
Informação Geral 
Este kit diagnóstico de ELISA indireto foi desenvolvido 
para detectar anticorpos anti Salmonella Enteritidis 
(SE), S. Thyphimurium (ST), e outras salmonelas 
aviárias pertencente aos grupos B e D. 

Trata-se de um teste quantitativo para a detecção de 
anticorpos específicos contra Salmonella em soro de 
galinhas. 

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

Descrição e Princípio 
Os micropoços são revestidos com LPS purificados de 
Salmonella. 

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

Após a lavagem, um conjugado “horseradish” 
peroxidase (HRP) é adicionado aos poços. Ele se fixa 
aos anticorpos, formand um complexo antígeno-
anticorpo-conjugado-HRP. 

Após eliminação do excesso de conjugado por 
lavagem, adiciona-se a solução de substrato (TMB). 

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

- na presença de anticorpos, a coloração 
apresenta uma coloração azulada, que se 
torna amarela após a adição da solução de 
parada. 

- na ausência de anticorpos, não ocorre 
coloração. 

A microplaca é lida a 450 nm. 

 

Componentes do Kit 

Reagentes* 

Microplacas revestidas com LPS purificado de 
Salmonella 

Controle Positivo 

Controle Negativo 

Conjugado Concentrado (10X) 

Tampão de Diluição 3 

Tampão de Diluição 14 

Concentrado de Lavagem (20X) 

Solução de Substrato 

Solução de Parada (0,5 M) 

* As quantidades fornecidas estão indicadas no rótulo do 
kit. 

1. O conjugado, os controles e a solução de substrato 
devem ser armazenados a 5°C (± 3°C). 

2. 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 necessários, mas não 
fornecidos 
1. Pipetas mono ou multicanal capazes de dispensar 

volumes de 5 µL, 10 µL, 100 µL e 500 µL. 

2. Ponteiras descartáveis. 

3. Placa de pré-diluição de 96 poços. 

4. Água destilada ou deionizada. 

5. Sistema de lavagem manual ou automático. 

6. Leitor de microplaca de 96 poços. 

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 de substrato à luz forte ou a 
agentes oxidantes. 

4. Todos os resíduos devem ser devidamente 
descontaminados antes do descarte. Descarte de 
acordo com a regulamentação local. 

Para maiores informações, por gentileza, consulte a Ficha 
de Segurança do material, disponível mediante 
solicitação. 

Preparação da Solução de Lavagem 
Se necessário, deixe o Concentrado de Lavagem (20X) 
atingir a temperatura ambiente e misture bem para 
garantir que o mesmo esteja completamente solubilizado. 

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 nos 
resultados. Certifique-se 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 de aspiração). Para obter mais 
informações, por gentileza, consulte o “Guia de lavagem 
IDvet”, disponível mediante solicitação em 
info@innovative-diagnostics.com. 

Procedimento de Teste 
Todos os reagentes devem atingir a temperatura 
ambiente de 21°C (± 5°C) antes do uso. Homogeneizar 
todos os reagentes por inversão ou por Vórtex. 

Os controles negativo e positivo são fornecidos 
prontos para uso. NÃO ADICIONE tampão de diluição 
aos poços controle A1, B1, C1 e D1 – os controles 
devem ser testados sem diluição. 
As amostras, no entanto, devem ser testadas em uma 
diluição final de 1:100 (pré-diluição de 1:50, seguida de 
diluição de 1:2 na microplaca de ELISA). 

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 14 em todos os 

poços, EXCETO nos poços de controle A1, B1, C1  
e D1. 

Nota: Recomenda-se respeitar a ordem de depósito 
indicada para que se possa controlar visualmente a adição 
de amostra em cada poço. 

2. Na microplaca de ELISA, adicione:  
- 100 µL do Controle Negativo nos poços A1 e B1, 
- 100 µL do Controle Positivo nos poços C1 e D1, 
- 50 µL de Tampão de Diluição 14 em tantos poços 

quantas forem as amostras a serem testadas (NÃO 
adicionar nos poços de controle A1, B1, C1 e D1), 

- 50 µL das amostras pré-diluídas, preparadas 
conforme acima descrito. 

3. Cobrir a placa e incubar por 30 min ± 3 min a 21°C 
(± 5°C). 

4. Prepare o Conjugado 1X, diluindo o Conjugado 
Concentrado 10X a 1:10 com o Tampão de 
Diluição 3. 

5. Esvazie os poços. Lave cada poço 3 vezes com 
pelo menos 300 µL da Solução de Lavagem 1X. 
Evite que os poços sequem entre as lavagens. 

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

7. Cobrir a placa e incubar por 30 min ± 3 min a 21°C 
(± 5°C). 

8. Esvazie os poços. Lave cada poço 3 vezes com 
pelo menos 300 µL da Solução de Lavagem 1X. 
Evite que os poços sequem entre as lavagens. 

9. Adicione 100 µL da Solução de Substrato em cada 
poço. 

10. Cobrir a placa e incubar por 15 min ± 2 min a 21°C 
(± 5°C), no escuro 

11. Adicione 100 µL da Solução de Parada em cada 
poço para interromper a reação. A Solução de 
Parada deve ser adicionada na mesma ordem da 
etapa n°9. 

12. Faça a leitura e anote a DO a 450 nm 
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Validação 

O teste é validado se: 

 o valor médio da DO do Controle Positivo (DOCP) 
for maior que 0,250. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 >  𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎 

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

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 / 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂  >  𝟑𝟑 

Interpretação 

Para cada amostra, calcule a razão S/P e o título de 
anticorpos conforme abaixo: 

Razão S/P 

𝐒𝐒
𝐂𝐂� =

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 − 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 − 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 
 

Título de Anticorpos 

𝐥𝐥𝐚𝐚𝐥𝐥𝟏𝟏𝟎𝟎(𝐚𝐚í𝐚𝐚𝐭𝐭𝐥𝐥𝐚𝐚)  =  𝟏𝟏,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝐥𝐥𝐚𝐚𝐥𝐥𝟏𝟏𝟎𝟎�𝐒𝐒 𝐂𝐂� � + 𝟑𝟑,𝟒𝟒 

𝐚𝐚í𝐚𝐚𝐭𝐭𝐥𝐥𝐚𝐚 =  𝟏𝟏𝟎𝟎𝐥𝐥𝐚𝐚𝐥𝐥𝟏𝟏𝟎𝟎(𝐚𝐚í𝐚𝐚𝐭𝐭𝐥𝐥𝐚𝐚)
 

Os resultados são interpretados conforme abaixo: 

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, títulos, idade de 
vacinação, grupos), além de oferecer gráficos dos perfis 
sorológicos dos animais testados. 

 

 

 

Valor S/P 
Título de 

anticorpos 
ELISA 

Status de 
imunidade 

contra 
Salmonella 

S/P ≤ 0,3 Título ≤ 754 Negativo 

S/P > 0,3 Título > 754 Positivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Screen® 
Avian Salmonella Indirect 

Grupos B e D 
 
 
 
 
 
 
 

ELISA indireto para a detecção de anticorpos anti-Salmonella  
(grupos B e D) em soro de galinhas 

 
Para uso in vitro 
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