entre 

espécies oxidantes e antioxidantes em favor dos oxidantes, potencializando e 

conduzindo a danos no organismo (AZZI, DAVIES, KELLY, 2004). Ele pode ser 

induzido por espécies reativas do oxigênio, acreditando-se ser o fator primário 

em várias doenças degenerativas, bem como no processo natural de 

envelhecimento (HALLLIWELL, GUTTERIDGE & CROSS, 1992). As espécies 

reativas do oxigênio molecular (ERMO) na forma de ânion superóxido (O2
-),

radical hidroxila (OH) e peróxido de hidrogênio (H2O2) são gerados pelo 

processo normal do metabolismo ou por fatores exógenos. Estes radicais podem 

facilmente iniciar a peroxidação de membranas lipídicas, acarretando no 

acumulo de peróxidos lipídicos provocando ações deletérias no organismo. Em 

condições fisiológicas, todo o oxigênio molecular captado nas mitocôndrias e 

processado na cadeia respiratória, tem o papel de transportar elétrons a nível 

celular. Somente 1% a 5% destes escapa formando oxirradicais. Portanto, a 

maioria dos radicais livres é derivada do metabolismo do oxigênio (BANERJEE 

et al., 2005).

Essas ERMOs são capazes de agredir uma grande variedade de 

biomoléculas (SINGH & RAIINI, 2004). Desta forma, podem ter um papel crítico 

sobre muitas doenças, como câncer (MARAMATSU, et al.; 1995), aterosclerose 

(STEINBERG, et al, 1989), úlcera gástrica (DAS, et al. 1997) e outras.

Os antioxidantes são substâncias que neutralizam ou previnem a oxidação 

de substratos oxidáveis. O aumento desses efeitos podem causar a varredura 

das ERMOs, ativando a bateria de proteínas detoxificantes ou prevenindo a 

geração desses radicais livres (HALLIWELL, GUTTERIDGE & CROSS,1992). 

26



Apesar da grande ação dos radicais livres nos sistemas biológicos, as 

células possuem uma maquinaria enzimática de combate à esses agressores, 

defendendo-se dos mesmos em duas linhas principais. A primeira seria como 

detoxificadora, aniquilando o agente agressor antes que cause a lesão. Nesta 

linha tem-se a ação da glutationa reduzida (GSH), superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), glutationa peroxidase (GSH-Px) e vitamina E. Na segunda linha 

a ação é de reparar a lesão ocorrida, sendo constituída pelo ácido ascórbico, 

glutationa redutase (GSH-Rd) e também pela GSH-Px (FERREIRA E 

MATSUBARA, 1997). O mecanismo de ação dessas enzimas e os cofatores 

necessários para sua ação estão demonstrados na figura 02. 

Glutationa
Peroxidase

(selênio)

Glutationa
Oxidada

Figura 02: Mecanismo de ação e cofatores necessários ás enzimas Superóxido dismutase, 

Catalase e Glutatina peroxidase. 

Todos os componentes celulares são suscetíveis à ação das ERMO, porém 

a membrana é um dos mais atingidos em decorrência da peroxidação lipídica, que 
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acarreta alterações na sua estrutura e permeabilidade (MELLO FILHO, HOFFMAN 

& MENEGHINI, 1983). Conseqüentemente, há perda da seletividade na troca 

iônica e liberação do conteúdo de organelas, como as enzimas hidrolíticas dos 

lisossomas, e formação de produtos citotóxicos (como o malonilaldeído), 

culminando com a morte celular. A lipoperoxidação também pode estar associada 

aos mecanismos de envelhecimento, de câncer e à exacerbação da toxicidade de 

xenobióticos (ROSS & MOLDEUS, 1991). Assim como na formação das ERMOs, 

nem sempre os processos de lipoperoxidação são prejudiciais, pois seus produtos 

são importantes na reação em cascata a partir do ácido aracdônico (formação de 

prostaglandinas) e, portanto, na resposta inflamatória. Todavia, o excesso de tais 

produtos pode ser lesivo (ROSS & MOLDEUS, 1991). Doenças como a 

aterosclerose pode ser resultante de um processo inflamatório crônico. Este 

processo pode ser iniciado e mantido pela oxidação de lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) da parede vascular (BASKIN, et al.; 2003). A aterosclerose é um 

processo multifatorial e muitos estudos vêm demonstrando um possível papel do 

óxido nítrico (NO) neste processo (BASKIN, et al.; 2003).

Não existe experimentalmente contruído um conceito para “antioxidante”, a 

menos que seja associado a noção do oxidante a ser neutralizado. Desta forma, o 

conceito de antioxidante in vitro poderia ser extendido a células, organismos, 

animais ou populações até que a evidência seja obtida. (AZZI, DAVIES, KELLY, 

2004)

Ahmad et al, 2005 afirmaram que os testes para verificação da ação 

antioxidante dos extratos realizados através de sistemas geradores de radicais in

vitro, são baseados quimicamente no comportamento que o sistema poderia 
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refletir in vivo, sendo assim, estes testes servem como bons indicadores do 

potencial antioxidante. 

A relação entre os processos de estresse oxidativo e a inflamação já foi 

largamente debatida. Foi relatado que o mediador inflamatório, TNF , estimula a 

produção de espécies reativas do oxigênio (ROS), incluindo íons superóxidos, 

radical hidroxila e peróxido de hidrogênio, numa grande variedade de tipos 

celulares (RAHMAN et al, 1998). Como exemplo, os extratos da planta Hedyotis

corymbosa utilizados no tratamento da úlcera e inflamação tem o seu potencial 

antiinflamatório relacionado á sua ação antioxidante (AHMAD et al, 2005). Alguns 

tipos de ROS podem funcionar como segundo mensageiros, ativando fatores 

transcricionais responsáveis pela regulação da expressão de moléculas de adesão 

e citocinas (KHAN et al, 1996). 

A migração dos leucócitos para o local da inflamação é um dos principais 

processos das reações inflamatórias. A interação de células envolvidas no 

processo inflamatório, como os leucócitos e macrófagos, com células endoteliais 

está relacionado as ligações entre receptores de superfície, como as selectinas, e 

os carboidratos (KALTNER, 1998; LASKY, 1995). 

Dados recentes demonstram que o reconhecimento de glucanas em células 

como os macrófagos e leucócitos são mediados por um receptor específico para 

estes polissacarídeos, denominado Dectina-1. Acreditava-se posteriormente a 

este fato que glucanas de origem fúngica como o zymosan, polissacarídeo rico em 

partículas de glicose e manose, tinham ligação mediada por um receptor de 

manose (BROWN et al, 2002). 
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1.4. Inflamação 

A inflamação ou flogose (do latim inflamare e do grego phlogos, que 

significa pegar fogo) é uma reação dos tecidos vascularizados ao agente agressor 

caracterizada pela saída de líquidos e de células do sangue para o interstício 

(PEREIRA E BOGLIOLO, 1998). As causas para as reações inflamatórias são 

muito variadas, entretanto os mecanismos de aparecimento são comuns. Pereira e 

Bogliolo (1998) classificaram-nas em causas endógenas e exógenas. As 

endógenas seriam aquelas derivadas de degenerações ou necroses tissulares e 

as derivadas de alterações na resposta imunológica (por imunocomplexo ou 

autoimune). Enquanto as exógenas poderiam ser atribuídas agentes físicos (calor 

e frio; eletricidade; radiações; sons e ultra-sons; magnetismo; gravidade; traumas 

mecânicos e atritos) e agentes Químicos (Inorgânicos e Orgânicos), ou até mesmo 

agentes Biológicos (Infecciosos ou Parasitários).

Muitas vezes, a inflamação pode ser caracterizada por um aumento 

substancial no infiltrado de células perivasculares. O extravasamento de leucócitos 

tem sido descrito como uma complexa seqüência de eventos de adesão e 

sinalização entre leucócitos e células endoteliais, havendo previamente a 

expressão de moléculas de adesão como E-selectinas, Molécula de adesão 

intracelular-1 (ICAM-1) e molécula de adesão de celúlas vasculares- 1 (VCAM-1). 

Esse aumento do exudato celular tem um papel primordial na liberação de 

mediadores da inflamação (FUCHS et al., 2001) 
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O óxido nítrico, um exemplo de mediador inflamatório, é uma molécula 

potencialmente tóxica que tem sido relacionada com vários processos 

fisiopatológicos (BRÜNE, et al, 1998). Entretanto, é necessário considerar que 

esta pequena molécula está envolvida numa grande variedade de funções vitais, 

dentre elas, manutenção inicial da vida, através do controle da circulação 

placentária, ou na indução das contrações uterinas no trabalho de parto, como 

também efeitos letais demonstráveis, por exemplo, no choque séptico. 

