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ID Gene™ African Swine Fever Duplex 
Ref: IDASF-50 / IDASF-100 

50 / 100 testes 

 
Ensaio PCR em tempo real para a detecção qualitativa do vírus da Peste Suína Africana 

Mix de reação de amplificação liofilizado. 

Amostras adequadas: Sangue total coletado em tubo com EDTA, soro, homogeneizados de órgãos ou tecidos (baço, 
linfonodos, medula óssea e rins) e fluídos de orofaringe de suínos, porcos selvagens ou javalis. 

Para amostras individuais ou pools de até 20 amostras. 
 

Uso in vitro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Dezembro de 2019 

 Mudanças na nomenclatura: Tampão de ressuspensão agora denominado RB no 
lugar de RB-ASF, mistura liofilizada de reação de amplificação agora denominada 
ARMFD-ASF no lugar de ARM-ASF; Tubos de plástico vazios agora mais claramente 
identificados como componentes do kit. 

Setembro de  2019 
 Kit foi validado para teste de fluídos de orofaringe.  

Produto veterinário isento de registro conforme Decr. 5053/2004 alterado pelo Decr. 8448/2015, art. 44, inciso XVI 
Responsável Técnica:  Dra. Patrícia Stocco Betiol - CRMV-SP nº 14795 

Prazo de validade: vide bula 
Proprietário e Fabricante: Innovative Diagnostics, Grabels, França, www.id-vet.com - E-mail: info@id-vet.com 

Representante no Brasil e importador exclusivo: ID-VET América Latina Ltda. 
Rua Edgar Marchiori, Setor IDVET, número 255, Portão 2, Distrito Industrial, Vinhedo-SP 

C.N.P.J. 20.289.238/0001-96  
Produto importado 

http://www.id-vet.com/
mailto:info@id-vet.com
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Informações gerais  
 Características  

ID Gene™ African Swine Fever Duplex (IDASF) é um kit PCR, em tempo real, que amplifica uma sequência alvo no genoma viral da Peste 
Suína Africana (ASFV).  

Trata-se de um kit de teste duplex, qualitativo, fornecido com uma mistura de reação e um controle positivo liofilizado. Ele amplifica 
simultaneamente o DNA alvo e controle interno endógeno.  

O kit contém o controle positive alvo (TPC-ASF) o qual deve ser extraído da mesma maneira que as amostras para avaliar a eficiência da extração 
e amplificação do alvo.  

Este kit pode ser usado para testar sangue total coletado com EDTA, soro, homogeneizado de órgãos ou tecidos (baço, linfonodos, medula 
óssea e rins) e fluídos de orofaringe de suínos, porcos selvagens ou javalis. Podem ser testadas amostras individuais ou pools de até 20 amostras.  

 Composição do kit e condições de armazenamento 

O kit IDASF contém os reagentes indicados abaixo: 

Referência Componente Volume Descrição 

TPC-ASF Controle Positivo Alvo  

550 µl 
1 frasco 
(tampa 

prateada) 

ASFV inativado, diluído em sangue total negativo para o vírus, calibrado 
entre 10 e 100 vezes o limite de detecção do método (LDM), liofilizado.  
Pellet liofilizado a ser reconstituído em 550 µl de água destilada ou livre 
de nuclease.  

ARMFD-ASF Mix de reação de 
amplificação liofilizado 

440 µl 
1 ou 2 frascos  

(tampa 
vermelha) 

Mistura de reação liofilizada contendo Taq polimerase, corante 
intercalante e oligonucleotídeos para a detecção do ASFV e do controle 
positivo não alvo.  
Pellet liofilizado a ser reconstituído em 440μl de tampão de 
ressuspensão (incluído). A ser transferido para 1 ou 2 tubos de plástico 
fornecidos com o kit.  

RB Tampão de 
ressuspensão 

1000 μl 
1 frasco 
(tampa 

vermelha) 

Tampão de ressuspensão contendo agentes estabilizantes. 

ARM-TUBE Frascos de plástico 
vazio(s) 

1 ou 2 frascos 
(tampa branca) 

Esvazie o(s) tubo(s) de plástico para transferir o  ARMFD-ASF 
reconstituído.  

Todos os componentes devem ser armazenados a ≤ -16°C. Após reconstituição do ARMFD e TPC, é recomendado preparar alíquotas (mínimo 
100 µl) para evitar múltiplos ciclos de congelamento/descongelamento (> 3 não recomendado). Eles podem então ser armazenados por até 12 
meses.  

 Equipamento necessário, mas não fornecido com o kit 

Todo o material utilizado deve ser de qualidade adequada para biologia molecular.  

