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ÁGAR PSEUDOMONAS CEPACIA 
PSEUDOMONAS CEPACIA AGAR (7458) 

 
Uso Previsto 
Ágar Pseudomonas Cepacia é utilizado para o isolamento seletivo e detecção de Pseudomonas cepacia 
(Burkholderia cepacia) em espécimes clínicos e não clínicos.  

 
Sumário e Explicação do Produto 
Pseudomonas cepacia foi primeiramente descrita como um fitopatógeno e isolada a partir de cebolas em 
decomposição, vários solos e fontes de origem animal.1 Nos últimos anos, Pseudomonas cepacia tem se 
tornado uma bactéria oportunista, causadora de infecções hospitalares, incluindo endocardite, pneumonia, 
lesões e infecções do trato urinário.2 Este organismo tem sido isolado em desinfetantes, nebulizadores, 
incubadoras e fluidos intravenosos em hospitais ao redor do mundo.1 P. cepacia causa infecções pulmonares 
crônicas em pacientes com fibrose cística e pode levar a complicações sistêmicas potencialmente fatais.3 P. 
cepacia é altamente resistente a aminoglicosídeos e outros antibióticos, dificultando o tratamento.2 

 
Em 1985 Gilligan et al.,3 desenvolveu o Ágar Pseudomonas Cepacia. Este meio tem mostrado uma boa 
recuperação de P. cepacia, mesmo entre populações mistas. Algumas cepas de P. cepacia produzem o 
pigmento não fluorescente fenazina, enquanto que outras não produzem pigmentos.1 Algumas cepas 
apresentam um odor doce similar ao odor produzido por P. aeruginosa.1 

 
Princípios do Procedimento 
A Digestão Enzimática de Tecido Animal fornece nitrogênio, vitaminas e carbono no Ágar Pseudomonas 
Cepacia. O Extrato de Bile e o Cristal Violeta são utilizados para inibir organismos Gram-positivos. 
Polimixina B e Ticarcilina são utilizados para inibir organismos Gram-negativos. Sulfato de 
Magnésio, Sulfato de Amônio e Sulfato Férrico Amoniacal são utilizados para promover o crescimento de 
Pseudomonas cepacia. O Fosfato Dipotássico e o Monopotássico são os agentes tamponantes. Piruvato de 
Sódio é utilizado pelo P. cepacia, produzindo subprodutos alcalinos, mudando a coloração do meio para 
rosa a rosa-choque. Vermelho de Fenol é o indicador. Ágar é o agente solidificante. 

 
Fórmula / Litro Suplemento (10mL) / Litro 
Digestão Enzimática de Tecido Animal .....................................1 g Ticarcilina (100 mg) 
Piruvato de Sódio ...................................................................... 5 g Polimixina B (300.000 unidades) 
Extrato de Bile..........................................................................1,5 g 
Sulfato de Amônio .......................................................................1 g 
Sulfato Férrico Amoniacal ..................................................... 0,01 g 
Sulfato de Magnésio ............................................................... 0,2 g 
Fosfato Dipotássico................................................................. 4,3 g 
Fosfato Monopotássico ........................................................... 2,1 g 
Vermelho de Fenol .................................................................0,02 g 
Cristal Violeta....................................................................... 0,001 g 
Ágar .......................................................................................... 15 g 
pH Final:  7,1 ± 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 30 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 a solução filtrada esterilizada contendo Ticarcilina 

(100 mg) e Polimixina B (300.000 unidades) dissolvidas em 10 mL de água estéril. 
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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 é ligeiramente turvo e cor de pêssego. 

Resposta Esperada de Cultivo: Reposta de cultivo no Ágar Pseudomonas Cepacia a 35°C após 18–48 
horas de incubação. 

 
Micro-organismo Resposta Reações 

Burkholderia cepacia ATCC® 25416 Crescimento 
       regular a bom 

    Colônias verde-limão com 
mudança na coloração para rosa 
a rosa choque. 

Escherichia coli ATCC® 25922 Inibido --- 
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853 Inibido --- 
Staphylococcus aureus ATCC® 25923 Inibido --- 

   Os organismos listados são os mínimos que devem ser avaliados para o teste de controle de qualidade. 
 

Procedimento do Teste 
1. Inocule o meio utilizando o método de estrias múltiplas para obter colônias isoladas.  
2. Incube por 18–72 horas a 35°C. 

 
Resultados 
Examine para a presença de crescimento. Colônias de Pseudomonas cepacia apresentarão coloração  
verde-limão e o meio ao redor das colônias será rosa a rosa-choque.  

 
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 às variações nutricionais, algumas cepas podem apresentar crescimento fraco ou ausência de 

crescimento neste meio. 
2. As colônias que crescem no Ágar Pseudomonas Cepacia requerem identificação adicional através de 

testes bioquímicos. Outros micro-organismos podem utilizar o Piruvato de Sódio e produzir subprodutos 
alcalinos, o que pode tornar o meio rosa a rosa-choque.  

 
Embalagem 

  Ágar Pseudomonas Cepacia N° Código 7458A 500 g 
7458B 2 kg 
7458C 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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