Vale ressaltar a ação do óxido nítrico como importante neurotransmissor 

com capacidade potencializadora, atuando na memória e no aprendizado. Além 

disso, ele possui ações endócrinas, autócrinas e parácrinas, se faz presente 

também na inflamação e nos mecanismos de autoimunidade (FILHO et al., 2000). 

Nas reações inflamatórias, o óxido nítrico medeia a ativação de citocinas, 

mudanças na permeabilidade vasculares do tecido inflamado, potencializa a ação 

do TNF-  e interleucina -1  pelos leucócitos e estimula a atividade angiogênica 

por monócitos humanos (RALTSON, 1997).

A molécula sinalizadora NO é produzida em um curto período de tempo 

variando de segundos a minutos em resposta a ativação da enzima NO sintetase 

endotelial (eNOS) ou da NO sintetase neuronal (nNOS). Em contraste, a NO 

sintetase induzível (iNOS) é estimulada após a ativação celular e produz NO após 

longos períodos de tempo (horas a dias). Diferenças entre a síntese curta e a 

constante estão relacionadas com as ações fisiológicas e patológicas do NO 

(KRÖNCKE, FESHEL & KOLB-BACHOFEN, 1998).
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Além disso, o NO reage com o superóxido para formar peroxinitrito, um 

potente agente da oxidação do LDL in vitro. Entretanto, estudos in vivo têm 

demonstrado que o NO pode exercer um papel anti-aterogênico, pois promove a 

agregação de plaquetas e supressão da proliferação da musculatura lisa, sendo 

também um potente mediador da resposta inflamatória (LEEUWENBURGH, et al. 

1997).

Uma das formas de induzir a produção de NO é através da transcrição do 

gene responsável pela síntese da iNOS, que pode ocorrer através da ativação do 

fator nuclear kapa B.  As vias de sinalização para ativação do fator NF- B são 

bastante diversificadas, podendo ser induzida por indutores extracelulares como 

citocinas, radicais livres e produtos virais ou bacterianos. Este fator transcricional é

fundamental na geração da resposta inflamatória pode ser translocado para o 

núcleo onde modula a expressão de uma variedade de genes incluindo citocinas, 

fatores de crescimento, proteínas de fase aguda, moléculas de adesão celular 

entre outros (CHEN, CASTRANOVA &SHUI, 2001).  Este fator de transcrição é 

importante no processo apoptótico. Sua estrutura consiste de 2 subunidades, 

sendo uma denominada de p50 e a outra de p65 conforme mostra a figura 3 

(CHEN, CASTRANOVA &SHUI, 2001; OELSCHLAGER, 2002). 
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Figura 03 : Via de sinalização da ativação do fator NF- B (CHEN, CASTRANOVA &SHUI, 

2001).

Os mecanismos da expressão da enzima iNOS está relacionado a diversos 

fatores coordenados podem levar à sua  indução sendo regulados 

principalmente a nível transcricional e pela ativação do NF- B (MORO et al, 

2005).

Nos últimos anos a sociedade tem priorizado aspectos ambientais, 

direcionando muitas pesquisas para a descoberta de novas substâncias bioativas 

33



que possam ser empregadas no manejo integrado de pragas e doenças, com 

menos efeitos negativos sobre o meio ambiente (CASTRO, 1989). 

Conseqüentemente, vários são os trabalhos que buscam tais substâncias nos 

fungos, os quais perfazem um grande número de espécies com potencial para a 

produção de metabólitos dotados de diversas atividades biológicas (PORTER & 

FOX, 1993).

Da totalidade de espécies fúngicas conhecidas, poucas são estudadas com 

relação à potencialidade de seus extratos como possíveis ferramentas para o 

desenvolvimento de fármacos, ou até mesmo, para seu uso na alimentação. A 

existência e o potencial uso de polissacarídeos presentes nesses organismos, fez 

com que eles tenham se tornado foco de novos estudos, a fim de elucidar com 

maior clareza os mecanismos pelos quais esses polímeros agem nos sistemas 

biológicos. Desta forma a mata atlântica e sua enorme biodiversidade de 

organismos, entre eles fungos ainda desconhecidos, possui altas potencialidades 

para o desenvolvimento e obtenção de novos compostos bioativos. 
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2.0. OBJETIVOS 

- Objetivo Geral 

Avaliar a potencialidade biológica dos extratos dos fungos Geastrum

saccatum e Polyporus dermoporus, através da sua ação antioxidante, 

antiinflamatória e citotóxica. 

- Objetivos específicos 

• Caracterizar parcialmente através de análises químicas e de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) os extratos dos fungos Geastrum saccatum e 

Polyporus dermoporus

• Verificar a ação desses extratos sobre a varredura de radicais superóxido e 

hidroxila in vitro 

• Avaliar a ação dos extratos sobre a peroxidação lípidica, utilizando 

microssomos de fígado de rato

• Avaliar a ação sobre a produção de NO e exudato celular em ratos com 

pleurisia induzida por carragenana e tratados pelos extratos 

• Verificar ação dos extratos de G. saccatum e P. dermoporus sobre a 

Reação de Hipersensibilidade por Contato (RHC) induzida por óleo de 

cróton em camundongos BALBc 

• Observar a ação citotóxica dos extratos de G. saccatum e P. dermoporus

em células mononucleares do sangue periférico 
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3.0. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Materiais 

3.1.1. Fungos 

Os extratos utilizados nesse estudo foram obtidos dos corpos de 

frutificação das espécies de fungos do filo  Basidiomycota Geastrum saccatum

e Polyporus dermoporus (Figura 04). 

 (Figura 04-A)     Figura (04-B)

Figura 04: Fungos do filo Basidiomycota . A: Polyporus dermoporus B: Geastrum saccatum

3.1.2. Animais 

A atividade antiinflamatória e antioxidante dos extratos dos fungos G.

saccatum e P. dermoporus foi avaliada utilizando-se ratos da linhagem Wistar 

com aproximadamente dois meses de idade, pesando entre 150 - 200g, obtidos 
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do biotério do Departamento de Bioquímica - UFRN. Para a atividade de 

hipersensibilidade por contato, foram utilizados camundongos da linhagem 

BALBc, mantidos no biotério do Departamento de Fisiologia-UFRN. Todos os 

animais utilizados na fase experimental foram mantidos em gaiolas individuais, 

submetidos à água e dieta ad libitum em condições controladas de iluminação 

(ciclo 12h claro/escuro) e temperatura constante a 25ºC. 

3.1.3. Outros Materiais

Ácido acético, acetona, metanol, etanol, n-butanol, cloreto de sódio, 

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

Janeiro, RJ, Brasil). 

Ácido sulfúrico e Tioglicolato de sódio da Merck (Darmstadt, 

Alemanha)

Hidroximetilamino metano, coomasie brilliant blue R 250 (Sigma 

Chemical Company, St. Louis, MO, EUA). 

1,2-diaminoetano, antrona, carbazol, ácido isobutírico, piridina, metil 

e tolueno da Aldrich Chemical Co. Inc. (Millwaukee, WI, EUA). 

Papéis Whatman n.º 1 e 3 MM foram obtidos da W & R Balston Ltd. 

(Maidstone, Inglaterra). 

Citrato de sódio, Cloreto de sódio, Cloreto de cálcio. 

Bacto-gelatin da Difco Laboratories 

Nitrato de Prata 

Nitrato redutase de  Aspergillus niger e NADPH (Sigma Aldrich, St. 

Louis, EUA) 
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Heparina sódica 5000UI/ml (Ariston) 

Brometo de cetiltrimetilamônio (CETAVLON) (Britsh Drug House 

Chemical Ltd.; Poole , Inglaterra) 

- D- Glucana (BiochemiKa) 

Reagente de Griess 

Ácido 2-tiobarbitúrico 98%, Óleo crotônico (C-6719), Áciodo 

ascórbico 99% (Sigma Aldrich) 

Cloridrato de Xilazina a 2% e Cloridrato de ketamina 5% (Köning do 

Brasil, Ltda) 

Sulfato de Ferro 

3.1.4. Aparelhos 

Além dos aparelhos usuais de laboratório podemos destacar: 

Agitador orbital mod. 255-B da FANEM Ltda. (São Paulo, SP, 

Brasil).

Banhos e estufas de temperatura constante da FANEM Ltda. (São 

Paulo, SP, Brasil). 

Bombas peristálticas Microperpex S mod. 2232 da LKB (Bromma, 

Suécia) e Econo Pump mod. EP-1 da Bio Rad Laboratories (Hercules, CA, 

EUA).

