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Informações gerais 

Esse kit de diagnóstico por Elisa indireto foi 
desenvolvido para detector anticorpos dirigidos 
contra a proteína gB do vírus da Laringotraqueíte 
Infecciosa aviária (ILT) em soro ou plasma de 
galinhas. 

Este teste permite o monitoramento da vacinação 
com vacinas recombinantes FP-ILTgB. Não é 
adequado para o monitoramento de vacinas HVT-gB. 

Para utilização em outras espécies, por favor, entrar 
em contato com a IDVET. 

Descrição e princípio 

Os micropoços são revestidos com a proteína 
recombinante gB. 

As amostras a serem testadas e os controles são 
adicionados aos poços. Anticorpos anti-ILT, se 
presentes, formam um complexo antígeno-anticorpo. 

Após lavagem, adiciona-se aos poços um conjugado 
de “horseradish peroxidase” (HRP) anti-frango. Ele se 
fixa aos anticorpos, formando um complexo antígeno-
anticorpo-conjugado-HRP. 

Após a eliminação do excesso de conjugado por 
lavagem adiciona-se a Solução Substrato (TMB). 

A coloração resultante depende da quantidade de 
anticorpos específicos presentes na amostra a ser 
testada: 

- Na presença de anticorpos, uma solução azul 
aparece tornando-se amarela após a adição 
da Solução de Parada. 

- Na ausência de anticorpos, não aparece 
coloração. 

A microplaca é lida a 450 nm. 

Componentes do kit 

Reagentes* 

Microplaca revestida com proteína recombinante gB 

Controle Positivo 

Controle Negativo 

Conjugado Concentrado (10X) 

Tampão de Diluição 2 

Tampão de Diluição 3 

Concentrado de Lavagem (20X) 

Solução Substrato 

Solução de Parada (0,5 M)  

* As quantidades fornecidas são indicadas no rótulo do kit. 

1. O Conjugado, os Controles e a Solução Substrato 
devem ser armazenados a 5°C (± 3°C). 

2. Os outros reagentes podem ser armazenados 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 

1. Pipetas mono ou multicanais capazes de distribuir 
volumes de 5 µl, 10 µl, 100 µl e 500 µl. 

2. Ponteiras descartáveis. 

3. Microplaca para pré-diluição de 96 poços. 

4. Água destilada ou deionizada. 

5. Sistema de lavagem manual ou automático. 
6. Leitor de microplacas com 96 poços. 

Precauções 

1. Não pipetar com a boca. 

2. A Solução Substrato pode ser irritante para a pele. 

3. Contém componentes que podem ser prejudiciais à 
pele e olhos e podem causar sensibilização em 
contato com a pele. Evitar contato com pele e olhos. 
Usar avental de proteção, luvas descartáveis e 

óculos de segurança. A Solução de Parada pode ser 
prejudicial se ingerida (ácido 0.5 M). 

4. Não expor a Solução Substrato a luz brilhante nem a 
agentes oxidantes. 

5. Descontaminar todos os resíduos adequadamente, 
antes do descarte, de acordo com a regulamentação 
local. 

Por favor, refira-se a FISPQ disponível mediante em 
info@innovative-diagnostics.com, para mais informações. 

Preparação das amostras 

Para evitar diferenças nos tempos de incubação entre os 
espécimes, é possível preparar uma placa de 96 poços 
contendo os espécimes de teste e os controles antes de 
transferi-los para uma microplaca de Elisa usando uma 
pipeta multicanal. 

Preparação da Solução de Lavagem 

Se necessário deixe o Concentrado de Lavagem (20X) 
em temperatura ambiente e misture bem para garantir 
que o Concentrado de Lavagem (20X) esteja 
completamente solubilizado. 

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

A qualidade da etapa de lavagem pode influenciar os 
resultados. Assegure-se de que os micropoços foram 
completamente esvaziados entre as lavagens. Se usar 
um lavador automático, é extremamente importante 
regular a máquina (modo, tipo de aspiração, volume da 
aspiração). Para maiores informações consulte o Guia de 
Lavagem da ID-Vet disponível sob. 

Procedimento do teste 

Deixe que todos os reagentes atinjam temperatura 
ambiente 21°C (± 5°C) antes de usá-los. Homogeneizar 
todos os reagentes por inversão ou Vórtex. 

Os Controles Positivo e Negativo são fornecidos 
prontos para uso. Não adicionar o Tampão de 
Diluição aos poços controles A1, B1, C1 e D1 – os 
controles devem ser testados sem diluição. 

As amostras, no entanto, são testadas a uma diluição final 
de 1/500 no Tampão de Diluição 2 (com pré-diluição de 
1/50 seguida de diluição 1/10 na microplaca). 

1. Em uma placa de pré-diluição, reserve os poços A1, 
B1, C1 e D1 para os controles e adicione: 

- 5 µl de cada amostra a ser testada, 
- 245 µl de Tampão de Diluição 2 em todos os poços 

EXCETO os poços controles A1, B1, C1 e D1. 
Notar: É recomendado respeitar a ordem indicada de 
depósito para poder controlar visualmente a adição da 
amostra em cada poço. 

