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INSTRUÇÕES DE USO 

 

CALDO LURIA (LB) 

Recomendado para a detecção de Escherichia coli em estudos moleculares genéticos. 

 

Descrição 

Recomendado para a detecção de Escherichia coli em estudos moleculares genéticos. Também conhecido como Caldo 

Miller (LB). 

 

Composição 

 
 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

Suspender 25 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. Dispensar o meio em recipientes apropriados e 

esterilizar em autoclave a 121°C durante 15 minutos. O meio preparado deve ser armazenado entre 2 – 8°C. A 

coloração é âmbar, ligeiramente opalescente. O meio desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e de coloração 

bege. Se houver qualquer alteração física, descartar o meio. 

 

Usos 

O Caldo Luria (LB) é baseado no meio LB conforme descrito por Miller. É adequado para o crescimento e manutenção 

de cepas de Escherichia coli utilizadas em procedimentos de microbiologia molecular. É um meio nutricionalmente 

rico designado ao crescimento de culturas puras de cepas recombinantes. As cepas de Escherichia coli crescem 

rapidamente pois a triptona e o extrato de levedura fornecem componentes essenciais para o crescimento como 

nitrogênio, carbono, minerais e vitaminas, principalmente aquelas pertencentes ao grupo B, bem como outros 

metabólitos cujos microorganismos teriam que sintetizar. O cloreto de sódio fornece os eletrólitos essenciais para 

transporte e balanço osmótico. No Caldo Luria (LB) o nível de cloreto de sódio é cinco vezes maior que no Caldo 

Lennnox (LB – Cat. 1231) e vinte vezes maior que no Caldo Luria modificado (Cat. 1266). Tal característica permite 

selecionar a concentração ideal de sais para uma cepa específica.  

 

Teste Microbiológico 

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

temperatura de 35 ± 2°C e observado após 18 - 24 horas.  

 

Microorganismo ATCC Crescimento 

Escherichia coli 23724 Bom 

Escherichia coli 47014 Bom 

Escherichia coli 33694 Bom 

Escherichia coli 33849 Bom 

Escherichia coli 39403 Bom 

 

Armazenamento 

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

 

Nota: veja a comparação de composição para toda tabela do meio LB/Luria. 

 

 

 

Fórmula em g/L 

Triptona 10,00 

Cloreto de sódio 10,00 

Extrato de levedura 5,00 

pH Final 7,0 ± 0,2 a 25°C 
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Tabela de Símbolos 

 
Proteger contra umidade 

 
Proteger contra luz 

 
Limites de temperatura 
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