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Трицукровий залізовмісний агар TM 424 
 
для диференціації мікроорганізмів, спираючись на їх здатність ферментувати глюкозу, лактозу та цук-
розу та виробляти  сірководень.  
 
Склад 

Інгредієнти Грам/літр 

Агар 12.00 

Лактоза 10.00 

Пептичний перевар тваринної тканини 10.00 

Ферментативний гідролізат казеїну 10.00 

Сахароза 10.00 

Хлорид натрію  5.00 

Дріжджовий екстракт 3.00 

М’ясний екстракт 3.00 

Глюкоза 1.00 

Амонійний цитрат заліза 0.30 

Тіосульфат натрію 0.30 

Феноловий червоний 0.024 

* сухий, гігроскопічний порошок, зберігати в сухому місці, в щільно закритому контейнері при темпера-
турі  нижче 25

0
C, у місці, захищеному від прямих сонячних променів. 

 
Приготування: 
Розмішати 65 г сухого середовища в 1 л дистильованої води. Обережно нагріти з помішуванням, щоб 
повністю розчинити середовище. Розлити в пробірки. Автоклавувати при температурі 121

0
С та тиску 

1.1 ат. на протязі 15 хвилин. Залишити пробірки охолоджуватись при кімнатній температурі у нахиле-
ному положенні для отримання скошеного агару. 
 
Зовнішній вигляд: Рожевувато-червоного кольору, від прозорого до злегка опалесціюючого гель, що 
формується у пробірках у вигляді скошеного агару 
рН при 25

0
С: 7.4 ± 0.2 

 
Принцип дії: 
Трицукровий залізовмісний агар використовується для підтвердження грамнегативних кишкових бак-
терій, спираючись на їх здатність ферментувати глюкозу, лактозу та цукрозу та виробляти  сірково-
день.  
Інгредієнти, що входять до складу середовища, такі як, пептичний перевар тканин тварин, фермента-
тивний гідролізат казеїну, м’ясний та дріжджовий екстракт забезпечують азот, вуглець та вітаміни, не-
обхідні для росту мікроорганізмів. 
Трицукровий залізовмісний агар складається з трьох вуглеводів - глюкози, лактози та сахарози. Коли 
вуглеводи ферментуються, виробництво кислоти виявляється індикатором рН феноловим червоним. 
Тіосульфат натрію розкладається до сірководню, а сірководень реагує з солями заліза, в результаті 
чого утворюється сульфід заліза чорного кольору. Амонійний цитрат заліза - це індикатор утворення 
сірководню (H2S). Хлорид натрію підтримує осмотичний баланс середовища. Агар використовується 
як агент затвердіння. 
Інокуляція мікроорганізмів у пробірки зі скошеним агаром у кількості  10

3
 КУО/ мл, з подальшою інку-

бацію при 37
0
С через 24 години, показала хороший ріст у всіх протестованих бактерій, з утворенням 

сірководню в Proteus vulgaris та Salmonella typhimurium. 
 
Культуральні властивості:  
проявляються після інкубування (10

3 
КУО/мл) при t 37

0
C протягом 18-24 годин. 

Штами мікроорганізмів АТСС 
Інокулят 

(КУО) 
Ріст Стовпчик\скіс\Газ\Н2S 

Escherichia coli 25922 10
3
 Пишний Жовтий\Жовтий\+\- 

Proteus vulgaris 13315 10
3
 Пишний Жовтий та чорний\Жовтий\-\+ 

Salmonella typhimurium  14028 10
3
 Пишний Жовтий та чорний\Червоний\+\+ 

Shigella flexneri  12022 10
3
 Пишний Жовтий \Червоний\-\- 
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 Колір змінюється на червоний через лужний рН. 

 Зміна кольору на жовтий завдяки виробництву кислоти. 

 Колір змінюється на жовтий і газ виробляється. 

 Почорніння середовища завдяки виробництву H2S. 

 + = позитивна реакція 

 - - негативна реакція 
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