
Como pode ser observado na Fig. 1 (a), os fungos que produziram
quantidades maiores de lacases foram as duas linhagens de Lentinus
sp. 154L.21_SE (65,6 U.mL-1), 20M_SE (110,05 U.mL-1) e Trametes
villosa 43HA (74,6 U.mL-1), todos no 8° dia de cultivo. Na Fig. 1 (b)
observou-se uma maior produção de lacases pelos fungos P.
sanguineus 14G (74,53 U.mL-1, no 8° dia), 227E.32 (não identificado)
(22.18 U.mL-1, 4° dia) e Auricularia fuscosuccinea 78F3 (21,83 U.mL-1,
6° dia).
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A exposição da pele à radiação ultravioleta sem proteção pode
desencadear distúrbios como melasmas, hiperpigmentações, etc [1].
Por isso, torna-se necessário desenvolver possíveis intervenções
efetivas para uma melhora na saúde e bem-estar das pessoas. Entre
essas alternativas estão os metabólitos produzidos por macrofungos,
como as enzimas fenoloxidases, que possuem atividade
antioxidantes e capacidade de despigmentação da melanina,
podendo ser utilizado no tratamento destes distúrbios [2]. Dentro
desse contexto, este estudo pretende realizar um screening de oito
linhagens de macrofungos e avaliar a produção das enzimas
fenoloxidases para o desenvolvimento de agentes a serem
incorporados em formulações cosméticas.

Foram avaliadas oito linhagens depositadas na micoteca do
Laboratório de Enzimas e Biomassas da Universidade de Caxias do
Sul: Duas linhagens de Lentinus sp., Trametes villosa, 227E.32 (não
identificado), Schizophyllum sp., Bjerkandera fumosa, Auricularia
fuscosuccinea e Pycnoporus sanguineus. As mesmas foram
inoculadas em placa de Petri em meio BDA (ágar batata dextrose) e
mantidas a 25°C até a sua colonização total. Após, foram realizados
cultivos submersos em meio líquido contendo caldo de batata
suplementado com glicose, solução de sais e micronutrientes [3]. O
caldo resultante foi distribuído em Erlenmeyers e estes foram
fechados e autoclavados a 1 atm por 15 min. Os mesmos foram
inoculados com três discos dos fungos isolados, fechados com gaze e
mantidos em agitadores por 12 dias, a 30°C com agitação de 150
rpm, sendo o procedimento realizado em triplicata. A cada 48 horas,
uma amostra era coletada. Posteriormente, a biomassa micelial foi
separada do sobrenadante por centrifugação a 4000 rpm, 4°C, por
30 min e seca em estufa a 50°C por 48 horas. O sobrenadante
contendo as enzimas foi armazenado sob refrigeração para a análise
de lacases (Lac), peroxidases totais, manganês peroxidases (MnP),
lignina peroxidases (LiP) e oxidases do álcool veratrílico (OAV).

Com o presente estudo pôde-se fazer um screening inicial de oito
linhagens de macrofungos e analisar a produção das enzimas:
lacases, peroxidases totais, manganês peroxidases, lignina
peroxidases e oxidases do álcool veratrílico. Os fungos com maior
potencial para produção de lacases foram duas linhagens de Lentinus
sp., T. villosa, P. sanguineus, 227E.32 (não identificado) e A.
fuscosuccinea. Já para as MnP foram os fungos 227E.32 (não
identificado), as duas linhagens de Lentinus sp., A. fuscosuccinea, P.
sanguineus, T. villosa e Schizophyllum sp. apresentaram os resultados
mais promissores.
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Figura 1. Produção de lacases pelas oito linhagens estudadas. (a) Bjerkandera fumosa (29H), Lentinus sp.
(20M_SE), Trametes villosa (43HA) e Lentinus sp. (154L.21_SA). (b) Auricularia fuscosuccinea (78F3),
Schizophyllum sp. (VE07), 227E.32 (não identificado) e Pycnoporus sanguineus (14G).
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Para a produção enzimática de MnP, Fig. 2 (a), destacaram-se os
fungos 227E.32 (não identificado) (664,14 U.mL-1, no 4° dia), A.
fuscosuccinea 78F3 (42,62 U.mL-1, 6° dia) e as duas linhagens de
Lentinus sp. 20M_SE (576,5 U.mL-1, 10° dia) e 154L.21_SA (70,62
U.mL-1, 6° dia). Na Fig. 2 (b) percebe-se um comportamento parecido
por dois macrofungos sendo que o P. sanguineus 14G e o T. villosa
43HA produziram cerca de 85,62 e 75,01 U.mL-1 no 4° dia de cultivo,
respectivamente. O Schizophyllum sp. VE07 produziu apenas 36,59
U.mL-1 no 10° dia de cultivo.
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Não foi detectada atividade enzimática para as LiP e OAV.
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Figura 2. Produção de manganês peroxidases pelas oito linhagens estudadas. (a) Bjerkandera fumosa (29H), Lentinus sp.
(20M_SE), Trametes villosa (43HA) e Lentinus sp. (154L.21_SA). (b) Auricularia fuscosuccinea (78F3), Schizophyllum sp.
(VE07), 227E.32 (não identificado) e Pycnoporus sanguineus (14G).
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