
 
 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

Caracterização química e bioatividades de cogumelos 

comestíveis  

 

 

Dissertação de Mestrado em Bioquímica 

 

 

 

Diana Patrícia Fernandes Almeida 

 

 

Orientador: Prof. Doutora Amélia Maria Lopes Dias da Silva 

Coorientador: Prof. Doutor Fernando Hermínio Ferreira Milheiro Nunes 

 

 

 

 

Vila Real, 2020 





 
 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

Caracterização química e bioatividades de cogumelos 

comestíveis  

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Bioquímica 

 

 

Diana Patrícia Fernandes Almeida 

 

 

Orientador: Prof. Doutora Amélia Maria Lopes Dias da Silva 

Coorientador: Prof. Doutor Fernando Hermínio Ferreira Milheiro Nunes 

 

 

 

 

Composição do Júri: 

Professora Doutora Lucinda Reis  

Professor Doutor Dario Santos  

Professora Doutora Fernanda Cosme  

Professora Doutora Amélia Silva 

 

Data: 14/01/2020 

Classificação: 18 valores  

 

Vila Real, 2020 



 



 
 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Eu, Diana Patrícia Fernandes Almeida, declaro, sob compromisso de honra, que este 

trabalho foi elaborado como dissertação original para o efeito de obtenção do grau de 

Mestre em Bioquímica. Todas as contribuições não originais foram devidamente 

referenciadas com identificação da fonte.  

 

          

        ____________________________________________________________________ 

(Diana Patrícia Fernandes Almeida) 

 

 

Vila Real, 14 Janeiro de 2020 

 



 



III 

Agradecimentos 

À Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e à Direção de Curso aos quais 

agradeço por tornarem esta dissertação possível. Agradecer também ao CITAB e CQ-

VR e ao Projeto FUNGITECH –Tecnologia e inovação na cadeia de produção do 

shiitake e de outros cogumelos com valor nutracêutico e medicinal. 

Um enorme obrigado à minha orientadora, Professora Doutora Amélia Silva por 

ter disponibilizado os meios para que todo o trabalho se concretizasse, por toda a ajuda, 

pelo aconselhamento constante e por toda a paciência. Pela leitura crítica a este relatório 

e pelas correções/sugestões para melhoria do mesmo. 

Ao meu coorientador, Professor Doutor Fernando Nunes por toda a ajuda e 

conhecimento, um muito obrigado. 

Aos meus pais e avó, o agradecimento mais importante por terem permitido que 

tudo isto fosse possível, por todo o apoio ao longo destes anos. Um enorme obrigado! 

À Rita, por todo o apoio a quem eu desejo o melhor. Um grande obrigado. 

Ao meu namorado Carlos pelo enorme apoio durante todo o meu percurso 

académico. Desejo-te o maior sucesso do mundo. 

A todos, um enorme obrigado. 





V 

Resumo 

Durante séculos, os cogumelos fizeram parte da dieta de muitas populações de 

culturas variadas, devido às suas propriedades medicinais e nutricionais. Eles são 

considerados produtos alimentares saudáveis, uma vez que são constituídos 

principalmente por fibras e têm baixos conteúdo em gorduras tendo baixo valor 

calórico. Em geral, os cogumelos também possuem na sua constituição açúcares, ácidos 

gordos, polissacarídeos e vários outros componentes nutricionais. Esses compostos, 

especialmente os polissacarídeos, têm alto valor medicinal e são responsáveis por 

diversas atividades biológicas, tais como efeitos anti-tumorais, imunomoduladores, 

antioxidantes, anti-hipercolesterolémicos, antivirais, antibacterianos, hepatoprotetores e 

antidiabéticos. 

Lentinula edodes, também designado shiitake é um pequeno género de cogumelo 

pertencente à família Marasmiaceae e ordem Agaricales, sendo o segundo cogumelo 

mais produzido no mundo. Foi o cogumelo usado neste estudo e é utilizado como 

modelo para investigar as propriedades funcionais dos cogumelos e tem demonstrado 

uma boa atividade no tratamento de vários tumores e infeções. 

O objetivo deste estudo foi determinar a composição química dos extratos 

aquosos e hidroetanólicos, bem como sua bioatividade. 

Dois extratos foram obtidos a partir de material seco previamente dividido em três 

grupos (cogumelos inteiros, chapéus e pés de cogumelo): um extrato aquoso, com água 

e a elevadas temperaturas, e um extrato hidroetanólico. Os extratos foram caracterizados 

para obter o teor total de fenólicos, orto-difenóis e flavonóides, tendo-se verificado que 

não apresentaram diferenças significativas entre os dois métodos de extração, e ambos 

os extratos apresentaram baixa concentração de compostos fenólicos. A análise por 

HPLC-DAD não revelou a presença de nenhum composto fenólico. Por análise de 

HPAEC-PAD revelou, após hidrólise ácida dos extratos, que estes eram 

maioritariamente constituídos por glucose, seguido de galactose. 

O ensaio de scavenging dos radicais ABTS•+, hidroxilo e óxido nítrico foi 

realizado para avaliar a atividade antioxidante. Observou-se baixa capacidade de 

scavenging dos radicais ABTS•+, sem diferenças significativas entre as extrações aquosa 

e hidroetanólica, e não se observaram atividades de scavenging dos outros dois radicais. 

A bioatividade dos extratos foi avaliada em três linhagens celulares: HepG2, 

Caco-2 e RAW 264.7. Foi observada uma diminuição na proliferação celular, a 
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concentrações mais altas, por exposição aos extratos brutos. Os dados obtidos por 

citometria de fluxo permitiram concluir que na presença de t-BOOH, os extratos são 

capazes de combater sua atividade oxidante, embora não totalmente, protegendo as 

células de stress oxidativo, exceto no ensaio de peroxidação lipídica onde não se 

observaram diferenças em relação ao controlo. 

Em relação à avaliação de inibições enzimáticas pelos extratos, podemos concluir 

que os extratos brutos inibem a atividade da elastase em quase 100% e podem ser 

excelentes candidatos como produtos naturais para incluir em cosméticos da gama 

antienvelhecimento. 

Todos os extratos mostraram-se imunomoduladores, pois induzem a produção de 

NO isoladamente e, na presença de LPS, atuaram como anti-inflamatórios, diminuindo 

a produção de NO estimulada por LPS. 

A ação anti-proliferativa, dos extratos, foi avaliada por citometria de fluxo 

calculando a percentagem de células em cada fase do ciclo celular. Através da análise 

da distribuição das células, observou-se um no geral um aumento da % de células em 

G0/G1 indicando cell-cycle arrest em G0/G1. 

Concluindo, os cogumelos shiitake são detentores de propriedades bioativas 

relevantes, salientando-se a imunomoduladora, a anti-tumoral e as propriedades anti-

envelhecimento, fazendo deste alimento um alimento funcional com características que 

os incluem no grupo de alimentos nutracêuticos e cosmecêuticos.  

 

Palavras-chave: Bioquímica; Lentinula edodes; shiitake; extratos; caracterização 

química; citotoxicidade; anti-inflamatório; ciclo celular; atividade antioxidante; 

citometria de fluxo. 
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Abstract 

For centuries, mushrooms have been part of the diet of many populations of 

varied cultures due to their medicinal and nutritional properties. They are considered 

healthy food products as they are constituted mainly by fibres and are low in calories 

and fat. In general, mushrooms also have in its constitution sugars, fatty acids and 

polysaccharides, and various phytochemicals with nutritional value. These compounds, 

specially polysaccharides, have high medicinal value and are responsible for several 

biological activities, such as anti-tumor, immunomodulatory, antioxidant, anti-

hypercholesterolemic, antiviral, antibacterial, hepatoprotective and antidiabetic effects. 

Lentinula edodes, shiitake is a small genus of mushroom belonging to the family 

Marasmiaceae and order Agaricales, being the second most produced mushroom in the 

world. It was the mushroom used in this study and is used as a model for investigating 

the functional properties of mushrooms and has shown good activity in the treatment of 

various tumors and infections. 

The aim of this study was to determine the chemical composition of aqueous and 

hydroethanolic extracts, as well as their bioactivity. 

Two extracts were obtained from dry material previously divided in three groups 

(full mushrooms and mushroom caps and stems): an aqueous extract, using water and 

high temperatures, and an hydroethanolic extract. The extracts were characterized 

concerninf their total phenolic, ortho-diphenols and flavonoids content, which showed 

no differences between extractions methods, and showed a small concentration of 

phenolic compounds. HPLC-DAD analysis did not reveal the presence of any phenolic 

compound. HPAEC-PAD analysis revealed, after acidic hydrolysis of the extracts, that 

they were mostly composed of by glucose, followed by galactose. 

The scavenging of ABTS•+, hydroxyl and nitric oxide radicals was performed to 

evaluate antioxidant activity. Low scavenging ability of ABTS•+ radicals was observed, 

with no significant differences between aqueous and hydroethanolic extractions, and no 

scavenging activities of the other two radicals were observed. 

The bioactivity of the extracts was evaluated in 3 cell lines: HepG2, Caco-2 and 

RAW 264.7. A decrease in cell proliferation was observed at higher concentrations in 

the crude extracts. Data from flow cytometry allowed us to conclude that in the 

presence of t-BOOH, the extracts are able to counter its oxidant activity, although not 
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totally, protecting the cells against oxidative stress, except in lipid peroxidation assay 

where no differences were observed, comparing to control. 

Regarding the evaluation of enzymatic inhibitions by the extracts, we can 

conclude that our crude extracts inhibit elastase activity by almost 100% and may be 

excellent candidates to natural products included in anti-aging cosmetics. 

All extracts were shown to be immunomodulatory, since they per se induce NO 

production and, in the presence of LPS, they act as anti-inflammatory, decreasing the 

LPS-stimulated NO production. 

The antiproliferative action of the extracts was evaluated by flow cytometry, 

calculating the percentage of cells in each phase of the cell cycle. Cells distribution 

analysis shows an increase of cell percentage in G0 / G1 phase, indicating cell-cycle 

arrest. 

 In conclusion, shiitake mushrooms have relevant bioactive properties, especially 

immunomodulatory, anti-tumor and anti-aging properties, making this food a functional 

food with characteristics that include them in the nutraceutical and cosmeceutical food 

group. 

 

Keywords: Biochemistry; Lentinula edodes; shiitake; extracts; chemical 

characterization; cytotoxicity; anti-inflammatory; cell cycle; antioxidant activity; flow 

cytometry. 
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1. Introdução

1.1. Cogumelos / Cogumelos comestíveis 

Durante séculos os cogumelos foram consumidos por muitas populações de 

variadas culturas (Roncero-Ramos and Delgado-Andrade, 2017), devido às suas 

propriedades medicinais e nutricionais (Muszyńska et al.,, 2018). O cogumelo é 

definido como macrofungo, com corpos de frutificação que podem crescer abaixo ou 

acima do solo, visto a olho nu e colhido à mão (Guillamón et al.,, 2010). Os principais 

cogumelos comercializados atualmente são das espécies Agaricus bisporus, seguido da 

Lentinula edodes e Pleurotus spp (Rathore, Prasad, and Sharma, 2017). A composição 

(g/kg) e o valor energético (kcal/kg) de cogumelos comestíveis mais comuns 

apresentam-se na tabela 1.1. 

Tabela 1.1. Composição (g/kg) e valor energético (kcal/kg) de três espécies de cogumelos (adaptado de 

Rathore et al.,, 2017). 

Matéria 

seca 

Proteína Lípidos Hidratos de 

carbono 

Energia 

Agaricus bisporus 

(branco) 

87,3 140,8 21,8 740,0 325 

Agaricus bisporus 

(preto) 

83.6 154,3 16,7 715,4 303 

Pleurotus eryngii 110,0 110,0 14,5 813,7 421 

Lentinula edodes 202,2 228,0 21,0 644,0 411 

Atualmente o uso de cogumelos expandiu-se em larga escala tanto como alimento, 

como na área de produtos farmacêuticos, nutracêuticos e cosmecêuticos (Rathore, 

Prasad, and Sharma, 2017). 

Os cogumelos são considerados alimentos saudáveis, uma vez que possuem uma 

quantidade significativa de fibras e pelo facto de serem pobres em calorias e gordura 

(Roncero-Ramos and Delgado-Andrade, 2017). 

Atualmente, não existe uma distinção específica entre cogumelos comestíveis e 

medicinais, uma vez que muitas das espécies comestíveis têm propriedades terapêuticas 

e medicinais (Guillamón et al.,, 2010). Pelo menos 12000 espécies em todo mundo são 

classificadas como cogumelos, entre as quais 2000 são comestíveis (Rathore, Prasad, 

and Sharma, 2017). 
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Considerados como macrofungos, os cogumelos comestíveis pertencem 

essencialmente à classe Basidiomycetes e alguns deles à classe Ascomycetes. O corpo 

frutífero do fungo refere-se à estrutura, designada de cogumelo, e o micélio refere-se à 

parte vegetativa, como indicado na Figura 1.1 (Guillamón et al., 2010). O corpo de 

frutificação normalmente é consumido como alimento, sendo que este e o micélio 

também são comercializados como suplementos dietéticos na forma de cápsulas ou 

comprimidos (Guillamón et al., 2010). 

 

 

 

Figura 1.1. Estrutura de um cogumelo, figura adaptada de [1]. 

 

Os cogumelos comestíveis são considerados como componentes valiosos da dieta, 

devido às suas propriedades organoléticas, como o sabor e a textura (Guillamón et al., 

2010). Cerca de 35 espécies de cogumelos comestíveis são cultivadas, enquanto 200 

espécies são usadas para fins medicinais (Rathore, Prasad, and Sharma, 2017). Assim, 

os cogumelos comestíveis são fontes de compostos nutracêuticos utilizados para 

melhorar a qualidade de vida humana, entre estes compostos destacam-se 

polissacarídeos, fibras alimentares, minerais, vitaminas, lectinas, esteroides, 

glicoproteínas e alguns componentes lipídicos (Rathore et al.,, 2017; Carbonero et al.,, 

2008; Taofiq et al.,, 2016). 

De seguida, apresenta-se nas tabelas 1.2 e 1.3 os principais compostos que são 

encontrados em cogumelos comestíveis. 
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Tabela 1.2. Principais ácidos gordos e açúcares presentes em cogumelos (adaptado de Finimundy et al.,, 

2014). 

Ácidos gordos Açucares 

Linoleico Trealose 

Palmítico Glicerol 

Oleico Manitol 

Tetradecenóico Arabitol 

Esteárico Manose 

Mirístico Arabinose 

Tabela 1.3. Principais polissacarídeos e alguns micronutrientes, elementos vestigiais, presentes em 

cogumelos (adaptado de Finimundy et al.,, 2014). 

Polissacarídeos Outros elementos 

Solúvel Insolúvel Vitaminas Metais 

Heterogalactanas Poliuronide Pró-vitamina D2 Fe 

Heteromananas β-glucano Ácido pantoténico Mn 

Xiloglucanos Quitina B1 Ca 

B2 K 

B6 Zn 

B12 Cd 

 1.2. Cogumelos medicinais 

Os cogumelos medicinais, são vendidos como cogumelos ou na forma de extrato 

refinado ou parcialmente refinado proveniente do micélio ou do corpo frutífero de um 

cogumelo (Wasser, 2011). Os cogumelos tornaram-se ao longo dos tempos um alimento 

funcional bastante atraente devido aos seus potenciais benefícios na saúde humana. Eles 

contêm compostos bioativos, em especial os polissacarídeos, de elevado valor medicinal 

que são responsáveis por diversas atividades biológicas, como efeitos anti-tumorais, 

imunomoduladores, antioxidantes, anti-hipercolesterolémicos, antivirais, 

antibacterianos, hepatoprotetores e antidiabéticos (Roncero-Ramos and Delgado-

Andrade, 2017). Assim, pode-se afirmar que o consumo de cogumelos comestíveis é um 

benefício na prevenção e tratamento de diversas doenças, tais como cancro, doenças 

cardiovasculares, diabetes Mellitus e doenças neuro-degenerativas (Tabela 1.4) 

(Roncero-Ramos and Delgado-Andrade, 2017).  

Os polissacarídeos representam o grupo principal de constituição dos cogumelos, 

e incluem vários β-glucanos, fucomanogalactanos, manogalactanos, entre outros, e 
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podem ser obtidos de corpos frutíferos secos ou dos micélios (Taofiq, Martins, et al., 

2016).  

 

Tabela 1.4. Diversos efeitos na saúde humana descritos para dois cogumelos, o Agaricus bisporus e os 

Pleurotus spp, sendo estes os comestíveis mais utilizados atualmente (adaptado de Guillamón et al.,, 

2010; Taofiq et al.,, 2016; Amirullah, Abidin, & Abdullah, 2018)  
Agaricus bisporus   Colesterol LDL 

   Colesterol HDL 

   Triglicéridos no fígado 

 Inibe a produção de NO 

   Niveís de NO 

 

Pleurotus spp   Colesterol total 

   Triglicéridos no fígado e no plasma 

 Aumenta excreção de ácidos biliares 

   Niveis de NO/ inibe produção de NO, TNF-

α, IL-6, IL-12 

   Edema 

 Inibe aumento da pressão arterial 

   Atividade de VLDL, LDL e HMG-CoA 

redutase 

Abreviaturas: HDL, lipoproteína de elevada densidade; HMG-CoA, 3-hidroxi-3-metilglutaril 

coenzima A; IL, interleucina; LDL, lipoproteína de baixa densidade; NO, óxido nítrico; TNF-α, 

fator de necrose tumoral alfa; VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade 

 

 

Os β-glucanos presentes numa variedade de cogumelos tem efeitos 

imunomoduladores, ou seja, influenciam a imunidade inata e imunidade adquirida 

(Soković et al., 2018) e possuem propriedades antioxidantes, impedindo assim danos no 

DNA e em outras moléculas. Também estão envolvidos na produção de citocinas pró-

inflamatórias (e.g. TNF-α, IL-6, IL-12) e anti-inflamatórias (e.g. IL-6, dependendo do 

local e via), ativando a proliferação e maturação das células imunes levando a uma 

estimulação de macrófagos (Muszyńska et al., 2018). Estes compostos bioativos 

previnem a oncogénese uma vez que previnem a metástase tumoral, que será mais 

benéfica quando usada em simultâneo com a quimioterapia. Apresentam atividade anti-

tumoral, uma vez que esta é mediada por um mecanismo dependente do timo (Wasser, 

2011).  
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Os cogumelos são uma excelente fonte de proteínas que contem aminoácidos 

essenciais para os seres humanos. Especial atenção para a lectina que é uma proteína 

que desempenha um papel muito importante no sistema imunitário. Esta é capaz de se 

ligar aos hidratos de carbono da membrana de diferentes tipos celulares. São proteínas 

que promovem a adesão celular e possuem potente atividade inibitória contra a 

proliferação de células tumorais (Muszyńska et al., 2018). Já a ergotioneína 

(aminoácido natural derivado de histidina e de tioureia) e a arginina são aminoácidos 

abundantes em cogumelos, sendo o primeiro produzido por muito poucas espécies, são 

absorvidos a partir da alimentação. A ergotioneína é um aminoácido com propriedade 

antioxidante que suprime o stresse oxidativo nos diversos tecidos humanos, 

nomeadamente aqueles sujeitos a maior stresse oxidativo (Tang et al., 2018). Já a 

arginina, um aminoácido não-essencial, é o precursor do óxido nitrito (NO), potente 

mediador do processo inflamatório, regulador da vasoconstrição e neurotransmissor, é 

também conhecido como tendo potencial inibidor do crescimento de células tumorais, 

minimizando também o risco a metástases provocadas pelo cancro (Muszyńska et al., 

2018). 

