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RESUMO
Neste trabalho foi avaliada a ação da lactoferrina sobre a multiplicação de
Lactobacillus casei in vitro e em queijo Minas frescal. 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. A multiplicação de L. casei foi estimulada pela lactoferrina no
teste in vitro, na concentração de 2 mg/mL, porém essa ação não foi verificada
no queijo, mesmo quando adicionado 4 mg/g de lactoferrina. A população de
microrganismos psicrotróficos nos queijos contendo lactoferrina não diferiu da
presente no queijo controle, demonstrando que a ação antimicrobiana da
proteína também não foi verificada no alimento. Mais estudos devem ser
realizados, avaliando-se estas ações da lactoferrina em alimentos, uma vez
que eles apresentam mais variáveis que podem afetar a ação desta proteína,
comparando-se com os testes in vitro.
Palavras-chave: leite, compostos bioativos, antimicrobianos natural, probiótico.
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ABSTRACT
This work evaluated the action of lactoferrin on the multiplication of
Lactobacillus casei in vitro and in fresh cheese. Growth curves of L. casei in
BHI broth containing 1 mg/mL and 2 mg/mL of lactoferrin were performed.
Additionally, Minas frescal cheeses added of L. casei and lactoferrin (2 mg/g
and 4 mg/g) and only with L. casei (control) were produced and stored at 4 °C
during 28 days. Cheeses were analyzed for pH, titratable acidity and
enumeration of L. casei and psychotropic microorganisms in days 1, 7, 14, 21
and 28 and for the centesimal composition in day 1. The experiment was
repeated three times, and data were analyzed by ANOVA and Tukey test, with
an overall risk level of 5%. When tested in vitro, L. casei multiplication was
stimulated by lactoferrin, at a concentration of 2 mg/mL, but this action has not
been verified in the cheese, even when added 4 mg/g of lactoferrin.
Psychotropic population observed in cheeses containing lactoferrin did not differ
from the present in the control one, demonstrating that the antimicrobial action
of this protein has not been verified also in the food. More studies should be
performed, evaluating these effects of lactoferrin in foods, since they have more
variables that can affect the action of this protein, comparing to in vitro tests.
Key-words: milk, bioactives compounds, natural antimicrobial, probiotic.
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1 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. A descoberta das
aplicações nutricionais e funcionais das proteínas do soro do leite promoveu
este soro, de subproduto a co-produto, na produção de leite e seus derivados
(OLIVEIRA, et al. 2002). O soro do leite é composto por glicomacropeptídeos,
imunoglobulinas, albumina, lactoferrina, lactoperoxidase e peptídeos (U.S.
Dairy Export Council, 1997).
A lactoferrina (Lf) é uma glicoproteína ligadora de ferro,
pertencente à família da transferrina; está presente em diversas secreções
como o leite, a lágrima, a saliva e pode ser encontrada predominantemente nos
produtos de excreção das glândulas exócrinas dos sistemas digestório,
respiratório e reprodutivo. Ela é um monômero de 80 kDa, dividido em dois
lobos, que são interligados por uma alfa hélice. Possui dois sítios de ligação de
ferro, responsáveis por seqüestrar este íon do meio, tornando-o indisponível
para as bactérias (JENSSEN; HANCOCK, 2009).
Essa proteína é conhecida por suas diversas funções
biológicas, tais como imunomodulacão, regulação do crescimento celular,
função antitumoral, atividades antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória
(WARD et al., 2002). A atividade antimicrobiana foi a primeira função da
lactoferrina a ser descoberta (REITER; ORAM, 1967; ARNOLD; COLE;
MCEGHEE, 1977; REITER, 1978). No entanto, a lactoferrina não só inibe o
crescimento de várias bactérias patogênicas e deteriorantes, mas também
estimula a multiplicação de outros tipos de bactérias, como as probióticas (KIM
et al., 2005).
Os probióticos são microrganismos vivos, administrados em
quantidades adequadas, que conferem benefícios à saúde do hospedeiro
(Sanders, 2003), como, por exemplo, controle da microbiota intestinal,
estabilização da microbiota intestinal após o uso de antibióticos; promoção da
resistência gastrintestinal à colonização de patógenos; diminuição da
população de patógenos por meio da produção de ácidos acético e láctico, de
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bacteriocinas e outros compostos antimicrobianos; promoção da digestão da
lactose em indivíduos intolerantes a esse carboidrato; estímulo do sistema
imune; alívio da constipação e aumento da absorção de minerais e vitaminas
(SAAD, 2006).
A combinação lactoferrina e probióticos visa possibilitar a
sobrevivência e multiplicação da bactéria probiótica no alimento e nas
condições do meio gástrico, além do controle da microbiota deteriorante e/ou
patogênica que pode estar presente no alimento.
Sendo assim, o emprego da lactoferrina em produtos lácteos
abre uma grande perspectiva para a possibilidade de produção de alimentos
otimizados, seguros microbiologicamente, com maior vida-de-prateleira,
capazes de promover a saúde do hospedeiro e garantir a viabilidade dos
probióticos no alimento.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 PROTEÍNAS DO LEITE BOVINO
O leite é uma mistura de componentes derivados de precursores da
alimentação e do metabolismo animal, secretada pelas glândulas mamárias
(GONZÁLEZ; DURR; FONTANELI, 2001). Segundo Walstra, Woulters e Geurts
(2006), os principais constituintes do leite são: água (87,5%), lipídios (3,6%),
proteínas (3,0%), lactose (4,6%) e sais minerais (0,7%).
Além de sua finalidade nutricional, o leite contribui também para uma
série