Equipamentos para amplificação: 

- Termociclador para Tempo Real com canais capazes de ler os seguintes fluoróforos: FAM™ e HEX™ ou VIC®  
Exemplos de termocicladores compatíveis: CFX96, Chromo4 Biorad, LC480 I, LC480 II, LC96 Roche, 7500 AB e Rotor-Gene Q Qiagen. 
Por favor, entre em contato com info@id-vet.com sobre a compatibilidade com outros termocicladores. 

Consumíveis:  
- Pipetas de precisão capazes de fornecer volumes entre 1 µl e 1000 µl. 
- Ponteiras com filtro livres de nuclease. 
- Tubos para 1,5 ml. 
- Placas para PCR de 96 poços ou tubos para PCR (com qualidade óptica compatível com o termociclador) e películas adesivas ou 

capas adequadas.  
- Rack refrigerado. 

Reagentes: 
- Água destilada ou livre de nuclease (recomendado). 

Controles de extração e amplificação 
 Controles positivos 

O kit IDASF contém os seguintes controles positivos:  
- Controle Positivo alvo (TPC-ASF):  
Este controle consiste em ASFV inativado, diluído em sangue total negativo para outros vírus, calibrado entre 10 e 100 vezes o limite de detecção 
do método (LDM). 
Pellet liofilizado a ser constituído em 550 µl em água destilada ou livre de nuclease. 
Este controle deve ser preparado e extraído da mesma forma que as amostras, para validar a eficiência dos processos de extração e 
amplificação.  

- Controle positivo não alvo endógeno (NTPCen):  

Este controle está constitutivamente presente nas células de amostra de teste. Sua função é validar (1) a lise das células e (2) a amplificação de 
um gene não alvo. Isso também confirma a presença de células e dá uma indicação da qualidade da amostra. Este controle pode indicar a 
presença de inibidores durante a etapa de amplificação da PCR. 
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 Controles negativos 

Recomenda-se incluir os seguintes controles negativos em cada execução: 
- Controle de extração negativo (NEC) 
Este controle deve ser preparado e extraído da mesma forma que as amostras, mas não contém nenhum DNA alvo. O volume ocupado 
pela amostra é substituído por uma matriz não reativa ou água livre de nuclease. 

- Controle negativo para amplificação (NAC)  
Este controle contém 8 µl de mistura de reação (ARM-ASF) e 5 µl de água livre de nuclease. Ele é incluído em cada ciclo de análise para controlar 
a presença de qualquer contaminante de aerossol.  

Protocolo de amplificação 

 Extração do DNA viral 

O DNA viral deve ser extraído da amostra antes de ser amplificado por PCR.  
Para isso, a IDvet oferece uma gama de kits de extração em conformidade com o padrão francês NF U47-600: 

Descrição Nome do produto Código do produto 

Sistema de extração de esferas magnéticas  ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit MAGFAST384 

Sistema de extração em coluna ID Gene™ Spin Universal Extraction Kit SPIN50/SPIN250 

Nota importante: 
Embora os testes qPCR da IDvet possam ser usados com kits de extração de outros fornecedores, é importante entrar em contato 

com a info@id-vet.com ANTES de correr os seus testes para verificar a compatibilidade. 
 Extração do controle 

O volume do controle a extrair está descrito na tabela abaixo:  
Importante:  

- Os volumes indicados são válidos independentemente do sistema de extração. 
- O controle deve ser extraído ao mesmo tempo que as amostras.  

Controle Volume 
TPC-ASF 50 µl 

Nota: Se o NEC for preparado com uma matriz de amostra negativa, consulte o protocolo do kit de extração para a matriz em questão. 

 Reconstituição do ARMFD-ASF  

1. Adicione 440μl do tampão de ressuspensão (RB) no frasco ARMFD-ASF.  
2. Aguarde 5 minutos. 
3. Homogeneizar o conteúdo do frasco de ARMFD-ASF pipetando para cima e para baixo. Não vórtex os frascos.   
4. Transfira a solução para o(s) tubo(s) plástico(s) vazio(s) (tampa branca). É então possível agitar o(s) tubo(s) em vórtex. Preencha a 

etiqueta do tubo nos espaços fornecidos, com o nome do ARM (ARMFD-ASF), seu número de lote e data de reconstituição. O ARMFD-
ASF pode ser armazenado até 12 meses após a reconstituição a ≤ -16°C. Recomenda-se preparar alíquotas (mínimo 100 μl) para evitar 
múltiplos ciclos de congelamento/descongelamento (> 3 não recomendado).    

 Preparação da reação de amplificação do PCR em tempo real 

1. Prepare um plano experimental para a análise das amostras e controles, certificando-se de distanciar o controle positivo (TPC-ASF) das 
demais amostras. 

2. Quando necessário, descongele o kit IDASF, idealmente a 5°C (± 3°C) em um rack refrigerado. Descongele em temperatura ambiente 21°C 
(± 5°C) apenas se a mistura for ser usada imediatamente após o descongelamento. 

