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brasiliensis (a. blazei) em fígado de rato 

 

RESUMO 

 

Introdução ― Agaricus brasiliensis (A. blazei) é popularmente conhecido como 

cogumelo do sol no Brasil. Ele é largamente utilizado como um cogumelo comestível e 

medicinal em terapias naturais na forma de extratos medicinais contra uma variedade de 

doenças como diabetes, aterosclerose, hepatite, hipercolesterolemia, doenças cardíacas e 

outras. Os cogumelos comestíveis e medicinais possuem muitos compostos bioativos tais 

como terpenóides, esteróides, fenóis, proteínas e polissacarídeos. Mais recentemente, 

nucleotídeos, nucleosídeos e nucleobases têm sido isolados de vários cogumelos, como por 

exemplo, Ganoderma lucidum e Lentinus edodes. Vários deles estão presentes em 

concentrações relativamente altas, levando a suposição que suas funções vão além de seus 

papéis como metabólitos intermediários. Em mamíferos este grupo de compostos está 

envolvido na regulação e modulação de vários processos fisiológicos mediados por 

receptores purinérgicos. Desta forma, tais compostos podem ser os responsáveis por alguns 

dos efeitos fisiológicos atribuídos normalmente aos cogumelos medicinais.Com respeito aos 

conteúdos em nucleotídeos, nucleosídeos e nucleobases de A. brasiliensis quase nada foi 

investigado. A identificação desta classe de compostos em A. brasiliensis, entretanto, pode 

ser útil no entendimento dos efeitos fisiológicos e farmacológicos desta espécie. Levando 

isto em conta, o presente trabalho teve dois principais objetivos: (1) identificar e quantificar 

os nucleotídeos, nucleosídeos e nucleobases de extratos hidroalcoólicos de A. brasiliensis; 

(2) testar os extratos para uma possível ação purinérgica devido à presença destes 

compostos. 

Metodos ― Identificação e quantificação dos nucleotídeos, nucleosídeos e nucleobases 

foram realizadas por meio de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Amostras dos 

corpos de frutificação (basidiocarpos) de A. brasiliensis foram extraídas com etanol 70% e 

os extratos foram concentrados em rotavapor para eliminação do etanol e posteriormente 

liofilizados para eliminação da água. Para análise, os extratos foram redissolvidos em água 

nas concentrações desejadas. O sistema CLAE (Shimadzu, Japão) consistiu de um 



controlador SCL10AVP, duas bombas LC-10ADVP, um forno CTO-10AVP e um detector 

SPD10AVP, UV-VIS. Uma coluna de fase reversa C18 HRC-ODS (5 µm; 150x6 mm ID; 

Shimadzu, Japão) protegida com uma pré-coluna GHRC-ODS (5 µm; 10x4 mm ID; 

Shimadzu, Japão) foi utilizada com um gradiente de fase reversa iniciando com uma solução 

de tampão fosfato 0,044 mol/L pH 6,0, para uma solução de tampão fosfato 0,044 mol/L 

mais metanol (1,1), pH 7,0, com um fluxo de 0,8 mL/min. A identificação dos picos foi 

realizada através da comparação dos tempos de retenção de padrões injetados nas mesmas 

condições das amostras, bem como contaminando as amostras de A. brasiliensis com 

soluções dos padrões. Outros componentes moleculares dos extratos de A. brasiliensis 

(açúcares redutores e não redutores, aminoácidos, fenólicos, álcoois, sorbitol, etc.) foram 

quantificados por meio de procedimentos químicos ou enzimáticos. 

Para testar a atividade purinérgica dos extratos de A. brasiliensis, utilizou-se o fígado de 

rato perfundido isoladamente, um sistema que tem mostrado responder de modo 

característico aos agentes purinérgicos. O sistema não recirculante (mono ou bivascular) foi 

usado e o fluido de perfusão foi tampão Krebs-Henseleit-bicarbonato (pH 7,4), saturado com 

uma mistura de oxigênio e dióxido de carbono (95:5%) e equilibrado a 37 oC. Metabólitos 

(glicose, lactato, piruvato, uréia e amônia) foram avaliados por meio de procedimentos 

enzimáticos padrão. A pressão de perfusão foi monitorada por meio de um transdutor de 

pressão e o consumo de oxigênio foi medido polarograficamente. 

