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INSTRUÇÕES DE USO 

 

Ágar Cromogênico TBX (Bile de Tripitona X-Glucuronideo) 

K25-1151 

De acordo com a ISO 16649-2,3 

 

Descrição: 

O Agar Cromogênico TBX é um meio cromogênico seletivo para a detecção e quantificação de Escherichia coli em 
alimentos. 
 
 

 
 

 

Fórmula: 

 

Composição g/l 

Peptona de Caseína 20,0 

Sal Biliar No3 1,50 

X-β-glucuronido 0,075 

Ágar Bacteriológico 15,0 

pH Final = 7,2 ± 0,2 a 25°C 

 

Princípio do Método: 

 

O Agar Cromogênico TBX é baseado no meio Agar Sal Bile Triptona, usado para detectar e quantificar E. coli em 
alimentos, com a adição de um agente cromogênico, x-ß-D-Glucuronídeo, para detectar a presença da enzima 
glucuronidase, que é altamente específica para E. coli. 
O cromóforo liberado no Agar TBX é colorido e as colônias alvo são facilmente identificadas. A E. coli absorve o 
agente cromogênico x-ß-D-glicuronídeo e a atividade da enzima glucuronidase intracelular quebra a ligação entre o 
cromóforo e o glucuronídeo. O cromóforo liberado é colorido e se acumula dentro das células, fazendo com que as 
colônias de E. coli sejam de cor verde-azulada. 
 
A peptona de caseína fornece nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para o crescimento. Os sais 
biliares são inibidores de outros organismos Gram-positivos e suprimem as bactérias coliformes. O ágar 
bacteriológico é o agente solidificante. 
A ISO 16649 especifica um método horizontal para a enumeração de E. coli positiva para ß-glucuronidase em 
produtos destinados ao consumo humano ou para a alimentação de animais. 
 
Inocule o Ágar TBX pelo método de metalização em profundidade, semeando na superfície ou pela filtração por 
membrana. O método de filtração por membrana e a enumeração pela técnica de número mais provável precisam 
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de um estágio anterior de ressuscitação no Caldo de Glutamato Modificado por Minerais MMGA. Incubar as placas 
de ágar TBX durante 21 horas a uma temperatura de 44 ºC. Calcule o número de colônias positivas de Escherichia 
coli ß-glucuronidase pelo número de colônias tipicamente azuis. 
 

Preparo: 

Suspender 36,6 gramas do meio em 1 litro de água destilada. Mexer bem e dissolver o meio através de 
aquecimento com frequente agitação. Ferver por 1 minuto até a completa dissolução. Esterelizar em autoclave a 
121°C por 15 minutos. Resfriar o meio a 45°C - 50°C, misturar bem e colocar em placas de Petri. O meio preparado 
deve ser armazenado entre 8°C a 15°C. A cor é âmbar, levemente opalescente.  
 
Aspecto do meio: 
O meio desidratado deve ser homogêneo, fluído e de cor bege. Se houver alguma alteração física, descartar o 
meio. 
 

Testes Microbiológicos: 
Os seguintes resultados foram obtidos no desempenho do meio a partir de culturas após incubação a temperatura 

de 37°C e 44°C e observados após 18 a 24 horas. 

Microrganismos ATCC Crescimento 
        44oC                 37 oC 

Cor da Colônia 

Escherichia coli 25922 Bom Bom Azul-esverdeada 
Salmonella typhimurium  14028 Inibido Inibido Incolor 

Enterococcus faecalis 19433  Inibido Inibido - 

Klebsiella pneumoniae  13883  Inibido Inibido Incolor 

 
De acordo com a ISO 11133: (21 ± 3 h / 44 ± 1ºC) Produtividade, Selectividade e Especificidade 

 

Microrganismos ATCC Inóculo 
(CFU) 

Produtividade 
quantitativa 

Produtividade 
qualitativa 

Seletividade 
quantitativa 

Seletividade 
qualitativa 

Escherichia coli 25922 102 pr≥0,5   Azul 

Escherichia coli 8739 102 pr≥0,5   Azul 
Escherichia coli CECT 9153 103/104  Bom crescimento  Colônias azuis 

Enterococcus faecalis 29212 104/106   Inibido  

Enterococcus faecalis 19433 104/106   Inibido  
Pseudomonas aeruginosa 27853 103/104    Colônias de branco 

a verde-bege 
 

Citrobacter freundii 43864 103/104    Colônias de branco 
a verde-bege 

Meio de referência: TSA. 

 

Descarte: 

O descarte de resíduos deve ter realizado de acordo com os regulamentos nacionais e locais vigentes.  

 

Armazenamento: 

Após aberto, manter o meio em pó fechado para evitar a hidratação. 

 

 
 

Modelo: K25-1151 

 

Referências: 

International standard ISO 16649-2 Microbiology of food animal feeding stuffs. Horizontal method for the 

enumeration of presumptive ß-glucuronidase –positive. Parte 2: Colony-count technique at 44°C using 5-bromo-4-
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chloro-3-indoly ß-D-glucuronide. Parte 3: Most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indoly ß-D-

glucuronide. 

 

Para maiores informações: 

Tel: (41) 3535-0900        

Fax: (41) 3535-0901       

E-mail: kasvi@kasvi.com.br 

URL: www.kasvi.com.br 

mailto:kasvi@kasvi.com.br
http://www.kasvi.com.br/

