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Introdução
 A lactoferrina (Lf) é uma proteína ligadora de ferro, encontrada principalmente no leite dos mamíferos (LEVAY; VILJOEN, 1995), e que 

apresenta numerosas funções biológicas. A atividade antimicrobiana foi a primeira função da Lf a ser descoberta (REITER; ORAM, 1967). 
Entretanto, a Lf não só inibe a multiplicação dos microrganismos patogênicos e deteriorantes, mas também age estimulando o aumento da 
população de outros, como algumas bactérias láticas (MITSUOKA, 1990). Na última década, produtos lácteos contendo Lf bovina e 
microrganismos probióticos têm sido desenvolvidos (KENJIN, 2002; RAHMAN et al., 2010). A adição da Lf como um promotor da multiplicação 
de bactérias probióticas do gênero Lactobacillus em um produto lácteo é uma opção interessante para os consumidores, que poderiam contar 
com os benefícios proporcionados pela Lf, e também pelo microrganismo probiótico.

Objetivos
 Com o exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar se ocorre promoção da multiplicação de Lactobacillus casei pela lactoferrina, 

em meio de cultura e no Minas frescal.  Além disso, a ação antimicrobiana da lactoferrina sobre os microrganismos deteriorantes do queijo 
também foi avaliada.

Material e Métodos
 Curvas de crescimento de L. casei em caldo BHI contendo 1 mg/mL e 2 mg/mL de lactoferrina foram realizadas.  Além disso, queijos 

Minas frescal adicionados de L. casei e lactoferrina (2 mg/g e 4 mg/g) e somente com L. casei (controle) foram produzidos e armazenados a 4 
oC, durante 28 dias. Os queijos foram analisados quanto ao pH, acidez titulável e enumeração de L. casei e de microrganismos psicrotróficos 
nos dias 1, 7, 14, 21 e 28 e quanto à composição centesimal, no dia 1. O experimento foi repetido três vezes, e os dados foram analisados por 
análise de variância e teste de Tukey, no nível de 5% de significância.

Resultados e Discussão
 A ação estimulatória da Lf sobre L. casei parece ser dose dependente, pois o microrganismo foi estimulado somente no caldo contendo a

maior concentração testada de Lf (2 mg/mL). Além disso, durante o armazenamento refrigerado dos queijos, verificou-se queda dos valores de
pH e aumento da acidez. Nos três queijos elaborados, a população média de  Lactobacillus casei, durante o armazenamento, variou entre 7,54 
e 8,99 log UFC/g, não tendo sido verificada diferença ao longo do tempo ou entre os tratamentos, evidenciando que não houve influência da 
lactoferrina na multiplicação de L. casei durante os 28 dias, nas concentrações testadas. Verificou-se, também, que a população de 
psicrotróficos presente nos queijos aumentou aproximadamente quatro ciclos logarítmicos de durante os 28 dias, com valores médios iniciais e 
finais de 2,5 e 6,6 log UFC/g, respectivamente, indicando que a lactoferrina não foi eficiente no controle da microbiota deteriorante presente 
nos queijos Minas frescal.



Conclusão
 Nos testes in vitro, a lactoferrina, na concentração de 2 mg/mL, estimulou a multiplicação de L. casei, mas o mesmo comportamento 

não foi observado no queijo Minas frescal, mesmo quando se utilizou 4 mg/mL. Mais estudos em alimentos são necessários, uma vez que, 
comparando-se com os testes realizados em meio de cultura, os alimentos apresentam mais variáveis que podem afetar a ação da Lf.

Referências
 KENJIN, N. Potent antimicrobial effects of the glycosylated lactoferrin. Food Preservation Science, v. 28, n. 5, p. 243-246, 2002. LEVAY, 

P. F.; VILJOEN, M. Lactoferrin: a general review. Haematologica, v.80, p.252--267, 1995.   MITSUOUKA, T. Bifidobacteria and their role in 
human health. Journal of Industrial Microbiology, v. 6, p. 263-267, 1990. RAHMAN, M.M.; KIM, W. S.; KUMURA, H.; SHIMAZAKI, K. Screening 
of Bifidobacterium spp. based on in vitro growth responses to bovine lactoferrin. International Journal of Food Science and Technology, v. 45, 
p. 453--458, 2010. REITER, B.; ORAM, J. D. Bacterial inhibitors in milk and other biological fluids. Nature, v. 216, p. 328-330, 1967.

Apoio
 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Legenda
(2) Aluno Pós-Graduação Unopar 
(15) Outros - Centro Universitário Filadelfia
(1) Aluno Graduação Unopar 
(7) Docente Unopar 
(8) Docente  - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul


