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Nas últimas décadas a utilização de enzimas como agentes terapêuticos tem despertado grande interesse
devido aos avanços alcançados na área de bioprocessos. Entre estas enzimas está a L-asparaginase que
catalisa  a  hidrólise  de  L-asparagina  em  ácido  aspártico  e  amônia.  L-asparagina  é  um  aminoácido
essencial para o crescimento de células tumorais, enquanto que em células normais, o aminoácido pode
ser sintetizado em quantidades suficientes para as necessidades metabólicas da célula com a sua própria
enzima  L-asparagina  sintetase.  A  L-asparaginase  é  utilizada  em  primeira  linha  nos  esquemas
antineoplásicos  para  o  tratamento  e  remissão  da  leucemia  linfóide  aguda  (LLA),  sendo  que  80%  dos
pacientes acometidos pela condição são crianças. No Brasil, para o ano de 2016 há a estimativa de 10070
novos casos de leucemias. Em 2013, 6316 pessoas morreram devido a leucemias (INCA, 2016). Apesar da
eficácia clínica da L-asparaginase, frequentemente são observados problemas relacionados a utilização,
como por  exemplo:  hipersensibilidade,  desordens de coagulação e resistência.  Em vista da importância
da  obtenção  de  novas  fontes  de  L-asparaginase,  o  objetivo  do  trabalho  foi  avaliar  a  produção  desta
enzima  empregando  os  fungos  filamentosos  Aspergillus  niger  e  Aspergillus  flavus  em  cultivo
submerso,  empregando  meio  formulado  com  asparagina.  Foram  inoculados  esporos  dos  fungos  na
concentração  de  105/mL  em  meio  Czapek  Dox  pH  6,2  após  os  frascos  foram  mantidos  sob  agitação
recíproca  a  180rpm,  28°C  por  7  dias.  Foram  realizadas  coletas  do  caldo  enzimático  a  cada  24h  e  em
seguida determinada a atividade de L-asparaginase. Verificou-se títulos enzimáticos crescentes até 96 h
de  cultivo  para  A.  flavus,  atingindo  valores  aproximados  de  0,2  UI/mL.  Já  para  A.  niger,  a  maior
atividade  0,25  UI/mL  foi  verificada  em  48  h.  Embora  os  dados  sejam  preliminares,  as  otimizações  das
condições de cultivo, como meio de produção, temperatura e pH, precisam ser realizadas. Os resultados
indicam a possibilidade de produção desta enzima de interesse biotecnológico por ambas as espécies de
Aspergillus avaliadas.
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