de

funções

fisiológicas,

sendo

a

de

proteção

gastrointestinal,

provavelmente, a mais importante. A maioria dessas funções de proteção tem
como base suas proteínas e peptídeos, os quais são originados, em grande
parte, durante a hidrólise enzimática ocorrida durante a digestão (FOX;
McSWEENEY, 2003).
As proteínas do leite podem ser divididas em caseínas e proteínas
do soro. As caseínas representam cerca de 80% do total protéico e precipitam
quando se acidifica o leite até pH 4,6. As proteínas do soro, que somam 20%
do total, permanecem solúveis neste pH. Distinguem-se quatro tipos de
caseínas, conhecidas como frações: S1-, S2-, - e -caseínas. As proteínas
do

soro

compreendem,

principalmente,

-lactoglobulina

(50,8%),

-

lactoalbunima (19,1%), soroalbumina (6,3%), imunoglobulinas (12,7%) e
lactoferrina (1,6%) (FOX; McSWEENEY, 1998; WALSTRA; WOULTERS;
GEURTS, 2006).
A

bioatividade

de

inúmeros

compostos

do

leite

tem

sido

demonstrada. Dentre eles, proteínas e peptídeos fisiologicamente importantes
incluem imunoglobulinas, lactoferrina, enzimas, inibidores enzimáticos, fatores
de crescimento, hormônios e agentes antibacterianos (FOX; McSWEENEY,
2003).
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2.2 LACTOFERRINA
A lactoferrina é uma glicoproteína monomérica, ligadora de
ferro, da família transferrina, com massa molecular de aproximadamente 80
kDa (ANDERSON et al., 1987). A afinidade da lactoferrina por ferro é 260
vezes maior do que a transferrina presente no sangue (BAKER; BAKER, 2005).
O leite é a principal fonte de lactoferrina. Ela é encontrada
abundantemente no colostro de bovinos, em concentrações de 7 mg/mL
(LONNERDAL; IYER, 1995), diminuindo ao longo da lactação para 0,2 a 1,5
mg/mL (MARSHALL, 2004; FONSECA; SANTOS, 2000). No leite bovino
mastítico, a concentração de lactoferrina se eleva, podendo chegar a 10 mg/mL
(FONSECA; SANTOS, 2000).
A lactoferrina bovina, em seu estado natural, é parcialmente
saturada com ferro (15 - 20%) e apresenta coloração rosa salmão, cuja
intensidade depende do grau de saturação de ferro. A lactoferrina que contém
menos de 5% de saturação de ferro é chamada apo-lactoferrina, enquanto que
saturada de ferro é referida como holo-lacferrina.
Segundo Garofalo e Goldman (1999), a lactoferrina in vitro,
exerce atividade bactericida, bacteriostática e fungicida, em sinergismo ou não
com

outros

componentes

antibacterianos

do

leite,

como

a

lisozima

(ALMSTÅHL; WIKSTRÖM; GROENINK, 2001; SGARBIERI, 2004).
Durante muito tempo, acreditou-se que esse era o único
mecanismo de ação antimicrobiana da lactoferrina (YAMAUCHI et al., 1993).
Porém, pesquisas demonstraram que ela também possui ação bactericida
ferro-independente, por ligar-se diretamente à parede de bactérias.
Outras funções também foram atribuídas à lactoferrina, tais
como imunomodulação, regulação do crescimento celular, função antitumoral,
atividade antioxidante e anti-inflamatória (WARD; URIBE-LUNA; CONNEELEY,
2002; RODRIGUES; TEIXEIRA, 2007), agente antiviral, antiparasitário e
antifúngico (NABET; LINDEN, 2001; JENSSEN; HANCOCK, 2009). Além disso,
essa proteína age na agregação de bactérias e ativação de células fagocíticas
(TENOVOU, 1989; FARNAUD; EVANS, 2003) e na promoção de crescimento
de osteoblastos (NAOT et al., 2005).
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2.2.1 Lactoferrina como antimicrobinano

Dentre todas as funções biológicas da lactoferrina, a atividade
antimicrobiana tem sido a mais investigada (FARNAUD; EVANS, 2003).
A