Centrífuga refrigerada RC 2-B da Ivan Sorvall Inc. (Norwalk, CO, 

EUA).

Centrífuga refrigerada CR 21 da Hitachi Koki Co. Ltd. (Tóquio, 

Japão).
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Espectrofotômetros Varian - Series 634 da Varian Techtron PPTY 

Ltd. (Springvale, Vico, Austrália) e Hitachi U-2000 (Tóquio, Japão). 

Espectrômetro de infravermelho modelo FT1 6PC da Perkin Elmer 

(EUA)

Evaporador rotatório Evapo-Mix da Buchler Instruments (Fort Lee, 

NJ, EUA). 

Medidor de pH, Orion Research model 701 A/ digital lonalyzer 

(Cambridge, MA, EUA) 

Fontes de corrente contínua regulável desenvolvidas pelo Dr. H. 

Rzeppa, Técnica Permatron Ltda. (São Paulo, SP,  Brasil). 

3.2. Métodos 

3.2.1. Obtenção dos extratos dos fungos Geastrum saccatum e 

Polyporus dermoporus 

A metodologia de extração dos polissacarídeos foi obtida a partir de 

modificações no método de Alquini et al, 2004. Para obtenção do extrato 

aquoso a partir das espécies escolhidas, os corpos de frutificação dos fungos 

foram lavados e dessecados a 40ºC, posteriormente foram pulverizados. Para 

a extração dos polissacarídeos utilizou-se 50g de tecido de cada espécie 

separadamente. A este pó foi adicionado 500ml de água destilada, 

permanecendo a mistura em banho-maria a 100º C por 3 h. O extrato aquoso 

foi tratado com 3 volumes de etanol resultando num precipitado que foi 

separado do sobrenadante por centrifugação (4680Xg por 20 min, a 25º C). O 
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precipitado obtido foi dessecado à vácuo e posteriormente solubilizado em 

diferentes concentrações (Figura 05). 

Fungos

50g pó

Extrato

Secagem à vàcuo 

Precipitado

Lavagem; secagem a 40ºC, 
pulverização

500ml água destilada, 
100ºC, 3h 

3v etanol 
8000rpm, 30 min 

Sobrenadante

Precipitado
alcoólico

Figura 05: Esquema de obtenção dos extratos de G.saccatum e P.dermoporus

3.2.2.  Análises Químicas 

A) Açúcares totais 

Açúcares totais foram determinados pelo método do fenol/ácido sulfúrico 

como previamente descrito (DUBOIS, 1956) empregando-se como padrão L-

galactose, sendo as leituras realizadas a 490 nm. 

B) Proteína 

O conteúdo de proteína foi determinado com o reagente de coomassie 

blue R segundo o método de Spector (1978) e a leitura realizada a 595 nm. 
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3.2.3. Composição Centesimal 

A determinação da composição centesimal dos corpos de frutificação 

dos fungos G. saccatum e P. dermoporus foi realizada através dos seguintes 

procedimentos:

A) Determinação da fração cinza 

A fração cinza foi determinada de acordo com o método gravimétrico 

segundo AOAC (1984) através da incineração da matéria orgânica total. 

Amostras de 2g do material foram pesadas em triplicatas, usando-se cadinhos 

de porcelana e previamente tarados e o material foi incinerado em bico de 

Busen até ponto de carvão; a seguir os cadinhos foram colocados em murfla a 

550ºC até adquirir cor uniforme (esbranqiçada) que vai do cinza ao branco, 

sem pontos de carvão. Os cadinhos são retirados da murfla quando a 

temperatura atinge 50ºC e colocados no dessecado para esfriar e 

posteriormente pesar. A diferença de peso encontrada nas amostras utilizadas 

após incineração, fornece o teor de cinzas. 

B) Determinação de Lipídeos

Os lipídeos foram quantificados segundo o método de Blihg & Dyer 

(1959). 3,0g da amostra em triplicata foram colocadas em erlenmeyer com 

rolha, sendo adicionada 10g de clorofórmio, 20ml de metanol e 8 ml de água 

destilada. Em seguida, os erlenmeyers foram arrolhados hermeticamente e 

colocados em agitador rotativo (rumbeira) durante 30 minutos. Após esse 

período são adicionados 10ml de clorofórmio e 10ml de sulfato de sódio a 

1,5%, os tubos foram arrolhados novamente e agitados durante 2 minutos e 
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deixados em repouso para separar as camadas. Foram retirados 13ml da 

camada inferior que continha clorofórmio e lipídeos para um tubo cônico de 

30ml com rolha esmerilhada e adicionado 1g de sulfato de sódio anidro. O tubo 

foi arrolhado e agitado  para remover os traços de água, o material foi filtrado e 

5ml do material filtrado transferido para um becker de 50ml previamente 

pesado e levado à estufa a 105ºC até completa evaporação do solvente, 

seguido de resfriamento em dessecador. Os beckers foram pesados e o 

percentual de lipídeos calculado a partir do teor encontrado nos 5ml, 

relacionados com o peso da amostra. 

3.2.4. Cromatografia Descendente em Papel 

A cromatografia dos produtos de hidrólise dos extratos será realizada no 

papel Whatman N°1 nos seguintes solventes (TREVELYAN,1950) 

Ácido isobutírico: amônia 1,0N (5:3) v/v; 

Butanol: Piridina: Água (2:3:1,5) v/v; 

3.2.5. Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

Os espectros de r.m.n. foram obtidos a 60ºC utilizando amostras 

dissolvidas em D2O. As análises de carbono 13 (C13) e os espectros de H1

foram realizadas em espectrômetro Varian Mercury 200 Magneto Oxford. 
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3.2.6. Atividade Antioxidante 

A) Ação dos extratos de G. saccatum e P. dermoporus na peroxidação 

lípidica

O processo de peroxidação lipídica pode ocorrer em membranas 

biológicas constituídas de ácidos graxos poliinsaturados reagentes ao oxigênio 

molecular, levando a produção de hidroperóxidos lipídicos e seus derivados. A 

peroxidação lipídica é mediada por radicais livres. Os hidroperóxidos lipídicos 

se acumulam na membrana inativando seus receptores e enzimas, 

prejudicando suas funções, levando à sua desestabilização e tornando-a 

permeável à íons. 

A.1. Preparação dos microssomos dos fígados de camundongos 

Para isolamento dos microssomos, camundongos BALBc do sexo 

masculino, com 8 a 12 semanas de idade, foram sacrificados por deslocamento 

cervical. Os animais foram submetidos a uma incisão à nível da cavidade 

abdominal para retirada do fígado, sendo este rapidamente homogeneizado em 

solução gelada de sacarose 0,25M e centrifugados a 500 rpm, 4ºC por vinte 

minutos. Dessa forma faz-se a precipitação do tecido, ficando os microssomas 

no sobrenandante. Então, o sobrenandante foi submetido a uma segunda 

centrifugação a 18500 rpm, durante 60min a 4ºC, sendo possível a precipitação 

dos microssomas. Essas organelas foram lavadas em solução gelada de 

cloreto de potássio 0,15M e estocadas a -20ºC (LIU et al, 1997).
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A.2. Peroxidação Lipídica 

Os microssomos estocados foram pesados e solubilizados em tampão 

fosfato de potássio (0,2M, pH7,4), na concentração de 300-400 g/ml. A esta 

solução foi adicionado 1,0 l de solução a 10mM de sulfato de ferro penta 

hidratado, 0,1mM de ácido ascórbico e os extratos dos fungos em diferentes 

concentações ( 50, 100, 200 e 300 g). Essa mistura foi incubada por 1h a 37ºC 

em banho-maria. 

Para cessar a reação adicionou-se 1ml da solução a 20% de ácido 

tricloroacético (TCA) e 1,5 ml da solução a 0,67% de ácido tiobarbitúrico (TBA). 

Posteriormente a solução foi aquecida a 100ºC por 15 minutos. O padrão não é 

adicionado o sulfato de ferro penta-hidratado e o ácido ascórbico, e nos 

controles não foram adicionados as amostras. A reação é detectada pela 

formação do complexo MDA-TBA, formado pelo malonildialdeído (MDA), 

composto intermediádio do processo de oxidação lipídica, e o ácido 

tiobarbitúrico (TBA) 

B) Inibição de radicais superóxido 

Os radicais superóxidos (ZHOU & ZHENG, 1991; LIU et al, 1997; 

ZHANG, et al, 2003) foram gerados em 3mL de tris-HCl (16mM, pH 8,0), que 

continham 78 M de NADH (forma reduzida), 50 M de Nitroblue Tetrazolium, 

10 M de Phenazin Methosulfate e concentrações variadas de polissacarídeos 

(0,067-0,267mg/ml). A reação de cor dos radicais superóxidos e Nitroblue 
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Tetrazolium foi detectada por monitoramento da absorbância à 560nm. O 

controle não tinha NADH, e ele foi substituído pelo tris-HCl. 

