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Introdução
 O interesse por produtos alimentícios saudáveis e nutritivos tem crescido mundialmente, o que tem direcionado alguns grupos de 

pesquisa ao estudo das propriedades funcionais dos produtos lácteos. Algumas proteínas do soro do leite têm sido estudadas detalhadamente 
devido ao seu potencial como agente antimicrobiano,. Entre estas a lactoferrina (LF) é a mais bem descrita como tendo atividade 
antimicrobiana. A LF é uma glicoproteína presente em secreções e se liga a ferro deixando indisponível este nutriente no meio. Desta forma, 
este projeto, teve como objetivo estudar a atividade antimicrobiana da lactoferrina em cepas de bactérias relacionadas com a toxinfecção 
alimentar. As infecções alimentares são produzidas por várias classes de microorganismos, onde as mais comuns são as bactérias. A 
importância deste trabalho será o de explorar o potencial da lactoferrina como uma alternativa para adição de conservantes sintéticos nos 
alimentos

Objetivo
 O objetivo deste trabalho é avaliar a atividade antimicrobiana da lactoferrina em bactérias associadas ao desenvolvimento de 

toxinfecções alimentares, além de  determinar a concentração específica com atividade biológica da lactoferrina

Metodologia
  Foram usadas culturas ATCC de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus  mirabilis e Klebsiella pneumoniae associadas a 

toxinfecções alimentares. A análise da atividade antimicrobiana é feita pelo método de difusão em disco (Antibiograma).  As cepas bacterianas 
são inoculadas em meio Muller Hinton; discos de papel com diferentes concentrações de lactoferrina (5 a 50 mg/ml) são adicionados à placa. 
Para determinar a concentração mínima inibitória (MIC), as culturas bacterianas são inoculadas em meio LB, com diferentes concentrações de 
lactoferrina (5 a 50 mg/ml). No início do experimento e ao final do período de incubação alíquotas de meio das culturas são retiradas e a 
absorbância lida a 660 nm. Para determinar a concentração mínima bactericida, os tubos sem crescimento no MIC são diluídas em meio LB e 
as diluições são plaqueadas em agar Mueller Hinton e as unidades formadoras de colônia (UFC) são contadas.

Resultado
 Nos testes de antibiograma para os isolados testados, com exceção do isolado de Proteus mirabilis, a lactoferrina apresentou uma baixa 

atividade inibitória. Não foi observado halos de inibição significativos quando comparado com os controles de antibiótico. Entretanto, como já é 
descrito na bibliografia, para algumas bactérias o efeito inibitório só é observado quando a bactéria se encontra em fase log de crescimento, 
ou seja, os experimentos devem ser conduzidos em meio líquido. O resultado do MIC demontrous que para os isolados testados a 
concentração de ação antimicrobiana da lactoferrina ficou em torno de 50 mg/mL. Experimentos para a determinação do MBC ainda estão 
sendo realizados.

Conclusão
 Os resultados, ainda que iniciais, confirmam o efeito antimicrobiano da lactoferrina, como observado nos isolados associaods a 

toxinfecção alimentar testados. Esse estudo é promissor, pois o desenvolvimento de conservantes naturais é imprescindível devido ao fato de 
que aditivos sintéticos podem fazem mal a saúde causando reações alérgicas dentre outros problemas.
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