 1.3. Cogumelo Lentinula edodes 

Lentinula é um pequeno género de cogumelo pertencente à família Marasmiaceae 

e à ordem Agaricales. Os fungos Lentinula alimentam-se de matéria morta da floresta 

das regiões tropicais e subtropicais da América do norte e sul, Ásia e Austrália (Soković 

et al., 2018). Lentinula edodes, representado na figura 1.2 ou também designado por 

shiitake, maitake e reishi é o segundo cogumelo mais cultivado no mundo, sendo 

também referido como um cogumelo medicinal (Soković et al., 2018). É usado como 

modelo para investigar as propriedades funcionais dos cogumelos, para uso 

farmacêutico, é constituído por compostos medicinais, como polissacarídeos, 

terpenóides, lípidos e esteróis, que têm demonstrado uma boa atividade no tratamento 

de vários tumores e infeções (Tiane Cristine Finimundy et al., 2014).  
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Figura 1.2. Fotografia, ilustrando o cogumelo Lentinula edodes (adaptado de Finimundy et al.,, 2014). 

 

As fibras presentes em L. edodes são solúveis e insolúveis. Os β-glucanos e as 

proteínas encontram-se na fração solúvel em água. Já a quitina e outros polissacarídeos 

acídicos e hemiceluloses encontram-se na fração insolúvel. Este tipo de cogumelo 

também possui um conteúdo relativamente significativo em vitaminas como B1, B2, 

B12, C, D e E (ver Tabela 1.3 Finimundy et al.,, 2014). Segundo Mattila et al.,, 2001, 

podemos verificar que o cogumelo em estudo apresenta quer em peso fresco, quer em 

peso seco elevadas quantidades de vitamina C, folatos (ácido fólico ou vitamina B9) e 

niacina (vitamina B3). Já as vitamina B1 (timina), B2 (riboflavina), B12 (cobalamina) e 

vitamina D estão presentes em quantidades menores. 

Os cogumelos têm ajudado a melhorar a saúde humana uma vez que além de 

terem propriedades nutricionais, também são uma fonte de compostos biologicamente 

ativos com grande valor medicinal (Valverde, Hernández-Pérez, and Paredes-López, 

2015). Apresenta-se na Tabela 1.5 alguns dos efeitos benéficos na saúde referenciados 

para o cogumelo shiitake. 

Os polissacarídeos, como é o caso dos glucanos, possuem efeitos antilipémicos, 

uma vez que reduzem os níveis de colesterol associado às LDL (lipoproteínas de baixa 

densidade) e de colesterol total prevenindo o desenvolvimento de diversas doenças tais 

como doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade, (Muszyńska et al., 2018). 

No caso do Lentinula edodes, um β-glucano responsável por diversos efeitos no 

organismo é o lentinano. Este foi descrito por ativar a proliferação e maturação de 

células imunes e estimular os linfócitos T e os macrófagos, e assim modularem a 

libertação de citocinas (Muszyńska et al.,, 2018; Wasser, 2011). 

Sabe-se também, como foi referido na Tabela 1.5, que os β-glucanos têm boa 

atividade anti-tumoral, principalmente quando utilizados em conjunto com a 

quimioterapia (Roncero-Ramos and Delgado-Andrade, 2017). Esta atividade é 
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controlada por um mecanismo imunológico dependente do timo, da ativação de 

macrófagos, e as citocinas produzidas desencadeiam várias respostas (Wasser, 2011). A 

ingestão de cogumelos aumenta a defesa antioxidante reduzindo os níveis de stresse 

oxidativo, ou seja, elimina radicais livres e inibe peroxidação lipídica, efeitos muito 

associados à atividade tumoral. 

Tabela 1.5. Efeitos benéficos do cogumelo Lentinula edodes na saúde humana. 

Hiperlipedemia/ 

Hipercolesterolemia 

Reduz os níveis de colesterol total e 

de LDL (Muszyńska et al., 2018); 

Reduz acumulação de gordura 

hepática (Roncero-Ramos and 

Delgado-Andrade, 2017). 

Lentinula edodes 

Imunomoduladora Ativa a proliferação e maturação de 

células imunes e estimula a ativação 

de macrófagos (Muszyńska et al., 

2018). 

Anti-tumoral Reduz o nível de TNF-α e NO 

(Taofiq, Martins, et al., 2016);  

Previne a metástase tumoral (Wasser, 

2011);  

Inibe crescimento do tumor devido 

ativação do sistema imunológico 

(Roncero-Ramos and Delgado-

Andrade, 2017). 

Defesa antioxidante Impede danos no DNA (Muszyńska 

et al., 2018);  

Reduz níveis de stresse oxidativo 

(Roncero-Ramos and Delgado-

Andrade, 2017). 

Atualmente, os cogumelos são consumidos como alimento, mas também são 

utilizados ao nível farmacêutico devido aos seus componentes bioativos de maneira a 

melhorar a qualidade de vida humana. Temos então o produto nutracêutico ReiShi-Gen 

que se trata de uma mistura sinérgica de 50% de L. edodes e 50% de G. lucidum que 

tem como finalidade fornecer um suplemento para ativar a imunidade (Rathore, Prasad, 

and Sharma, 2017). 
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1.4. Stresse oxidativo e defesa antioxidante 

Os radicais livres definem-se como átomos, moléculas ou iões, orgânicas ou 

inorgânicas que contêm um ou mais eletrões desemparelhados, geralmente instáveis e 

muito reativos. A classe de radicais livres mais importante gerada em sistemas vivos são 

as espécies reativas de oxigénio (ROS) (Valko et al.,, 2007; Barros et al.,, 2008).  

Estes radicais são essenciais para a manutenção da homeostasia/equilíbrio do 

oxigénio, no entanto quando este equilíbrio tende para produção de radicais livres diz-se 

que o organismo está em stresse oxidativo causando danos oxidativos a lípidos, 

proteínas e DNA. Este stresse pode ser provocado por causas naturais (processos de 

inflamação e exercício extremo) ou não naturais, levando a diversos tipos de doenças 

(Seifried, Anderson, Fisher, & Milner, 2007; Ferreira, Barros, & Abreu, 2009). De 

seguida, apresenta-se na Figura 1.3 algumas das causas do stresse oxidativo, os seus 

alvos e possíveis doenças. 

 

Figura 1.3. Causas, alvos e possíveis doenças causadas por stresse oxidativo (adaptado (Ferreira, Barros, 

and Abreu 2009)). 

 

A produção de radicais livres em excesso fez com que os organismos 

desenvolvessem mecanismos de defesa enzimáticos e não enzimáticos presentes em 

meios intracelulares e extracelulares. Estes mecanismos de defesa também designados 

de antioxidantes definem-se como qualquer substância, que quando presente em baixas 

concentrações, comparativamente com a de um substrato oxidável, atrasa ou inibe a 
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oxidação desse substrato (Sies, 1993). Portanto, os antioxidantes permitem melhorar ou 

impedir os danos oxidativos que são causados pelas ROS (Battin and Brumaghim, 

2009). 

Os antioxidantes enzimáticos incluem a catalase (CAT), glutationa peroxidase 

(GPx), superóxido dismutase, entre outros. Enquanto nos antioxidantes não enzimáticos 

temos a glutationa (GSH), o ácido ascórbico (vitamina C), o tocoferol (vitamina E), 

entre outros (Ferreira, Barros, and Abreu, 2009). A presença de antioxidantes permite 

reduzir o risco de doença, verificou-se que a vitamina E reduz o risco de cancro do 

cólon e da próstata (Battin and Brumaghim, 2009). De maneira a reduzir o risco de 

diversas doenças ingere-se alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais 

ricos em vitaminas e polifenóis (Battin and Brumaghim, 2009). 

 1.5. Inflamação 

O sistema imunológico desempenha um papel de proteção no nosso corpo, através 

de respostas imunes adaptativas ou inatas contra agentes desconhecidos. Quando esta 

resposta é indesejada tem como consequência a inflamação (Saravanan et al., 2015). A 

inflamação é um mecanismo de defesa a estímulos nocivos, como células danificadas e 

agentes patogénicos (Jang et al., 2016) de maneira a eliminar as células mortas e ativar 

os mecanismos de reparação dos tecidos (Fernando, Nah, and Jeon, 2016). A inflamação 

pode ser dividida em duas fases: fase aguda, fase inicial da inflamação, sendo uma fase 

breve com reparação espontânea e mediada pela ativação do sistema imunológico, e 

fase crónica (quando a sua duração é prolongada) associada a diversos tipos de doenças, 

como doenças autoimunes, cardiovasculares, neuro-degenerativas, metabólicas, 

aterosclerose, obesidade, enxaqueca, cancro, entre outros (Muszyńska et al.,, 2018; 

Fernando et al.,, 2016; Reuter, Gupta, Chaturvedi, & Aggarwal, 2010). 

Moléculas de agentes patogénicos ou do próprio hospedeiro, como 

lipopolissacarídeos (LPS) e o interferão- (IFN-) (Bak et al., 2013) ligam-se a recetores 

membranares TLR (Toll like receptor) estimulando os macrófagos a ativar várias 

cascatas de sinalização que conduz à libertação de diversos tipos de mediadores 

inflamatórios (Jang et al.,, 2016; Taofiq et al.,, 2016). Como mediadores inflamatórios 

destacam-se o óxido nítrico (NO), resultante da ativação da oxido nítrico sintase, a 

prostaglandina E2 (PGE2), resultante da ativação da cicloxigenase-2 (COX-2), as 

espécies reativas de oxigénio (ROS), as interleucinas (IL), produzidas por leucócitos, 



 
 

12 
 

entre outros (Bak et al.,, 2013; Taofiq et al.,, 2016). Quando a produção destes 

mediadores inflamatórios é descontrolada pode causar danos celulares, iniciando o 

processo de inflamação (Taofiq, Martins, et al., 2016). 

Há diversos compostos isolados e extratos vegetais que demonstraram atividade 

anti-inflamatória. Por exemplo, o açafrão (Curcuma longa L.) contém compostos 

bioativos que exercem efeitos anti-inflamatórios e anti-ateroscleróticos, é usado no 

tratamento de doenças reumáticas, o gengibre (Zingiber officinale Roscoe), com os seus 

compostos ativos (sendo os gingerols os principais), inibe a produção de óxido nítrico, 

de prostaglandina E2 e a expressão de iNOS na linha celular colorretal HT-29 (Mueller, 

Hobiger, and Jungbauer, 2010; Mao et al.,, 2019). 

Quando há uma inflamação, os mastócitos e leucócitos são “chamados” para o 

local do dano. Há a ocorrência de uma “explosão respiratória” que se deve a um maior 

consumo de oxigénio que leva a uma acumulação e libertação de ROS no local do dano. 

Como foi dito anteriormente, as células produzem mediadores inflamatórios como 

citocinas e quimiocinas que ativam cascatas de sinalização e induzem por sua vez 

mudanças nos fatores de transcrição: NF-κB (fator nuclear κB), STAT3 (transdutor de 

sinal e ativador de transcrição 3), HIF-1α (fator de hipoxia 1α), AP-1 (proteína 

ativadora 1), TNF (fator de necrose tumoral), COX-2 (ciclooxigenase-2), іNOS (oxido 

nítrico sintase induzível), interleucinas (IL-1, IL-6) e as quimiocinas IL-8 e CXCR4 

(recetor 4 CXC) mediando respostas imediatas do stresse celular (Reuter et al., 2010).   

A indução de genes que codificam citocinas e quimiocinas é devido à ativação do 

fator NF-κB a jusante dos recetores TLRs, TNFRs e IL-1R (Figura 1.4), contribuindo 

assim para a inflamação e por sua vez para o desenvolvimento tumoral. Este fator tem 

sido evidenciado como o principal regulador da inflamação, promovendo integridade de 

tecidos pela indução de genes que codificam defesas antioxidantes prevenindo a 

acumulação de ROS, e prevenindo o dano no DNA e, portanto, levando à ativação dos 

fatores de transcrição acima mencionados (Ben-Neriah and Karin, 2011).   
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Figura 1.4. Funções anti-inflamatórias e pró-inflamatórias do fator NF-κB, bem como a sua relação com o 

cancro (adaptado de Ben-Neriah & Karin, 2011). 

1.6. Inflamação e o cancro 

Os processos inflamatórios podem promover ou iniciar doenças malignas devido a 

uma desregulação da integridade e sobrevivência de organismos multicelulares podendo 

conduzir a patologias crónicas, como o cancro. O cancro está dividido em 3 estados de 

progressão e é regulado por mediadores, as citocinas. As citocinas, além de regularem 

células hospedeiras, também regulam células malignas (Candido and Hagemann, 2013).  

Como referido anteriormente o cancro é dividido em 3 estados: iniciação, 

promoção e progressão. A iniciação envolve alterações irreversíveis no DNA, a 

promoção é quando estas alterações permanecem indefinidamente em tecidos normais, 

levando a uma segunda estimulação. Esta promoção pode resultar da exposição das 

células a químicos, irritação crónica e inflamação (Coussens and Werb, 2002).  

O início e a progressão do cancro foram relacionados com o stresse oxidativo 

devido à capacidade de as células inflamatórias serem estimuladas a formar ROS. O 

stresse oxidativo está envolvido em todos os estágios do cancro: no estágio de iniciação 

devido a mutações genéticas produzirem danos e alterações estruturais no DNA; na 
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promoção pode haver um aumento da proliferação celular ou diminuição da apoptose 

celular devido a impossibilidade da comunicação das células e devido à alteração dos 

sistemas de segundo mensageiro; por fim, influencia o estágio de progressão do cancro 

induzindo mais alterações no DNA à célula inicial. Por outro lado, podem funcionar 

como agentes anti-tumorais dependendo de determinados fatores (Reuter et al., 2010). 

As células neoplásicas expressam mediadores pró-inflamatórios, como proteases, 

citocinas e quimiocinas. Dentro das citocinas destacam-se o TNF-α (fator de necrose 

tumoral), as ILs (interleucinas: IL-6; IL-10; IL-12;IL-17, IL-23), o TGF-β (fator de 

crescimento transformador) e o MIF (fator inibitório de migração de macrófagos) que 

estão associados ao cancro humano (Candido and Hagemann, 2013). 

TNF-α é uma citocina pró-inflamatória que se liga a dois possíveis recetores: 

TNFR1 e TNFR2. Esta citocina é produzida por células malignas e inflamatórias no 

microambiente tumoral podendo a sua sinalização promover a angiogénese, invasão e 

sobrevivência da célula. TNF-α pode contribuir para o início do tumor por estimulação 

de RNS (espécies reativas de azoto) e ROS, com potencial genotóxico. Esta citocina 

também pode ser produzida durante o crescimento e propagação do tumor em diferentes 

tipos de cancros humanos (Candido and Hagemann, 2013).  

A IL-6 é uma citocina inflamatória pleiotrópica estando diretamente envolvida no 

crescimento de células malignas e imunológicas, na progressão do ciclo celular e na 

inibição da apoptose (Candido and Hagemann, 2013). A IL-10 é classificada como uma 

citocina anti-inflamatória e imunossupressora, tendo efeitos relevantes no 

desenvolvimento tumoral. Esta citocina tem duas funções diferentes: pode promover o 

desenvolvimento do tumor, como pode ter atividade anti-tumoral (Candido and 

Hagemann, 2013).  

Por último, temos MIF que é um indutor de citocinas inflamatórias, assim como a 

IL-1 e o TNF-α (Candido and Hagemann, 2013). O MIF consegue superar a função da 

p53 uma vez que consegue suprimir a sua atividade transcricional (Coussens and Werb, 

2002). De seguida, a Figura 1.5 ilustra a interação das citocinas no microambiente 

tumoral. 
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Figura 1.5. Interação das citocinas no microambiente tumoral, com a sua ação a influenciar as células 

vizinhas. Isto vai contribuir para algumas das características específicas do cancro, como crescimento e 

progressão do tumor, angiogénese e metástase (adaptado de Candido & Hagemann, 2013). 

 

 

 1.7. Inflamação e o stresse oxidativo 

Referido num ponto anterior (secção 1.4), o stresse oxidativo classifica-se como 

um desequilíbrio entre a produção de radicais livres, que pode levar a diversos danos em 

biomoléculas e consequentemente nas células e tecidos. Geradas na cadeia respiratória 

mitocondrial quando produzidas por um longo período de tempo podem desenvolver 

doenças neuro-degenerativas (e.g. doença de Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral 

amiotrófica), doenças inflamatórias (artrite reumatoide), doenças cardiovasculares, 

disfunções do sistema imunológico, cancro (Reuter et al.,, 2010; Sosa et al.,, 2013), 

entre outras. 

No processo cancro propriamente dito, representado na Figura 1.6, o que acontece 

é a libertação das ROS produzidas nas células tumorais no microambiente tumoral. 

Estas são reconhecidas pelos fibroblastos adjacentes (CAFs) e devido à ativação de 

fatores de transcrição (HIF-1α) e proteínas sinalizadoras (VEGF, fator de crescimento 

vaso-endotelial) iniciam o stresse oxidativo estromal, autofagia e mitofagia que irá 

participar na angiogénese (Sosa et al., 2013). Para além de libertar fatores de transcrição 

e proteínas sinalizadoras, também liberta metaloproteinases (MMPs) e citocinas (IL-6, 

IL-10, TGF-β, CCL2 e CCL5) que impossibilita a resposta imune natural estimulando o 

crescimento tumoral. No sistema imunológico existem determinadas células que 
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permitem a prevenção do crescimento e progressão do cancro, designadas células 

imunoprotetoras anti-tumorais. Destacam-se as células T citotóxicas CD4+ e CD8+ 

funcionando conjuntamente com a citocina IFN-γ. Como promotores do tumor (+) 

destacam-se as CAMs (macrófagos associados ao cancro) e as citocinas IL-6, TNF, IL-

1β e IL-23 (Sosa et al., 2013). 

 

Figura 1.6. Influência do microambiente tumoral na angiogénese e progressão tumoral (adaptado de 

Sosa et al.,, 2013). 

 

 1.8. Ciclo celular 

Existem dois acontecimentos consecutivos que caraterizam a divisão celular, a 

replicação de DNA e a separação dos cromossomas, que foram replicados, em duas 

células diferentes. A divisão celular está dividida em mitose e interfase. A mitose (M) é 

dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, e a interfase está dividida em 

S, G1 e G2 (Vermeulen, Van Bockstaele, and Berneman, 2003). 

A replicação do DNA ocorre na fase S da interfase. Esta fase é sucedida pela fase 

G1 que consiste na preparação da célula para a síntese de DNA que é procedida pela 

fase G2 em que a célula se prepara para iniciar a mitose. No entanto, ainda existe uma 
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fase G0 que se designa estado de repouso e que envolve/reúne as células que não 

crescem e não proliferam (Figura 1.7) (Vermeulen, Van Bockstaele, and Berneman, 

2003).   

As transições de fases são reguladas por diferentes proteínas celulares, em que se 

destaca as proteínas cinases dependentes de ciclina (CDK), representadas na Figura 1.7. 

Estas proteínas são ativadas em determinados pontos do ciclo celular pertencendo à 

família de proteínas cinases serina/treonina. Atualmente estão identificados 9 tipos, 

apenas 5 CDK estão ativas durante as várias fases do ciclo celular. Nos 5 tipos de 

proteínas reguladoras destacam-se CDK1, CDK2, CDK4, CDK6, CDK7. A CDK2, a 

CDK4 e a CDK6 estão ativas durante a fase G1, a CDK2 durante a fase S, a CDK1 

durante a fase G2 e M e por último a CDK7 que apenas fica ativa com o auxílio da 

ciclina H (Vermeulen, Van Bockstaele, and Berneman, 2003). 

No entanto, em cada fase do ciclo celular também são necessárias ciclinas, como: 

ciclina D (D1, D2, D3), essenciais para G1 e ligam-se aos complexos CDK4, CDK6 e 

CDK-ciclina D; ciclina E para regular a transição da fase G1 para a fase S associando-se 

à CDK2; ciclina A com duas funções: necessária à fase S e que se associa também à 

CDK2, e quando se associa a CDK1 para a transição de G2-M. A ciclina B será também 

importante durante a mitose associando-se à CDK1 (Vermeulen et al.,, 2003; Singh et 

al.,, 2002). 

Figura 1.7. Fases do ciclo celular e onde atuam as diferentes ciclinas (adaptado de Vermeulen et al.,, 

2003). 
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Nos eucariotas é necessário um controlo do ciclo celular de maneira a evitar danos 

e mutações. Uma célula antes de entrar em mitose estabelece/indica que o DNA está 

livre de danos e, portanto, que a sua replicação foi completa na fase S. Existe um ponto 

de verificação do fuso mitótico que tem como função avaliar a formação do fuso e a 

interação entre os cromossomas. Caso uma célula não tivesse este controlo, estaria mais 

propícia a mutações e/ou aneuploidias. Este ponto de verificação também pode ser 

interrompido, caso seja necessário a reparação de danos no DNA ou a conclusão da 

replicação. Se isto não ocorrer por incapacidade da célula, esta sofre apoptose (Newman 

et al., 2002).  

Para além do ponto de verificação também existe ponto de restrição que é definido 

como um ponto que não tem retorno na fase G1, ou seja, a progressão da célula para o 

ciclo celular encontra-se comprometida. De seguida, irá ser abordado ponto de 

verificação onde o ciclo celular é interrompido (Vermeulen, Van Bockstaele, and 

Berneman, 2003).  

Há pontos de verificação nas fases S, G2 e na transição de G1-S. Nesta última, o 

dano no DNA é dependente da p53, que tem como função estimular a transcrição de 

diferentes genes, como Bax, p21. Normalmente, o nível celular da p53 é baixo, mas 

pode ocorrer uma rápida indução da atividade desta devido aos danos no DNA. A p21 é 

classificada como uma CKI (inibidores de CKD), que tem como função a inibição das 

CDK e consequentemente paragem do ciclo celular e impedimento da replicação de 

DNA danificado. Este acontecimento é reconhecido por proteínas cinase que irão 

fosforilar a p53 em resposta aos danos (Vermeulen, Van Bockstaele, and Berneman, 

2003). 

Os mecanismos de verificação da fase S ainda não estão totalmente consolidados, 

no entanto sabe-se que há a inibição de duas fases: iniciação e replicação do DNA. 

Durante o ponto de verificação da paragem desta fase é necessária uma fosforilação 

mediada por ATM (ataxia-telangiectasia-mutated) (Vermeulen, Van Bockstaele, and 

Berneman, 2003). 

Quanto à fase G2, as células têm a capacidade de interromper o ciclo celular na 

ausência e na presença de p53. Ocorre uma inibição da fosforilação ou há um sequestro 

dos componentes CDK1-ciclina B impedindo assim a iniciação da mitose (Vermeulen, 

Van Bockstaele, and Berneman, 2003). 

Por último, existe um ponto de verificação geral, chamado de “ponto de 

verificação do fuso” que permite a deteção da paragem do ciclo celular na metáfase e do 



19 

desalinhamento dos cromossomas no fuso mitótico (Vermeulen, Van Bockstaele, and 

Berneman, 2003). 

Foi demonstrado, segundo Zhang et al.,, 2006, que os polissacarídeos de 

cogumelos provocavam um efeito inibitório no crescimento de células cancerígenas, 

modulando a progressão do ciclo celular e estimulando a apoptose. Um polissacarídeo 

isolado do cogumelo Phellinus linteus ligado a uma proteína produziu inibição do efeito 

anti-proliferativo nas células cancerígenas do colon SW480. Houve uma indução da 

apoptose e interrupção do ciclo celular na fase G2/M, consequentemente diminuição da 

expressão de Bcl-2, libertação aumentada de citocromo c e redução da expressão de 

ciclina B1. Também relataram que um β-glucano isolado de Poria cocos inibe o 

crescimento nas células cancerígenas da mama MCF-7, com paragem do ciclo celular e 

consequente apoptose.  

Segundo Jiang & Sliva, 2010, o cogumelo Coriolus versicolor além de possuir 

propriedades imunomoduladoras, demonstrou efeito inibitório na proliferação celular, 

com indução da apoptose em células cancerígenas da mama, modulada por mecanismos 

dependentes e independentes da Bcl-2 e da p53. Também observaram, em várias linhas 

de células tumorais derivadas de leucemia, melanomas, cancro gástrico, entre outros, 

que o efeito citotóxico de um polissacarídeo isolado desta espécie era devido à paragem 

do ciclo celular na fase G0/G1, consequente indução da apoptose associada à expressão 

da caspase-3. 

Neste sentido, os cogumelos de várias espécies têm-se revelado alimentos com 

grandes propriedades benéficas para a saúde humana sendo, portanto relevante conhecê-

las de forma a usar estes recursos alimentares da melhor forma. 
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2. Objetivos

Atendendo ao elevado potencial bioativo dos cogumelos, nomeadamente da

espécie shiitake, Lentinula edodes, cogumelo medicinal com componentes funcionais, é 

de elevado interesse saber as suas propriedades bioativas e os respetivos mecanismos de 

ação. E, atendendo a que a informação disponível na literatura sobre a bioatividade e 

composição química de cogumelo da espécie Lentinula edodes não é muito extensa, esta 

espécie foi o objeto de estudo deste trabalho.  

Neste trabalho Lentinula edodes, variedade Koshin, inteiros ou partes, chapéu e 

pé, serão usados para o a obtenção de extratos hidroetanólicos e aquosos, que 

posteriormente serão fraccionados por cromatografia de troca aniónica e quimicamente 

caracterizados no que diz respeito ao conteúdo e natureza de compostos fenólicos e 

composição em açúcares dos polissacarídeos presentes. Também será objetivo deste 

trabalho o estudo do potencial antioxidante dos extratos através da inibição dos radicais 

ABTS·+, HO· e NO·. E a avaliação das atividades biológicas, usando modelos celulares 

ou enzimáticos. Assim, pretende-se fazer: 

i) a avaliação dos efeitos citotóxicos, anti-proliferativos, anti-inflamatórios

dos extratos, para perceber os mecanismos de ação,

ii) a avaliação da ação dos extratos e das respetivas frações no stresse

oxidativo e na proteção deste contra agentes oxidantes, através de

citometria de fluxo, recorrendo a sondas fluorescentes adequadas.

iii) a avaliação da ação dos extratos na progressão normal do ciclo celular.

iv) avaliação da atividade anti-envelhecimento, neuroprotetora e anti-diabética

dos extratos e respetivas frações.
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Material e métodos 
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3. Obtenção dos extratos de Lentinula edodes

3.1. Origem do material biológico 

Os cogumelos da espécie Lentinula edodes variedade koshin, foram fornecidos 

pela empresa Chikioshira SAG, Lda, Amarante, Portugal. 

De seguida, apresenta-se um esquema resumo da obtenção e do fracionamento 

dos extratos de cogumelo Lentinula edodes (Figura 3.1.). 

Figura 3.1. Esquema resumo da obtenção dos extratos Lentinula edodes. 

 3.2. Extração/purificação dos extratos 

Os cogumelos foram liofilizados e divididos em 3 amostras: chapéus, pés e 

cogumelos inteiros. Cada amostra foi moída e peneirada através de uma peneira de 

tamanho de malha de 0,075 mm. Todas as amostras foram sujeitas a três tipos de 

extração: i) extração com etanol a 80% (extração hidroetanólica), ii) extração com água 

(extração aquosa) e iii) extração com metanol a 80% (extração metanólica). 

3.2.1. Extração hidroetanólica 

Foi usada uma solução etanol em água (80%/20%) e o método descrito por 

Lemieszek et al., 2013. Resumidamente, a extração foi realizada com 285 mL de etanol 

a 80% para 2,5 g de Lentinula edodes em pó, a 80 ºC (temperatura de fervura da 

mistura) em agitação durante 1 hora. Após 1 hora, filtrou-se a suspensão, e o material 
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insolúvel foi seco na estufa a 50 ºC durante 12 horas. O etanol presente no filtrado foi 

removido por evaporação rotativa, e após remoção total, o etanol foi congelado e 

liofilizado, obtendo-se o extrato hidroetanólico. 

 

3.2.2. Extração com água 

Para a extração do material insolúvel em etanol foi utilizado o procedimento 

descrito por Lemieszek et al.,, 2013. O material insolúvel (obtido em 1.2.1.), seco foi 

extraído com água (285 mL) durante 1 hora a 100 ºC. Após arrefecimento a suspensão 

foi filtrada, e o filtrado foi congelado e liofilizado. O material obtido após liofilização 

foi posteriormente dialisado (Size 8 Inf Dia 32/32” – 25,4 mm: 30 M; MWCO-12-

14000 Daltons) com oito mudanças de água. Após diálise o material de alto peso 

molecular foi obtido após liofilização. 

 

3.2.3. Extração metanólica 

A extração metanólica foi realizada de acordo com o método descrito por Martins-

Gomes et al.,, 2018 com ligeiras modificações. Resumidamente, a 0,5 g de cogumelo 

em pó foi adicionado um volume de 50 mL de uma solução de metanol em água 

destilada (80% / 20%; v/v, metanol/água). A mistura foi agitada, durante uma hora à 

temperatura ambiente, e de seguida foi centrifugada 10000 rpm, durante 5 minutos 

(Sigma Centrifuges 3-30K, St. Louis, MO, USA) e o sobrenadante filtrado (1,2 µm). Ao 

resíduo obtido após centrifugação foram adicionados mais 50 mL da solução de metanol 

e o procedimento anteriormente descrito foi repetido 3 vezes. No final os sobrenadantes 

foram combinados, o metanol foi removido por evaporação rotativa, a 35 ºC, e após a 

remoção do metanol a solução foi congelada e liofilizada. 

 

3.2.4. Avaliação da presença de RNA na amostra 

A presença de RNA na amostra de alto peso molecular foi realizada por medição 

do espectro de UV de uma solução a 1 mg/mL entre 200 e 400 nm (Thermoscientific – 

Genesys 50, UV-visible spectrophotometer).  
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3.2.5. Fracionamento do material de alto peso molecular por cromatografia de 

troca aniónica 

Neste método, descrito em Lemieszek et al., 2013 usámos como fase estacionária 

a Sepharose, numa coluna XK16 recorrendo a um HPLC preparativo. Usou-se como 

eluente o tampão acetato de sódio 5 mM a pH 4,5 com 0,02 % azida de sódio. Foi 

aplicado 150 mg de extrato diluído em 25 mL de tampão. O material retido na coluna 

foi eluído por gradiente de eluição pelo NaCl 2 M e a coluna foi lavada com NaOH 1 M 

entre as diferentes amostras. 

Após este procedimento as amostras voltaram a ser liofilizadas. 

3.2.6. Análise de açúcares presentes nos extratos por Cromatografia de Troca 

Aniónica com detetor Amperimétrico por Pulsos (HPAEC-PAD) 

A composição em açúcares do extrato aquoso e material de alto peso molecular 

foi determinado por HPAEC-PAD após hidrólise ácida. As 5 mg dos extratos foram 

adicionadas 400 µL de ácido sulfúrico a 72% e 4 mL de água ultra-pura, aquecido a 

100ºC durante 2,5 horas. Após arrefecimento adicionaram-se 500 µL de padrão interno 

(2-desoxiglucose). As amostras foram analisadas por cromatografia de alta eficiência 

com deteção amperométrica pulsada (HPAEC-PAD, ICS-3000, Dionex). Foi utilizada a 

coluna CarboPac Pa-20 com uma pré-coluna CarboPac Pa20 para separação dos 

açucares e NaOH 10 mM contendo 2 mM Ba(OH)2 para a eluição isocrática. Injetaram-

se 5 µL de amostra e a temperatura da coluna foi mantida a 35ºC durante toda a análise, 

como descrito por Lemieszek et al., 2019. A análise e integração dos picos foram 

realizadas usando o software Chromeleon (versão 7.1; Dionex, EUA). 

3.3. Caracterização química dos extratos usando métodos colorimétricos 

Para a caracterização química fizemos três ensaios: determinação de fenóis totais, 

determinação de orto-difenóis e determinação de flavonoides, seguindo metodologias de 

rotina no laboratório. 

3.3.1. Determinação de fenóis totais 

O teor fenólico dos extratos foi determinado com o método de Folin-Ciocalteau 

descrito por Singleton et al., 1999, utilizando como padrão o ácido gálico (GA).  
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As amostras foram diluídas em água, e de seguida adicionou-se 195 µL de água, 5 

µL de amostra e 5 µL de padrão a 25 µL de reagente de Folin-Ciocalteau. Após 6 

minutos, foi adicionado carbonato de sódio a 7% (Na2CO3) mantendo 2 horas no escuro. 

A absorvência foi lida a 765 nm num espectrofotómetro Thermoscientific Multiskan 

GO. Os ensaios foram realizados em triplicado. Os resultados foram expressos em 

termos de equivalentes de ácido gálico (GAE). 

 

3.3.2. Determinação de orto-difenóis 

A análise do teor em orto-difenóis foi realizada de acordo com o descrito por 

Machado et al., 2013 com ligeiras modificações. 

As amostras foram diluídas em água e o padrão utilizado foi o ácido gálico 

também diluído em metanol. Foi adicionado às amostras 200 µL de molibdato de sódio 

5% (em água e etanol 1:1), seguido de incubação durante 25 minutos à temperatura 

ambiente, sendo a absorvência lida a 370 nm. Os resultados foram expressos em termos 

de equivalentes de ácido gálico (GAE). 

 

3.3.3. Determinação do conteúdo em flavonoides 

O teor em flavonoides foi feito segundo um método colorimétrico descrito por 

Moreno, Isla, Sampietro, & Vattuone, 2000. Foi utilizada a catequina (CE) como padrão 

e as amostras foram também diluídas em água. Adicionou-se 30 µL de amostra a 10 µL 

de nitrito de sódio (NaNO2) a 5%. Após 6 minutos adicionámos 20 µL de cloreto de 

alumínio (AlCl3) a 10% e esperámos 6 minutos para adicionar 60 µL de hidróxido de 

sódio (NaOH) a 4%. Incubou-se 15 minutos à temperatura ambiente e a absorvência foi 

lida a 510 nm. As amostras foram feitas em triplicado. 

 

3.3.4. Análise do perfil fenólico dos extratos por HPLC-DAD 

Este ensaio foi efetuado segundo descrito por Martins-Gomes et al., 2018. Um 

sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) foi utilizado para determinar 

individualmente os compostos fenólicos presentes nos extratos. Foi utilizado um HPLC 

Ultimate 3000 (Dionex, EUA), equipado com uma bomba Ultimate 3000, um detetor 

fotodíodo (DAD) PDA-100, um amostrador automático WPS-3000 TSL analítico e um 

compartimento de coluna Ultimate 3000, para a análise dos extratos. Para a 
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identificação dos compostos fenólicos foi usada uma coluna C-18 (tamanho de partícula 

5 µm, 250 mm x 4,6 mm; Tecnologias Avançadas de Cromatografia, Escócia), 

utilizando os seguintes solventes: A- 5% ácido fórmico e B- metanol. A coluna foi 

mantida a uma temperatura de 35ºC durante a corrida e a deteção UV-Vis foi realizada 

entre 200 e 600 nm. O volume de injeção foi de 100 µL, sendo a taxa de fluxo de 1 

mL/min. O programa utilizado para a deteção de compostos fenólicos foi o seguinte: 

5% de (B) durante 5 min, aumentando depois para 65% de (B) aos 65 min, diminuindo 

de seguida para 5% (B) aos 67 min, mantido até aos 75 min. A análise e integração dos 

picos foram realizadas usando o software Chromeleon (versão 7.1; Dionex, EUA). 

 

3.4. Determinação da atividade antioxidante in vitro dos extratos de Lentinula 

edodes  

Para avaliação da atividade antioxidante dos extratos, fizemos 3 ensaios, usando a 

atividade de scavenging de três radicais: radical ABTS, radical OH e radical NO. 

 

3.4.1. Ensaio de scavenging do radical ABTS·+ 

Este ensaio foi realizado como descrito por Re et al.,, 1999 mas com ligeiras 

modificações. Assim, o radical foi preparado com um volume igual de ABTS e 

persulfato de sódio a 7,4 mM e 2,45 mM, respetivamente. Incubámos no escuro durante 

16 horas, à temperatura ambiente. Diluímos então a solução em metanol para obtermos 

uma absorvência de 0,7 a 734 nm. Adicionámos 10 µL de amostra a 190 µL da solução 

de ABTS preparada anteriormente e medimos a absorvência a 734 nm, após 6 minutos 

de incubação à temperatura ambiente no escuro. 

O padrão utilizado foi o Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-

carboxílico), um antioxidante sintético semelhante à vitamina E. As amostras foram 

feitas em triplicado.  

 

3.4.2. Ensaio de scavenging do radical OH 

O scavenging do radical hidroxilo foi realizado segundo o método da 

desoxirribose descrito por Zhu et al., 2009, com pequenas alterações. 

O ensaio foi dividido em duas partes: sem adição de EDTA e com adição de 

EDTA. Aos 50 µL de extrato foram adicionados 50 µL de cloreto de ferro (FeCl2) 6 

mM e 50 µL de peróxido de hidrogénio 6 mM. Em metade da placa (ensaio) 
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adicionámos 50 µL de FeCl2-EDTA. A placa foi incubada à temperatura ambiente, 

durante 10 minutos, e de seguida adicionámos 50 µL de ácido salicílico-etanólico 6 

mM. Lemos a absorvência a 510 nm, após 30 minutos de incubação à temperatura 

ambiente no escuro.  

