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Introdução 

Nas últimas décadas, os cogumelos vêm sendo 
extensivamente estudados, devido principalmente, 
ao interesse medicinal que é atribuído à presença 
de carboidratos que atuam como modificadores de 
resposta biológica. Dentre os inúmeros cogumelos 
medicinais, o fungo Grifola frondosa, popularmente 
conhecido como “Maitake”, tem sido cultivado e 
comercializado, principalmente, na China, Japão e 
outros países asiáticos devido às suas propriedades 
terapêuticas (atividade antitumoral

1
, antioxidante

2
, 

entre outras). A partir dos basidiomas e dos 
exopolissacarídeos e micélios, obtidos por cultivo 
submerso, foram isolados vários carboidratos 

bioativos, sendo a β-glucana (13) e (16), 
denominada grifolana, a mais importante devido a 
sua ação imunomoduladora

3
. Tendo em vista que 

alguns fatores como, a linhagem, substrato e 
condições de cultivo, podem influenciar na 
composição química destes polímeros, o presente 
trabalho teve como objetivo a elucidação estrutural 
dos polissacarídeos do micélio de G. frondosa, a fim 
de garantir a eficácia e segurança deste cogumelo, 
o qual vem sendo cultivado no país. 

Resultados e Discussão 

Com a finalidade de obter os polissacarídeos do 
micélio de Grifola frondosa, estes foram submetidos 
à extração aquosa a 4ºC, sendo o extrato obtido, 
após precipitação com EtOH (3:1;v/v) e diálise, 
purificados através dos processos de 
congelamento/degelo e precipitação com solução de 
Fehling (x3). A fração insolúvel em Fehling 
(PF3SCW) apresentou como principais 
monossacarídeos fucose (Fuc: 17,1%), manose 
(Man: 27,5%), galactose (Gal: 21,7%) e 3-O-metil 
galactose (3-O-Me-Galp: 23,2%; confirmado pela 
presença dos fragmentos m/z 130 e 190, após 
redução com NaB

2
H4 e acetilação), sugerindo a 

presença de uma fucomanogalactana parcialmente 
metilada. O espectro de RMN-

13
C (Figura 1) desta 

heterogalactana apresentou sinais de C-1 
correspondentes aos terminais não redutores de 
Manp (δ 104,9) e Galp (δ 103,4), às unidades de 
Fucp 3-O-substituídas (δ 103,2) e às unidades de 3-
O-Me-α-Galp e α-Galp 6-O- e 2,6-di-O-substituídas 
(δ 100,8 e 101,0) da cadeia principal. As ligações 

glicosídicas do tipo (12) e (1→6) das unidades de 
3-O-Me-α-Galp e α-Galp da cadeia principal foi 
sugerida pela presença dos sinais em δ 80,6; 80,4 e 

δ 70,2; 69,5, respectivamente. Os sinais em δ 59,1; 
59,4 e δ 81,9 (C-3 substituído) confirmam a 
presença do grupo -CH3 presente na posição O-3 
das unidades de 3-O-Me-α-Galp. Os sinais de C-3 

substituídos e de C-6 da -Fucp foram observados 
em δ 81,2 e 18,4, respectivamente. 

 Os resultados de metilação estão de acordo com 
as análises espectroscópicas, sendo observados, 
principalmente, os derivados parcialmente O-
metilados correspondentes aos terminais não 
redutores de Manp (2,3,4,6-Me4Man, 22 %), Fucp 
(2,3,4-Me3-Fuc, 3 %) e de Galp (2,3,4,6-Me4Gal, 9 
%) e às unidades de α-Galp e 3-O-Me-α-Galp da 
cadeia principal 6-O-(2,3,4-Me3Gal) e 2,6-di-O-
substituídas (3,4-Me2Gal). A presença de unidades 
de Fucp 3-O-substituídas foi confirmada pelo 
derivado 2,4-Me2Fuc (16%).  De acordo com os 
resultados obtidos, a fucomanogalactana isolada 
apresenta uma cadeia principal constituída por 3-O-

Me-α-Galp e α-Galp ligadas (16), as quais 
encontram-se parcialmente substituídas em O-2, 
principalmente, por terminais não redutores de Manp 
e Galp e pelo dissacarídeo 3-O-D-manopiranosil-L-
fucopiranosil. 
 
Figura 1. RMN-

13
C da fração PF3SCW (D2O a 

50°C). 

    

Conclusões 

A partir do micélio de G. frondosa foi isolada uma 
fucomanogalactana altamente ramificada, distinta 
daquela observada nos basidiomas deste fungo. 
Análises adicionais estão sendo realizadas com a 
finalidade de elucidar quimicamente sua estrutura 
fina, visto que este tipo de heterogalactana não tem 
sido descrita.  
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