Resultados ― Ao menos dez nucleotídeos, nucleosídeos e nucleobases puderam ser 

identificados e quantificados. Os nucleotídeos foram UMP (0,60±0,01 nmol/mg extrato) e 

AMP (0,94±0,24 nmol/mg). Os nucleosídeos foram guanosina (2,96±0,02 nmol/mg), 

adenosina (14,40±0,38 nmol/mg), citidina (2,00±0,13 nmol/mg), inosina (1,96±0,14 

nmol/mg) e uridina (10,82±0,24 nmol/mg). Finalmente, as nucleobases foram uracila 

(1,39±0,02 nmol/mg), hipoxantina (0,72±±0,04 nmol/mg) e xantina (2,36±0,09 nmol/mg). 

Foi constatada a presença de altas quantidades de açúcares não redutores e a presença de 

traços de açúcares redutores (glicose livre, p.ex.) nos extratos. A concentração de compostos 

reativos a ninhidrina, possivelmente aminoácidos, foi relativamente alta (1,81±0,09 

µmol/mg). Outros componentes quantificados nos extratos foram flanovóides (23,6±0,1 

nmol/mg), com uma concentração de fenólicos totais de 259,2±7,7 nmol/mg. 

Para testar a ação purinérgica dos extratos, os mesmos foram infundidos a concentrações 

de até 400 mg/litro, correspondendo a uma concentração mínima de nucleotídeos e 

nucleosídeos de 13,5 µM. O extrato produziu aumentos transitórios na pressão portal e 

arterial de perfusão. Nos fígados de ratos alimentados, com altos conteúdos de glicogênio, o 



extrato aumentou a liberação glicogenolítica de glicose de maneira transitória. O extrato 

causou um aumento transitório na produção de lactato e uma diminuição estável na produção 

de piruvato. O extrato produziu também uma inibição transitória seguida de um incremento 

relativamente estável na captação de oxigênio. Nos fígados de ratos em jejum perfundidos 

com lactato (2 mM) como precursor gliconeogênico, o extrato causou uma diminuição 

transitória na captação de oxigênio seguida por estimulação e diminuição transitória na 

síntese de glicose. Em fígados de ratos em jejum perfundidos com líquido de perfusão sem 

substrato, o extrato produziu estímulos na captação de oxigênio, na ureogênese e na 

gliconeogênese. Estes e outros efeitos têm sido observados no fígado em perfusão quando da 

infusão de adenosina e AMP, por exemplo. Também tem sido relatado que estes efeitos são, 

ao menos em parte, sensíveis ao Ca+2 e dependentes de eicosanóides liberados das células de 

Kupffer e células endoteliais. Para testar estas possibilidades para os extratos de A. 

brasiliensis, experimentos foram realizados nos quais o Ca+2 foi omitido do líquido de 

perfusão. Sob estas condições, os efeitos na pressão de perfusão foram fortemente 

diminuídos. A inibição transitória inicial na captação de oxigênio foi eliminada, mas o 

aumento subsequente não foi afetado. A maioria dos efeitos metabólicos e a ação 

hemodinâmica foram também sensíveis a dois diferentes inibidores da síntese de 

eicosanóides, indometacina e brometo de bromofenacila. A maioria dos efeitos foi também 

sensível à suramina, um conhecido antagonista de receptores purinérgicos. A estimulação da 

captação de oxigênio, entretanto, foi insensível a todos os inibidores. 

Conclusão ― Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que (1) 

nucleotídeos, nucleosídeos e nucleobases são importantes componentes dos basidiomas de 

A. brasiliensis e (2) os extratos contendo estes compostos são de fato hábeis em exercer 

muitos efeitos metabólicos e hemodinâmicos característicos da ação purinérgica em fígado. 