 

3.4.3. Ensaio de scavenging do radical NO 

A partir deste ensaio podemos medir os iões nitrito que se formam pela 

combinação de nitroprussiato de sódio com oxigénio na presença do Reagente de 

Griess. Usámos o método tal como descrito por Singh et al., 2012, com algumas 

modificações. 

Para a realização deste ensaio obtivemos, a partir de uma solução de 1 mg/mL, 

cinco concentrações diferentes: 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625 mg/mL. 

A 60 µL de extrato adicionamos 60 µL de nitroprussiato de sódio (SNP) 10 mM 

em PBS a pH 7,4 e incubámos à temperatura ambiente durante 150 minutos. De 

seguida, adicionámos 60 µL de Reagente de Griess (1% sulfanamida em H3PO4 a 5% + 

0,1 % NED (cloridrato de N-(l-naftil)etilenodiamina) numa proporção de 1:1) e 

incubámos mais 30 minutos à temperatura ambiente no escuro e a absorvência foi 

medida a 546 nm.  

 

3.5. Identificação dos extratos, frações obtidas anteriormente e a usar nos 

próximos passos  

Após extração, diálise, separação e liofilização, obtiveram-se vários extratos que 

vão ser utilizados ao longo deste trabalho e que se encontram identificados na tabela 

seguinte. 

 

Tabela 3.1. Extratos obtidos que irão ser utilizados posteriormente.  

Extratos/frações Designação Porção usada 

 B1 Chapéus, aquoso 

 B2 Chapéus, HE 

Brutos B3 Pés, aquoso 

 B4 Pés, HE 
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B5 Inteiros, aquoso 

B6 Inteiro, HE 

F1 Inteiros, NaOH 

F2 Pés , NaOH 

Frações F3 Inteiros, tampão acetato 

F4 Chapéus (pico 10-15) 

3.5.1. Método para eliminação de endotoxinas 

Nos ensaios que envolveram a aplicação de extratos a culturas celulares, 

verificou-se que os extratos liofilizados ainda continham uma elevada quantidade de 

bactérias e/ou de lipopolissacarídeos oriundos das membranas bacterianas e que são os 

responsáveis pela ativação das vias inflamatórias nas células do sistema imunitário. A 

elevada contaminação dos extratos deveu-se ao facto de as matrizes (pés, chapéus e 

cogumelos inteiros) virem do produtor com uma elevada carga bacteriana que não foi 

eliminada nos processos de extração (temperatura e solventes orgânicos). 

A presença de bactérias, ou de lipopolissacarídeos bacterianos, impediu a 

realização dos ensaios de avaliação da atividade imuno-moduladora dos vários extratos 

de Shiitake, na sua forma original. Deste modo foi necessário implementar um 

protocolo de remoção das endotoxinas dos extratos, que foi adaptado da empresa 

Thermo Scientific1.  

Procedimento Experimental: 

1. Os extratos, solubilizados em água, foram filtrados por filtros esterilizantes

(poro 0,22 µm, estéreis, descartáveis), antes de passarem na coluna “Detoxi-GelTM 

Endotoxin Removing” (Thermo Scientific, Ref. 20344) 

2. Preparação da coluna “Detoxi-GelTM Endotoxin Removing”

i. A coluna foi lavada com 1 mL de solução a 1% de deoxicolato de sódio.

ii. Lavagem repetida 6 a 8 vezes.

iii. A coluna foi lavada com água filtrada (poro 0,22 µm, estéreis, descartáveis),

1 mL por 10 a 12 vezes, de forma a remover todo o detergente. 

1 https://www.fishersci.fi/shop/products/detoxi-gel-endotoxin-removing-gel/10569293 

https://www.fishersci.fi/shop/products/detoxi-gel-endotoxin-removing-gel/10569293


 
 

34 
 

3. Os extratos filtrados foram colocados no topo da coluna para a interação com a 

resina e remoção das endotoxinas. Neste passo recorreu-se a uma bomba de vácuo para 

auxiliar a passagem do extrato (ver esquema). 

4. O filtrado foi colhido em tubos cónicos de 15 mL estéreis, posteriormente 

congelados e liofilizados. 

5. Para regeneração da resina da coluna, foi repetido todo o ponto 2. E a coluna foi 

enchida com solução de etanol a 25%, e guardada no frigorífico (3 a 8ºC). 

Este método encontra-se ilustrado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Esquematização do protocolo de remoção de endotoxinas. 

 

3.6. Avaliação da ação dos extratos usando células em cultura  

3.6.1. Cultura de células 

Na realização deste trabalho utilizámos três linhas celulares, a RAW 264.7 linha 

celular de macrófagos de murganho induzida por vírus de leucemia Abelson (A-MuLV) 

adquiridas à Cell Line Service, (CLS, Alemanha), Caco-2 (adenocarcinoma colorretal 

humano, CLS, Alemanha) e HepG2 (linha derivada do carcinoma hepatocelular 

humana; ATCC, Rockville, MD, USA). As células foram mantidas em frascos de 

cultura numa incubadora (Binder) com uma atmosfera a 5% de CO2/ 95% ar, com 

humidade controlada, a 37ºC (Andreani et al.,, 2014). As três linhas celulares foram 

sempre manipuladas numa câmara de fluxo laminar, de modo a evitar qualquer 

contaminação celular e garantir as condições de assepsia. 



35 

 3.6.2. Meios de cultura 

O meio de cultura deve fornecer os nutrientes essenciais para permitir o 

crescimento e a viabilidade celular. Assim sendo, o meio de cultura é constituído por 

água, vitaminas, sais, glucose, aminoácidos, fatores de crescimento, entre outros. 

Para a linha celular Caco-2 e HepG2 utilizámos meio de cultura completo, tendo 

por meio base o DMEM (Dulbeco’s Modified Eagles Medium; Gibco, Invitrogen, 

Portugal), a composição do meio foi a seguinte: solução base DMEM suplementada 

com 10% (v/v) de soro de bovino fetal (FBS; Gibco, Life Technologies), antibióticos 

(100 U/mL de penicilina e 100 μg/mL de estreptomicina; Gibco, Life Technologies) e 1 

mM de L-glutamina (Gibco, Life Technologies). Também se usou meio de cultura sem 

soro, constituído por DMEM, antibióticos (100 U/mL de penicilina e 100 μg/mL de 

estreptomicina) e 1 mM de L-glutamina. 

Para a manutenção da linha celular RAW 264.7 usou-se o meio de cultura RPMI-

1640 (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium, Gibco), suplementado com 10% 

(v/v) de soro de bovino fetal (FBS; Gibco, Life Technologies), antibióticos (100 U/mL 

de penicilina e 100 μg/mL de estreptomicina; Gibco, Life Technologies) e 1 mM de L-

glutamina (Gibco, Life Technologies). Quando o objetivo foi usar as células RAW 

264.7 para avaliação da atividade anti-inflamatória estas foram mantidas em meio 

DMEM, tal como as células Caco-2. 

 3.6.3. Mudança do meio de cultura 

As células foram mantidas em frascos de cultura de 25 cm2 de área de adesão 

(T25) em meio de cultura com soro. As células RAW 264.7 aderem fracamente ao 

frasco, e as células Caco-2 e HepG2 crescem aderentes ao frasco, formando uma 

monocamada tipo epitélio e formando agregados, respetivamente. As células requerem 

cuidados contínuos, sendo o meio mudado a cada 2-3 dias e as células separadas 

(passagem) pelo menos uma vez por semana. 

3.6.4. Passagem e contagem de células para preparação de ensaios 

Para as células Caco-2 e HepG2 procedeu-se do seguinte modo, retirou-se o meio 

de cultura do frasco de cultura de células, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur 

esterilizada, sendo depois lavadas com 1 mL de Versene (Gibco) para remover as 
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células mortas e danificadas e os vestígios de FBS e de cálcio. Após esta lavagem, 

adicionámos 1 mL de tripsina-EDTA (0,05%, Gibco), e as células foram colocadas a 37 

ºC, na incubadora durante cerca de 10 minutos. A ação da tripsina foi inibida através da 

adição de meio de cultura com soro, homogeneizando-se com a pipeta de Pasteur.  

Para as células RAW 264.7, dado que estão fracamente aderidas aos frascos, a sua 

dissociação foi feita com o auxílio de um raspador (Orange Scientific, Frilabo, 

Portugal). De seguida, retirou-se parte da suspensão celular para um tubo cónico e às 

células que ficaram no frasco de cultura, foi adicionado meio de cultura com soro 

(DMEM com soro para as Caco-2 e RPMI com soro para as RAW 264.7) e estas foram 

colocadas novamente na incubadora. 

As células removidas da suspensão celular foram contadas num contador 

automático de células (TC10 Automated Cell Counter 145-0001 BIO-RAD). Após o 

que, as células foram ressuspensas em meio completo e semeadas em microplacas de 96 

poços (5×104 células/mL, 100 µL/poço) de acordo com o ensaio pretendido e deixadas 

pelo menos 24 horas na incubadora para estabilizar assegurando a adesão celular às 

placas.   

 

3.6.5. Testes de viabilidade celular pelo método Alamar Blue 

Alamar Blue é um ótimo indicador de viabilidade celular. É também um indicador 

de oxidação-redução, permitindo às células viáveis a redução de resazurina (composto 

azul não fluorescente) em resorufina (composto rosa fluorescente). As células não 

viáveis não produzem mudança de cor (Riss & Moravec, 2003).  

Assim é possível estudar a viabilidade celular por alteração da absorvência a 570 

(forma reduzida) e 620 (forma oxidada) nm, sendo possível também calcular esta, pela 

percentagem de redução de resazurina através da equação 2:  

Eq. 2 

Onde εox = coeficiente de extinção molar do Alamar Blue oxidado; εred = 

coeficiente de extinção molar do Alamar Blue reduzido; A = absorvência dos poços a 

testar; A’= absorvência dos poços “brancos”; 𝜆1=570 nm; 𝜆2= 620 nm. (Andreani et al.,, 

2014) 
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Às células semeadas em placas de 96 poços, adicionámos as soluções dos extratos 

(meio de cultura sem FBS) às concentrações pretendidas, deixando uma coluna para 

controlo (células não expostas, somente com meio de cultura), havendo quatro réplicas 

para cada concentração, a cada momento temporal diferente. As soluções com os 

extratos foram deixadas em contacto com as células durante 24 ou 48 horas. Após as 24 

horas (ou 48 horas) de exposição das células às diferentes concentrações de extratos, foi 

retirado o meio de cultura contendo os extratos e adicionou-se 100 µL de solução de 

Alamar Blue (Invitrogen, Alfagene, Portugal) a 10% (v/v), diluído em DMEM sem 

soro. Após 48 horas da adição dos extratos repetimos o processo retirando o meio de 

cultura e adicionando o Alamar Blue. 

A absorvência foi lida num leitor de microplacas (Labsystems original Multiskan 

EX), a 570 e 620 nm, cerca de 5 horas após a adição do Alamar Blue. 

3.6.6. Atividade anti-inflamatória 

Para a atividade inflamatória foi usada a linha celular RAW 264.7, semeada em 

microplacas de 96 poços, usando meio de cultura DMEM com soro. Para o ensaio desta 

atividade usámos o reagente de Griess para a quantificação do NO, que consiste em 

sulfanilamida (1%) em ácido fosfórico (5%) e naftil-etilenodiamina (NED, 0,1%) em 

água destilada.  

Neste ensaio, os extratos foram adicionados a meio sem soro e a meio sem soro 

suplementado com LPS (lipopolissacarídeo, indutor de inflamação), à concentração de 1 

μg/mL. As concentrações finais dos extratos foram as seguintes: 25, 50, 100, 150 

μg/mL. Após 24 horas, retirou-se de cada poço 50 μL de sobrenadante, que foi 

transferido para uma nova placa de cultura e onde foi adicionando o mesmo volume de 

reagente de Griess, incubou-se durante 10 minutos no escuro à temperatura ambiente.  

Os níveis de NO foram determinados através da leitura da absorvência, usando 

um leitor de microplacas (MTX Labsystems, USA), a 540 nm. Através de uma curva 

padrão utilizando sucessivas diluições de NaNO2 determinámos a quantidade de nitrito 

presente nas amostras. 
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3.7.  Avaliação da capacidade de inibição enzimática in vitro 

3.7.1. Ensaio da inibição da tirosinase 

O ensaio da inibição da tirosinase foi descrito por Taghouti et al., 2018. 

Adicionou-se 25 µL de cada extrato (B1, B2, B3, B4, B5, B6, F1, F2, F3 e F4) a 80 µL 

de tampão fosfato (50 mM, pH 6,8) e 40 µL de L-DOPA (2,5 mM). Após incubação a 

37 ºC, durante dois minutos, iniciou-se a reação através da adição de 40 µL de tirosinase 

(40 U/mL em tampão fosfato 50 mM, pH 6,5. Após incubação a 37ºC durante 10 

minutos efetuamos a leitura num leitor de microplacas a 492 nm. A percentagem de 

inibição (%) foi calculada através da equação 3: 

 

%= *100  Eq. 3 

 

3.7.2. Ensaio da inibição da acetilcolinesterase 

O ensaio da inibição da acetilcolinesterase (AChE) foi adaptado de Taghouti et 

al., 2018. Adicionou-se a 50 µL de cada extrato (B1, B2, B3, B4, B5, B6, F1, F2, F3 e 

F4), 125 µL de DTNB (ácido 5,5’-ditiobis-(2-nitrobenzóico) 0,3 mM em solução 

tampão Tris-HCl 50 mM pH 8 contendo 0,1 M NaCl e 0,02 M MgCl26H2O) e 25 µL de 

iodeto de acetilcolina (ATCI) 1,5 mM. Após incubação durante 2 minutos, adicionou-se 

25 µL de acetilcolinesterase (AChE 0,026 U/mL, em Tris-HCl 20 mM, pH 7,5). 

Incubou-se a microplaca durante 10 minutos a 25 ºC e efetuamos a leitura num leitor de 

microplacas a 405 nm. A percentagem de inibição foi calculada de acordo com a 

equação 3. 

 

3.7.3. Ensaio da inibição da elastase 

O ensaio da inibição da elastase foi realizado de acordo com Taghouti et al., 2018. 

A cada 50 µL de extrato (B1, B2, B3, B4, B5, B6, F1, F2, F3 e F4) foi adicionado 160 

µL de solução tampão Tris-HCl (0,2 mM, pH 8) e 20 µL de N-(metoxissuccinil)-Ala-

Ala-Pro-Val-4-nitroanilida (0,8 mM em solução tampão Tris-HCl). Após incubação à 

temperatura ambiente durante 10 minutos, iniciou-se a reação através da adição de 20 

µL de elastase (0,4 U/mL). A microplaca foi incubada durante 20 minutos e a leitura da 

absorvância foi realizada num leitor de microplacas a 410 nm. A percentagem de 

inibição foi calculada de acordo com a equação 3. 
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3.7.4. Ensaio da inibição da α-amilase  

O ensaio da inibição da α-amilase foi adaptado do método descrito por Taghouti 

et al., 2018. A cada 5 µL de cada extrato (B1, B2, B3, B4, B5, B6, F1, F2, F3 e F4), 

adicionou-se 35 µL de uma solução de amido (0,05 %, pH 7). Após incubar 2 minutos a 

37 ºC adicionou-se 20 µL de uma solução de α-amilase (50 µg/mL em solução tampão 

fosfato 10 mM, pH 6,9). Incubou-se 10 minutos a 37 ºC, e adicionou-se 50 µL de uma 

solução de HCl (0,1 M) para parar a reação. De seguida, adicionou-se 150 µL de uma 

solução de Lugol (I2 0,5 mM, KI 0,5 mM em água) e incubou-se 15 min. A leitura da 

absorvência foi efetuada num leitor de microplacas a 580 nm. A percentagem de 

inibição (%) foi calculada através da equação 4: 

(%) =   Eq. 4 

Em que: Abs1 é a absorvência da solução que contém amostra, amido e amilase; 

Abs2 é absorvência da solução que contém apenas amostra e amido; Abs3 é a 

absorvência da solução que contém apenas amido e amilase; Abs4 é a absorvência da 

solução que contém apenas amido. 

 

3.7.5. Ensaio da inibição da α-glucosidase 

O ensaio da inibição da α-glucosidase foi realizado como descrito por Taghouti et 

al., 2018. Para extração desta enzima, pesou-se 250 mg de extrato de acetona intestinal 

de rato (em pó) diluído em 10 mL de solução tampão fosfato de sódio (0,1 M, pH 7), 

seguido de centrifugação (5000 xg, 30 minutos,4 ºC), recolhendo o sobrenadante. A 

cada 50 µL de extrato (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, F1, F2, F3 e F4) foram 

misturados 100 µL de sobrenadante e incubou-se 10 minutos à temperatura ambiente. 

De seguida, adicionou-se 50 µL de p-nitrofenil-α-D-glucopiranósido (5 mM, em tampão 

fosfato de sódio) e incubou-se a microplaca durante 30 minutos a 37 ºC. A leitura da 

absorvência foi efetuada num leitor de microplacas a 405 nm. A percentagem de 

inibição foi calculada de acordo com a equação 3. 

 

3.8. Avaliação de marcadores de stresse oxidativo usando citometria de fluxo 

Células Caco-2 foram semeadas em microplacas de 12 poços e incubadas durante 

24 horas com os extratos B1 (Chapéus, aquoso) e B2 (Chapéus, hidroetanólico) (100, 

200 e 400µg/mL). Após 24 h de exposição, um conjunto de células (diferentes poços) 
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foi incubado com tert-butilo-hidroperóxido (t-BOOH, 20 mM em PBS). De seguida, as 

células foram individualizadas com tripsina e centrifugadas (5 min, a 500 xg), tendo o 

sobrenadante sido eliminado e o sedimento foi ressuspenso em PBS. Cada amostra (com 

exposição e sem exposição de t-BOOH) foi dividida por 3 tubos de centrífuga de 1,5 

mL, para posterior incubação com sondas específicas, de maneira a avaliar o teor total 

de ROS (espécies reativas de oxigénio), teor total de GSH (glutationa) e a peroxidação 

lipídica. 

Para a realização destes ensaios recorremos a um citómetro de fluxo BD Accuri™ 

C6 (Becton Dickinson, CA, USA), adquirindo 5000 eventos por amostra bloqueados da 

ação da interferência de outros comprimentos de onda. A análise de dados foi realizada 

recorrendo ao software BD Accuri™ C6, versão 1.0.264.21 (Becton Dickinson, CA, 

USA). 

 

3.8.1. Avaliação do conteúdo em GSH 

Para quantificar a glutationa (GSH) utilizou-se a sonda Mercury Orange [1-(4-

cloromercuriofenil-azo-2-naftol)]. As células foram incubadas durante 5 min, no escuro, 

à temperatura ambiente com a sonda Mercury Orange (40 µM) conforme descrito em 

Domínguez-Perles et al., 2016. 