lactoferrina,

bem

como

seu

peptídeo

derivado,

a

lactoferricina, inibe a proliferação de bactérias Gram-positivas e Gramnegativas, em virtude de sua habilidade de sequestrar o ferro disponível no
ambiente, privando os microrganismos desse nutriente que é essencial para o
seu crescimento (ALMSTÅHL; WIKSTRÖM; GROENINK, 2001; SGARBIERI,
2004).
Além disso, estudos demonstraram que, na superfície dessa
proteína existem certas regiões catiônicas que facilitam sua interação com
lipídeo A, que é um componente dos lipopolissacarídeos (LPS) da membrana
de bactérias Gram-negativas. Essa interação modifica a permeabilidade da
parede celular das bactérias, fazendo com que ocorra a liberação da porção
LPS, provocando o colapso da bactéria (ELLISON; GIEHL; LAFORCE, 1988;
APPELMELK et al., 1994).
O efeito bactericida da Lf nas bactérias Gram-positivas é,
provavelmente, semelhante ao das Gram-negativas. Os peptídeos ligam-se às
bactérias Gram-positivas através de interações eletrostáticas com a matriz
lipídica, que apresenta carga negativa (VALENTI; ANTONINI, 2004).
A ação antimicrobiana da Lf tem sido bastante estudada em
meio de cultura, mas poucos trabalhos foram feitos avaiando-se esta ação em
alimentos lácteos, como pode ser verificado a seguir.
Quintieri et al. (2012) avaliaram a ação da lactoferrina bovina
hidrolisada pela pepsina (LFH) sobre a microbiota natural presente em três
queijos mussarela comerciais (A, B e C), armazenados a 4 oC durante sete
dias. Os autores observaram que a atividade inibitória da LFH depende
principalmente da população bacteriana estudada, mas também da amostra
analisada. Na amostra A, não houve diferença entre nas populações de
mesófilos e Pseudomonas presentes nos queijos controle e adicionados de
LFH nas concentrações de 0,4 mg/mL e 2 mg/mL. Porém, verificou-se sua
ação antimicrobiana em relação aos coliformes, sendo que a maior
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concentração testada apresentou efeito em menor período de tempo. Na
amostra B, pelo menos em algum período, todos os microrganismos foram
inibidos pela LFH. Somente os coliformes não foram inibidos na amostra C.
A

atividade

antimicrobiana

da

Lf

em

queijo

cottage

contaminado artificialmente com Escherichia coli foi avaliada por Kenjin (2002).
O autor comparou as populações de E. coli em três queijos: controle,
adicionado de Lf nativa e adicionado de Lf glicosilada. Ele verificou aumento
das populações em todos os queijos, que ficaram armazenados a 15 oC,
durante nove dias, sendo que, a partir do sexto dia, houve diferença
significativa (p<0,05) entre os tratamentos. Os incrementos da concentração de
E. coli nos queijos, durante o período de armazenamento foram de
aproximadamente 1,5, 2 e 1 ciclos logarítmicos, nos queijos controle, com Lf
nativa e com Lf glicosilada, respectivamente. Os resultados mostraram que a
molécula da Lf nativa não foi eficiente no controle da E. coli no queijo. Porém,
esta proteína, quando glicosilada, apresentou efeito antimicrobiano.

2.2.2 Lactoferrina como promotora de crescimento de microrganismos
probióticos

A lactoferrina também tem sido relatada como promotora de
crescimento de alguns tipos de bactérias, como as probióticas.
Probióticos são “microrganismos vivos que, quando utilizados
em quantidades adequadas, trazem benefícios à saúde do hospedeiro”
(FAO/WHO, 2001; SANDERS, 2003), sendo Bifidobacterium e Lactobacillus os
gêneros

bacterianos

mais

utilizados

em

alimentos

lácteos

(GIBSON;

