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INSTRUÇÕES DE USO 

 

ÁGAR XILOSE, LISINA E DESOXICOLATO (XLD) 

Meio de cultura seletivo para o isolamento de salmonela em alimentos 

 

Descrição 

O Ágar xilose, lisina e desoxicolato (XLD) é um meio de cultura seletivo utilizado para o isolamento de salmonela em 

alimentos, de acordo com as ISO 6579, ISO 19250 e ISO 21567. 

 

Composição 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

Suspender 54 gramas do meio em um litro de água destilada. Misturar bem e dissolver sob aquecimento e agitação 

frequentes. Ferver por um minuto até completar a dissolução. EVITAR SUPERAQUECIMENTO. NÃO AUTOCLAVAR. 

Resfriar o meio até 45 – 50°C e dispensa-lo em placas de petri assim que esfriar. O meio preparado deve ser 

armazenado entre 8 – 15°C. A coloração é vermelho-alaranjado. O meio desidratado deve ser homogêneo, de fluxo 

livre e de coloração rosa. Se houver qualquer alteração física, descartar o meio. 

 

Usos 

O Ágar XLD é preparado de acordo com a formulação descrita na norma ISO 6579. É um meio recomendado para a 

identificação de Salmonella em produtos alimentícios, após pré-enriquecimento em um meio fluído não-seletivo 

(água peptonada tamponada – Cat. 1402) e enriquecimento em um meio fluído seletivo (Caldo Muller Kauffmann 

com verde brilhante e novobiocina (MKTTN) – Cat. 1173 e Caldo Rappaport Vassiliadis – Cat. 1174). As reações que 

ocorrem no meio correspondem as degradações dos três carboidratos fermentáveis: xilose, lactose e sacarose, 

resultando na produção de ácido, expressa pela alteração na coloração do meio do vermelho para o amarelo. O 

tiossulfato de sódio serve como uma substância reativa que inteage com o citrato de amônio férrico, um indicador 

da formação de sufeto de hidrogênio sob condições alcalinas. A lisina é incluída para permitir que o grupo Salmonella 

seja diferenciado dos microorganismos não patógenos, pois, na ausência de lisina, as salmonellas fermentariam 

rapidamente a xilose do meio, tornando-as indistinguíveis das espécies não patógenas. Após o consumo total da xilose 

presente no meio pela Salmonella, a lisina é então degradada através da enzima lisina descarboxilase, alterando o pH 

do meio para alcalino, reação esta similar a promovida pela Shigella. A bactéria que descarboxila a L-lisina à 

cadaverina é identificada pela presença da coloração vermelho-púrpura ao redor das colônias, relacionada à elevação 

do pH. O extrato de levedura consiste na fonte de vitaminas, particularmente aquelas do grupo B, essenciais para o 

crescimento bacteriano. O cloreto de sódio fornece eletrólitos essenciais para o transporte e balanço osmótico. O 

desoxicolato de sódio atua como um agente seletivo e é, portanto, um agente inibitório para microorganismos gram-

positivos. O ágar bacteriológico é o agente solidificante.  

Fórmula em g/L 

Lactose monohidratada 7,50 

Sacarose 7,50 

Tiossulfato de sódio 6,80 

Cloreto de sódio 5,00 

L-Lisina 5,00 

Xilose 3,75 

Extrato de levedura 3,00 

Desoxicolato de sódio 1,00 

Citrato de amônio férrico 0,80 

Vermelho de fenol 0,08 

Ágar bacteriológico 13,50 

pH Final 7,4 ± 0,2 a 25°C 
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Inocular e incubar a 37 ± 2°C durante 24 ± 3 horas. De acordo com a norma ISO 19250, incubar a 36 ± 2°C durante 24 

± 3 horas. 

 

Teste Microbiológico 

Os resultados abaixo foram obtidos do desempenho do meio frente a cultura das espécies após incubação a uma 

temperatura de 37 ± 1°C e observado após 24 ± 3 horas. 

 

Microorganismo ATCC Crescimento Cor da colônia 

Escherichia coli 25922 Parcialmente inibido Amarelo (precipitado) 

Salmonella typhimurium 14028 Bom Vermelho claro (centro preto) 

Shigella flexneri 12022 Bom Vermelho 

Staphylococcus aureus 25923 Inibido  

De acordo com a ISO 19250, incubar a 36 ± 2°C durante 24 ± 3 horas. 

 

De acordo com a ISO 11133 (24 ± 3h / 37 ± 1°C): 

Microorganismo ATCC Cor da colônia 
Inóculo 

(UFC/mL) 
Seletividade 
qualitativa 

Produtividade 
qualitativa 

Salmonella typhimurium 14028 Centro preto 102  Bom crescimento 

Salmonella enteritidis 13076 Centro preto 102  Bom crescimento 

Escherichia coli 25922 Amarelo 104 - 106 Baixo crescimento  

Enterococcus faecalis 29212  104 - 106 Inibição total  

 

Armazenamento 

Uma vez aberto manter o meio em pó fechado para evitar a hidratação. 

 

Referências 

International Standard UNE-EN-ISO 6579. Food Microbiology for human consumption and Animal Feed. Horizontal 

Method for the detection of Salmonella spp. 

ISO 19250 water quality-detection of Salmonella spp 

 

Tabela de Símbolos 

 

 
Certificação ISO 

 

 
Proteger contra umidade 

 
Proteger contra luz 

 
Limites de temperatura 

 

 

Para maiores informações 

 

Telefone: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 

Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
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