 

3.8.2. Avaliação do conteúdo em ROS total utilizando a sonda DCFDA  

As células Caco-2 foram incubadas durante 45 min no escuro com DCFDA (2,7-

diclorofurescina diacetato) (10 µM) diluída em meio de cultura sem soro, a 37 ºC na 

incubadora. Cada amostra foi, dividida em duas e posteriormente 1 delas foi incubada 

durante 20 min com t-BOOH (400 µM em meio sem soro). Após incubação, as células 

foram centrifugadas (500 xg, 5 min) e ressuspensas em PBS. Antes da análise por 

citometria de fluxo adicionou-se 5 µL de iodeto de propídeo (PI; a 50 µg/mL), de modo 

a visualizar a morte celular (Domínguez-Perles et al., 2016). 

 

3.8.3. Avaliação da peroxidação lipídica utilizando a sonda DHPE-FITC 

As células foram incubadas com a sonda DHPE-FITC (20 µM) [(fluoresceína-5-

tiocarbamoil) -1,2-di-hexadecanoil-sn-glicero-3 fosfoetanolamina] durante 30 min na 

incubadora a 37 ºC. Sempre que necessário foi adicionado 5 µL de PI (50 µg/mL), 
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efetuando-se de seguida a análise recorrendo a citometria de fluxo (Domínguez-Perles 

et al., 2016). 

3.9. Ciclo celular 

O efeito dos extratos no ciclo celular foi realizado em células Caco-2, utilizando o 

método descrito em Martins-Gomes et al., 2019. 

As células Caco-2 foram semeadas em microplacas de 12 poços (5×104

células/mL; 1 mL por poço) e após atingirem 70 a 80 % de confluência foram expostas 

aos vários extratos durante 24 horas. Após incubação com os extratos, foi adicionada 

tripsina (300 µL/poço) de modo a soltar as células e de seguida foram ressuspensas, 

adicionando e centrifugadas (5 min, 3000 rpm). As células foram lavadas com PBS 

refrigerado (~4 ºC) e de seguida centrifugadas 5 min a 3000 rpm. Após remoção do 

sobrenadante, as células foram fixadas pela adição de uma mistura de etanol/PBS (70/30 

%v/v) a −20 ºC, e mantidas a −20 ºC durante pelo menos 4 h. No dia seguinte, as 

células foram centrifugadas, lavadas com PBS e adicionou-se 200 µL de uma solução 

que contém: iodeto de propídio (PI, 50 µg/mL), RNAse A (50 µg/mL), Triton X100 

(0,1%) todos diluídos em PBS. As células foram incubadas durante 30 min a 37 ºC. Os 

eventos (10000 por amostra) foram adquiridos num citómetro de fluxo, com as fases e 

populações definidas pelo controlo (células não expostas aos extratos). 

3.10. Análise e tratamento estatístico 

Todos os ensaios foram realizados pelo menos em triplicado. 

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão. A análise estatística 

foi feita com a análise de variâncias bidirecional (two-way ANOVA) usando o Origin 

6.0 (Microcal Software, Inc., USA) ou o GraphPad Prim para o Windows (versão 7) e 

as diferenças foram consideradas significativas para valores de p inferiores a 0,05 (95% 

de significância). 
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4. Resultados e discussão

4.1. Obtenção dos extratos e cálculo dos rendimentos de extração 

Como foi referido anteriormente, na secção de Materiais e Métodos (secção 3), 

obtiveram-se 10 extratos: 6 brutos (aquosos ou hidroetanólicos), e 4 como resultado de 

fracionamento de extratos brutos de chapéus, pés e cogumelo inteiro, designados de 

frações. De seguida apresenta-se o rendimento de cada extrato obtido após a sua 

extração e liofilização, e também o rendimento dos extratos aquosos após sujeitos a um 

processo de diálise (Tabela 4.1.). 

Tabela 4.1. Rendimento de extratos de cogumelos inteiros, ou de partes (pés e chapéus) obtidos usando 

dois métodos e solventes diferentes, e rendimento de extratos aquosos após uma diálise. 

Extração 

HE Aquosa 
Após 

diálise 

Inteiros 30,465 ± 6,915% 7,310 ± 2,212% 80,752% 

Pés 20,672 ± 4,485% 5,767 ± 1,659% 89,595% 

Chapéus 43,655 ± 13,803% 5,037 ± 0,259% 80,346% 

É possível ver pela tabela 4.1. que se obteve um melhor rendimento para a extração 

hidroetanólica, e de entre os extratos aquosos o maior rendimento foi para os cogumelos 

inteiros (7,310 ± 2,212) apesar do desvio padrão ser um pouco elevado. Realizou-se 

uma diálise, nos extratos brutos de chapéus, pés e cogumelo inteiro. Esta diálise teve 

como objetivo eliminar compostos de menor peso molecular. Pelos resultados da Tabela 

4.1, verifica-se que as diálises dos extratos aquosos dos pés apresentam maior 

rendimento, podendo concluir-se que estes extratos sejam constituídos essencialmente 

por compostos de maior peso molecular, como por exemplo polissacarídeos. Uma vez 

que se trata de uma extração sequencial (primeiro é feita a extração hidroetanólica para 

retirar material de baixo peso molecular e de seguida é feita a extração aquosa), é de 

esperar que os extratos hidroetanólicos obtenham um rendimento superior.  
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4.1.1. Avaliação do conteúdo em RNA dos extratos 

Dado que trabalhos anteriores indicaram que os extratos aquosos de cogumelos 

podem conter quantidades significativas de RNA, foi também objetivo deste trabalho 

verificar se os vários extratos de shiitake também continham em RNA. Assim, para os 

vários extratos dissolvidos em água, foi adquirido o espectro de UV entre os 

comprimentos de onda entre 200 e 400 nm, usando um espetrofotómetro. Os espetros 

obtidos estão apresentados na figura 4.1.    
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Figura 4.1. Espetros de absorção, obtidos por varrimento dos c.o. de 200 a 400, de cada extrato 

aquoso. Espectro do extrato de cogumelo inteiro, de pés e de chapéus.  

Podemos verificar que há um pico intenso no extrato aquoso dos chapéus entre o 

comprimento de onda 240-300 nm, mais precisamente a 254 nm que de acordo com o 

artigo Lemieszek et al., 2013 poderá ser RNA, uma vez que apresenta um espectro de 
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absorção semelhante. Nos outros extratos aquosos (pés e inteiros) vemos também um 

pico em cada um deles, mas com uma intensidade menor. 

4.2. Cromatografia de troca aniónica 

Os extratos obtidos a partir de cogumelos inteiros, de chapéus e de pés foram 

purificados por cromatografia de troca aniónica produzindo 5 frações. O pico intenso 

que foi visto no varrimento a 254 nm também foi colhido por este método. Assim 

sendo, obtivemos os seguintes rendimentos após diálise e liofilização (Tabela 4.2). 

Tabela 4.2. Rendimentos das frações obtidas por cromatografia de troca iónica em HPLC, com diferentes 

solventes.  

NaOH c/tampão acetato c/ NaCl (1) c/ NaCl (2) Pico (10-15) 

Inteiros 25,13% 7,47% 11,93% 1,40% - 

Pés 18,07% 18,00% - - - 

Chapéus 28,80% 18,73% - - 28,87% 

Podemos observar que para os extratos de cogumelos inteiros e de pés de 

cogumelos, obteve-se maior rendimento na fração de NaOH, uma vez que utilizámos 

esta solução para lavar a coluna de troca iónica, ou seja, havia muito material retido 

nesta que só saiu quando foi passado o eluente composto por uma solução de NaOH 

1M. Para os extratos de chapéus de cogumelos, o maior rendimento foi obtido entre os 

tubos 10-15, ou seja, conseguiu-se isolar o pico contendo o material que apresenta um 

espectro típico de RNA. Este pico (entre os tubos 10-15) foi obtido nas corridas do 

HPLC preparativo a 254 nm, e é apresentado no cromatograma da Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Cromatograma obtido no HPLC preparativo para os extratos de chapéus de cogumelos, 

mostrando no eixo do x a ordem de tubos, e no eixo dos y a absorvência de cada amostra. 

 

4.3. Análise qualitativa e quantitativa dos açúcares presentes nos extratos por 

HPAEC-PAD  

Foi feita a análise qualitativa e quantitativa dos açúcares nos extratos brutos de 

cogumelos inteiros e nos extratos de chapéus e pés de cogumelos (para a extração 

aquosa), e em extratos que foram obtidos da cromatografia de troca iónica: F1, F2, F3 e 

F4. Foram, portanto, obtidos os seguintes cromatogramas. 

 

Figura 4.3. Cromatograma, obtido no HPAEC-PAD, para o extrato bruto aquoso de cogumelo inteiro. 

(1) Fucose; (2) Arabinose, (3) Glucosamina; (4) Galactose; (5) Glucose; (6) Manose. 
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Tabela 4.3. Quantificações dos açúcares para o extrato bruto inteiro (g/100g extrato) identificados em 

HPAEC-PAD. 

Picos Nome TR (min) Quantificação 

(g/100g) 

1 Fucose 5,23 ± 0,02 0,75 ± 0,23 

2 Arabinose 8,93 ± 0,02 0,12 ± 0,00 

3 Glucosamina 11,03 ± 0,04 1,29 ± 0,19 

4 Galactose 12,49 ± 0,01 4,96 ± 1,06 

5 Glucose 13,83 ± 0,07 21,8 ± 2,82  

6 Manose 16,38 ± 0,01 1,62 ± 0,41 

  Total  30,57 ± 4,73 

Abreviatura: TR, tempo de retenção 

 

Podemos verificar que a análise por HPAEC-PAD dos açúcares libertados após 

hidrolise ácida que o material polissacarídico é composto por (Figura 4.3), fucose (1), à 

arabinose (3), glucosamina (3), galactose (4), glucose (5) e manose (6). Ao quantificar 

(Tabela 4.3) verifica-se que a glucose é o principal açúcar presente (21,8 ± 2,82 g/100g 

de extrato), seguido de galactose (4,96 ± 1,06 g/100g de extrato). 

Segundo (Palacios et al., 2012), obteve-se cerca de 99,6% de glucose para 

extratos aquosos (extração a quente) de cogumelos L. edodes. Ao comparar com os 

nossos resultados, obtivemos uma quantidade de glucose menor em relação ao descrito 

por este autor. 

  

 

Figura 4.4. Cromatograma obtido no HPAEC-PAD para o extrato aquoso (bruto) de chapéus de 

cogumelo. Identificação dos açúcares: (1) Fucose; (2) Arabinose, (3) Glucosamina; (4) Galactose; (5) 

Glucose; (6) Manose. 
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Tabela 4.4. Quantificações obtidas para os açúcares presentes no extrato bruto aquoso de chapéus de 

cogumelo (g/100g extrato), identificados em HPAEC-PAD. 

Picos Nome TR (min) Quantificação (g/100g) 

1 Fucose 5,18 ± 0,02 0,52 ± 0,01 

2 Arabinose 8,72 ± 0,00 0,19 ± 0,00 

3 Glucosamina 10,69 ± 0,01 1,13 ± 0,03 

4 Galactose 12,10 ± 0,02 3,40 ± 0,12 

5 Glucose 13,44 ± 0,04 17,60 ± 0,09 

6 Manose 15,82 ± 0,02 1,35 ± 0,05 

  Total 24,19 ± 0,25 

Abreviatura: TR, tempo de retenção 

 

Na extração aquosa dos chapéus de cogumelos, o composto maioritário 

identificado por HPAEC-PAD (Figura 4.4) foi a glucose, com uma massa de 17,60 ± 

0,09 g/100g de extrato (Tabela 4.4), assim como aconteceu no extrato inteiro de 

cogumelo. 

Segundo (Palacios et al., 2012), obteve-se cerca de 99,6% de glucose para 

extratos aquosos (extração a quente) de cogumelos L. edodes. Ao comparar com os 

nossos resultados, obtivemos uma quantidade de glucose menor em relação ao descrito 

por este autor. 

Apesar dos nossos extratos serem aquosos, e não ser diretamente comparável num 

extrato hidroetanólico de chapéus de L. edodes (Chen et al., 2015), considerando o 

estágio 5 (estágio maduro do cogumelo) foram identificadas e quantificadas a fucose 

(0,84 ± 0,03 mg/g = 0,084 g/100g) e a glucose (5,03 ± 0,02 mg/g = 0,503 g/100g). Ao 

comparar estes resultados com os nossos, podemos verificar que os nossos extratos 

obtiveram massa mais elevada em comparação à que está na literatura.  
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Figura 4.5. Cromatograma obtido no HPAEC-PAD para o extrato aquoso bruto de pés de cogumelo. (1) 

Fucose; (2) Arabinose, (3) Glucosamina; (4) Galactose; (5) Glucose; (6) Manose. 

Tabela 4.5. Quantificações obtidas para o extrato bruto pés (g/100g de extrato) identificados em HPAEC-

PAD. 

Picos Nome TR (min) Quantificação 

(g/100g) 

1 Fucose 5,12 ± 0,09 0,87 ± 0,24 

2 Arabinose 6,30 ± 0,09 0,79 ± 0,00 

3 Glucosamina 10,06 ± 1,10 1,03 ± 0,01 

4 Galactose 12,63 ± 0,51 4,80 ± 0,09 

5 Glucose 14,15 ± 0,75 22,41 ± 2,59 

6 Manose 16,11 ± 0,12 1,76 ± 0,01 

Total 29,87 ± 0,39 

Abreviatura: TR, tempo de retenção 

No extrato aquoso bruto de pés de cogumelos foram identificados novamente 6 

açúcares (Figura 4.5 e Tabela 4.5), a fucose (1), a arabinose (2), a glucosamina (3), a 

galactose (4), a glucose (5) e a manose (6). Verificamos que o açúcar presente em maior 

quantidade é a glucose com 22,41 ± 2,59 g/100g de extrato. 

Segundo (Palacios et al., 2012), obteve-se cerca de 99,6% de glucose para 

extratos aquosos (extração a quente) de cogumelos L. edodes. Ao comparar com os 

nossos resultados, obtivemos uma quantidade de glucose menor em relação ao descrito 

por este autor. 

Apesar dos nossos extratos serem aquosos, e não ser diretamente comparável 

segundo Chen et al., 2015, no cogumelo L. edodes considerando o estágio 5 (estágio 
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maduro do cogumelo)  verificamos que também foram identificados os compostos 

glucose (0,99 ± 0,12 mg/g = 0,099 g/100g), fucose (0,08 ± 0,01 mg/g = 0,008 g/100g) e 

arabinose (0,47 ± 0,04 mg/g = 0,047 g/100g). Concluiu-se que obtiveram uma menor 

massa para todos os açucares quando comparados com os açucares da Tabela 4.5.  

Como referido anteriormente, também foram identificados os açúcares nos 

extratos que foram obtidos por troca aniónica. De seguida, são apresentados nas Figuras 

4.6, 4.7 e 4.8 os cromatogramas referentes às frações F1, F2 e F3. 

  

 

Figura 4.6. Cromatograma obtido no HPAEC-PAD para o extrato F1 (NaOH de cogumelos inteiro). (1) 

Fucose; (2) Arabinose, (3) Glucosamina; (4) Galactose; (5) Glucose; (6) Manose. 

 

Tabela 4.6. Quantificações obtidas para o extrato F1 (g/100g extrato) identificados em HPAEC-PAD. 

Picos Nome TR (min) Quantificação 

(g/100g) 

1 Fucose 5,67 ± 0,09 0,15 ± 0,05 

2 Arabinose 7,08 ± 0,07 0,40 ± 0,16 

3 Glucosamina 14,45 ± 0,35 1,64 ± 0,64 

4 Galactose 16,42 ± 0,40 1,38 ± 0,37 

5 Glucose 18,05 ± 0,33 22,43 ± 5,51 

6 Manose 21,0 ± 0,38 1,37 ± 0,55 

  Total 27,37 ± 7,27 

Abreviatura: TR, tempo de retenção 

 

No extrato de cogumelos inteiros obtido por eluição em solução de NaOH 

obtivemos 6 picos (Figura 4.6) e verificámos nas quantificações (Tabela 4.6) que o pico 

com maior massa é novamente a glucose (22,43 ± 5,51 g/100g de extrato). Assim como 
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nos extratos brutos (pés, chapéus e inteiro de cogumelo) a quantidade em glucosamina é 

semelhante. 

Foi relatado por (Palacios et al., 2012) que uma fração de NaOH (extração a 

quente) de extrato aquoso L. edodes obteve 99,9% dos monossacarídeos totais para a 

glucose. Verificamos, portanto, que os nossos extratos apresentam uma quantidade 

muito menor de glucose.  

Figura 4.7. Cromatograma obtido no HPAEC-PAD para o extrato F2 (NaOH pés). (1) Fucose; (2) 

Arabinose, (3) Glucosamina; (4) Galactose; (5) Glucose; (6) Manose. 

Tabela 4.7. Quantificações obtidas para o extrato F2 (g/100g extrato) identificados em HPAEC-PAD. 

Picos Nome TR (min) Quantificação 

(g/100g) 

1 Fucose 5,74 ± 0,22 0,15 ± 0,00 

2 Arabinose 7,22 ± 0,24 0,94 ± 0,02 

3 Glucosamina 14,80 ± 0,38 0,09± 0,01 

4 Galactose 16,84 ± 0,39 0,84 ± 0,13 

5 Glucose 18,94 ± 0,34 19,40 ± 0,75 

6 Manose 21,53 ± 0,28 3,69 ± 0,12 

Total 25,10 ± 0,72 

Abreviatura: TR, tempo de retenção 

Quando observamos a figura 4.7 e a tabela 4.7 concluímos que o extrato NaOH 

pés, obtido por cromatografia de troca iónica, apresenta uma maior quantidade de 

glucose com massa 22,43 ± 5,51 g/100g de extrato. Em relação ao extrato anterior, este 

apresenta maior quantidade de manose. 
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Na literatura não são encontrados resultados neste cogumelo no extrato NaOH 

pés.  

 

Figura 4.8. Cromatograma obtido no HPAEC-PAD para o extrato F4 (chapéus (pico 10-15)). (1) Fucose; 

(2) Arabinose, (3) Glucosamina; (4) Galactose; (5) Glucose; (6) Manose. 

 

Tabela 4.8. Quantificações obtidas para o extrato F4 (g/100g extrato) identificados em HPAEC-PAD. 

Picos Nome TR (min) Quantificação 

(g/100g) 

1 Fucose 6,017 ± 0,09 0,16 ± 0,07 

2 Arabinose 7,50 ± 0,14 1,37 ± 0,12 

3 Glucosamina 15,22 ± 0,49 1,25 ± 0,01 

4 Galactose 17,29 ± 0,48 4,24 ± 0,26 

5 Glucose 19,04 ± 0,51 15,07 ± 0,13 

6 Manose 22,04± 0,51 2,01 ± 0,02 

  Total 24,09 ± 0,05 

Abreviatura: TR, tempo de retenção 

 

Ao observar a figura 4.8 e a tabela 4.8 concluímos que o extrato de chapéus (pico 

10-15) é constituído essencialmente por glucose, com massa 15,07 ± 0,13 g/100g de 

extrato. 

Assim como os outros extratos obtidos por troca iónica não foram encontrados na 

literatura resultados comparáveis aos que obtivemos. 

