
Informações Gerais 
Este kit diagnóstico foi desenvolvido para detector 
anticorpos anti-gP51 em soros de bovinos (amostras 
individuais ou pool de 10 amostras). 

Descrição e Princípios 
Os poços são revestidos com antígeno gP51. 

As amostras a serem testadas e os controles são 
adicionados aos seus respectivos poços. Caso haja 
presença de anticorpos anti-gP51, ocorrerá a 
formação de complexo antígeno-anticorpo específico 
para o epítopo gP51. 

O conjugado anti-gP51-Peroxidase (HRP) é 
adicionado aos poços. Ele se ligará aos epitopos de 
gP51 que ainda estejam livres, formando um 
complexo antígeno-conjugado HRP. 

Lava-se a placa e poços com o objetivo de eliminar o 
excesso de reagentes que posam aumentar o ruído 
do teste, utilizando-se de solução de lavagem (TMB). 

A coloração resultante dependerá da quantidade de 
anticorpos presente na amostra a ser testada: 

- na ausência de anticorpos, surge uma 
coloração azul, que torna-se amarela após 
adição da Solução de Parada. 

- na presença de anticorpos, nenhuma 
coloração aparecerá na solução. 

A microplaca deve ser lida com filtro de 450nm. 

 

Componentes dos Kits 

Reagentes* 

Microplaca revestida com BLV 

Conjugado Concentrado (10X) 

Controle Positivo 

Controle Negativo 

Tampão de Diluição 2 

Solução de Lavagem (20X) 

Solução Substrato 

Solução de Parada (0.5 M) 

* Quantidades fornecidas são indicadas no rótulo do kit. 

1. O Conjugado, os Controles (Positivo e Negativo) e a 
Solução Substrato devem ser conservados entre 2ºC 
e 8ºC. 

2. Os demais reagentes podem ser conservados entre 
+2°C e +26°C. 

3. Para condições detalhadas de armazenamento de 
componentes abertos e/ou diluídos, consulte 
https://www.id-vet.com/fr/support/faq.  

Materiais requeridos mas não 
fornecidos com o kit 
1. Micropipetas mono e multicanais com capacidade de 

10 µl, 100 µl, e 500 µl. 

2. Ponteiras descartáveis. 

3. Microplaca de pré-diluição com 96 poços 

4. Água destilada ou deionizada. 

5. Sistema de lavagem manual ou automático. 

6. Leitora de microplacas. 

 

 

 

 

 

Precauções 
1. Não pipete com a boca. 

2. Contém componentes que podem ser prejudiciais à 
pele e aos olhos e podem causar sensibilização em 
contato com a pele. Evitar o contato com a pele e os 
olhos. Use avental de proteção, luvas descartáveis e 
óculos de segurança. A solução de parada  
(ácido 0,5 M) pode ser prejudicial se ingerida. 

3. Não exponha a Solução Substrato a iluminação 
muito forte nem a agentes oxidantes. 

4. Todos os resíduos devem ser devidamente 
descontaminados antes do descarte. Descarte de 
acordo com os regulamentos locais. 

Por favor, consulte a Ficha de Segurança do produto 
disponível mediante solicitação em  
info@innovative-diagnostics.com, para informações mais 
detalhadas. 

Preparo das Amostras 
Para evitar diferenças nos tempos de incubação de 
diferentes amostras, recomenda-se prepare uma placa 
não sensibilizada de 96 poços, contendo as amostras a 
serem testadas e os controles, antes de transferi-los à 
placa revestida, utilizando a pipeta multicanal. 

Preparo da Solução de Lavagem 
Se necessário, ponha a Solução de Lavagem 
concentrada (20X) em temperatura ambiente (21°C  
± 5°C) e homogeneíze gentilmente para garantir que a 
Solução de Lavagem esteja completamente solubilizada. 

Prepare a Solução de Lavagem (1X) diluindo o 
Concentrado de Lavagem (20X) a 1:20 em água 
destilada/deionizada. 

A qualidade da etapa de lavagem pode influenciar os 
resultados. Certifique-se de que os poços estejam 
completamente vazios entre as lavagens. No caso de 
lavadora automática, é extremamente importante 
parametrizar corretamente a máquina (modo, tipo de 
aspiração, altura da aspiração). Para mais informações 
consulte o “IDvet Washing Guide”, disponível sob 
solicitação. 

Procedimentos de Teste 
Deixar todos os reagentes em temperatura ambiente 
(21°C ± 5°C) antes do uso. Homogeneíze todos os 
reagentes por inversão ou Vórtex. 