Os efeitos dos extratos são provavelmente mais complexos do que os obtidos com as 

substâncias isoladas devido a possibilidade de sinergismos, um fenômeno certamente 

esperado em misturas complexas. Nem todos os efeitos encontrados neste trabalho, 

entretanto, foram devidos à ação purinérgica. O mais proeminente deles foi a estimulação da 

captação do oxigênio que deve ser resultado da oxidação de substratos, especialmente 

aminoácidos. Foi possível observar que sob condições apropriadas, ocorreram aumentos na 

síntese de glicose e na produção uréia, dois indicadores do metabolismo de aminoácidos no 

fígado. 
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ABSTRACT  

 

Introduction ― Agaricus brasiliensis (A. blazei) is popularly known as cogumelo do sol 

in Brazil. It is widely used today as an edible mushroom and as a natural therapy in the form 

of a medicinal extract against a variety of diseases like diabetes, atherosclerosis, hepatitis, 

hypercholesterolemia, heart disease and others. Edible mushrooms contain many bioactive 

compounds, such as terpenoids, steroids, phenols, proteins and polysaccharides. More 

recently nucleotides, nucleosides and nucleobases have also been isolated from several 

mushrooms, as for example, Ganoderma lucidum and Lentinus edodes. Several of them are 

present at relatively high concentrations, raising the supposition that their functions go 

beyond the simple role of metabolic intermediates. In mammals this group of compounds is 

involved in the regulation and modulation of various physiological processes mediated by 

purinergic receptors, so that they could be responsible for some of the physiologic effects 

normally attributed to edible mushrooms.With respect to its nucleotide, nucleoside and 

nucleobase contents A. brasiliensis has not yet been investigated. Identification of this class 

of compounds in A. brasiliensis, however, could be useful to the attempts of explaining the 

physiologic and pharmacologic effects of this species. Taking this into account the present 

work had two main purposes: (1) to identify and quantify the nucleotides, nucleosides and 

nucleobases of A. brasiliensis hydroalcoholic extracts; (2) to test the extract for a possible 

purinergic action due to the presence of those compounds.  

Methods ― Identification and quantification of nucleotides, nucleosides and nucleobases 

were done by means of high-performance liquid chromatography (HPLC). Samples of the 

fruiting bodies (basidiocarps) of A. brasiliensis were extracted with ethanol 70% and the 

extracts were freeze-dried and dissolved in water for analysis. The HPLC system (Shimadzu, 

Japan) consisted of a SCL10AVP system controller, two model LC-10ADVP pumps, a 

model CTO-10AVP column oven and a model SPD-10AVP UV-VIS detector. A reversed-

phase C18 HRC-ODS column (5 µm; 150x6 mm ID; Shimadzu, Japan) protected with a 

GHRC-ODS pre-column (5 µm; 10x4 mm ID; Shimadzu, Japan) was used with a gradient 

from reversed-phase 0.044 mol/L phosphate buffer solution, pH 6.0, to 0.044 mol/L 

phosphate buffer solution plus methanol (1.1), pH 7.0, at 0.8 mL/min. The identification of 

the peaks of the investigated compounds was carried out by comparison of their retention 

times with those obtained injecting standards in the same conditions, as well as by spiking A. 

brasiliensis samples with stock standard solutions.   



Other molecular components of the A. brasiliensis extracts (reducing sugars, non-

reducing sugars, amino acids, phenolics, alcohol, sorbitol, etc.), were quantified by means of 

standard chemical or enzymatic procedures.  

For testing the purinergic activity of the A. brasiliensis extracts, the isolated perfused rat 

liver was used, a system that has been shown to respond in a characteristic way to purinergic 

agents. The once-through perfusion system (mono- or bivascular) was used and the 

perfusion fluid was the Krebs/Henseleitbicarbonate buffer (pH 7.4), saturated with a mixture 

of oxygen and carbon dioxide (95:5%) and equilibrated to 37 oC. Metabolites (glucose, 

lactate, pyruvate, urea, ammonia) were measured by standard enzymatic procedures. 

