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ÁGAR CLOSTRIDIUM DIFFICILE 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE AGAR (7385) 

 
Uso Previsto 
Ágar Clostridium Difficile é utilizado com sangue, Cicloserina e Cefoxitina para o isolamento de Clostridium 
difficile. 
 
Sumário e Explicação do Produto 
Clostridium difficile é conhecida por causar diarreia e colite pseudomembranosa.1 É um dos patogênicos 
entéricos mais detectados e de importância na causa de infecções hospitalares em hospitais e casas de 
repouso.1 O organismo tem sido isolado em habitat natural, incluindo solo, alfafa, areia, esterco de grandes 
mamíferos, cães, gatos, roedores e fezes humanas.1  
 
Em 1979, George et al., desenvolveu um meio chamado Ágar Cicloserina-Cefoxitina-Frutose (Cycloserine-
Cefoxitin-Fructose agar, CCFA, por sua sigla em inglês), baseado na fórmula do Ágar de Gema de Ovo (Egg 
Yolk Agar) de McClung e Toabe, com a substituição da glicose por frutose.2 O Ágar Clostridium Difficile é uma 
modificação da formulação original de CCFA. 
 
Princípios do Procedimento 
Proteose Peptona fornece nitrogênio, vitaminas e aminoácidos no Ágar Clostridium Difficile. A Frutose é o 
carboidrato fermentável utilizado para aumentar a recuperação e crescimento de C. difficile. Os Fosfatos são 
os agentes tamponantes no meio. O Sulfato de Magnésio é a fonte de íons inorgânicos para estimular o 
crescimento. O Cloreto de Sódio mantém o equilíbrio osmótico. O Ágar é o agente solidificante.  
 
Sangue de cavalo fornece fatores essenciais para o crescimento no Ágar Clostridium Difficile. Cicloserina e 
Cefoxitina são agentes seletivos contra organismos Gram-positivos aeróbios, anaeróbios, anaeróbios 
facultativos e bactérias Gram-negativas. C. difficile não é significativamente inibido em concentrações normais 
de antibióticos, enquanto que outros anaeróbios incluindo a maioria dos clostridia, são inibidos.  
 
Fórmula / Litro                                                                                           Suplementos 
Digestão Enzimática de Caseína ........................................... 15 g Sangue de cavalo, 7% 
Digestão Enzimática de Tecido Animal .................................. 15 g Cicloserina, 0,5 g/L 
Infusão de Sólidos Cérebro-Coração Suíno…………………  .10 g Cefoxitina, 0,016 g/L 
Frutose ...................................................................................... 6 g  
Fosfato Dissódico ..................................................................... 5 g  
Fosfato Monopotássico ............................................................. 1 g 
Sulfato de Magnésio .............................................................. 0.1 g 
Cloreto de Sódio ....................................................................... 2 g 
Ágar ........................................................................................ 15 g 
pH Final: 7,4 ± 0,2 a 25°C 
A fórmula pode ser ajustada e/ou suplementada conforme necessário para atender as especificações de desempenho. 
 
Precauções 
1. Somente para o uso em laboratório. 
2. IRRITANTE. Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele.   
 
Modo de Preparo 
1. Suspenda 69 g do meio em 1 L de água purificada. 
2. Aqueça, agitando frequentemente e ferva por 1 minuto para dissolver completamente o meio. 
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos. 
4. Resfrie a 45–50°C e adicione assepticamente sangue de cavalo 7%, Cicloserina (0,5 g/L) e Cefoxitina 
(0,016 g/L). 
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Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo, fluxo livre e bege claro.  
 
Aparência Preparado:  O meio preparado com suplemento é opaco e vermelho.   
 

Resposta Esperada de Cultivo: Resposta de cultivo no Ágar Clostridium Difficile suplementado com sangue 
de cavalo 7%, Cicloserina e Cefoxitina e incubado a 35 ± 2°C sob atmosfera adequada e examinado para 
crescimento após 24–72 horas. 
 

Micro-organismo Inóculo Aproximado 
(UFC) 

Resultados Esperados 
Crescimento 

Bacteroides fragilis ATCC® 25285 103 Inibido 
Clostridium difficile ATCC® 17858 10–300 Crescimento 
Clostridium perfringens ATCC® 13124 103 Inibido 
Clostridium sporogenes ATCC® 11437 103 Inibido 
Staphylococcus aureus ATCC® 25923 103 Inibido 

      Os organismos listados são os mínimos que devem ser avaliados para o teste de controle de qualidade. 
 
Procedimento do Teste 
Para uma discussão completa sobre o isolamento e identificação de C. difficile e outras bactérias anaeróbias 
refira-se aos procedimentos específicos nas referências.1,3 
 
Resultados 

 Colônias de C. difficile são 4–6 mm em diâmetro, irregulares, elevadas, opacas e branco-acinzentadas após 
48 horas de incubação.  
 
Armazenamento 
Armazene o frasco contendo o meio desidratado devidamente fechado entre 2–30°C. Uma vez aberto e 
fechado novamente, coloque o frasco em um ambiente de baixa umidade e na mesma temperatura de 
armazenamento. Proteja contra a umidade e luz mantendo o frasco firmemente fechado. 
 
Validade 
Refira-se à data de validade no frasco. O meio desidratado deve ser descartado se não fluir livremente ou se 
houver mudança na coloração original. A validade se aplica ao meio em sua embalagem intacta quando 
armazenado como indicado. 
 
Limitações do Procedimento 
1. Devido à variação nutricional, algumas cepas podem apresentar um crescimento fraco ou ausência de 

crescimento neste meio. Mais testes são necessários para a confirmação de C. difficile. 
2. Ágar Clostridium Difficile não contém o indicador Vermelho Neutro, pois esse ágar é desenvolvido para 

ser utilizado com sangue de cavalo.2  
3. A morfologia típica de coloração de Gram de C. difficile pode não ser evidente em colônias neste meio 

devido à presença de antibióticos. Para características morfológicas, faça uma subcultura das colônias 
suspeitas em ágar sangue.  

 
Embalagem 
Ágar Clostridium Difficile N° Código 7385A 500 g 
  7385B 2 kg 
  7385C 10 kg 
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Informação Técnica 
Contate a Neogen do Brasil para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de cultura 
desidratado no telefone 19.3935-3727. 
Contate a Acumedia Manufacturers, Inc. para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de 
cultura desidratado no telefone +1 (517)372-9200 ou fax +1 (517)372-2006. 
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