ROBERFROID, 1995; JIM; MARQUART; ZHAO, 2000; ALVAREZ-OLMOS;
OBERHELMAN, 2001).
Dentre

os

benefícios

proporcionados

pelos

probióticos,

encontram-se: controle da microbiota intestinal, estabilização da microbiota
intestinal após o uso de antibióticos; promoção da resistência gastrintestinal à
colonização de patógenos; diminuição da população de patógenos por meio da
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produção de ácidos acético e láctico, de bacteriocinas e outros compostos
antimicrobianos; promoção da digestão da lactose em indivíduos intolerantes a
esse carboidrato; estímulo do sistema imune; alívio da constipação e aumento
da absorção de minerais e vitaminas (SAAD, 2006).
As bactérias probióticas só apresentam efeitos biológicos no
ambiente intestinal se atingirem um número mínimo. A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) preconiza que uma porção diária de bebida ou
alimento pronto para o consumo apresente entre 108 e 109 Unidades
Formadoras de Colônias (UFC) do probiótico utilizado, referente à quantidade
de microrganismos viáveis que deve ser ingerida diariamente para obtenção
dos efeitos benéficos (BRASIL, 2008). Essa dose corresponde ao consumo de
100 g de produto que contenha entre 106 e 107 UFC/g (HAULY; FUCHS;
PRUDENCIO-FERREIRA, 2005). Para garantir um efeito contínuo, os
probióticos devem ser ingeridos diariamente (SAAD, 2006).
De acordo com Coppa et al. (2006), a lactoferrina presente no
leite materno mantém a predominância de bactérias que necessitam de baixas
concentrações de ferro, como Bifidobacterium e Lactobacillus, no intestino da
criança. Apesar do mecanismo de ação da Lf, nesse caso, não estar ainda
elucidado (COPPA et al., 2006), sugere-se que essa atividade estimulatória da
Lf esteja relacionada com a presença de proteínas ligadoras de lactoferrina na
superfície da membrana bacteriana (KIM et al., 2004).
Desse modo, a Lf pode ser uma alternativa para a aquisição de
ferro pela bactéria, se esta última apresentar receptores de membrana externos
capazes de se ligar especificamente com o complexo Lf-ferro, o que resulta na
internalização do metal (MODUN et al., 2000; KIM et al., 2004). De acordo com
Bezkorovainy e Topouzian (1981), o requerimento de ferro pela bactéria é
cepa-dependente e a promoção da multiplicação provocada pela lactoferrina é
heterogênea entre as diferentes cepas.
Vários autores avaliaram a promoção da multiplicação de
microrganismos probióticos pela Lf em meio de cultura (GRIFFITHS et al.,
2003; KIM et al., 2004; RAHMAN et al., 2010; TIAN et al., 2010). Trabalhos
avaliando-se a ação da lactoferrina em queijos já foram realizados, objetivando-
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se avaliar a atividade antimicrobiana desta proteína (KENJIN, 2002; QUINTIERI
et al., 2012), mas não a sua capacidade de promover o crescimento dos
probióticos. Sendo assim, este é um trabalho pioneiro na área, de grande
importância para a indústria de laticínios.
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RESUMO
Neste trabalho foi avaliada a ação da lactoferrina sobre a multiplicação de
Lactobacillus casei in vitro e em queijo Minas frescal. 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. A multiplicação de L. casei foi estimulada pela lactoferrina no
teste in vitro, na concentração de 2 mg/mL, porém essa ação não foi verificada
no queijo, mesmo quando adicionado 4 mg/g de lactoferrina. A população de
microrganismos psicrotróficos nos queijos contendo lactoferrina não diferiu da
presente no queijo controle, demonstrando que a ação antimicrobiana da
proteína também não foi verificada no alimento. Mais estudos devem ser
realizados, avaliando-se estas ações da lactoferrina em alimentos, uma vez
que eles apresentam mais variáveis que podem afetar a ação desta proteína,
comparando-se com os testes in vitro.
Palavras-chave: leite, compostos bioativos, antimicrobianos natural, probiótico.
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ABSTRACT
This work evaluated the action of lactoferrin on the multiplication of
Lactobacillus casei in vitro and in fresh cheese. Growth curves of L. casei in
BHI broth containing 1 mg/mL and 2 mg/mL of lactoferrin were performed.
Additionally, Minas frescal cheeses added of L. casei and lactoferrin (2 mg/g
and 4 mg/g) and only with L. casei (control) were produced and stored at 4 °C
during 28 days. Cheeses were analyzed for pH, titratable acidity and
enumeration of L. casei and psychotropic microorganisms in days 1, 7, 14, 21
and 28 and for the centesimal composition in day 1. The experiment was
repeated three times, and data were analyzed by ANOVA and Tukey test, with
an overall risk level of 5%. When tested in vitro, L. casei multiplication was
stimulated by lactoferrin, at a concentration of 2 mg/mL, but this action has not
been verified in the cheese, even when added 4 mg/g of lactoferrin.
Psychotropic population observed in cheeses containing lactoferrin did not differ
from the present in the control one, demonstrating that the antimicrobial action
of this protein has not been verified also in the food. More studies should be
performed, evaluating these effects of lactoferrin in foods, since they have more
variables that can affect the action of this protein, comparing to in vitro tests.
Key-words: milk, bioactives compounds, natural antimicrobial, probiotic.
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INTRODUÇÃO
A lactoferrina (Lf) é uma glicoproteína ligadora de ferro, da
família da transferrina, encontrada principalmente no leite dos mamíferos
(LEVAY; VILJOEN, 1995). Esta proteína, com aproximadamente 80 kDa, é
formada por dois lobos homólogos, interligados por uma alfa-hélice, e que
possuem sítios de ligação de ferro (JENSSEN; HANCOCK, 2009).
A lactoferrina apresenta numerosas funções biológicas,
normalmente associadas à defesa do organismo (SHIMAZAKI, 2000), tais
como efeitos imunomodulatórios, antitumorais, antioxidantes e antimicrobianos
(WARD; URIBE-LUNA; CONNEELY, 2002; JENSSEN; HANCOCK, 2009).
A atividade antimicrobiana foi a primeira função da Lf a ser
descoberta (REITER; ORAM, 1967; ARNOLD; COLE; MCEGHEE, 1977;
REITER, 1978). Durante muito tempo, acreditou-se que o único mecanismo de
ação antimicrobiana da lactoferrina era a inibição da proliferação de bactérias
em virtude de sua habilidade de sequestrar ferro, nutriente essencial para os
microrganismos (ALMSTÅHL; WIKSTRÖM; GROENINK, 2001; SGARBIERI,
2004).
Porém, pesquisas demonstraram que, na superfície da Lf,
existem certas regiões altamente catiônicas, que exercem um efeito bactericida
potente, através da interação com elementos da membrana bacteriana
carregados negativamente, como os lipopolissacarídeos, nas bactérias Gram
negativas, e provavelmente, os ácidos teicóico e lipoteicóico, nas Gram
positivas (APPELMELK et al., 1994; GONZALEZ-CHAVEZ; AREVALOGALLEGOS; RASCON-CRUZ, 2009).
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). De acordo com Coppa et al. (2006), a lactoferrina presente no leite
materno mantém a predominância de bactérias que necessitam de baixas
concentrações de ferro, como Bifidobacterium e Lactobacillus, no intestino da
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criança. Apesar do mecanismo de ação da Lf, nesse caso, não estar ainda
elucidado (COPPA et al., 2006), sugere-se que essa atividade estimulatória da
Lf esteja relacionada com a presença de proteínas ligadoras de lactoferrina na
superfície da membrana bacteriana (KIM et al., 2004).
Desse modo, a Lf pode ser uma alternativa para a
aquisição de ferro pela bactéria, se esta última apresentar receptores de
membrana externos capazes de se ligar especificamente com o complexo Lfferro, o que resulta na internalização do metal (MODUN; MORRISSEY;
WILLIANS, 2000; KIM et al., 2004). De acordo com Bezkorovainy e Topouzian
(1981), o requerimento de ferro pela bactéria é cepa-dependente e a promoção
da multiplicação provocada pela lactoferrina é heterogênea entre as diferentes
cepas.
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. 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, um queijo macio, não adicionado de conservantes, com baixa
concentração de sal e, consequentemente, de vida-de-prateleira curta. Além
disso, a ação antimicrobiana da lactoferrina sobre os microrganismos
deteriorantes do queijo também foi avaliada.