C) Inibição de radicais hidroxila 

Os radicais hidroxilas foram gerados por uma modificação do método de 

Smirnoff e Cumners (1989) em fosfato de sódio (150mM, pH 7,4), que continha 

10mM de FeSO4.7H2O, 10mM de EDTA, 2mM de salicilato de sódio, 200 L de 

H2O2 30%. A solução foi incubada à 37°C por 1h, e  a reação detectada por 

monitoramento da absorbância à 510nm. No controle o H2O2 foi substituído 

pelo tampão fosfato. 

A percentagem da atividade antioxidante das amostras será avaliada de 

acordo com a seguinte fórmula (ZHANG et al, 2003): Taxa de Inibição (%) = (A0

- A)/(A0 - Ae) x 100%, onde A0 é a absorbância do sistema gerador de radicais 

livres, A é a absorbância da amostra padrão, Ae é a absorbância do controle. 

3.2.7. Avaliação da ação dos extratos de G. saccatum e P. dermoporus

em um modelo de pleurisia induzida por carragenana 

Os ratos foram anestesiados utilizando-se  cloridrato de xilazina e 

cloridrato de ketamina e submetidos a um incisão na pele à nível do sexto 

espaço intercostal. Os músculos subjacentes foram dissecados e 0,2 ml de 

solução salina (grupo controle) ou 0,2 ml de carragenana 1% (demais grupos) 

foram injetadas na cavidade pleural.Neste experimento, foram formados 6 

grupos (n=5): 
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Grupo 01:Controle – solução salina (NaCl 0,9%); 

Grupo 02: Carragenana 1%; 

Grupo 03: Animais tratados com extratos de P. dermoporus a 30mg/kg 

Grupo 04: Animais tratados com extratos de G. saccatum a 30 mg/kg 

Grupo 05: Animais tratados com extratos de P. dermoporus a 50mg/kg 

Grupo 06: Animais tratados com extratos de G. saccatum a 50 mg/kg 

Para os grupos 03, 04, 05 e 06, os animais foram tratados por via 

intraperitonial, onde foram aplicados os extratos na concentração de 30mg/kg e 

50 mg/kg de animal, uma hora antes da injeção da carragenana. 

Após 4h da injeção de salina ou carragenanas, os animas são 

sacrificados por deslocamento cervical. A cavidade torácica foi cuidadosamente 

aberta e a cavidade pleural foi lavada com 2 ml de solução salina contendo 

heparina (5 U/ml) e indometacina (10 g/ml). O exudato e a solução usada para 

lavar a cavidade pleural foram removidas por aspiração (seringa). O exudato 

que foi contaminado com sangue, foi descartado. O exudato que foi 

contaminado com sangue, foi descartado. O número de leucócitos no exudato 

coletado, foi submetido a coloração de Türck , responsável pela coloração do 

número total de leucócitos, onde estes foram então contados em câmara de 

Neabauer.

3.2.8. Avaliação dos teores de Nitrato / Nitrito 

A produção de nitrito e nitrato, um indicador da síntese de NO, foi 

medido no sobrenadante como previamente descrito (CUZZOCREA et al., 

1998). Primeiramente, o nitrato no exudato foi reduzido a nitrito pela incubação 
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com a enzima nitrato redutase (670 um/ml), na presença de NADPH (160 M) à 

temperatura ambiente por 3h. Após esse tempo, a concentração de nitrito foi 

medida pela reação de Griess, pela adição de 100 l desse reagente para 100 

l da amostra. A densidade ótica à 540 nm foi medida usando-se um leitor de 

ELISA. As concentrações de nitrito foram calculadas comparando-se a 

densidade ótica das amostras com soluções padrão de nitrito de sódio 

preparado em solução salina. 

3.2.9. Reação de Hipersensibilidade por Contato 

Foram utilizados camundongos da linhagem BALBc com 2 meses 

de idade. Os animais foram divididos nos seguintes grupos, cada um contendo 

5 animais: 

Grupo 01: solução salina (controle negativo) 

Grupo 02: sem tratamento (controle positivo) 

Grupo 03: Geastrum 10mg/kg

Grupo 04: Geastrum 30 mg/kg 

Grupo 05: Geastrum 50 mg/kg 

Grupo 06: Polyporus 10mg/kg 

Grupo 07: Polyporus 30mg/kg 

Grupo 08: Polyporus 50mg/kg 

Todos os animais foram sensibilizados pela injeção cutânea de 50 l de 

óleo de cróton, veiculado por acetona e água (4ml de acetona+ 1ml de óleo de 

oliva+ 125 L de óleo crotônico) no raspado abdominal. A reação de 

hipersensibilidade por contato foi desencadeada seis dias após a 

47



sensibilização, quando aos animais foram administrados 50 L da solução óleo 

crotônico (4,75 ml de acetona+ 0,25 ml de água+ 50 L de óleo crotônico), por 

aplicação subcutânea na porção inferior da orelha direita. A espessura da 

orelha de cada animal será medida com paquímetro, antes e 24 horas após 

administração. A RHC é apresentada como um aumento da espessura da 

orelha após o desafio destes animais pelo óleo crotônico, para isto os 

resultados serão expressos nos valores obtidos 24 horas após o desafio menos 

os valores das medidas obtidas antes dos animais serem desafiados. 

(TUBARO et al., 1985). 

Para os animais dos grupos 03 a 08, os extratos aquosos de fungos 

foram administrados. Esses tratamentos foram dados por via intravenosa, 

através da veia caudal 24 horas depois que os animais forem desafiados.

A espessura da orelha direita dos animais foi novamente medida 24 

horas após os tratamentos. A ação destes compostos foi analisada mediante a 

redução da espessura da orelha direita dos animais. Estes resultados são 

observados através da diferença entre os valores obtidos para a RHC e as 

medidas obtidas após a dose dos tratamentos (10-50 mg/Kg). 

3.2.10. Exames histológicos 

Para os exames histológicos, biopsias de lungs foram feitas com o 

tecido retirado da orelha após a indução da reação de hipersensibilidade por 

contato, com o controle positivo óleo crotônico,  e dos animais tratados com os 

extratos dos fungos. O tecido foi fixado em formaldeído 10% por 5 dias, 

embebido em parafina e seccionado. As secções foram coradas em 

hematoxilina e eosina. (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 1995).
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3.2.11. Avaliação Citotoxicidade dos extratos 

A) Isolamento das células mononucleares do sangue periférico 

O sangue venoso foi coletado em presença de heparina, e processado 

após a coleta. O sangue é diluído com o mesmo volume de solução salina 

estéril, e então a ele é adicionado Phycoll isopaque (HISTOPAQUE-1077) na 

proporção de 3ml para cada 5 ml de sangue heparinizado. Essa mistura foi 

posteriormente submetida á centrifugação a 1450g por 30 minutos à 

temperatura de 25ºC. As células mononucleares do sangue periférico são 

aspiradas cuidadosamente e transferidas para um novo tubo, sendo as demais 

porções descartadas. 

É adicionado ás células 20ml do meio RPMI a 4ºC, essa suspensão foi 

centrifugada a 1400-1600g por 15 minutos a 4ºC, sendo esse procedimento 

repetido por duas vezes. Posteriormente, retira-se o sobrenadante e adiciona-

se ao precipitado 2ml de RPMI. Uma alíquota de 10 l dessa suspensão é 

misturada a 40 l de solução de Turck, corante que possibilita a visualização ao 

microscópio para que as células sejam contadas em câmara de Neubauer. 

Após a contagem das células uma alíquota da suspensão é retirada e ajustada 

a concentração com RPMI, de modo que a solução final possua 1X 106

células/ml.

B) Tratamento das células com os extratos 

As células foram plaqueadas em placas de 96 poços, contendo 

1x106células /poço. As concentrações dos extratos dos fungos foram 

preparadas a partir de soluções estoques estéreis, sendo diluídas de forma 
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seriada em meio RPMI-1640, obtendo-se o volume final de 100µl em cada 

poço, desta forma as concentrações finais forma de 0,5; 1,0 e 1,5 µg/ml (ALI et 

al, 1996). Posteriormente, foi adicionado o corante MTT, devidamente 

dissolvido em tampão PBS a 5mg/ml, sendo filtrado e esterilizado (10µl de MTT 

pata cada 100µl de meio). As placas foram mantidas em atmosfera úmida a 5% 

de CO2 na temperatura de 37ºC durante 4h. As células vivas têm a propriedade 

de converter o MTT em um composto de colaração azul, denominado de 

formazan. Após decorrido o tempo necessário para reação,  foi adicionado 

álcool isopropílico em meio de ácido clorídrico  em cada poço, com o objetivo 

de solubilizar os cristais de formazan. As leituras foram realizadas em leitor de 

ELISA a 540nm e 620nm (MOSMANN, 1983). 

