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ÁGAR MRS LACTOBACILLUS (ISO) 
LACTOBACILLI MRS AGAR (7543) 

 
Uso Previsto 
Ágar MRS Lactobacillus é utilizado para o cultivo de lactobacilos.  
 
Sumário e Explicação do Produto 
Ágar MRS Lactobacillus é baseado nas formulações de deMan, Rogosa e Sharpe (MRS).1 Esse meio 
sustenta um crescimento exuberante de lactobacilos em amostras orais, fecais, lácteas e outras fontes.    
 
Princípios do Procedimento 
Digestão de Tecido Animal, Extrato de Carne Bovina e Extrato de Levedura fornecem carbono, nitrogênio e 
vitaminas para o crescimento do organismo. Dextrose é o carboidrato fermentável. Acetato de Sódio é o 
agente inibidor.  Acetato de Sódio e Citrato de Amônio agem como agentes seletivos e como fontes de 
energia. Fosfato de Potássio é o agente tamponante. Sulfato de Magnésio e Sulfato de Manganês fornecem 
cátions utilizados no metabolismo. Polisorbato 80 é um surfactante e facilita a captação de nutrientes pelos 
lactobacilos. Ágar é o agente solidificante.   
 
Fórmula / Litro 
Digestão Enzimática de Tecido Animal .................................. 10 g 
Extrato de Carne Bovina ......................................................... 10 g 
Extrato de Levedura .................................................................. 5 g 
Dextrose .................................................................................. 20 g 
Acetato de Sódio ....................................................................... 5 g 
Polisorbato 80 ........................................................................... 1 g 
Fosfato de Potássio...................................................................2 g 
Citrato de Amônio ..................................................................... 2 g 
Sulfato de Magnésio .............................................................. 0,1 g 
Sulfato de Manganês ........................................................... 0,05 g 
Ágar ........................................................................................ 15 g 
pH Final:  6,5 ± 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 70 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. 
 
Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo com grumos leves e bronzeado amarelado.   
 
Aparência Preparado:  O meio preparado é ligeiramente turvo e âmbar claro a médio.   
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Resposta Esperada de Cultivo: Resposta de cultivo no Ágar MRS Lactobacillus incubado aerobicamente a 
35 ± 2°C e observado para crescimento após 1–4 dias. 
 

Micro-organismo Inóculo Aproximado (UFC) Resultados 
Esperados 

Lactobacillus casei ATCC 393 10–300 Crescimento 
Lactobacillus fermentum ATCC 9338 10–300 Crescimento 
Lactobacillus plantarum ATCC 8014 10–300 Crescimento 

      Os organismos listados são os mínimos que devem ser avaliados para o teste de controle de qualidade.  
 
Procedimento do Teste 
1. Para obter uma contagem direta de lactobacilos, despeje 15–20 mL de Ágar MRS Lactobacillus estéril, 

fundido (45–50°C) em placa de Petri estéril contendo 1 mL de amostra diluída. 
2. Distribua o inóculo através do meio, primeiro girando a placa em uma direção e depois na direção 

oposta.  
3. Deixe o meio solidificar em uma superfície plana por 5–10 minutos. 
4. Alternativamente, as placas de Ágar MRS Lactobacillus podem ser utilizadas para a recuperação direta 

de organismos através do método de estrias múltiplas.   
5. Incube as placas de ágar a 35°C por 3 dias ou a 30°C por 5 dias em atmosfera aeróbia suplementada 

com dióxido de carbono. 
 
Resultados 
As colônias de lactobacilos incorporadas no Ágar MRS Lactobacillus ou em crescimento são grandes e 
brancas. Para procedimentos adicionais, faça uma subcultura. Consulte as referências apropriadas para 
recomendações sobre identificação de Lactobacillus spp.2-4 
 
Armazenamento 
Armazene o frasco contendo o meio desidratado devidamente fechado entre 2–8°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.  
2. Outros organismos podem crescer neste meio. Os isolados devem ser confirmados através de testes 

bioquímicos.   
 
Embalagem 
Ágar MRS Lactobacillus N° Código 7543A 500 g 
  7543B 2 kg 
  7543C 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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