INCUBAÇÂO CURTA (individual e pool de soros) 
1. Adicione: 

- 80 µl Tampão de Diluição 2 em cada poço. 

- 20 µl de Controle Positivo nos poços A1 e B1. 

- 20 µl de Controle Negativo nos poços C1 e D1. 

- 20 µl de amostra a ser testada nos poços restantes. 

2. Cubra a placa e incube 45 minutos ± 4 minutos a 
21°C (± 5°C) 

 
INCUBAÇÃO LENTA “OVERNIGHT” (individual 
e pool de soro) 
1. Adicione: 

- 190 µl de Tampão de Diluição 2 em cada poço. 
- 10 µl de Controle Positivo nos poços A1 e B1. 
- 10 µl de Controle Negativo nos poços C1 e D1. 
- 10 µl das amostras a serem testadas nos poços 

restantes. 

2. Cubra a placa e incube por 16 a 20 horas a 4°C  
(± 2°C). 

 
ETAPAS COMUNS AOS PROTOCOLOS 
INCUBAÇÃO CURTA e LENTA “OVERNIGHT” 

3. Prepare o Conjugado 1X diluindo o Conjugado 
Concentrado (10X) para 1:10 no Tampão de 
Diluição 2. 

4. Lave cada poço pelo menos 3 vezes com pelo menos 
300 µl Solução de Lavagem. Evite que os poços 
fiquem secos entre as lavagens. 

5. Adicione 100µl de Conjugado 1X em cada poço. 

6. Cubra a placa e incube por 30 minutos ± 3 minutos a 
21°C (± 5°C). 

7. Lave cada poço pelo menos 5 vezes com pelo menos 
300 µl Solução de Lavagem. Evite que os poços 
fiquem secos entre as lavagens. 

8. Adicione 100 µl da Solução Substrato em cada poço. 

9. Cubra a placa e incube 15 minutos ± 2 minutos a 
21°C (± 5°C) no escuro. 

10. Adicione 100 µL da Solução de Parada em cada 
poço, na mesma ordem da etapa No. 8, para parar a 
reação. 

11. Ler e registrar a D.O. a 450 nm. 
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Validação 

O teste é considerado válido quando: 

 O valor da média obtido para as DO do 
Controle Negativo (DOCN) for maior que 0.7. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 > 𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎 

 O valor da média obtido para as DO do 
Controle Positivo (DOCP) for menor que 30% da 
DOCN. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂/𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂  < 𝟎𝟎.𝟑𝟑 

 

Interpretação 

Para cada amostra, calcule a porcentagem de competição 
(S/N%). 

𝐒𝐒 𝐂𝐂⁄ % =
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂
 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

Amostras que apresentem uma S/N% (tanto para 
incubação curta quanto “overnight” (amostras individuais 
e pool de amostras): 

A especificidade e sensibilidade determinadas durante a 
validação inicial do teste são descritas abaixo: 

- Para amostras individuais: 
Especificidade medida = 100% (CI95%: 99.67-100%), n= 1150, 
Sensibilidade medida = 100% (CI95%: 96,3-100%), n= 300. 

- Para pool de amostras: 
Especificidade medida = 100% (CI95%: 99.67-100%), n=300, 
Sensibilidade medida = 100% (CI95%: 96.3 -100%), n=100. 

Para cada partida a ser liberada, os painéis selecionados 
de soros testados devem apresentar desempenho 
semelhante 

Nota: O programa de análise de dados IDSoftTM está 
disponível gratuitamente. Por gentileza, entre em contato 
com support.software@innovative-diagnostics.com para 
obter mais informações. 

Este software pode calcular diversos parâmetros (critérios 
de validação, valores S/P ou S/N, títulos, idade de 
vacinação, grupos), além de oferecer gráficos dos perfis 
sorológicos dos animais testados. 

 

 

 

Resultado Situação 

S/N% ≤ 50% POSITIVO 

50% < S/N% < 60% DUVIDOSO 

S/N% ≥ 60% NEGATIVO 
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Conservar entre 2°C e 8°C 
Prazo de validade: 24 meses após a data da fabricação 

Responsável Técnica: Dra. Patrícia Stocco Betiol – CRMV SP nº 14795 
Proprietário e Fabricante: Innovative Diagnostics, Grabels, França 

Representante no Brasil e importador exclusivo: 
ID-VET América Latina Ltda. C.N.P.J. 20.289.238/0001-96 

Rua Edgar Marchiori, Setor IDVET, número 255, Distrito Industrial, Vinhedo-SP, 
Produto importado 
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Elisa Competitivo para a detecção de anticorpos anti-gP51 

 em amostras individuais ou pool de soros 
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