3.2.13. Análise estatísticas 

Para análises estatísticas dos modelos experimentais de inflamação e 

citotoxicidade foram utilizados os testes de análise de variância ANOVA com 

nível de significância de p< 0,001 e p> 0,5 e Teste de Tukey- Kramer, para 

determinar que grupos diferem entre os valores obtidos para os grupos controle 

e experimental (comparações múltiplas). 
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4.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Composição centesimal dos cogumelos 

A composição centesimal dos tecidos dos cogumelos G. saccatum e P.

dermoporus podem ser visualizados na tabela 02. Os resultados dessas 

análises demonstraram altos teores de carboidratos (43,5% e 41,8%) e 

proteínas (44,8% e 41,4%) para G. saccatum e P. dermoporus,

respectivamente.

Por outro lado, Mizuno et al., (1995) analisando esta mesma espécie de 

cogumelo cita teores da ordem de 38-45 % para carboidratos, 40-45% para 

proteínas.

O teor de lipídios foi da ordem de 1,58 e 1,66 para G. saccatum e P.

dermoporus, respectivamente, sendo superiores aos citados por Demiate 

(2003) que afirma ter encontrado um teor de cinzas de 7,75% e 0,89% de 

lipídeos no fungo Agaricus blazei. A composição centesimal deste mesmo 

fungo cultivado em meio de cultura apresentou também, altos teores de 

proteínas (39,8%) e carboidratos (45,22%) (DEMIATE, 2003). 

Além destes constituintes, os fungos apresentam ainda fenóis e 

micronutrientes como minerais e vitaminas. 

51



TABELA 02: Componentes químicos dos extratos dos fungos G. saccatum e P. dermoporus

Fungos

Carboidratos

(%)

Proteínas

(%)

Lipídios

(%)

Cinzas

(%)

G.saccatum 43,5 41,8 1,58 13,5

P. dermoporus 44,8 41.4 1,66 10,8

4.2. Análises químicas dos extratos dos fungos

Existem diversos relatos da extração dos constituintes de fungos. 

Kawagih et al., 1989 afirmaram que a extração de seus constituintes pode ser 

feita com hidróxido de sódio. Outros tipos de extração/fracionamento são 

realizados por precipitação com etanol ou metanol (KYSILKA & WURST, 

1990).

Neste trabalho, optou-se pela extração com água quente e posterior 

precipitação com etanol por ser uma forma eficiente, bastante relatada pela 

literatura e de baixo custo (CARBONERO, et al, 2002; PEREYRA et al, 2003; 

ALQUINI, et al, 2004). As análises químicas dos extratos destas duas espécies 

de fungos demonstraram altos teores de carboidratos (44% e 64,8%) e baixos 

teores de proteínas (7,7% e 1%) para os extratos de G. saccatum e P.

dermoporus, respectivamente (Figura 06). 
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Dentre as substâncias bioativas dos cogumelos estão os polissacarídeos 

denominados de -D-glucanas e também glicoproteínas. As -D-glucanas são 

constituintes naturais da parede celular de bactérias, fungos e plantas, diferindo 

entre si pelo tipo de ligações e ramificações características, que lhes conferem

estruturas específicas e ações biológicas distintas. Portanto, a característica 

estrutural é um fator fundamental para a ação das -D-glucanas no  sistema 

imunológico (BROWN, 2003). 
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Figura 06: Percentual dos constituintes proteínas e carboidratos dos extratos de fungos G.

saccatum e P. dermoporus.

As -D-glucanas podem ser solúveis em água originando frações neutras e 

ácidas, ou insolúveis em água contendo maiores proporções de proteínas 

(proteoglucanas ou glicoproteínas), ou quitina, sendo neste caso necessário 

soluções alcalinas para serem extraídas (ASPINALL, 1982). 

Heteropolissacarídeos, glicoproteínas e proteoglucanas são geralmente frações 

insolúveis em água contendo -D-glucanas com outros açúcares como xilose, 
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manose, ácido urônico, maior quantidade de proteínas, e RNA que também 

podem possuir atividade biológica (MIZUNO et al., 1981; MIZUNO et al, 1982). 

Com o objetivo de caracterizar os açúcares constituintes dos 

polissacarídeos extraídos dos fungos, foram realizadas cromatografias em 

papel.

4.3. Cromatografia descendente em papel 

A cromatografia descendente em papel é uma técnica que objetiva 

analisar qualitativamente os monossacarídeos presentes nas amostras em 

estudo. Por conta da aparente labilidade dos extratos, foram realizadas 

hidrólises em ampolas seladas, contendo a amostra na mesma proporção para 

uma solução de HCl 4N, mantidas em banho-maria a 100ºC em diferentes 

tempos, verificando-se desta forma, se o tempo de hidrólise interfere de alguma 

forma na separação dos monossacarídeos. Observamos que o tempo de 

hidrólise de 2 h é adequado para G. saccatum e 1 h para P. dermoporus.

Tempos maiores de hidrólises podem levar a formação de alguns derivados de 

açúcares como lactonas, as quais migram acima dos açúcares. 

As cromatografias foram realizadas em diferentes sistemas de solventes, 

conforme já citado em Materiais e Métodos. Foi demonstrado que os 

polissacarídeos que compõem os extratos de G. saccatum são compostos 

prioritariamente por glicose e galactose. Enquanto que em P. dermoporus estes

se compõem prioritariamente de glicose e menor quantidade de galactose 

(Figura 07). Embora contenham galactose fazendo parte de sua estrutura estes 

açúcares são denominados de glucanas.
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Vinagradov & Wasser (2005) em estudos realizados com Inonotus levis

isolaram uma fração polimérica de um polissacarídeos que continha na 

extremidade não redutora ácido glucurônico ligado a moléculas de galactoses 

metiladas. Um outro polímero co-extraído apresentava resíduos de manose 

fosforilados.

A habilidade de polissacarídeos bioativos, assim como, de 

polissacarídeos ligados às proteínas, em modular a resposta imune pode ser 

atribuída à diversidade estrutural destes compostos (LIU & OOI, 2000). Dentre 

as biomoléculas existentes os polissacarídeos apresentam altíssimo potencial 

biológico por conta dos diversos tipos estruturais apresentados pelos mesmos.

P2h

Gl 2h 

G2h

Gli

Man

Gal

Xil

Ac. Gli 

Fuc

Fuc
Xil

P1h P2hMan
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FIGURA 07: Cromatografia descendente em papel dos hidrolisados dos extratos de 
G.saccatum (GS) e P. dermoporus (PD), utilizando como padrão monossacarídeos.  A: 
solvente Butanol: Piridina: água (2:3:1,5 v/v); B: solvente Isobutiríco: hidróxido de amônia 1,0N 
(5:3 v/v), onde G1h: extratos de G. saccatum com hidrólise de 1h; G2h: extratos de G.

saccatum com hidrólise de 2h; P1h: extratos de P. dermoporus com hidrólise de 1h; P2h: 
extratos de P. dermoporus com hidrólise de 2h; Fuc: Fucose; Ac. Gli: ácido glicurônico; Xil.: 
xilose; Gal.: galactose; Man.: Manose; Gli.: Glicose 
4.4. Análises de espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 
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A análise da espectroscopia de r.m.n. de extratos de fungos demonstrou 

presença de uma relativa simplicidade, quando comparados a espectros de 

substancias oriundas de algas marinhas, esse fato se deve ao tipo de 

polissacarídeo, glucanas, presente nesses organismos. 

Carbonero, et al (2002) relataram que uma característica peculiar dos 

espectros de -(1 3) glucanas, é a presença de pelo menos seis sinais de 

magnitude similar (110-60 ppm). As figuras 08 e 09, ilustram os espectros 

r.m.n. de C13 dos extratos de Geastrum saccatum e Polyporus dermoporus,

respectivamente, e apresentou o mesmo perfil de sinais químicos citados por 

Carbonero. Nesta mesma figura, pode-se observar a presença de apenas um 

sinal na região anomérica, a 103,5 ppm em G. saccatum e a 103,2 ppm em P.

dermoporus, sendo estes característicos da configuração  (YALIN, 

YUANJIANG & CUIRONG, 2005). Outros sinais importantes nos espectros 

apresentados são aqueles na região de 60-80 ppm, onde estão relacionados à 

C2, C3, C4, C5 e C6 desse carboidrato (GONZAGA et al, 2005). É relatado que 

sinais presentes na faixa de 75.6 ppm correspondem ao C3 ligados a resíduos 

de 4)- -D- Glc-(1  (YALIN, YUANJIANG & CUIRONG, 2005). 

Observa-se ainda que o espectro dos extratos de G. saccatum possuem 

sinais na região de 28,5 a 33,0 ppm. Gonzaga et al (2005) relataram que a 

presença de sinais adicionais entre 20- 40 ppm poderiam sugerir a presença de 

uma estrutura característica do complexo glucana- proteína. 

O espectro de 1H de ambos extratos mostra sinais na região anomérica 

a 4-6 ppm. Nos espectros apresentados sinais a 4.1 a 4.6 ppm corresponde a 

presença de -glucana (GONZAGA et al., 2005, KAWAGISHI et al., 1990). 
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Segundo Silvesiten et al., 1994 a região entre 1.4 a 2.5 ppm estão relacionadas 

á estrutura glucana-proteína. 
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Figura 08: Espectro de r.m.n. C13 dos extratos de G. saccatum
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Figura 09: Espectro de r.m.n. C13 dos extratos de P. dermoporus



Figura 10: Espectro de r.m.n. H1 dos extratos de G. saccatum
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Figura 11: Espectro de r.m.n. H1 dos extratos de P. dermoporus



4.5. Atividade Antioxidante 

Os radicais derivados do oxigênio, gerados por vários processos de 

oxido-redução, podem agir de forma danosa em várias enzimas que agem 

como protetoras do estresse oxidativo tais como: superóxido dismutase, 

catalase e glutationa peroxidase. Desta forma, agente antioxidantes são de 

fundamental importância para a proteção do organismo contra o estresse 

(ELLNAIN-WOJTASZEK, KRUCZYNSKI, KASPRZAK, 2003). 

Os radicais superóxidos foram gerados em um sistema de metassulfato 

de fenazina-NADH, estando em contato com diferentes concentrações dos 

extratos testados (ZHOU & ZHENG, 1991; LIU, et al, 1997; ZHANG, et al, 

2003). Os resultados foram expressos em taxa de inibição, conforme já descrito 

no item 3.2.7. A figura 12 mostra a taxa de inibição de radicais superóxido. 

Observa-se nesta mesma figura que para ambos os extratos testados, a taxa 

de inibição é inversamente proporcional ao aumento de concentração do 

composto agindo assim, de forma dose-dependente.

Extratos de polissacarídeos dos fungos Ganoderma lucidum e Grifola

umbellata possuem alta atividade varredora de radicais superóxido. Esta 

atividade dos extratos polissacarídicos geralmente, é dependente da porção 

peptídica presente na forma de um complexo polissacarídeo-peptídeo (LIU, 

OOI & CHANG, 1997). Por exemplo, tem-se o lentinano e o esquizofilano, que 

contém poucos traços de peptídeos nas suas amostras polissacarídicas não 

tendo quase nenhum efeito na varredura de radicais superóxidos. Entretanto, 

extratos polissacaridícos que possuem relações mais baixas entre 
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polissacarídeos/ peptídeos, como dos fungos Ganoderma lucidum e Grifola

umbellata, possuem forte atividade varredora (LIU, OOI & CHANG, 1997). 

Tsiapali et al., 2001 relataram que as (1 3)- -D glucanas possuem 

fraca atividade antioxidante e que o fato destes compostos terem atividades 

verredora (scanveger) não poderia por si só explicar sua ação na modulação 

da resposta inflamatória. Por outro lado, os resultados do trabalho de Toklu et 

al., 2006 comprovaram que as glucanas desempenharam um papel importante 

no estresse oxidativo dos tecidos danificados de ratos. Os autores afirmam 

ainda que, além das propriedades imunomoduladoras, as glucanas teriam ação 

antioxidante. A ação imunomoduladora das -glucanas é também explicada 

pela reversão da ação oxidante em ratos nos quais foram induzidos choque 

séptico. Os níveis de TNF-  foram diminuídos quando estes animais foram 

tratados com glucanas (SENER et al, 2005). 
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Figura 12: Efeito inibitório de Radicais Superóxidos por extratos dos fungos Geastrum

saccatum e Polyporus dermoporus.
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A formação de radicais hidroxilas (OH) nos sistemas biológicos ocorre 

não enzimaticamente e necessita da presença de ferro ou de metais de 

transição. A reação do O2 com o H2O2 sem catalisadores é muito lenta, porém é 

acelerada in vivo particularmente com o ferro (BULKLEI, 1983) 

A proteção contra os radicais OH pode ocorrer por duas vias: a primeira 

é através da enzima superóxido dismutase e enzimas que removem o H2O2,

impedindo que o O2 e o H2O2 alcancem os locais onde estão os complexos 

metabólicos. A segunda forma é através de agentes quelantes, estes, retiram 

os metais dos locais sensitivos, tornando-os inativos. (HALLIWELL, 

GUTTERIDJE & BLAKE, 1985). Apesar de haver uma compreensão de como 

ocorre o sistema de defesa contra radicais livres, especialmente superóxido e 

hidroxila, os mecanismos pelos quais atuam os compostos de fungos de 

origem polissacarídica ainda não são bem compreendidos (LIU, OOI & 

CHANG, 1997). 

Neste trabalho, os resultados obtidos para a inibição da formação de 

radicais hidroxilas demonstraram que os extratos analisados agem de forma 

dose-dependente. Esta ação inibitória é diretamente proporcional ao aumento 

da concentração (Figura 13). Observa-se analisando esta figura que 100% de 

inibição dos radicais hidroxilas ocorreu com 0,26 mg/ml. 
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Figura 13: Efeito inibitório de Radicais Hidroxila por extratos dos fungos Geastrum saccatum e 
Polyporus dermoporus.

O processo de peroxidação lipídica envolve a formação e propagação de 

peróxidos lipídicos, com a ação eventual nos lipídios das membranas celulares, 

produzindo compostos secundários nos microssomos com o malonildialdeído 

(MDA) (ZHANG et al, 2003). Combinando-se ao sistema gerador de 

peroxidação lipídica o ácido tiobarbitúrico (TBA), observa-se uma reação de 

condensação, produzindo um intermediário MDA-TBA, com coloração rosa, 

que pode ser quantificado por espectrofotometria a 532 nm (WEI et al, 2003; 

JANERO, 1990). 

Os extratos dos cogumelos utilizados neste trabalho, quando testados 

foram eficientes na inibição da peroxidação lipídica, variando de 18,66 a 

36,68% de inibição nos extratos de G. saccatum e 24,25 a 42,91% para P.

dermoporus. Confirmando desta forma, a sua ação antioxidante. A figura 14 

mostra que esta inibição foi mais acentuada para os extratos de P.
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dermoporus; este fato pode ser relacionada a ação mais efetiva deste extrato 

sobre o sistema de varredura de radicais hidroxila, pois esse radical é um dos 

mais reativos.
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Figura 14: Inibição da peroxidação lipídica em microssomos de fígado de ratos pelos extratos 
dos fungos Geastrum saccatum e Polyporus dermoporus.

A avaliação do IC50 (dose necessária para inibir  50% dos radicais livres 

ou para prevenir a peroxidação lipídica) da ação dos extratos demonstrou que 

para os radicais superóxido, os extratos de G. saccatum e P. dermoporus

atingiram IC50 nas concentrações de 0,037 e 0,040 mg/ml, respectivamente. 

Para a inibição dos radicais hidroxilas o valor do IC50 para esses extratos foi de 

0,173 e 0,139 mg/ml (Tabela 05). Na peroxidação lipídica os extratos testados 

não atingiram o IC50 em nenhuma das concentrações testadas. 
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Tabela 03: Valores de IC50 para os extratos dos fungos testados contra varredura de radicais 

superóxido e hidroxila. 

Fungos

IC50  R. Superóxido

(mg/ml)

IC50 R. Hidroxila 

(mg/ml)

G. saccatum 0,037 0,173

P. dermoporus 0,040 0,139

4.6. Pleurisia

A injeção intrapleural de carragenana é uma das formas de indução do 

processo inflamatório e com o progresso deste processo ocorre a liberação de 

células, as quais se tornam numerosas com o decorrer da inflamação 

(FUJISAWA et al., 2005).