MATERIAL E MÉTODOS
1. Preparo do inóculo
Para o teste in vitro, a cepa de Lactobacillus casei (Danisco,
Dangé, França) foi reativada em caldo BHI (Brain Heart Infusion, Himedia,
Mumbai, Índia) e incubada em estufa (Tecnal, Piracicaba, Brazil) a 37 °C por 48
horas, em condições aeróbicas. Em seguida, este caldo inoculado foi semeado
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em ágar MRS (De Man, Rogosa e Sharpe, Himedia) e as placas, incubadas
nas mesmas condições anteriores.
A cultura de L. casei adicionada em cada queijo foi reativada
em leite, no dia anterior à produção dos mesmos. Para isso, leite em pó
desnatado (Molico, Nestlè, Araçatuba, Brasil) foi reconstituído em água a 80 oC
(1:10), resfriado a 37 oC e adicionado da cultura liofilizada. A mistura foi
incubada em estufa a 37 oC por 3 horas. Em seguida, foram armazenadas sob
refrigeração (5 oC), durante 18 horas.

2. Curva de crescimento de L. casei em meio de cultura
Foram preparados três tubos de ensaio contendo 5 mL de
caldo BHI em cada um: 1) caldo controle; 2) adição de Lf (Sigma-Aldrich, St.
Louis, EUA) na concentração de 1 mg/mL; 3) adição de Lf, na concentração de
2 mg/mL. Em cada um desses tubos foram adicionadas, aproximadamente,
cinco colônias pequenas (< 1mm) de L. casei, retiradas das placas de MRS
preparadas previamente.
Após homogeneização, uma alíquota de cada tubo foi coletada
e a absorbância, lida em espectrofotômetro (Biomat 3, Thermo Scientific, San
Jose, EUA) a 660 nm. Em seguida, os tubos foram incubados a 37 °C, durante
48 horas, tendo a absorbância lida a cada 120 minutos. Todo o experimento foi
repetido cinco vezes.
A enumeração de Lactobacillus casei foi realizada, nos três
tubos, no início (0 h) e no final da curva (32 h), homogeneizando-se 0,1 mL do
caldo com 0,9 mL de solução salina 0,85% (Synth, Diadema, Brazil)
esterilizada. A partir desta diluição inicial, foi preparada uma série de diluições
decimais, utilizando-se o mesmo diluente. Alíquotas de 1 mL das diluições
foram semeadas, em profundidade, em ágar MRS. Após 48 horas a 37 °C, em
aerobiose, as colônias foram contadas e os resultados, expressos em UFC/g
(FRANK; CHRISTEN; BULLERMAN, 2005).

24

3. Produção do queijo Minas frescal
Leite pasteurizado integral não homogeneizado (Mamele,
Arapongas, Brasil) teve seu teor de gordura padronizado para 3%, com a
adição de leite pasteurizado desnatado (Frimesa, Marechal Cândido Rondon,
Brasil). A mistura passou por um processo de pasteurização lenta (65 oC/30
minutos) e foi, posteriormente, resfriada até 37 °C em banho de gelo, quando
foi adicionada a cultura de L. casei, preparada no dia anterior. Após meia hora
de incubação a 37 oC, foram adicionados cloreto de cálcio 50% (0,25 mL/L,
Synth, Diadema, Brazil), ácido lático 85% (0,25 mL/L, Cinética Reagentes &
Soluções, Jandira, Brasil) e coalho em pó (Bela Vista, Alto da Bela Vista,
Brazil), diluído em água destilada - 1:10 - e em proporção suficiente para
coagular o leite em 30 minutos, calculada de acordo com Wolfschoon-Pombo,
1980). Após 30 minutos, o ponto de corte foi verificado e a massa, cortada. A
massa permaneceu em repouso durante cinco minutos e, em seguida, foi
agitada levemente com auxílio de uma espátula durante três minutos.
Aproximadamente um terço do total de soro foi retirado, e adicionou-se, ao
remanescente, cloreto de sódio (15 g/L, Cisne, Cabo Frio, Brasil) seguido por
repouso de dois minutos. Em seguida, realizou-se outra dessoragem parcial,
retirando-se aproximadamente mais um terço do total inicial de soro. A massa,
com o soro remanescente, foi pesada e dividida em três partes iguais, sendo
que a lactoferrina foi adicionada em duas delas, nas proporções de 2 mg/g de
massa (Lf2) e 4 mg/g de massa (Lf4), e a terceira parte foi utilizada como
controle. Os queijos foram enformados e mantidos sob refrigeração, sendo
virados a cada 15 minutos, totalizando três viragens. Em seguida, foram
armazenados por 12 horas a 5 °C, antes de serem retirados das formas,
fracionados e embalados a vácuo. Os produtos embalados foram estocados
sob refrigeração (5 °C) durante 28 dias, até a realização das análises. Todo o
experimento foi repetido três vezes.

