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Introdução 

Muitas culturas em todo o mundo reconhecem que 

extratos de certos cogumelos podem ter inúmeras 

atividades benéficas para a saúde
1
. Estas práticas 

formam a base dos modernos estudos científicos 

referentes às propriedades medicinais dos fungos, 

onde um grande número de moléculas ativas, 

incluindo substâncias antitumorais, têm sido 

identificadas em muitas espécies de cogumelos. 

Dentre estas, destacam-se os polissacarídeos, os 

quais podem ser isolados do corpo de frutificação 

(cultivo em substratos), do esclerócio, do micélio ou 

de exopolissacarídeos provenientes das culturas em 

laboratório. Sendo assim, o objetivo principal deste 

trabalho consiste na elucidação estrutural e 

avaliação das possíveis aplicações dos 

polissacarídeos presentes em B. edulis (“Porcini”). 
Cabe ressaltar que o interesse no estudo de 

cogumelos deste gênero deve-se à escassez de 

estudos relacionados à elucidação das estruturas 

polissacarídicas destes fungos silvestres. 

Resultados e Discussão 

Os basiodiomas liofilizados do cogumelo B. edulis 
foram deslipidificados com EtOH sob refluxo, 
durante 6 horas. Com a finalidade de obter os 
polissacarídeos, os basidiomas deslipidificados 
foram extraídos, sucessivamente, com água 
destilada a 100ºC por 6 h (x 6) e KOH (1 e 30%) a 
100ºC por ~6h (x6), sendo os extratos 
polissacarídeos obtidos separados dos materiais 
residuais por centrifugação. Os extratos aquosos e 
alcalinos resultantes foram neutralizados, dialisados, 
concentrados em rotaevaporador e os 
polissacarídeos precipitados por adição de excesso 
de EtOH (3:1; v/v), os quais foram coletados por 
centrifugação, dialisados e liofilizados (frações HW, 
K1 e K30, respectivamente). A fração HW (16,4 g) 
mostrou-se composta principalmente por fucose 
(8,7%), manose (21,0%), galactose (25,7%) e 
glucose (39,7%).  Esta foi submetida ao tratamento 
de purificação por congelamento e degelo, 
resultando em uma fração solúvel (SHW) e outra 
insolúvel em água fria (PHW). A fração SHW 
apresentou-se heterogênea quando analisada por 
 

 

 

HPSEC, sendo submetida à diálise em membrana 

com limite de exclusão de 1000 kDa, originando 

uma fração retida e outra eluída, denominadas 

MRSHW e MESHW, respectivamente. A partir da 

fração retida foi isolada e caracterizada, através de 

análises de RMN-
13

C, metilação, HPSEC-MALLS e 

oxidação com periodato de sódio, uma β-glucana 

(13) e (16), e da fração eluída foi obtida um 

heteropolissacarídeo composto principalmente por 

galactose, manose e fucose, caracterizado 

estruturalmente com o auxílio das técnicas citadas 

anteriormente. 

Os extratos alcalinos (K1 e K30) foram 

primeiramente submetidos ao processo de 

fracionamento por congelamento e degelo, 

resultando frações solúveis (SK1 e SK30, 

respectivamente) e insolúveis em água fria (IK1 e 

IK30, respectivamente). A fração SK1 apresentou 

um perfil heterogêneo por HPSEC-MALLS, portanto 

esta foi submetida a processos adicionais de 

purificação por precipitação com solução de Fehling 

e diálises em membranas. As frações obtidas a 

partir dos extratos alcalinos estão sendo analisados 

estruturalmente. 

Conclusões 

A partir do extrato aquoso obtido dos basidiomas do 

cogumelo comestível Boletus edulis foi isolada e 

caracterizada uma -glucana ramificada contendo 

ligações glicosídicas do tipo (13) e (16) e uma 

fucomanogalactana contendo uma cadeia principal 

formada por unidades de α-Galp (16) ligadas, as 

quais encontram-se parcialmente ramificadas em O-

2, principalmente, pelo dissacarídeo 3-O-α-D-Manp-

α-L-Fucp. 
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