A inflamação nas vias respiratórias envolvem vários mediadores 

inflamatórios incluindo histaminas, tromboxano A2 (TXA2), leucotrienos, 

citocinas T helper 1 (Th1) e T helper 2 (Th2), eotaxina e óxido nítrico (EUM et 

al, 2003; SCHEERENS et al, 2002) 

A ação dos extratos sobre a pleurisia induzida por carragenana foi 

testada em duas diferentes concentrações, em diferentes grupos de animais, 

conforme já descrito. Os animais tratados receberam o tratamento com os 

extratos, por via intraperitonial, uma hora antes da aplicação da carragenana. 

Através do lavado pleural coletado foi realizada a contagem do número global 

de células e dosagem dos teores de óxido nítrico.
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Com relação à contagem do número total de células observou-se a 

presença de intenso infiltrado de células polimorfonucleares no líquido pleural 

coletado. O controle positivo (animal tratado com carragenana) apresentou um 

aumento de células da ordem de 3230 ± 185,29 células/ mm3 de líquido pleural. 

Quando os animais foram tratados com 30 mg/kg dos extratos, esse número foi 

da ordem de 1375 ± 70,53 células/ mm3 nos animais tratados com G.

saccatum, que corresponde a uma redução de 57,4% do aumento de células 

decorrentes da ação da carragenana.

Para os animais tratados com os extratos de P. dermoporus esse

número corresponde a 242 ± 28,43 células/ mm3, ou seja, uma redução de 

92,5% do aumento de células (Figura 15).

Aumentando-se a concentração do tratamento com os extratos de G.

saccatum para 50 mg/kg, observou-se em relação ao controle positivo (2154 

±170,88 células/ mm3) uma redução no número de células do exudato da 

ordem de 43%.

O tratamento com P. dermoporus nesta mesma concentração, 

apresentou 634 ±132,28 células/ mm3, ou seja, uma redução da ordem de 

70,6% do número de células no exudato pleural (Figura 15).

A análise estatística desses dados mostra que eles são extremamente 

significantes (P<0,001). O teste Tukey-Kramer mostrou que a diferença 

observada entre os grupos estudados e o grupo controle e entre os dois grupos 

testes foi altamente significativa (P<0,001).
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Figura 15: Contagem do número global de células do lavado pleural de ratos Wistar com
pleurisia induzida por carragenana, e tratados previamente com os extratos de G. saccatum e 
P. dermoporus (P< 0,001), onde G.S 30: Animais tratados com extratos de G. saccatum a 30 
mg/kg; G.S 50: Animais tratados com extratos de G. saccatum a 50 mg/kg; P.S 30: Animais 
tratados com os extratos de P. dermoporus a 30 mg/kg; P.S 50: Animais tratados com os 
extratos de P. dermoporus a 50 mg/kg. 

A injeção de carragenana no espaço pleural induziu ao surgimento de 

um processo inflamatório nesta região levando a infiltração de leucócitos na 

cavidade pleural. Estas células induzem a liberação de um dos principais 

mediadores inflamatórios das vias respiratórias: o óxido nítrico (NO).

Neste trabalho, a cavidade pleural foi lavada e o exudato plasmático 

resultante foi heparinizado com o objetivo de se quantificar os teores de 

leucócitos presentes no líquido pleural e quantificação dos níveis de NO2/NO3.

A Figura 16 mostra os teores de nitrito/nitrato produzidos após administração 

da carragenana e a ação da administração prévia dos extratos de G. saccatum

e P. dermoporus na concentração de 30mg/ kg e 50 mg/kg. Nesta mesma 

figura, observa-se que os extratos de G. saccatum e P. dermoporus

demonstraram redução significativa dos teores de NO2/NO3, (P<0.001) quando 

comparados ao controle (carragenana), segundo os testes ANOVA e Tukey-
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Kramer O controle positivo deste experimento, carragenana, gerou, 23,92 

1,79 nmol de nitrato/nitrito. Nos animais tratados com G. saccatum esse valor 

corresponde a 18,41  1,02 nmol, e no grupo Polyporus os valores são da 

ordem de 7,48  0,44 nmol de nitrato/ nitrito.

Aumentando-se a concentração dos extratos, (Figura 16) observa-se 

que os extratos de G. saccatum e P. dermoporus demonstraram redução 

significativa dos teores de NO2/NO3 (P<0.001) quando comparados ao controle 

(carragenana). Os animais tratados com G. saccatum apresentaram teores de 

14,53  4,63 nmol de nitrato/nitrito. No grupo tratado com P. dermoporus esses 

valores foram da ordem de 7,30  1,36 nmol de nitrato/ nitrito. 
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Figura 16: Dosagem dos teores de NO (NO2/NO3) no lavado pleural de ratos Wistar com 
pleurisia induzida por carragenana, e tratados previamente com os extratos de G. saccatum e 
P. dermoporus (***P< 0,001 e ** P> 0,5), onde G.S 30: Animais tratados com extratos de G.

saccatum a 30 mg/kg; G.S 50: Animais tratados com extratos de G. saccatum a 50 mg/kg; P.S 
30: Animais tratados com os extratos de P. dermoporus a 30 mg/kg; P.S 50: Animais tratados 
com os extratos de P. dermoporus a 50 mg/kg. 
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4.7. Avaliação dos extratos dos fungos na Reação de Hipersensibilidade 

por contato (RHC) 

As reações de hipersensibilidade por contato são consideradas 

respostas alérgicas, e como tal, a sua resposta imune é disparada 

independente da via de apresentação de antígenos pela indução de 

mediadores pró-inflamatórios e citocinas que recrutam e ativam células T 

(KONDO et al, 1998).

O óleo de cróton é considerado um bom indutor do processo 

inflamatório (SANTOS, 2004) e pode ser obtido comercialmente, sua extração 

se dá a partir das sementes da planta Codiaeum variegatum, cujo principio 

ativo o alcalóide crotina, pode provocar afecções de pele e mucosa, problemas 

gastrointestinais, respiratórios, cardio-vasculares, metabólicos, neurológicos, 

entre outros (SANCHEZ, 1998). Desta forma, este composto é utilizado de 

forma eficaz no desencadeamento da resposta imunológica em animais, 

produzindo edema, calor e rubor, características essas que segundo Pereira e 

Bogliolo, 1998, são sinais cardinais do processo inflamatório. 

No experimento em questão, os animais que receberam os tratamentos 

experimentais foram observados em três momentos distintos: antes da 

aplicação do óleo de cróton (animal normal), após a aplicação do óleo de 

cróton (animal sensibilizado) e após o tratamento (animal tratado). Desta forma, 

foram obtidas três medidas diferentes da espessura do edema de orelha. Os 

animais foram tratados a três diferentes concentrações dos extratos das duas 

espécies de fungos (10, 30 e 50 mg/kg). 
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Os extratos dos fungos testados responderam de formas semelhantes. 

Os extratos de Geastrum. saccatum  reduziram 60,4% do edema quando 

aplicados na concentração de 10mg/kg (Figura 17), sua resposta foi 

aumentada com o aumento da concentração, e a 30 mg/kg a redução do 

edema foi de 76,2% (Figura 18). Entretanto, aumentando-se ainda mais a 

concentração, observou-se uma ineficácia do tratamento, havendo redução de 

apenas 21,3% do edema não sendo significativo em relação ao controle 

positivo (Figura 19), sendo assim, percebe-se que a resposta atua de maneira 

ótima em menores concentrações.

