
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Caracterização química de heterogalactanas parcialmente metiladas 

isoladas dos basidiomas de Grifola frondosa e Pleurotus ostreatus 

Gracy Kelly Faria Oliveira
1
* (PG), Andrea C. Ruthes

2
 (PG), Philip A. J. Gorin

2
 (PQ), Marcello Iacomini

2 

(PQ), Elaine R. Carbonero
1
 (PQ). * e-mail: gkfaria@hotmail.com 

1 
Departamento de Química, Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão, Catalão-GO, 75704-020, Brasil.  

2 
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, 81531-980, Brasil. 

Palavras Chave: Grifola frondosa, Pleurotus ostreatus, heterogalactanas, prospecção química. 

Introdução 

Os cogumelos representam uma importante 
fonte e ainda pouco explorada de potentes produtos 
farmacológicos, como os carboidratos. Estima-se 
que existam 140.000 espécies de cogumelos, porém 
apenas 10% foram identificadas. Destas, 2.000 são 
comestíveis e apenas 700 são conhecidas pelas 
suas propriedades medicinais, provavelmente 
devido à carência de estudos que comprovam o 
potencial destes organismos. Dentro deste contexto, 
os cogumelos representam uma fonte alternativa, 
para isolamento de polissacarídeos, pois, além de 
apresentarem altos teores, estes organismos 
apresentam polímeros com uma ampla diversidade 
estrutural. Trabalhos preliminares evidenciam que 
há uma correlação entre a estrutura e os efeitos 
farmacológicos destes carboidratos, sendo assim, o 
conhecimento da estrutura química fina desses 
polímeros torna-se imprescindível quando se deseja 
aplicá-los para fins terapêuticos

1
. Diante do exposto, 

neste estudo buscamos realizar a prospecção 
química dos polissacarídeos de P. ostreatus e G. 
frondosa, visando à aplicabilidade dessas moléculas 
e apoiando o seu uso como terapias. 

Resultados e Discussão 

Os heteropolissacarídeos em estudo foram 
obtidos dos basidiomas de P. ostreatus e Grifola 
frondosa via extrações aquosas a frio (~4 ºC) e 
purificados, sucessivamente, por técnicas de 
congelamento/degelo e precipitação com solução de 
Fehling.  

Os insolúveis complexos cúpricos (precipitados 
de Fehling: PF-Po e PF-Gf, respectivamente) 
obtidos das duas espécies em estudo apresentaram 
altos teores de galactose (Gal), sugerindo a 
presença de heterogalactanas. A fração PF-Po 
apresentou-se homogênea, no entanto, para a 
fração PF-Gf foi necessário uma etapa adicional de 
purificação (diálise em membrana de 500 kDa “cut 
off”), a qual originou uma fração homogênea (EPF-
Gf).  

A fração PF-Po apresentou como composição 
monossacarídica Man (manose: 27,7 %), 3-O-Me-
Gal (3-O-metil-galactose: 15,7 %) e Gal (galactose: 
54,0 %), enquanto que, a fração EPF-GF mostrou 
além destes constituintes (Man: 22,5 %; Gal: 42,7 % 
e 3-O-Me-Gal: 7,4 %), 17,6 % de fucose (Fuc).  

 

 
O espectro de RMN-

13
C da heterogalactana de  

P. ostreatus apresentou sinais na região anomérica 
correspondentes aos terminais não redutores de  
β-Manp (δ 104,4) e às unidades de α-Galp e 3-O-
Me-α-Galp 2,6-di-O- (δ 101,5; 101,1 e 101,0) e 6-O-
substituída (δ 100,8;100,7) da cadeia principal. Os 
sinais de C-6 substituídos em δ 69,40; 69,82 e 69,80 
sugerem a presença da ligação glicosídica do tipo 

(16). O sinal observado em δ 79,8 refere-se ao  
C-2 de α-Galp e 3-O-Me-α-Galp 2,6-di-O-
substituídas, confirmando a substituição em O-2 por 
β-Manp. Sinais em δ 59,0; 59,4 confirmam a 
presença do grupo –CH3 na molécula, juntamente 
com o sinal em δ 81,7 referente ao C-3 substituído 
das unidades de 3-O-Me-α-Galp.  

O espectro de RMN-
13

C da fração EPF-Gf 
apresentou sinais de C-1 correspondentes aos 

terminais não redutores de -Manp (δ 105,1; 105,0), 

às unidades de -Fucp 3-O-substituídas (δ 104,2; 
104,1) e às unidades de α-Galp e 3-O-Me-α-Galp 6-
O- e 2,6-di-O-substituídas (δ 101,1-100,6) da cadeia 
principal. Os sinais na região de δ 80,8 a 80,3 são 
correspondentes aos C-2 e C-3 substituídos das 
unidades de α-Galp e α-Fucp, respectivamente. Os 
sinais de C-6 das unidades de Fucp e de Galp e/ou 
3-O-Me-α-Galp foram observados em δ 18,5; 18,4 e 
δ 70,4; 69,6;69,5;69,4, respectivamente. 

Conclusões 

A partir das espécies em estudo, foram 

isolados dois heteropolissacarídeos parcialmente 

metilados. Estes apresentaram similares cadeias 

principais, compostas por -Galp e 3-O-Me--Galp 

ligadas (16), as quais se encontram parcialmente 

substituídas em O-2, principalmente, por terminais 

não redutores de -Manp (P. ostreatus) ou pelo 

dissacarídeo 3-O--D-manopiranosil--L-

fucopiranosil (G. frondosa). No entanto, análises de 

metilação, degradação parcial de Smith e RMN-2D 

estão sendo realizadas com o intuito de obter a 

estrutura química fina destes heteropolímeros. 
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