4. Análises físico-químicas
O leite utilizado em cada produção dos queijos teve seu teor de
gordura, pH e acidez titulável avaliados. Os queijos foram analisados quanto à
sua composição centesimal (teores de proteína, lipídeos, cinzas, carboidratos,
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cloretos e sólidos totais) no dia 1 e quanto ao pH e acidez titulável, nos dias 1,
7, 14, 21 e 28.
As análises foram realizadas seguindo os procedimentos da
Association of Official Agricultural Chemists (AOAC, 2003). O pH dos leites e
queijos foram mensurados utilizando-se potenciômetro de imersão (Tecnal,
Piracicaba, Brasil) previamente calibrado. A acidez foi determinada através de
titulação com solução de hidróxido de sódio 0,1 N (Cinética Reagentes &
Soluções, Jandira, Brasil) utilizando fenolftaleína como indicador. O teor de
nitrogênio foi determinado pelo método de Kjeldahl e o de proteína total,
multiplicando-se o teor de nitrogênio total por 6,38. O teor de cinzas foi avaliado
pelo método gravimétrico de incineração em mufla (FDG Equipamento,
EDGCON 1P, São Paulo, Brasil) a 550 °C e o de sólidos totais, por secagem
em estufa de circulação forçada (Nova Ética, Vargem Grande Paulista, Brasil) à
temperatura de 105 °C, por 16 h. O teor de gordura foi determinado pelo
método de Gerber, e o de cloretos, pelo método de Volhard. O teor de lactose
foi calculado subtraindo-se, do teor de sólidos totais, os teores de lipídeos,
proteínas e cinzas.

5. Análises microbiológicas do queijo Minas frescal
A enumeração de Lactobacillus casei foi realizada após um,
sete,

14 e 21 dias da produção dos queijos. Para isso, 10 gramas das

amostras foram homogeneizados com 90 mL de solução salina 0,85% (Synth,
Diadema, Brazil) esterilizada, em bolsas plásticas apropriadas (Nasco WhirlPak, Fort Atkinson, EUA). A partir desta diluição inicial, foi preparada uma série
de diluições decimais, utilizando-se o mesmo diluente. Alíquotas de1 mL das
diluições foram semeadas, em profundidade, em ágar MRS. Após 48 horas a
37 °C, em aerobiose, as colônias foram contadas e os resultados, expressos
em UFC/g (FRANK; CHRISTEN; BULLERMAN, 2005).
Para

a

enumeração

dos

microrganismos

psicrotróficos,

alíquotas de 0,1 mL das diluições foram semeadas em superfície de ágar para
contagem padrão (Himedia). As placas foram incubadas a 7 ºC, e após 10 dias,
o número de colônias foi contado e multiplicado por 10 e pelo fator inverso de
diluição da respectiva placa, sendo o resultado expresso em UFC/g
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(SWANSON et al., 1992).

6. Análise dos dados
Os resultados das análises foram avaliados através de análise
de variância e teste de Tukey, ao nível de 5% de significância, utilizando-se o
programa Statistica (STATSOFT, 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Curva de crescimento de L. casei em meio de cultura
Observando-se os valores de densidade óptica dos caldos BHI
incubados em estufa a 37 oC (Figura 1), verificou-se que houve, durante 32
horas, aumento da população de L. casei (p<0,05), tanto no caldo controle,
quanto nos que continham lactoferrina (1 mg/mL e 2 mg/mL). Não foi verificada
diferença entre os tratamentos controle e com adição de 1 mg/mL de Lf (Lf1)
(p>0,05). Porém, no caldo contendo 2 mg/mL de Lf (Lf2), observou-se a
promoção da multiplicação de L. casei (p<0,05), confirmada, também, pela
enumeração das populações iniciais (0 h) e finais (32 h) do microrganismo
probiótico nestes caldos. Os incrementos observados nas populações de L.
casei foram de 5,32, 5,33 e 6,48 log UFC/mL nos caldos controle, Lf1 e Lf2,
respectivamente, após as 32 horas em estufa a 37 oC.
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Figura 1. Incremento da densidade óptica (660 nm), em caldo BHI (controle) e
caldo BHI adicionado de 1 mg/mL de lactoferrina (Lf1) e de 2 mg/mL de
lactoferrina (Lf2), durante 32 h a 37 oC, em decorrência do aumento da
população de L. casei.