Com a avaliação dos açucares recorrendo ao HPAEC-PAD concluímos que todos 

os nossos extratos, seja bruto aquosos seja as frações obtidas por cromatografia de troca 

aniónica são essencialmente constituídos por glucose. No entanto, as frações (F1, F2 e 
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F4) possuem uma menor quantidade de glucose quando comparado com os extratos 

brutos aquosos dos pés, chapéus e cogumelo inteiro. 

 

 

4.4. Determinação de fenóis totais, de orto-difenóis e de flavonoides nos vários 

extratos obtidos 

 

Para avaliar parte do potencial bioativo dos vários extratos obtidos, fez-se uma 

avaliação quantitativa do seu conteúdo em fenóis totais, orto-difenóis e flavonoides (ver 

métodos). Na Tabela 4.9 e na Figura 4.9, apresentam-se os resultados obtidos para a 

quantificação de fenóis totais, de orto-difenóis e de flavonoides nos extratos aquosos e 

hidroetanólicos de cogumelos (inteiros, pés e chapéus). 

 

 

Tabela 4.9. Determinação de fenóis totais, orto-difenóis e flavonóides. Os resultados são apresentados 

como média ± desvio padrão. 

Extratos 
Fenóis totais 

(mg/100g extrato) 

 
Orto-difenóis 

(mg/100g extrato) 

 Flavonóides 

(mg/100g 

extrato) 

 

Chapéus 

AQ 
14,908 ± 0,009 

n.s 
7,071 ± 0,499 

n.s 
2,312 ± 0,119 

n.s 

HE 
13,031 ± 0,985 

n.s 
5,695 ± 0,400 

n.s 
2,207 ± 0,180 

n.s 

Pés 

AQ 
12,472 ± 0,410 

* 
6,729 ± 1,311 

n.s 
2,154 ± 0,137 

n.s 

HE 
12,845 ± 0,098 

n.s 
5,340 ± 0,245 

n.s 
1,951 ±0,050 

n.s 

Inteiros 

AQ 
15,018 ± 0,537 

n.s 
6,974 ± 0,190 

n.s 
2,378 ± 0,147 

n.s 

HE 
12,976 ± 0,576 

n.s 
5,560 ± 0,255 

n.s 
2,090 ± 0,074 

n.s 

n.s. não significativo. 
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Figura 4.9. Determinação de fenóis totais (A), flavonóides (B) e orto-difenóis (C) para extratos aquosos 

e hidroetanólicos de chapéus e de pés de cogumelos e de cogumelos inteiros (inteiros). Os resultados são 

apresentados como média ± desvio padrão (n=3). A comparação entre valores é considerada significativa 

quando p˂0,05. Comparação entre o mesmo material, mas extração diferente (#) e comparação entre 

aquoso e hidroetanólico (*).  

 

 

Dos resultados apresentados na Tabela 4.9 e Figura 4.9, verifica-se que o 

conteúdo em compostos fenólicos é semelhante entre o mesmo tipo de material e 

métodos de extração.  

B 

A 

C 



57 

Podemos verificar que para os conteúdos em fenóis totais nos extratos de 

cogumelos inteiros há diferenças significativas (p=0.0061) entre o mesmo material, mas 

extrações diferentes (extração aquosa e extração hidroetanólica). Usando o valor de 

conteúdo em compostos fenólicos do extrato L. edodes de 0.02 ± 0.00 (mg de ácido 

gálico/100 g de extrato seco) como referência (Kozarski et al., 2012), podemos observar 

que os extratos aqui analisados têm menor conteúdo em compostos fenólicos. Outros 

autores relataram para a espécie Agaricus bisporus que o extrato etanólico (método 

ligeiramente diferente do utilizado neste trabalho) apresenta um valor de compostos 

fenólicos de 4,69 ± 0.04 (mg ácido gálico/ g de extrato seco) (Stojković et al., 2014). 

Este valor mostra um maior conteúdo de compostos fenólicos em comparação com os 

nossos resultados. Podemos observar também que existe variância nos chapéus com 

extrações diferentes (p=0.0114), não tendo na literatura nenhum valor referência para 

ser possível uma comparação. Foi feita uma comparação entre todos os tipos de extratos 

e métodos de extração sendo possível concluir que o extrato aquoso de pés de cogumelo 

apresenta uma variância em relação aos extratos de chapéus de cogumelo e aos de 

cogumelos inteiros, uma vez ser diferente destes. 

A quantificação dos flavonóides, assim como de orto-difenóis (tabela 4.9.) não 

mostrou diferenças entre o tipo de extrato nem entre as 2 extrações feitas. Os resultados 

para quantificação de flavonoides e orto-difenóis na L. edodes não são comuns, pelo que 

não foi possível encontrar na literatura resultados para comparar com os nossos valores. 

Para além de extratos brutos, foram obtidos mais 4 extratos (F1, F2, F3 e F4) 

descritos no ponto 3.2.5. Os resultados obtidos para os fenóis totais, orto-difenóis e 

flavonoides, são apresentados na tabela 4.10. e na figura 4.10.  

Tabela 4.10. Determinação de fenóis totais, orto-difenóis e flavonóides. Os resultados são apresentados 

como média ± desvio padrão. 

Extratos
Fenóis totais 

(mg/100g extrato) 

Orto-difenóis 

(mg/100g extrato) 

Flavonóides 

(mg/100g extrato) 

F1 13,797 ± 0,138 
n.s

4,304 ± 0,230 
n.s.

1,914 ± 0,054 
n.s 

F2 13,383 ± 0,966 
n.s

3,704 ± 0,209 
n.s.

1,795 ± 0,054 
n.s 

F3 16,326 ± 1,646 
n.s

3,250 ± 0,828 
n.s

1,914 ± 0,183 
n.s 

F4 20,764 ± 1,463 
* 

3,642 ± 0,398 
n.s

1,950 ±0,074 
n.s 

n.s. não significativo.
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Figura 4.10. Determinação de fenóis totais (A), flavonóides (B) e orto-difenóis (C) para as frações obtidas 

dos extratos de cogumelos (F1- NaOH inteiros; F2- NaOH pés; F3- Inteiro tampão acetato; F4- Chapéus 

(pico 10-15)). Os resultados são apresentados como média (n=3) ± desvio padrão. A comparação entre 

valores é considerada significativa quando p˂0,05(*). 
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Pela observação da Figura 4.10 e da Tabela 4.10 podemos observar que apenas se 

observam diferenças significativas no conteúdo em fenóis totais o extrato F4 dado este 

ser diferente dos outros (no tipo e método de extração) (p˂0,05). Na quantificação de 

flavonóides e de orto-difenóis não se identifica qualquer variância entre extratos ou 

métodos de extração. Uma vez que estes extratos foram obtidos por um procedimento 

nosso para serem purificados, não se encontra resultados na literatura para comprar com 

os valores obtidos. 

4.5. Análise qualitativa e quantitativa do perfil fenólico dos extratos por HPLC-

DAD 

Das Figuras 4.9 e 4.10 observou-se que o conteúdo em compostos fenólicos dos 

vários extratos foi de 10 a 20 mg/100 g de extrato, valores que não são muito elevados. 

Mesmo assim, procedeu-se à análise qualitativa e quantitativa por HPLC.  

Os cromatogramas para os extratos aquosos e hidroetanólicos de chapéus e pés 

cogumelos bem como de cogumelos inteiros apresenta-se na Figura 4.11. Apesar de os 

resultados obtidos pelo método colorimétrico (Figuras 4.9 e 4.10) indicarem a existência 

de compostos fenólicos nos extratos, a análise dos resultados obtidos por HPLC (Figura 

4.7, exposto um cromatograma exemplo) não mostrou qualquer pico que evidencie a 

existência de compostos fenólicos (aos c.o. de 280-325), o que sugere que o conteúdo 

destes extratos em compostos fenólicos é muito baixo ou inexistente. 

Figura 4.11. Exemplo de cromatograma HPLC-DAD de um extrato hidroetanólico de pés de 

cogumelos Lentinula edodes. 
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No entanto, da análise da literatura encontram-se registos onde foram encontrados 

compostos fenólicos, por análise HPLC-DAD, em extratos de Lentinula edodes 

(Ferreira, Barros, and Abreu 2009), nomeadamente o ácido p-hidroxibenzóico, ácido 

protocaquético, ácido gálico, ácido cinâmico e catequina. Contudo, a presença destes 

compostos não foi possível verificar nos extratos obtidos neste trabalho e aqui 

caracterizados, para os quais foram analisados simultaneamente padrões destes 

compostos. 

 

4.6. Avaliação da atividade antioxidante dos extratos 

4.6.1. Capacidade de scavenging do radical ABTS·+ 

A atividade scavenging do radical ABTS·+ é apresentada na Figura 4.12 e na 

Tabela 4.11. A partir dos resultados apresentados na Figura 4.12 foram encontradas 

diferenças significativas entre o mesmo tipo de material, mas extração diferentes. No 

extrato de cogumelo inteiro houve variância (p=0.0009) entre extração aquosa e 

hidroetanólica, assim como no extrato de pés de cogumelo se observam diferenças 

significativas (p˂0.0001). O único extrato que apresenta capacidade de scavenging 

diferente de todos os outros (representado com *) é o extrato aquoso de pés de 

cogumelo, apresentando por isso diferenças significativas. 
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Figura 4.12. Ensaio de scavenging do radical ABTS·+ para extratos aquosos e hidroetanólicos de 

chapéus e de pés cogumelos e de cogumelos inteiros. Os resultados são apresentados como média 

(n=3) ± desvio padrão. A comparação entre valores é considerada significativa quando p˂0,05. 

Comparação entre o mesmo material, mas extração diferente (#) e comparação entre aquoso e 

hidroetanólico (*).  
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Tabela 4.11. Resultados do ensaio de scavenging do radical ABTS·+. 

Extratos 
Capacidade scavenging do radical 

ABTS·+ (mg de trolox/100g extrato) 

Chapéus 

AQ 
5,513 ± 0,088 

n.s

HE 
5,189 ± 0,124 

n.s

Pés 

AQ 
6,541 ± 0,102 

* 

HE 
4,842 ± 0,162 

n.s

Inteiros 

AQ 
5,835 ± 0,158 

n.s

HE 
5,086 ± 0,251 

n.s

n.s. não significativo.

Podemos também observar pela Tabela 4.11 que os extratos aquosos apresentam 

melhor atividade scavenging do radical ABTS·+ em relação aos extratos obtidos por 

extração com etanol: água. Na literatura é mais comum ver a atividade antioxidante 

descrita pelo ensaio de scavenging do radical DPPH, sendo que extratos de L. edodes 

apresentam atividade máxima de scavenging, 71,7%, numa concentração de 0,1 mg/mL 

(Kozarski et al., 2012). 

Para além de extratos brutos, também foram obtidos outros extratos como já foi 

referido anteriormente. A atividade scavenging do radical ABTS·+ é apresentada na 

Figura 4.13 e na Tabela 4.12, para as frações F1, F2, F3 e F4. 
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Figura 4.13. Ensaio scavenging do radical ABTS·+ para extratos (F1- NaOH inteiros; F2- NaOH pés; 

F3- Inteiro tampão acetato; F4- Chapéus (pico 10-15)) de cogumelos. Os resultados são apresentados 

como média (n=3) ± desvio padrão. A comparação entre valores é considerada significativa quando 

p˂0,05 (*). 
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Tabela 4.12. Resultados do ensaio scavenging do radical ABTS·+. 

Extratos 
Capacidade scavenging do radical 

ABTS·+ (mg de trolox/100 g extrato) 

 

F1 4,985 ± 0,134 
n.s 

F2 4,871 ± 0,175 
n.s 

F3 3,349 ± 0,121 
* 

F4 3,836 ± 0,201 
* 

n.s. não significativo. 

 

Pela observação da Figura 4.13 e da Tabela 4.12 podemos concluir que a 

capacidade scavenging do radical ABTS·+ de F3 e F4 são menores e estatisticamente 

diferentes de F1 e F2, p<0,05. Quando comparado F3 com F4 existe diferenças 

significativas também, com um valor de p=0,0249. Podemos também supor que extratos 

obtidos com solvente composto por uma solução de NaOH 1M (mesmo com o tipo de 

extrato diferente) apresentam maior desempenho na atividade scavenging de ABTS·+. 

Não foi possível encontrar resultados na literatura para podermos comparar com os 

nossos resultados. 

 

4.6.2. Capacidade de scavenging do radical NO 

Contrariamente aos resultados de caraterização química dos extratos e da 

avaliação da sua capacidade de scavenging do radical ABTS·+, o ensaio de scavenging 

do radical NO· indicou 0% scavenging para todos os extratos (aquosos e 

hidroetanólicos) e para as frações purificadas/obtidas por cromatografia de troca 

aniónica. Portanto, podemos concluir que a espécie Lentinula edodes não tem atividade 

scavenging para o radical NO. 

 

4.6.3 Capacidade de scavenging do radical OH 

Assim como o ensaio de scavenging do radical NO·, também o ensaio de 

scavenging do radical OH· indicou 0% scavenging para todos os extratos (aquosos e 

hidroetanólicos) e para as frações purificadas/obtidas por cromatografia de troca 
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aniónica. Portanto, podemos concluir que a espécie Lentinula edodes não tem atividade 

scavenging para o radical OH. 

4.7. Atividade biológica de extratos de Lentinula edodes 

4.7.1. Ensaios de citotoxicidade 

De maneira a avaliarmos o efeito anti-proliferativo ou citotóxicos destes extratos e 

das frações obtidas, usaram-se 3 linhas celulares, RAW 264.7, Caco-2 e HepG2 que 

foram expostas a determinadas concentrações por 24 h ou 48 h. 

De forma a obter resultados fidedignos, isentos de contaminação bacteriana, 

tivemos de proceder um método de eliminação de endotoxinas recorrendo às colunas 

“Detoxi-GelTM Endotoxin Removing” de maneira a eliminar toda a contaminação 

incluindo os vestígios lipídicos das membranas bacterianas. Após isto, o ensaio foi feito 

em três linhas celulares, HepG2, Caco-2 e RAW 264.7 obtendo-se resultados fiáveis 

que serão apresentados de seguida (Figura 4.14 e 4.15). As células foram expostas a 5 

concentrações, 100, 200, 500, 750 e 1000 µg/mL dos extratos aquosos e hidroetanólicos 

de chapéu de L. edodes.  
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Figura 4.14. Efeito dos extratos brutos de chapéus de L. edodes na viabilidade de células HepG2. (B1) 

Chapéus AQ, (B2) Chapéus HE. Os resultados são apresentados como média  ± desvio padrão (n=4). A 

comparação entre valores é considerada significativa quando p˂0.05 (*). 

Este ensaio foi feito apenas em chapéus porque seria a fração menos contaminada 

após a eliminação das endotoxinas, uma vez ser a parte mais aérea do cogumelo, no 

entanto também no cogumelo inteiro e o pé se procedeu à descontaminação. 
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Ao observar a Figura 4.14, podemos verificar que após exposição das células 

HepG2, durante 24 h ao extrato B1, há redução da viabilidade com o aumento da 

concentração, sendo somente estatisticamente significativa para 1000 µg/mL 

(p˂0.0001). Todavia, após 48 h de exposição há redução na viabilidade, estatisticamente 

significativa, comparando com o controlo, para as concentrações de 500, 750 e 1000 

µg/mL com descida de 20, 60 e 94% da viabilidade.   

No extrato B2, vemos que há um ligeiro aumento da viabilidade, após 48 h de 

exposição ao extrato hidroetanólico dos chapéus, nas concentrações 100 e 200 µg/mL. 

Para as concentrações de 750 e 1000 µg/mL observa-se uma redução de 15% e 50% na 

viabilidade das células expostas durante 48 h, respetivamente. Nas células expostas 

durante 24 h, só se observou uma redução estatisticamente significativa de 15%, na 

concentração de 1000 µg/mL. 

Segundo Finimundy et al., (2013), extratos aquosos de Lentinula edodes foram 

aplicados a células HepG2 em cultura, com procedimento de extração aquosa usando a 

temperatura 50ºC, e a utilizada por nós foi 100ºC, o cogumelo Lentinula edodes causou 

uma descida da viabilidade em todas as concentrações. Verificou-se que concentrações 

acima de 1 mg/mL, reduziram a viabilidade celular numa forma dose-dependente. O 

método utilizado para avaliar a viabilidade celular foi o MTT. Estes resultados foram 

idênticos aos nossos resultados aqui obtidos.  

Para além dos extratos brutos (AQ e HE) também foi feito este ensaio com as 

frações obtidas, nomeadamente frações Inteiros NaOH (F1), Pés NaOH (F2), Inteiros 

tampão acetato (F3), Chapéus (pico 10-15) (F4). Os resultados do seu efeito na 

viabilidade celular estão apresentados na Figura 4.15. 

A exposição das células ao extrato F1, nas concentrações 100 e 500 µg/mL, por 

24 h, mostrou alguma variância, com perda da viabilidade de cerca de 30%. No resto 

das concentrações a viabilidade aumentou ligeiramente. O aumento de viabilidade, não 

foi, contudo, superior a 10%. O extrato F2 não produz grandes alterações na viabilidade 

celular, comparando com o controlo, quer as 24 h quer às 48 h de exposição. Os extratos 

F3 e F4 produziram diferenças significativas para todas as concentrações com um 

aumento acentuado da viabilidade para as 24 h de exposição.  
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Figura 4.15. Viabilidade da linha celular HepG2 após exposição aos extratos: (F1) Inteiros NaOH, (F2) 

Pés NaOH, (F3) Inteiros tampão acetato, (F4) Chapéus (pico 10-15). Os resultados são apresentados 

como média  ± desvio padrão (n=4). A comparação entre valores é considerada significativa quando 

p˂0.05 (*). 

Ao comparar os efeitos produzidos por estas frações, neste caso a fração F4 com o 

extrato bruto dos chapéus, os dados não são idênticos, uma vez que tanto o extrato 

aquoso como o hidroetanólico, na última concentração testada, produziram uma descida 

da viabilidade celular e a fração produziu um aumento. No entanto, sendo esta uma 

fração do extrato (purificado em cromatografia de troca aniónica) é natural que esta 

fração não seja composta pelos compostos com capacidade de reduzir a viabilidade 

celular, comparando com o extrato inicial, que apenas sofreu processo de extração. 

Uma vez que estas frações foram obtidas por nós, não foram encontrados 

resultados na literatura para poder comparar com os dados obtidos. 

Como referido, também foi feito ensaios de citotoxicidade nas células Caco-2. Os 

resultados relativos à exposição dos extratos aquosos brutos de chapéus de cogumelos 

são apresentados na figura 4.16. 
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Figura 4.16. Efeito dos extratos brutos de chapéus de L. edodes na viabilidade de células Caco-2. (B1) 

Chapéus AQ, (B2) Chapéus HE. Os resultados são apresentados como média  ± desvio padrão (n=4). A 

comparação entre valores é considerada significativa quando p˂0.05 (*). 