Os extratos de Polyporus dermoporus a 10mg/kg reduziram 65,6% do 

edema (Figura 17), 58,3% a 30mg/kg (Figura 18) e 55,7% a 50mg/kg (Figura 

19). A redução foi extremamente significativa, com relação ao controle positivo, 

nas três concentrações estudadas, entretanto, há uma diminuição gradativa da 

resposta com o aumento da concentração do tratamento. Observando de forma 

similar a G. saccatum que não existe uma dose-dependência da resposta 

antiinflamatória neste modelo. 
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FIGURA 17: Ação dos extratos em RHC induzida por óleo de cróton em camundongos BALBc, 
e tratados na concentração de 10mg/kg. Os dados apresentados foram expresso em média ± 
SD. Os níveis de significância entre as amostras foram analisados segundo análise de 
variância (ANOVA) utilizando como base p< 0,001 indicando significância. 
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FIGURA 18: Ação dos extratos em RHC induzida por óleo de cróton em camundongos BALBc, 
e tratados na concentração de 30mg/kg. Os dados apresentados foram expresso em média ± 
SD. Os níveis de significância entre as amostras foram analisados segundo análise de 
variância (ANOVA) utilizando como base p< 0,001 indicando significância 
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FIGURA 19: Ação dos extratos em RHC induzida por óleo de cróton em camundongos BALBc, 
e tratados na concentração de 50mg/kg. Os dados apresentados foram expresso em média ± 
SD. Os níveis de significância entre as amostras foram analisados segundo análise de 
variância (ANOVA) utilizando como base p< 0,001 indicando significância. 
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4.8.  Análises Histológicas 

As análises histológicas do pavilhão auricular dos animais demonstraram 

que aqueles que receberam apenas solução salina (controle negativo) e 

coradas com HE mostraram ausência de reação inflamatória (Figura 20-A). As 

lâminas dos animais que foram sensibilizados com óleo de cróton (controle 

positivo) apresentaram intenso infiltrado celular, característico de reação 

inflamatória (Figura 20-B) 

Nas figuras 21, 22 e 23 observam-se os efeitos dos extratos de G.

saccatum e P. dermoporus nos grupos dos animais tratados em concentrações 

de 10, 30 e 50mg/kg, respectivamente. Pode-se notar que as diferenças 

histológicas são visíveis, principalmente, quanto ao grau de infiltrado celular do 

tecido analisado, sendo estas diferenças facilmente constatadas. Pode-se 

perceber ainda, que a estrutura geral do tecido e o recrutamento de células 

para o local da inflamação sofreram uma diminuição nas três concentrações 

dos tratamentos testadas, entretanto, para os extratos de G. saccatum e P.

dermoporus a ação foi mais eficiente nas concentrações mais baixas (Figura 

21-A).
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  (A)       (B)

FIGURA 20: Análises histológicas (HEX200) do pavilhão auricular dos grupos controle. A- 
Controle negativo (salina) ; B- Controle Positivo (óleo de cróton). 

  (A)       (B)

FIGURA 21: Análises histológicas (HEX200) do pavilhão auricular dos grupos tratados a 
10mg/kg. A- Tratados com os extratos de G. saccatum, B- Tratados com os extratos de P.

dermoporus.
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(A)       (B) 

FIGURA 22: Análises histológicas (HEX200) do pavilhão auricular dos grupos tratados a 
30mg/kg. A- Tratados com os extratos de G. saccatum, B- Tratados com os extratos de P.

dermoporus.

  (A)       (B)

FIGURA 23: Análises histológicas (HEX200) do pavilhão auricular dos grupos tratados a 
50mg/kg. A- Tratados com os extratos de G. saccatum, B- Tratados com os extratos de P.

dermoporus.

76



4.9. Citotoxicidade

Os testes de citotoxicidade são baseados na capacidade que as células 

possuem de converter os sais tetrazolium (MTT), em um composto de 

coloração azul denominado formazan. Apenas as células vivas possuem essa 

capacidade (MOSMANN, 1983). A avaliação da transformação do MTT em 

formazan em células mononucleares do sangue periférico se dá através de 

leitura em ELISA a 540 e 620 nm. 

A incubação das células com os extratos resultou na observação de uma 

citotóxico moderada para os extratos de G. saccatum quando comparados ao 

controle (P< 0,01). Apesar de citotóxicos, esses extratos não atingiram o IC50,

ou seja, nestas concentrações eles não são capazes de matar a metade das 

células inserida nos poços (Figura 24). As células incubadas com os extratos 

de P. dermoporus não mostraram diferença quantitativa significante em relação 

ao controle (P< 0,01). 

Os resultados sugerem que a citotoxicidade dos extratos de G. saccatum

podem estar relacionados ao fato desses extratos, em uma determinada 

concentração, de serem menos eficientes na redução da quantidade de óxido 

nítrico (Figura 16). Vale lembrar que o potencial citotoxico de uma determinada 

substância pode ser resultante de uma massiva formação de NO, tendo como 

conseqüência a apoptose, o que justificaria seu potencial antitumoral (BRÜNE, 

KNETHEN, SANDAU, 1998). 

77



0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.5 1 1.5

g

D
.O

. Controle

Geastrum

Polyporus

***

**

FIGURA 24: Efeito dos extratos sobre a transformação do MTT em formazan em células 
mononucleares do sangue periférico. Os dados apresentados foram expressos em média ± SD. 
Os níveis de significância entre as amostras foram analisados segundo análise de variância 
(ANOVA) utilizando como base p< 0,001 (**) e p< 0,5 (*) indicando significância 
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Neste trabalho, foram testadas atividades farmacológicas com suas 

prováveis aplicações terapêuticas de extratos dos fungos citados. As análises 

químicas parciais demonstraram que estes extratos são compostos 

prioritariamente por polissacarídeos, sendo por tanto, considerados extratos 

polissacarídicos, compostos basicamente por unidade de glicose. Trabalhos 

recentes demonstraram que extratos solúveis em água e o precipitado 

etanólico obtido a partir dos corpos de frutificação do fungo Coriolus versicolor 

apresenta prioritariamente polissacarídeos (74%) compostos por unidades de 

glucose, galactose, manose, xilose e fucose, com total de proteínas chegando 

a 4,1% (JEONG et al, 2004). 

A avaliação dos extratos de G. saccatum e P. dermoporus utilizados 

nesse trabalho, sobre a ação imunomodulatória demonstraram que estes 

extratos possuem características de compostos anti-inflamatórios, por 

diminuírem o número de células recrutadas para o local da inflamação e, 

consequentemente, reduzindo no local afetado a quantidade de óxido nítrico 

(potente mediador inflamatório). 

As vias antiinflamatórias possuem proteínas que minimizam a 

quimiotaxia de leucócitos (STURN et al, 2003) e suas interações com células 

endoteliais (ISOBE et al, 2001), por supressão da apoptose (CHENG et al 

,2003; JOYCE et al, 2001) e por reduzirem a expressão de citocinas 

(OELSCHLÄGER et al, 2002; YASUI et al, 2001; OKAJIMA, 2001).

Observa-se que na resposta inflamatória aguda pode haver a suspensão 

das vias anticoagulantes naturais por consumo, inativação proteolítica ou 

regulação da expressão das proteínas envolvidas nas mesmas (OPAL & 

ESMON, 2003). 
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Por se tratar de um extrato polissacarídico, onde foi comprovada a 

existência de proteínas, Liu, Ooi & Chang (1997) relataram que extratos 

polissacarídicos de diversas espécies de basidiomicetos têm suas atividades 

antioxidantes mais exacerbada na presença de proteínas. A avaliação dos 

espectros de RMN e dosagens químicas, demonstraram que os extratos de G.

saccatum e P. dermoporus são formados por um complexo glucana- proteína.
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5.0. CONCLUSÕES 

As análises químicas e a espectroscopia de RMN dos extratos obtidos 

dos fungos G. saccatum e P. dermoporus  demostraram que estes são 

compostos principalmente por polissacarídeos do tipo - glucanas 

unidos a porções protéicas, formando um complexo glucana- proteína. 

A ação das glucanas desses fungos sobre a varredura de radicais 

superóxido demonstrou que a taxa de inibição é inversamente 

proporcional ao aumento de concentração do composto agindo assim, 

de forma dose-dependente. Para a varredura de radicais hidroxila 

observou-se que as glucanas analisadas agem de forma dose-

dependente, sendo sua ação inibitória é diretamente proporcional ao 

aumento da concentração. 

Na varredura de radicais superóxidos, as glucanas de G. saccatum e P.

dermoporus atingiram IC50 nas concentrações de 0,037 e 0,040 mg/ml, 

respectivamente. Para o IC50 com relação a varredura de radicais 

hidroxila, esses valores são respectivamente da ordem de 0,173 e 0,139 

nos extratos de G. saccatum e P. dermoporus.

As glucanas desses fungos têm sua atividade antioxidante confirmada 

pela inibição da peroxidação de lipídeos de membrana de microssomos 

de fígado de rato.

A ação das glucanas como antiinflamatórias se mostrou eficiente nos 

modelos testados.

A análise dos cortes histológicos do pavilhão auricular dos animais 

utilizados nos experimentos de RHC demonstrou que a diminuição do 
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número de células polimorfonucleares no local da inflação, acompanha a 

diminuição do edema nos animais que foram tratados com as glucanas, 

reforçando a ação antiinflamatória desses compostos (P< 0,001).

A atividade antiinflamatória dessas glucanas pode estar relacionada 

possivelmente ao seu potencial antioxidante. 

  As glucanas de G. saccatum quando testadas sobre a viabilidade de 

células mononucleares do sangue periférico, demonstraram ação 

moderadamente citotóxica (P< 0,5), fato que não é apresentado para as 

glucanas de P. dermoporus (P<0,01).
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