Os resultados obtidos no presente trabalho indicam que a ação
estimulatória da Lf sobre L. casei parece ser dose dependente, uma vez que
este microrganismo probiótico foi estimulado somente no caldo contendo a
maior concentração testada da proteína em sua forma nativa (2 mg/mL) (Figura
1). Resultados diferentes foram observados por Kim et al. (2004), que
avaliaram a influência da apo (livre de ferro) e da holo (saturada de ferro)
lactoferrina bovina, além da forma nativa desta proteína, na multiplicação de
Lactobacillus acidophilus, Bifidibacterium breve, B. longum, B. infantis e B.
bifidum. Estes autores observaram que houve promoção da multiplicação de
todas as cepas pela Lf, sendo esta ação, mais modesta sobre Bifidobacterium,
comparando-se com L. acidophilus. Além disso, o grau de saturação de ferro
não influenciou as espécies do gênero Bifidobacterium, mas sim L. acidophilus,
que teve sua multiplicação estimulada pela holo-Lf (1 mg/mL) e pela Lf nativa
(0,5 mg/mL), e não pela apo-Lf.
Por outro lado, Tian et al. (2010) testaram a ação da Lf nas
concentrações de 1,25, 2,5, 5, 10, 20 e 40 mg/mL, em meio de cultura, sobre a
multiplicação dos microrganismos probióticos Lactobacillus acidophilus, L.
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plantarum, L. reuteri, L. rhamnosus, Pediococcus acidilactici e Bifidobacterium
lactis e não observaram ação estimulatória ou inibitória da lactoferrina, nas
doses testadas.

2. Características físico-químicas do queijo Minas frescal
Os queijos produzidos neste trabalho, adicionados ou não de
Lf, não apresentaram diferenças significativas (p>0,05) em relação à
composição centesimal. Em média, os produtos continham 65,80% de
umidade, 2,67% de cinzas, 1,25% de sal, 14,25% de proteínas, 13,17% de
lipídios e 4,11% de carboidratos.
De acordo com estes resultados, os queijos produzidos
atenderam aos padrões oficiais exigidos no Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade do queijo Minas frescal (BRASIL, 2004), que determina
que este queijo deve ser semi-gordo (25 a 44,9% de gordura no extrato seco) e
com muito alta umidade (acima de 55%).
Apesar da grande variação existente na composição do queijo
Minas frescal, os valores de proteínas e lipídeos observados neste trabalho
estão dentro da faixa citada por outros autores, de 11 a 15% e de 12 a 21%,
respectivamente (DORNELLAS, 1997, ALEGRO, 2003; BURITI; ROCHA;
SAAD, 2005). Em relação ao sal, o teor observado neste trabalho foi menor
que os verificados por outros autores (1,4 a 1,6%) (DORNELLAS, 1997;
CAMPOS, 2000).
Além disso, durante os 28 dias de armazenamento refrigerado
dos queijos, verificou-se queda dos valores de pH e aumento da acidez dos
produtos (p<0,05) (figura 2). Esse comportamento ocorreu devido à
multiplicação dos microrganismos probióticos e psicrotróficos nos queijos, que
degradaram a lactose presente, com consequente produção de ácido.
O incremento nos valores da acidez e a diminuição do pH,
durante o tempo de armazenamento, foram de 0,57 e 0,369; 0,53 e 0,48; 0,44 e
0,404 para os queijos controle, LF2 e LF4, respectivamente (figura 2). Não
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houve diferença entre os três tratamentos (controle, LF2 e LF4) em relação a
estes parâmetros (p>0,05).

Figura 2. Valores médios de pH e acidez dos queijos probióticos controle, Lf2
(2 mg/g de lactoferrina) e Lf4 (4 mg/g de lactoferrina) durante 28 dias de
armazenamento sob refrigeração (4 oC).

Os valores de pH dos queijos produzidos neste trabalho
variaram de 6,38 a 5,81, durante os 28 dias de armazenamento. Apesar de a
maioria das bactérias se multiplicarem melhor em pH próximo ao neutro,
valores mais baixos de pH são tolerados por Lactobacillus. Buriti et al. (2005)
verificaram incremento na população de L. paracasei em queijo Minas frescal
acidificado com ácido lático e armazenado durante 21 dias a 5 oC, com valores
de pH variando entre 6,57 e 5,99.
Nos três queijos probióticos elaborados, a população média de
Lactobacillus casei, durante o armazenamento sob refrigeração (4 oC), variou
entre 7,54 (Lf2) e 8,99 (controle) log UFC/g (figura 3), não tendo sido verificada
diferença ao longo do tempo ou entre os tratamentos. Estes resultados
evidenciam que não houve influência positiva ou negativa, da lactoferrina na

30

multiplicação de L. casei (p>0,05) durante os 28 dias, nas concentrações
testadas.

Figura 3. Populações médias de Lactobacillus casei e de microrganismos
psicrotróficos nos queijos probióticos controle, LF2 (2 mg/g de lactoferrina) e
LF4 (4 mg/g de lactoferrina), durante 28 dias de armazenamento sob
refrigeração (4 oC).