 

 
 

As células Caco-2 expostas ao extrato aquoso de chapéus de L. edodes (B1), 

durante 24 h, mostraram um efeito dose-resposta, onde doses até 500 µg/mL subiram 

ligeiramente a viabilidade. Mas, a exposição das células às concentrações de 750 e 1000 

µg/mL de extrato AQ de chapéus de L. edodes, verifica-se uma descida de 15% e 35% 

da viabilidade, respetivamente. Após 48 h de exposição, há uma descida acentuada de 

cerca de 40% e 75% da viabilidade, nas concentrações de 750 µg/mL e 1000 µg/mL. 

A exposição das células Caco-2 ao extrato B2, verificamos um ligeiro aumento da 

viabilidade das células expostas a concentrações até 750 µg/mL (p˂0.05). Na 

concentração de 1000 µg/mL, este extrato provoca uma pequena descida da viabilidade, 

às 24 h de exposição. Verifica-se também, nas 48 h, um aumento da viabilidade nas 

duas concentrações mais baixas. Na concentração mais alta (1000 µg/mL) houve uma 

descida de quase 50% da viabilidade.  

Segundo Lemieszek et al., 2017, um extrato rico numa fração de ácido 

ribonucleico (RNA) do cogumelo Boletus edulis desceu a proliferação celular até 250 

µg/mL, no entanto em comparação com os nossos resultados só vimos uma diminuição 

a partir de 750 µg/mL. Os extratos de Boletus edulis são mais tóxicos comparativamente 

com os nossos extratos. 

As células Caco-2 foram expostas aos extratos F1, F2, F3 e F4, os resultados desta 

exposição encontram-se na Figura 4.17. 
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Figura 4.17. Viabilidade celular das células Caco-2 expostas aos extratos: (F1) Inteiros NaOH, (F2) Pés 

NaOH, (F3) Inteiros tampão acetato, (F4) Chapéus (pico 10-15). Os resultados são apresentados como 

média  ± desvio padrão (n=4). A comparação entre valores é considerada significativa quando p˂0.05 (*). 
 

Verificamos, que a exposição das células Caco-2 aos extratos F1, F2, F3 e F4 

produziu somente ligeiras variações na viabilidade celular. Estas variações são na forma 

de pequenos aumentos de viabilidade que são estatisticamente significativos, para 24 h e 

48 h de exposição, de acordo com a legenda da Figura 4.17. De maneira geral, todos os 

extratos em todas as concentrações aumentam a viabilidade (% controlo), significando 

por isso que os extratos não induzem qualquer tipo de toxicidade nas células Caco-2. 

No caso do extrato F4, uma vez que é uma fração do extrato de chapéus, não 

houve perda de viabilidade em relação ao extrato aquoso e hidroetanólico bruto, 

podendo dever-se à presença de uma menor quantidade de polissacarídeos (seção 4.3). 

Uma vez que estas frações foram purificadas por nós, não foram encontrados 

resultados na literatura para poder comparar com os dados obtidos. 

Para além destas duas linhas celulares, o ensaio foi também efetuado na linha 

celular RAW 264.7. Nestas células a exposição aos extratos foi apenas efetuada durante 

24 h e com 3 concentrações: 50, 100 e 200 µg/mL, destacada na figura 4.18. 
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Figura 4.18. Viabilidade das células RAW 264.7 expostas aos extratos de (B1) Chapéus AQ, (B2) 

Chapéus HE. Os resultados são apresentados como média  ± desvio padrão (n=4). A comparação entre 

valores é considerada significativa quando p˂0.05 (*). 
 

Pela observação da Figura 4.18, podemos verificar que o extrato B1 somente a 

200 µg/mL é que reduz ligeiramente a viabilidade celular, havendo uma descida de 25% 

da viabilidade, em relação ao controlo. Ao contrário deste, o extrato HE de chapéus de 

cogumelo L. edodes (B2) produziu somente ligeiras flutuações da viabilidade celular, 

em todas as concentrações, que foram inferiores a 10%. 

 Os resultados da exposição das células RAW 264.7 às frações F1, F2, F3 e F4 

encontram-se na Figura 4.19. 

Com a exceção do extrato F1, todos os outros produzem efeitos reduzidos na 

viabilidade celular. A exposição das células ao extrato F1, produz uma redução na 

viabilidade de cerca de 22% e 30% para as concentrações de 100 e de 200 µg/mL, 

respetivamente. Os extratos F2 a F4 só produzem ligeiras variações na viabilidade que 

são inferiores a 10%.  

Segundo Gunawardena et al.,, 2014, e apesar do método de extração do cogumelo 

Shiitake ser diferente do utilizado por nós, este obteve uma perda de 50% da viabilidade 

para a concentração de 0.59 ± 0.38 mg/mL. Houve uma descida da viabilidade nas 

células RAW em relação ao controlo. Estes dados confirmam alguns dos nossos 

resultados, principalmente quando a nossa concentração é 200 µg/mL, uma vez que pela 

observação do gráfico presente no artigo, uma concentração ±368 µg/mL, a viabilidade 

desceu cerca de 15-20%. Nos nossos dados, obtemos descidas mais acentuadas em 

relação ao artigo, em 2 dos extratos.  

Concluindo, ao observar todos os dados de viabilidade, podemos verificar que 

esta apresentou descidas mais acentuadas no extrato aquoso dos chapéus, o que 

podemos justificar como sendo o extrato aquoso que contém mais compostos (neste 
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caso específico, polissacarídeos) em relação ao extrato hidroetanólico. Podemos 

também concluir que os extratos, às doses testadas, não são tóxicos para as células 

RAW 264.7. 
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Figura 4.19. Viabilidade celular das células RAW 264.7 expostas aos extratos: (F1) Inteiros NaOH, (F2) 

Pés NaOH, (F3) Inteiros tampão acetato, (F4) Chapéus (pico 10-15). Os resultados são apresentados 

como média  ± desvio padrão (n=4). A comparação entre valores é considerada significativa quando 

p˂0.05 (*). 

4.8. Avaliação sobre as alterações morfológicas produzidas pela exposição aos 

extratos nas três linhas celulares 

Todos os ensaios biológicos foram acompanhados da observação das células ao 

microscópio, de maneira a visualizar a morfologia das células. Como tal, nos ensaios de 

viabilidade celular, as células HepG2 e Caco-2 expostas aos extratos foram 

fotografadas. Em cada ensaio, escolheram-se três concentrações 500, 750 e 1000 µg/mL 

(concentrações mais altas) de maneira a visualizar a ocorrência, ou não, de alterações 

morfológicas. Para realizar este ensaio, retirou-se o meio da placa e adicionou-se 100 

µL de PBS e 10 µL de Trypan Blue a 0,4%. O Trytan Blue é um reagente usado para 

marcar as células mortas. De seguida, mostram-se os resultados obtidos nas células 

Caco-2 (Figura 4.20, 4.21). 
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Controlo 48 h 

 

Controlo 48 h Triypan Blue (TP) 

 

B1, 500 µg/mL 

 

B1, 500 µg/mL 

 

B1, 750 µg/mL 

 

B1, 750 µg/mL 

 

B1, 1000 µg/mL 

 

B1, 1000 µg/mL 

 

Figura 4.20. Observação das alterações morfológicas em células Caco-2 após exposição de 48 h aos 

extratos: (B1) Chapéu AQ a 500 µg/mL, 750 µg/mL e 1000 µg/mL As imagens foram tiradas com as 

células sem (lado esquerdo) e com Trypan blue (lado direito). 
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Apenas foram ilustradas as imagens das células expostas às concentrações mais 

altas, porque era onde se identificaram melhor as alterações morfológicas em relação ao 

controlo. Na figura 4.20 células expostas a Chapéu AQ, 500 µg/mL vemos que o 

número de células reduziu e que estas se encontram mais distendidas em relação ao 

controlo. Quando colocamos Trypan Blue vemos que existe maior número de células 

mortas em relação ao controlo, principalmente nas concentrações de 750 µg/mL e 1000 

µg/mL, confirmando os resultados que foram obtidos anteriormente na viabilidade 

celular na linha Caco-2. Aumentando a concentração para 750 µg/mL, observam-se 

algumas células soltas, e um menor número. No controlo observam-se células redondas, 

o que aqui não se verifica, uma vez que a maior parte delas se encontram distendidas. A

1000 µg/mL observa-se que a maior parte das células estão mortas, uma vez que se 

apresentam coradas pelo Trypan Blue. Comparativamente com as outras concentrações 

e o controlo vemos que à medida que a concentração aumenta existe um maior número 

de células mortas. Podemos corroborar esta ideia ao visualizar os gráficos de viabilidade 

celular expostos na seção 4.16.  

Este ensaio foi feito também para outro extrato, o extrato hidroetanólico de 

chapéus de cogumelo, às mesmas concentrações que está representado na figura 4.20.  

Comparando com o controlo, verificamos que à medida que a concentração do 

extrato hidroetanólico de chapéus de cogumelo aumenta, também aumenta a perda de 

viabilidade e aumenta o número de células com distensões. A 500 µg/mL, o extrato 

reduziu o número de células e estas alteraram a sua morfologia, encontrando-se muito 

mais achatadas. A adição de Trypan Blue, revela algumas células coradas de azul, ou 

seja, células mortas. A 750 µg/mL observamos que o extrato provocou uma maior 

redução das células em relação à concentração anterior e ao controlo, podendo ver-se 

ainda algumas células levantadas. Com Trypan Blue verificamos mais células mortas. 

Na concentração de 1000 µg/mL vemos também alterações morfológicas na ausência e 

na presença de Trypan Blue.  

Este ensaio foi também realizado em células HepG2 para os mesmos dois 

extratos, que se encontra representado na figura 4.22 e 4.23. 
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Controlo 48 h 

 

Controlo 48 h Trypan Blue (TP) 

 

B2, 500 µg/mL 

 

B2, 500 µg/mL 

 

B2, 750 µg/mL 

 

B2, 750 µg/mL 

 

B2, 1000 µg/mL 

 

B2, 1000 µg/mL 

 

Figura 4.21. Observação das alterações morfológicas em células Caco-2 após exposição de 48h sem 

(lado esquerdo) e com Trypan blue (lado direito). (B2) Chapéu HE a 500 µg/mL, 750 µg/mL e 1000 

µg/mL. 
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Controlo 48h Controlo 48h Trypan Blue (TP) 

B1, 500 µg/mL B1, 500 µg/mL 

B1, 750 µg/mL B1, 750 µg/mL 

B1, 1000 µg/mL B1, 1000 µg/mL 

Figura 4.22. Observação das alterações morfológicas em células HepG2 após exposição de 48h sem 

(lado esquerdo) e com Trypan blue (lado direito). (B1) Chapéu AQ a 500 µg/mL, 750 µg/mL e 1000 

µg/mL. 
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Controlo 48h 

 

Controlo 48h Trypan Blue (TP) 

 

B2, 500 µg/mL 

 

B2, 500 µg/mL 

 

B2, 750 µg/mL 

 

B2, 750 µg/mL 

 

B2, 1000 µg/mL 

 

B2, 1000 µg/mL 

 

Figura 4.23. Observação das alterações morfológicas em células HepG2 após exposição de 48h sem 

(lado esquerdo) e com Trypan blue (lado direito). (B2) Chapéu HE, 500 µg/mL, 750 µg/mL e 1000 

µg/mL. 
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As células HepG2 crescem em aglomerados, quando comparadas com as células 

Caco-2 (Figura 4.21). Podemos observar que em relação a ambos os controlos (sem ou 

com Trypan Blue) existe diferenças morfológicas das células perante o extrato chapéus 

aquoso. O número de células vai diminuindo à medida que a concentração aumenta, 

principalmente visível com a adição de Trypan Blue identificando também haver células 

mortas. 

Quando estamos a visualizar as células após 48 h de exposição aos extratos 

verificamos um decréscimo do número de células, observando células mais achatadas e 

levantadas. Com Trypan Blue o número reduz à medida que a concentração aumenta, e 

é notável a visualização de bastantes células mortas. 

A observação ao microscópio com fotografia também foi efetuada para as células 

RAW 264.7 após 24 h de exposição aos extratos. Aqui também foram aplicados os 

extratos obtidos na troca iónica. As concentrações utilizadas foram 50, 100 e 200 

µg/mL, no entanto apenas se apresentam as duas últimas. Estes resultados são expostos 

na figura 4.24 e 4.25.  

Controlo 24h Controlo 24h Trypan Blue (TP) 

B1, 100 µg/mL B1, 100 µg/mL 
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B1, 200 µg/mL 

 

B1, 200 µg/mL 

 

B2, 100 µg/mL 

 

B2, 100 µg/mL 

 

B2, 200 µg/mL 

 

B2, 200 µg/mL 

 

F1, 100 µg/mL 

 

F1, 100 µg/mL 
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F1, 200 µg/mL F1, 200 µg/mL 

Figura 4.24. Observação das alterações morfológicas em células RAW 264.7 após exposição de 24h 

sem (lado esquerdo) e com Trypan blue (lado direito). (B1) Chapéus AQ, (B2) Chapéus HE, (F1) 

Inteiros NaOH, às concentrações 100 µg/mL e 200 µg/mL. 

Nas células expostas aos 3 extratos podemos ver que temos bastantes células, pelo 

facto de as concentrações serem menores, em comparação com as outras linhas 

celulares, no entanto é de notar algumas alterações morfológicas. A exposição a todos 

os extratos reduziu o número de células de um modo dependente da concentração. 

Observam-se algumas células soltas, e também mortas.  

Em relação ao controlo, de uma forma geral, todos os extratos reduziram o 

número de células, e essa redução acompanhou o aumento da concentração, onde vemos 

células soltas e algumas delas distendidas. Com a adição do Trypan Blue vemos um 

crescente aumento do número de células mortas em relação ao controlo. 
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Controlo 24h 

 

Controlo 24h Trypan Blue (TP) 

 

F2, 100 µg/mL 

 

F2, 100 µg/mL 

 

F2, 200 µg/mL 

 

F2, 200 µg/mL 

 

F3, 100 µg/mL 

 

F3, 100 µg/mL 
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F3, 200 µg/mL 

 

F3, 200 µg/mL 

 

F4, 100 µg/mL 

 

F4, 100 µg/mL 

 

F4, 200 µg/mL 

 

F4, 200 µg/mL 

 

Figura 4.25. Observação das alterações morfológicas em células RAW 264.7 após exposição de 24h 

sem (lado esquerdo) e com Trypan blue (lado direito). (F2) Pés NaOH, (F3) Inteiros tampão acetato, 

(F4) Chapéus (picp 10-15), às concentrações 100 µg/mL e 200 µg/mL. 

 

 

4.9. Avaliação da ação anti-inflamatória por parte dos extratos 

Antes de partirmos para a realização da atividade anti-inflamatória foram feitos 

ensaios de viabilidade celular de modo a escolher as melhores concentrações, isto é, 

concentrações não-citotóxicas. Os extratos a usar nos ensaios de atividade anti-

inflamatória têm de ser isentos de contaminação bacteriana ou da presença de vestígios 
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de membranas de bactérias, uma vez que as bactérias podem estimular a produção de 

NO, mascarando os efeitos dos extratos.  

Assim, após eliminação das endotoxinas, as células RAW 264.7 foram expostas 

aos nossos extratos (descontaminados) na presença e na ausência de LPS permitindo 

avaliar a capacidade dos extratos na inibição/ indução da produção de NO. Nas figuras 

4.26 e 4.27 são apresentados os resultados da produção de óxido nítrico em células 

RAW 264.7 expostas aos diversos extratos, com e sem estimulação de LPS.  
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Figura 4.26. Produção de NO (% controlo), por células RAW 246.7 expostas a LPS. Painel superior: (B1) 

Chapéus AQ, (B2) Chapéus HE. Painel inferior: (F1) Inteiros NaOH, (F2) Pés NaOH, (F3) Inteiro tampão 

acetato, (F4) Chapéus (pico 10-15) com concentração 50 (1), 100 (2) e 200 (3) µg/mL. Os resultados são 

apresentados como média ± desvio padrão (n = 4). A comparação entre valores é considerada 

significativa quando p˂0.05 (*). Todos os valores foram normalizados pelo controlo, 100% produção NO. 

 

O extrato B1 não apresenta citotoxicidade para estas concentrações, no entanto em 

comparação com os outros extratos é o que apresenta maior potencial anti-inflamatório, 

com um aumento da atividade à medida que a concentração aumenta (Figura 4.26). A 

exposição das células ao extrato B2, na presença de LPS, não apresentam redução de 

produção de NO com diferenças significativas em relação ao controlo. A exposição das 

células ao extrato F1, nas duas primeiras concentrações, não apresenta redução 
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significativa na produção de NO, no entanto a 200 µg/mL, este extrato produz redução 

na produção de NO que é estatisticamente significativa em relação à % controlo, 

indicando algum potencial anti-inflamatório para maiores concentrações. O extrato F2 

mostra ter potencial anti-inflamatório dependente da concentração. O extrato F3 tem 

fraco potencial anti-inflamatório (somente ligeiras reduções na produção de NO). A 

exposição das células ao extrato F4, contrariamente aos anteriores, estimula a produção 

de NO por parte das células RAW 246.7, à medida que a concentração aumenta (Figura 

4.27). 
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Figura 4.27. Indução da produção de NO (% controlo) em células RAW 246.7 na ausência de exposição a 

LPS. Painel superior: (B1) Chapéus AQ, (B2) Chapéus HE. Painel inferior: (F1) Inteiros NaOH, (F2) Pés 

NaOH, (F3) Inteiro tampão acetato, (F4) Chapéus (pico 10-15) com concentração 50 (A), 100 (B) e 200 

(C) µg/mL. Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão (n = 4). A comparação entre

valores é considerada significativa quando p˂0.05 (*). Todos os valores foram normalizados pelo

controlo, 100% produção NO.

A Figura 4.27 refere-se à indução da produção de NO por parte das células RAW 

246.7, na ausência de LPS, ou seja, o NO que as células expostas aos extratos por si só 

produzem. Pela observação da Figura 4.27, podemos ver que os extratos A (AQ 

chapéus), B (HE chapéus) e C (Inteiros NaOH) induzem a produção, de forma dose-
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dependente, de NO. O extrato D induz a produção, de NO de forma não linear, produz-

se mais NO quando as células são expostas à concentração de 100 µg/mL. O extrato F, 

contrariamente aos anteriores, induz uma produção de NO de forma decrescente, ou 

seja, à medida que a concentração aumenta, diminui a produção de NO. O extrato E não 

tem a capacidade de induzir a produção de NO. 

Da Figura 4.19, podemos então concluir, que nenhum dos extratos é citotóxico 

para estas concentrações, e que o extrato A, B, C, D e E são extratos imunomoduladores 

(Figura 4.27), uma vez que sozinhos induzem a produção de NO. Estes extratos, na 

presença de LPS diminuem a produção de NO (Figura 4.26). Contudo, podemos afirmar 

que os extratos A, C e D são, extratos com atividade anti-inflamatória. 

Células expostas ao extrato D, na ausência de LPS, apesar de ocorrer uma descida 

na produção de NO, de 100 para 200 µg/mL de extrato, estas apresentam capacidade de 

produção na presença deste extrato, sendo que o potencial pró-inflamatório diminui para 

a maior concentração. 