Perfusion pressure was monitored by means of a pressure transducer; oxygen consumption 

was measured polarographically.  

Results ― At least ten nucleotides, nucleosides, and nucleobases could be identified and 

quantified. The nucleotides were UMP (0.60±0.01 nmol/mg extract) and AMP (0.94±0.24 

nmol/mg). The nucleosides were guanosine (2.96±0.02 nmol/mg), adenosine (14.40±0.38 

nmol/mg), cytidine (2.00±0.13 nmol/mg), inosine (1.96±0.14 nmol/mg) and uridine 

(10.82±0.24 nmol/mg). And, finally, the nucleobases were uracil (1.39±0.02 nmol/mg), 

hypoxanthine (0.72±0.04 nmol/mg) and xanthine (2.36±0.09 nmol/mg).  

The extract also contains relatively high amounts of non-reducing sugars, but virtually no 

reducing sugars (e.g., free glucose). The concentration of ninhydrin reactive compounds 

(amino acids) is relatively high (1.81±0.09 µmol/mg). Other components are flanovoids 

(23.6±0.1 nmol/mg), with a total phenolic content of 259.2±7.7 nmol/mg.  

In order to test the extract for purinergic action the latter was infused into the portal vein 

at concentrations up to 400 mg/liter, corresponding to a total minimal concentration of 

nucleotides and nucleosides of 13.5 µM. The extract produced transient increases in both the 

portal and arterial perfusion pressures. In livers from fed rats, with a high glycogen content, 

the extract increased the glycogenolytic glucose release in a transitory manner. It also caused 

a transient increase in lactate production and a stable diminution of pyruvate production. 

Oxygen uptake was initially inhibited, but this inhibition was rapidly reversed and the final 

effect was stimulation. In livers from fasted rats perfused with lactate (2 mM) as the 

gluconeogenic precursor, the extract caused a transient decrease in oxygen uptake followed 

by stimulation and a transient decrease in glucose synthesis. In livers from fasted rats 

perfused with substrate-free perfusion fluid, the extract produced stimulations of oxygen 

uptake, ureogenesis and gluconeogenesis. These and other effects have been reported to 

occur in the perfused rat liver upon adenosine and AMP infusion, for example. It has also 



been reported that these effects are, partly at least, Ca2+-sensitive and dependent on 

eicosanoid release from the Kupffer and endothelial cells. In order to test these possibilities 

for the A. brasiliensis extract, experiments were done in which Ca2+ was omitted from the 

perfusion fluid. Under these conditions the effects on perfusion pressure were strongly 

diminished. The initial transient oxygen uptake inhibition was also absent during Ca2+-free 

perfusion, but the subsequent stimulation was not affected. Most metabolic effects and the 

hemodynamic action were also sensitive to two different inhibitors of eicosanoid synthesis, 

namely indomethacin and bromophenacyl bromide. Most effects were also sensitive to 

suramin, a known antagonist to purinergic receptors. Oxygen uptake stimulation, however, 

was insensitive to all inhibitors.   

Conclusion ― The results obtained in the present work allow to conclude (1) that 

nucleotides, nucleosides and nucleobases are important components of the fruiting bodies of 

A. brasiliensis and (2) that extracts containing these compounds are in fact able to exert 

many effects that are characteristic of the purinergic action in the liver, both metabolic and 

hemodynamic ones. The effects of the extract will probably be more complex that those of 

each isolated substance due to the possibility of synergism, a phenomenon that can always 

be expected from complex mixtures. Not all effects found in the present work, however, are 

due to purinergic action. The most prominent one is oxygen uptake stimulation which is 

more likely the result of substrates oxidation, especially amino acids. Corroborating this 

view is the observation that, under appropriate conditions, it was possible to observe 

increased glucose synthesis and enhanced urea production, two indicators of amino acid 

metabolism in the liver. 
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