Apesar de não ter sido verificada promoção da multiplicação do
probiótico, a população de L. casei manteve-se acima da concentração mínima
viável sugerida por alguns autores, durante a vida-de-prateleira, para que se
possa observar efeitos positivos sobre a saúde do consumidor, cujos valores
variam entre 106 UFC/g ou mL (SHAH et al., 1995) e 107 UFC/g ou mL de
produto (RYBKA; FLEET, 1997; VINDEROLA; REINHEIMER, 2000).
Vários autores avaliaram a promoção da multiplicação de
microrganismos probióticos pela Lf em meio de cultura (GRIFFITHS et al.,
2003; KIM et al., 2004; RAHMAN et al., 2010; TIAN et al., 2010). Trabalhos
avaliando-se a ação da lactoferrina em queijos já foram realizados, objetivandose avaliar a atividade antimicrobiana desta proteína (KENJIN, 2002; QUINTIERI
et al., 2012), mas não a sua capacidade de promover a multiplicação dos
probióticos.
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Por ser um produto não maturado, de massa macia e crua,
muito úmido, com baixo teor de sal e pouco ácido, o queijo Minas frescal
permite o desenvolvimento de muitos microrganismos, como os deteriorantes,
que utilizam os nutrientes do alimento, produzindo ácido lático e outros
subprodutos, ou ainda, bactérias patogênicas, como Salmonella sp, Listeria
monocytogenes e Staphylococcus aureus, que podem causar infecções ou
intoxicações de origem alimentar (FOX et al., 2000).
Assim, um dos principais fatores que limitam o período de
validade

do

queijo

Minas

frescal

é

o

desenvolvimento

microbiano

(LOGUERCIO; ALEIXO, 2001). A temperatura de armazenamento desse tipo
de queijo (4 oC) inibe, de maneira geral, a multiplicação dos microrganismos,
com exceção dos psicrotróficos, que têm a capacidade de se multiplicar em
temperaturas de refrigeração, independentemente da sua temperatura ótima de
crescimento (COUSIN, 1982).
Os psicrotróficos são um grupo de microrganismos importantes
em alimentos refrigerados por períodos de uma a quatro semanas (PERRY,
2004), que podem causar deterioração do produto. As principais bactérias
psicrotróficas

que

deterioram

produtos

lácteos

pertencem

ao

gênero

Pseudomonas (FRANK; CHRISTEN; BULLERMAN, 2005), que, em sua
maioria, produzem proteases e/ou lipases extraceleulares em temperaturas de
refrigeração (ARCURI et al., 2008; TEBALDI et al., 2008). Estas enzimas são
responsáveis pela proteólise, lipólise, alterações no sabor e aroma e
pigmentação dos queijos (PERRY, 2004; CANTONI; BERSANI, 2010).
Verifica-se, na figura 3, que a população de psicrotróficos
presente nos queijos aumentou aproximadamente quatro ciclos logarítmicos de
durante os 28 dias de armazenamento (p<0,05), com valores médios iniciais e
finais de 2,5 e 6,6 log UFC/g, respectivamente. Este resultado indica que a
lactoferrina não foi eficiente no controle da microbiota deteriorante presente nos
queijos Minas frescal.
Quintieri et al. (2012) avaliaram a ação da lactoferrina bovina
hidrolisada pela pepsina (LFH) sobre a microbiota natural presente em três
queijos mussarela comerciais (A, B e C), armazenados a 4 oC durante sete
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dias. Os autores observaram que a atividade inibitória da LFH depende
principalmente da população bacteriana estudada, mas também da amostra
analisada. Na amostra A, não houve diferença entre nas populações de
mesófilos e Pseudomonas presentes nos queijos controle e adicionados de
LFH nas concentrações de 0,4 mg/mL e 2 mg/mL. Porém, verificou-se sua
ação antimicrobiana em relação aos coliformes, sendo que a maior
concentração testada apresentou efeito em menor período de tempo. Na
amostra B, pelo menos em algum período, todos os microrganismos foram
inibidos pela LFH. Somente os coliformes não foram inibidos na amostra C.
A

atividade

antimicrobiana

da

Lf

em

queijo

cottage

contaminado artificialmente com Escherichia coli foi avaliada por Kenjin (2002).
O autor comparou as populações de E. coli em três queijos: controle,
adicionado de Lf nativa e adicionado de Lf glicosilada e verificou aumento das
populações em todos os queijos, que ficaram armazenados a 15 oC, durante
nove dias. A partir do sexto dia, houve diferença significativa (p<0,05) entre os
tratamentos. Os incrementos na população de E. coli nos queijos, durante o
período de armazenamento foram de aproximadamente 1,5, 2 e 1 ciclos
logarítmicos, nos queijos controle, com Lf nativa e com Lf glicosilada,
respectivamente. Os resultados mostraram que a molécula da Lf nativa não foi
eficiente no controle da E. coli no queijo.
Neste trabalho, a adição de 2 mg/mL de lactoferrina foi capaz
de estimular a multiplicação de L. casei em meio de cultura, mas não no queijo
Minas frescal, mesmo quando adicionado o dobro da concentração eficaz no
caldo BHI. Uma hipótese para este comportamento é a presença, no queijo, de
microrganismos

psicrotróficos

produtores

de

enzimas

com

atividade

proteolítica, que podem ter degradado a lactoferrina adicionada (MOUSHUMI;
SOMKUTI, 2010). Em relação aos psicrotróficos, o efeito bactericida da
lactoferrina pode ter sido afetado pelo pH, pela presença de cátions e/ou pelo
tamanho da população destes microrganismos (DEL OLMO; MORALES;
NUÑEZ, 2008).
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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.
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