2. Na microplaca de ELISA adicionar: 
- 100 µl do Controle Negativo nos poços A1 e B1, 
- 100 µl do Controle Positivo nos poços C1 e D1, 
- 90 µl do Tampão de Diluição 2 na quantidade de 

poços igual a de amostras a serem testadas (NÃO 
adicionar o Tampão nos poços controles A1, B1, C1 
e D1), 

- 10 µl das amostras pré-diluídas como preparadas 
acima. 

3. Cubra a placa e incube por 1 hora ± 6 min a 37°C 
(± 2°C). 

4. Prepare o Conjugado 1X diluindo o Conjugado 
Concentrado 10X a 1:10 no Tampão de Diluição 
3. 

5. Esvazie os poços. Lave cada poço 3 vezes com ao 
menos 300 µl da Solução de Lavagem 1X. Evitar 
secar os poços entre as lavagens. 

6. Adicione 100 µl do Conjugado 1X em cada poço. 

7. Cubra a placa e incube por 1 hora ± 6 min a 37°C 
(± 2°C). 

8. Esvazie os poços. Lave cada poço 3 vezes com  
300 µl da Solução de Lavagem 1X. Evitar secar os 
poços entre as lavagens. 

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

10. Cubra a placa e incube por 15 min ± 2 min a 37°C 
(± 2°C) no escuro. 

11. Adicione100 µl da Solução de Parada em cada 
poço, na mesma ordem da etapa N°9, para parar a 
reação. 

12. Fazer a leitura da DO a 450 nm. 
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Validação 

O teste é válido se: 

 o valor médio da DO Controle Positivo OD 
(DOCP) for maior que 0.250. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂  >  𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎 

 a razão dos valores médios dos Controles 
Positivo e Negativo (DOCP e DOCN) for maior que 
3. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 / 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂  >  𝟑𝟑 

Interpretação 

1) Razão S/P 

Para cada amostra calcule a razão S/P: 

𝐒𝐒
𝐂𝐂� =

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 − 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 − 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 
 

2) Título de anticorpos 

𝐥𝐥𝐚𝐚𝐥𝐥𝟏𝟏𝟎𝟎(𝐚𝐚í𝐚𝐚𝐭𝐭𝐥𝐥𝐚𝐚)  =  𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝐥𝐥𝐚𝐚𝐥𝐥𝟏𝟏𝟎𝟎�𝐒𝐒 𝐂𝐂� � + 𝟑𝟑.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏 

𝐚𝐚í𝐚𝐚𝐭𝐭𝐥𝐥𝐚𝐚 =  𝟏𝟏𝟎𝟎𝐥𝐥𝐚𝐚𝐥𝐥𝟏𝟏𝟎𝟎(𝐚𝐚í𝐚𝐚𝐭𝐭𝐥𝐥𝐚𝐚) 

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

- Para amostras de soro: 

Especificidade medida = 100% (IC95%: 98,52 -100%), n= 151. 

Sensibilidade relativa 
- Para frangos de corte: A maioria dos soros testados entre 33-46 dpv 

(dias após a vacinação) foram positivos com mais de 80% de frangos 
positivos por lote e os títulos médios de anticorpos em torno de 1500 - 3500. 

- Para poedeiras: Vacinação com um dia de vida, a maioria dos 
soros foi identificada como positiva a partir de 4 spv (semanas após 
a vacinação), com mais de 86% de frangos positivos por lote e 
títulos médios de anticorpos em torno de  
2500 - 5000. 

 Vacinação aos 21 dias de vida, a maioria dos soros foi 
identificada como positivos a partir de 5 spv com mais de 96% de 
frangos positivos por lote e o título médio de anticorpos em torno 
de 5000 - 9000. 

 Vacinação com 5 semanas de vida, a maioria dos soros foi 
identificada como positiva a partir de 4 spv com o kit Elisa ID Screen® 
ILT gB iELISA, com mais de 94% de frangos positivos por lote e 
título médio de anticorpos em torno de 4000 - 8000. 

Para que uma nova partida seja liberada, os painéis de soros 
testados devem apresentar desempenhos semelhantes. 

Notar: O programa de análise de dados IDSoftTM está 
disponível sem custos. Por favor, entre em contato com 
support.software@innovative-diagnostics.com para mais 
informações. 
Este programa de software pode calcular muitos 
parâmetros (critérios de validação, valores S/P ou S/N, 
títulos, idade a vacinação, grupos e oferece uma 
representação gráfica do perfil sorológico dos animais 
testados).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO 

Valor S/P Título de 
anticorpo ELISA 

Status imune 
para ILT 

S/P ≤ 0.3 Título ≤ 611 Negativo 

S/P > 0.3 Título > 611 Positivo 
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ELISA indireto para a detecção de anticorpos contra a proteína gB do vírus ILT 
aviário em soro ou plasma de galinhas. 

 

Para o monitoramento de vacinação com  
vacinas recombinantes FP-ILTgB (não adequado para vacinas HVT-gB). 

Para uso in vitro, uso Veterinário 
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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 nº14795 

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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