O único extrato que sozinho não induz a produção de NO é o extrato E, no 

entanto, na presença de LPS induz a diminuição da produção de NO, tendo por isso 

atividade anti-inflamatória. 

Podemos concluir, que os extratos A, B, C, D e F são imunomoduladores. O 

extrato com melhor índice terapêutico será o extrato A, que não apresenta 

citotoxicidade, tem maior potencial anti-inflamatório quando comparado estes 

parâmetros com os restantes extratos. 

Esta questão da imunomodulação pode-se justificar como a presença de algum 

composto no cogumelo (polissacarídeos, exopolissacarídeos), como glucanos que 

modulam específicas funções imunes, vantajosas para o tratamento e prevenção de 

algumas doenças (Garcia-Lafuentea et al., 2010). Segundo estes autores, estudos em 

extratos de cogumelo shiitake mostraram que diferentes frações de polissacarídeos 

estimulam a ativação de macrófagos, englobando a produção de NO e expressão de 

citocinas. 

Segundo Taofiq et al.,, 2016, o EC50 do extrato etanólico de Lentinula edodes é 

0.16 ± 0.01 mg/mL nas concentrações 50-400 µg/mL. Ou seja, ele inibe em 50% a 

produção de NO a 160 µg/mL. Ao comparar com os nossos resultados, vemos que à 

concentração de 200 µg/mL o extrato A inibe a produção de NO a cerca de 70%, logo 

significa que os nossos extratos possuem um maior potencial anti-inflamatório. 
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Um estudo efetuado por Chien, Yang, Lin, & Mau, 2017, mostrou que a fração 

aquosa de um extrato etanólico não irradiado induziu a produção de NO (induzida por 

LPS) que variou entre os 32,1-59,4% para concentrações entre os 200-500 µg/mL. Em 

comparação com os nossos resultados (figura 1.3.1.) obtemos variações entre estes 

valores abaixo da concentração 200 µg/mL para pelo menos um dos nossos extratos, o 

que significa que este apresenta menos produção de NO e por isso maior potencial anti-

inflamatório.  

4.10. Avaliação da capacidade dos extratos em inibir a atividade enzimática de 

enzimas com interesse terapêutico e cosmético 

Neste ponto do trabalho, fomos avaliar o efeito dos vários extratos na inibição da 

atividade de cinco enzimas: a tirosinase, a glucosidase, a α-amilase, a acetilcolinesterase 

e a elastase. Apenas foi possível obter % de inibição para estas duas últimas enzimas, 

sendo que nas outras enzimas os extratos não apresentaram capacidade inibitória. 

4.10.1. Inibição da Acetilcolinesterase (AChE) 

A modulação da atividade da enzima AChE é utilizada para avaliar a capacidade 

neuroprotetora, de extratos e compostos, dado que esta enzima está envolvida na 

finalização dos sinais mediados por ACh, e uma reduzida quantidade de ACh está 

presente nas sinapses de indivíduos com várias patologias (e.g. Alzheimer). Assim, 

inibindo a ACh aumenta a concentração de ACh na fenda sináptica, reduzindo os 

sintomas de doença. Na figura 4.28, apresenta-se o efeito dos vários extratos na 

atividade da enzima AChE. 
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Figura 4.28. Efeito dos vários extratos na inibição da enzima AChE. Extratos de (B1) Chapéus AQ, (B2) 

Chapéus HE, (B3) Pés AQ, (B4) Pés HE, (B5) Inteiro AQ, (B6) Inteiro HE. Os extratos foram testados à 

concentração de 1 mg/mL. Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão (n = 3). 
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Com os resultados apresentados na Figura 4.28, concluímos que os extratos 

brutos, a 1 mg/mL, apresentam capacidade de inibição da enzima. O extrato B3 (extrato 

aquoso de pés de cogumelos) é o que apresenta maior capacidade de inibição (~12%) 

quando comparado ao controlo. As frações obtidas não apresentaram qualquer 

capacidade de inibição dos extratos (0%). 

Segundo Nguyen et al., 2016, extratos metanólicos de cogumelo Pleurotus 

pulmunarius, entre as concentrações 0,125 e 1 mg/mL, inibiu entre 60-80% a enzima 

AChE. Em comparação com os nossos resultados, o cogumelo Shiitake tem menor 

capacidade de inibir a enzima AChE.  

 

4.10.2. Inibição da elastase  

A enzima elastase está envolvida na quebra de ligações peptídicas de proteínas 

designadas de fibras elásticas, como a elastina. Estas fibras são responsáveis por manter 

a elasticidade dos tecidos, um aumento na atividade da elastase leva a uma perda de 

elasticidade que é visível na forma de rugas, flacidez entre outros. Assim, compostos 

que inibam a atividade desta enzima são designados por terem efeito anti-

envelhecimento. Assim, nesta parte do trabalho avaliou-se o efeito dos extratos na 

inibição da atividade da elastase, os resultados obtidos encontram-se na Figura 4.29. 
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Figura 4.29. Efeito dos vários extratos na inibição da enzima elastase. Foram testados extratos de (B1) 

Chapéus AQ, (B”) Chapéus HE, (B3) Pés AQ, (B4) Pés HE, (B5) Inteiro AQ, (B6) Inteiro HE, (F1) 

Inteiro NaOH, (F2) Pés NaOH, (F3) Inteiro tampão acetato, (F4) Chapéus (pico 10-15), à concentração 

de 1 mg/mL. Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão (n = 3). 
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Tabela 4.13. Efeito dos extratos na inibição da enzima elastase. Os resultados são apresentados como 

média ± desvio padrão (n = 3). 

Inibição da elastase 

Extratos (% ± DP) 

B1 - Extrato AQ de Chapéus 99,60 ± 2,84 

B2 - Extrato HE de Chapéus 79,30 ± 4,08 

B3 - Extrato AQ de Pés 90,05 ± 2,50 

B4 – Extrato HE de Pés 78,98 ± 0,91 

B5 – Extrato AQ de cogumelo Inteiro 82,35 ± 2,67 

B6 - Extrato HE de cogumelo Inteiro 100 ± 2,72 

F1 – Fração Inteiro NaOH 44,41 ± 4,20 

F2 – Fração Pés NaOH 74,97 ± 9,07 

F3 – Fração Inteiro tampão acetato 41,93 ± 3,10 

F4 – Fração Chapéus (pico 10-15) 52,11 ± 0,79 

Ao contrário dos efeitos observados para a inibição da enzima AChE, tanto os 

extratos brutos como as frações obtidas, a 1 mg/mL apresentaram capacidade de 

inibição pela enzima elastase (Figura 4.29 e Tabela 4.13). Dos resultados apresentados, 

concluímos que o extrato B6 é o extrato com maior capacidade de inibição da enzima 

elastase, seguido do extrato B1. 

Na literatura, não foram encontrados dados relativos a extratos da espécie Shiitake 

e a sua capacidade na inibição enzimática, para podermos comparar aos nossos 

resultados.  

Quanto às enzimas tirosinase e alfa-glucosidase, não houve qualquer inibição da 

atividade destas pelos vários extratos. No entanto, na literatura segundo Taofiq, 

González-Paramás, et al., 2016, um extrato aquoso de Lentinula edodes entre as 

concentrações de 0,125 mg/mL-1mg/mL inibiram a enzima tirosinase em 47,32 ± 3,09 

%. Em comparação com os nossos resultados, os extratos de cogumelo L. edodes 

obtidos neste trabalho têm menor capacidade de inibir a enzima tirosinase. 

Quanto à enzima α-amilase, houve incompatibilidade com o método, uma vez que 

os nossos extratos reagiram com o reagente de Lugol, não sendo possível calcular a 

percentagem de inibição desta enzima. 
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4.11. Avaliação do efeito dos extratos no estado redox celular, usando marcadores 

de stresse oxidativo  

Neste estudo, foram utilizadas duas linhas celulares, Caco-2 e HepG2, de maneira 

a avaliar o stresse oxidativo. Como tal, avaliamos o conteúdo em espécies reativas de 

oxigénio (ROS), conteúdo em glutationa (GSH) e a peroxidação lipídica.  

 

 

4.11.1. Avaliação do conteúdo em ROS 

Para avaliação do conteúdo de ROS utilizámos a sonda DCFDA, de maneira a 

produzir fluorescência. Também adicionamos Iodeto de Propídeo (PI), uma sonda 

utilizada para marcar ácidos nucleicos, de maneira a identificar se houve ou não 

alteração de integridade membranar, com morte celular. As células Caco-2 foram 

incubadas com a sonda DCFDA durante 45 minutos, sendo uma das amostras incubadas 

de seguida na presença de t-BOOH. Assim, apresentamos na figura 4.30 a avaliação do 

conteúdo em ROS em células Caco-2. 
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Figura 4.30. Avaliação do conteúdo em ROS, utilizando a sonda DCFDA, de células expostas a 

extratos de: (B1) Chapéus AQ e (B2) Chapéus HE às concentrações de 100 e 200 µg/mL, na presença 

e ausência de t-BOOH. Os resultados são apresentados como média  ± desvio padrão. A comparação 

entre valores é considerada significativa quando p˂0.05 (*). 
 

Tendo como referência o controlo na ausência de t-BOOH (=1), observamos que 

o conteúdo em ROS aumentou pela exposição a t-BOOH. A exposição aos extratos, na 

ausência de t-BOOH, elevou em média o nível de ROS intracelular, apesar de as 

diferenças não serem estatisticamente diferentes do controlo, podendo indicar que os 

extratos não atuam como antioxidantes. Quando adicionámos PI não se observaram 
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alterações em relação ao controlo, o que significa que os nossos extratos aumentam o 

conteúdo de ROS, no entanto não houve alterações na integridade membranar, o que 

corrobora os resultados obtidos na viabilidade celular, para estes extratos a estas 

concentrações. Na presença de t-BOOH o extrato B1 em qualquer concentração diminui 

o conteúdo de ROS quando comparado com o controlo. Isto significa que os nossos

extratos conseguem reverter algum efeito oxidante do t-BOOH, mas não totalmente. 

Na literatura, um polissacarídeo isolado do cogumelo Russula alatoreticula, 

Rusalan à concentração de 100 µg/mL aumentou para 192% o conteúdo em ROS de 

células RAW 264.7. No entanto, a 200 µg/mL o conteúdo de ROS desceu para 77%. 

Isto não se verifica quando comparado com os nossos extratos, uma vez que as células 

na presença dos extratos sem t-BOOH não aumentam nem diminuem tanto, como é 

exposto pelo autor Khatua et al., 2017. 

4.11.2. Avaliação do conteúdo em GSH 

A avaliação do conteúdo em glutationa no citoplasma foi feito recorrendo à sonda 

Mercury Orange e à citometria de fluxo. Apresentamos na figura 4.31 a avaliação do 

conteúdo em GSH em células Caco-2 expostas aos extratos indicados, sem e com 

insulto de t-BOOH. 
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Figura 4.31. Avaliação do conteúdo em GSH utilizando a sonda Mercury Orange. (B1) Chapéus AQ, 

(B2) Chapéus HE às concentrações 100 e 200 µg/mL na presença e ausência de t-BOOH. Os 

resultados são apresentados como média ± desvio padrão. A comparação entre valores é considerada 

significativa quando p˂0,05 (*). 
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Da Figura 4.31, observa-se que quando estamos na ausência de t-BOOH, vemos 

que há um aumento de GSH em relação ao controlo, significando um efeito protetor 

antioxidante destes extratos, induzindo a síntese de GSH, ou significando uma resposta 

celular ao aumento de ROS (Figura 4.30). No entanto na presença de t-BOOH não 

houve aumento significativo de GSH quando comparado com o controlo. Isto significa 

que quando há uma maior produção de ROS (neste caso na presença de t-BOOH), a 

GSH produzida resulta da resposta celular e será consumida, sendo, portanto, o 

conteúdo em GSH menor na presença de t-BOOH, quando comparado com a produção 

de GSH induzida pelos extratos na ausência de t-BOOH. 

 

4.11.3. Avaliação do potencial dos extratos na indução/proteção de peroxidação 

lipídica  

Neste ensaio utilizou-se a sonda DHPE-FITC, cuja fluorescência sofre quenching 

na presença de espécies moleculares que sejam produtos de peroxidação lipídica. 

Assim, quanto maior a fluorescência menor o grau de peroxidação lipídica e vice-versa. 

Os resultados deste ensaio, em células Caco-2, são apresentados na Figura 4.32. 
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Figura 4.32. Avaliação da peroxidação lipídica utilizando a sonda DHPE-FITC. (B1) Chapéus AQ, 

(B2) Chapéus HE às concentrações 100 e 200 µg/mL na presença e ausência de TBOOH. Os 

resultados são apresentados como média  ± desvio padrão. A comparação entre valores é considerada 

significativa quando p˂0.05 (*). 
 

 Observamos que na ausência de t-BOOH os extratos não induzem alterações 

significativas nos níveis de peroxidação lipídica, com exceção do extrato HE de 

Chapéus de cogumelos a 200 µg/mL (B2), onde a peroxidação lipídica é maior que no 

controlo (p<0,05). Isto significa que, no geral os extratos não induzem peroxidação 
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lipídica ou quando induzem esta é muito baixa ou atenuada pela proteção conferida pelo 

aumento de GSH (Figura 4.31). Na presença de t-BOOH, verifica-se peroxidação 

lipídica, como seria de esperar, e os extratos na presença deste não conseguem anular a 

peroxidação lipídica, contudo, observa-se que o aumento da concentração de extratos, 

na presença de t-BOOH, reduz a peroxidação lipídica, indicando efeito protetor dos 

extratos. Assim, vemos que nenhum extrato tem a capacidade de reverter a peroxidação 

lipídica induzida por t-BOOH, em parte devido à fraca capacidade antioxidante dos 

extratos. 

Segundo Reis et al., 2012, utilizando o método de TBARS para avaliação da 

peroxidação lipídica, extratos metanólicos do cogumelo Lentinula edodes o EC50 é de 

1,64 ± 0,40 mg/mL, ou seja a esta concentração o extrato inibe em 50% a peroxidação 

lipídica. Este autor utilizou valores de concentrações muito mais altos que os usados por 

nós, e por isso obteram resultados muito mais elevados em comparação com os nossos. 

4.12. Avaliação da ação dos extratos nas fases do ciclo celular 

As células Caco-2 foram expostas aos vários extratos durante 24 h, após o que 

foram lavadas e fixadas, antes de serem marcadas para análise por citometria de fluxo 

(ver métodos). A distribuição das células Caco-2 pelas várias fases do ciclo celular 

(G0/G1, S e G2/M) encontra-se na figura 4.33. 
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Figura 4.33. Distribuição de células Caco-2 nas diferentes fases do ciclo celular, em %. As células foram 

expostas aos vários extratos: (B1) Chapéus AQ, (B2) Chapéus HE às concentrações 100, 200, 400 µg/mL; 

(F1) Inteiros NaOH, (F2) Pés NaOH, (F3) Inteiro tampão acetato, (F4) Chapéus (pico 10-15) às 

concentrações 100 e 200 µg/mL. Os resultados são apresentados como média  ± desvio padrão. 
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Pela observação da figura 4.33 vemos que no geral os extratos induzem um 

aumento na % de células na fase G0/G1, indicando cell-cycle arrest em G0/G1, efeito 

este que é dose-dependente; contudo só os extratos que resultaram do fracionamento 

com NaOH, de cogumelos inteiros (F1) e de pés (F2), na maior concentração induziram 

aumentos estatisticamente significativos da % de células em G0/G1. Consequentemente 

diminuem as % de células nas outras fases do ciclo, sendo a G2/M aquela onde essa 

tendência é mais notória.  

Num trabalho publicado por Zhang et al., 2006, estes isolaram a partir do 

cogumelo Pleurotus tuber-regium, um β-glucano-carboximetilado solúvel em água, e 

verificaram que a exposição das células MCF-7 a ~200 µg/mL deste composto induziu 

cell-cycle arrest em G1, às 48 h de incubação, com a consequente redução da % de 

células nas outras fases do ciclo. Estes resultados corroboram com os nossos, contudo 

estes autores usaram um composto isolado e purificado a uma concentração igual à dos 

nossos extratos aqui testados, o que pode revelar um maior potencial anti-tumoral do L. 

edodes, em comparação com o Pleurotus tuber-regium. Apesar de estes autores (Zhang 

et al., 2006), não terem observado diferenças significativas entre as fases do ciclo 

celular, após 24 h de incubação, às 48 e 72 h o efeito foi muito grande. Os resultados 

aqui apresentados (Figura 4.33) resultam da incubação de células Caco-2 durante 24 h, 

onde o efeito no ciclo celular já se começou a notar. Mais estudos com extratos do 

cogumelo Lentinula edodes terão de ser realizados de forma a perceber os mecanismos 

de ação dos extratos no ciclo celular. 
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Conclusão 
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5. Conclusão

Com os resultados obtidos nesta dissertação concluímos: 

➢ O rendimento de extração foi maior na fração hidroetanólica;

➢ Os polissacarídeos presentes nos extratos (pés, chapéus e cogumelo inteiro) são

mais solúveis na fração aquosa do que na hidroetanólica;

➢ Em testes colorimétricos, os nossos extratos possuem maior teor de fenóis totais

nos extratos aquosos em comparação aos extratos hidroetanólicos;

➢ O teor de fenóis totais é maior na fração F4 (chapéus (pico 10-15));

➢ Não houve diferenças significativas no teor de orto-difenóis e flavonóides para

nenhum dos extratos brutos (aquosos e hidroetanólicos) assim como para as

frações (F1, F2, F3, F4);

➢ Não houve capacidade scavenging dos extratos e das frações para o radical NO· e

radical ·OH;

➢ O extrato que apresenta maior capacidade scavenging para o radical ABTS é o

extrato aquosos pés;

➢ Não foi possível identificar nenhum composto fenólico na análise dos extratos e

frações por HPLC;

➢ Nos 3 extratos brutos e nas 3 frações obtidas por troca aniónica foram

identificados por HPAEC-PAD 6 açucares: fucose, arabinose, glucosamina,

galactose, glucose e manose. O principal açúcar presente foi a glucose;

➢ Os extratos brutos (chapéu de cogumelo) são mais citotóxicos que as frações F1,

F2, F3 e F4;

➢ Os nossos extratos são considerados imunomoduladores podemos então

concluir, uma vez que sozinhos induzem a produção de NO;

➢ Os extratos brutos apresentam capacidade de inibição da enzima AChE, ao

contrário das frações, revelando capacidade neuroprotetora;

➢ Tanto os extratos brutos como as frações apresentam elevada atividade anti-

envelhecimento;

➢ Os extratos aquosos e hidroetanólicos dos chapéus mostraram um aumento da

GSH (efeito protetor antioxidante), que pode serem resposta ao aumento de

ROS;

➢ Os extratos aquosos e hidroetanólicos dos chapéus não induzem a peroxidação

lipídica;
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➢ Extratos de chapéus de cogumelo induzem paragem do ciclo celular na fase 

G0/G1, verificando um aumento da população de células na fase G0/G1 após a 

exposição às frações aquosas dos extratos; 

➢ Os cogumelos shiitake são um alimento funcional; 
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