3. Homogeneizar o conteúdo do tubo ARMFD-ASF por vórtex. Centrifugue brevemente.   
4. Distribua 8 μl de ARMFD-ASF por poço. Use tiras para PCR ou microplacas adaptadas ao termociclador em uso. 
5. Adicione o seguinte à mistura de reação: 

- 5 μl de DNA extraído de cada amostra a ser analisada 
- 5 µl de DNA extraído do TPC-ASF 
- 5 μl de NEC extraído 
- 5 µl de água livre de nuclease (NAC) 

6. Cubra as tiras ou placas com capas adesivas apropriadas ou filme. 

 Programação da fase de amplificação 

1. Programe os detectores de termociclador para ler os seguintes comprimentos de onda para cada poço: 
Alvo Fluoróforo “Quencher”* 

ASFV FAM™ Não fluorescente 

NTPCen VIC®  /HEX™ Não fluorescente (compatível VIC/HEX) 
Nota: Para equipamentos que requerem uma referência interna, a mistura de amplificação ARM-ASF contém ROX. 
*Para o “quencher”, definir os parâmetros dos instrumentos para o corante TAMRA™, no lugar do corante não fluorescente, pode melhorar a 
análise de dados em alguns equipamentos.  

mailto:info@id-vet.com
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2. Escolha entre os dois programas de amplificação diferentes validados pela IDvet: 
- Programa padrão (que permite que kits PCR de diferentes fornecedores sejam usados em uma única sessão) 

ou 
- Programa rápido  

Etapa Programa padrão Programa rápido Número de ciclos 

(1) Ativação da polimerase 10 min a 95°C 2 min a 95°C 1 

(2) desnaturação/alongamento do 
DNA  

15 seg a 95°C 
60 seg a 60°C 

10 seg a 95°C 
30 seg a 60°C 

40 

Nota: A fluorescência é lida no final da fase de alongamento a 60°C. 
3. Insira um desses programas no termociclador e selecione um volume final de 13 µl por PCR. Se diferentes volumes forem combinados em 

uma única execução, insira o maior volume na placa.  
4. Coloque a placa de PCR, as tiras de PCR ou os capilares no termociclador e inicie o programa.  

Validação e interpretação dos resultados 

 Validação do ensaio 

A análise dos resultados é baseada no valor Cq (Ciclo de Quantificação) de cada amostra obtida por cada detector. O Cq também é conhecido 
como valor Ct (Limiar do Ciclo). 
O teste é válido de acordo com os critérios descritos na tabela baixo. Os resultados não devem ser interpretados se algum desses critérios 
não for atendido. 

Nota: O TPC-ASF pode ser usado para monitorar variações na sensibilidade analítica, pois é calibrado entre 10 e 100 vezes o LDM. 

 Sugestão de interpretação dos resultados  

Para cada amostra, os resultados podem ser interpretados de acordo com os seguintes critérios: 

Amostra Sinal ASFV Sinal NTPCen Interpretação  

Individual 

Detectado Detectado ou  
não detectado Animal detectado como positivo para ASFV 

Não detectado Detectado Animal não detectado para ASFV 

Não detectado Não detectado Ocorreu um problema durante a distribuição da amostra ou o 
processo de extração e/ou a reação foi inibida.  

Pool  

Detectado Detectado ou  
não detectado 

Ao menos um animal detectado como positivo para ASFV. É 
necessária a análise individual das amostras 

Não detectado Detectado Mistura de amostras negativas.  

Não detectado Não detectado Ocorreu um problema durante a distribuição da amostra ou o 
processo de extração e/ou a reação de PCR foi inibida  

 
Amostras não validadas: 
- Se o NTPCen não for detectado, mas a amostra for positiva para ASFV, considerar a amostra como positiva. 
- Se o NTPCen não for detectado: 

• Ocorreu um problema durante a distribuição da amostra ou durante o processo de extração. Neste caso a amostra deve ser extraída 
novamente ou, 

• A reação de PCR foi inibida. Neste caso, proceda uma nova execução de amplificação seguindo o procedimento abaixo. 

Procedimento a seguir se a reação de PCR foi inibida: 
1. Dilua o DNA extraído em água livre de nuclease.  
2. Repita a fase de amplificação em 5 µl dessa diluição. 
3. Se o NTPCen for detectado, interpretar a amostra de acordo com a tabela acima.  
4. Se o NTPCen não for detectado, extraia novamente a amostra ou considere-a como ininterpretável. 

Observações e precauções 
Alguns componentes contêm substâncias perigosas. Use luvas de proteção/roupas de proteção/proteção para os olhos.  
A Ficha de informações de Segurança dos Produtos Químicos (FISPQ) está disponível sob solicitação.  

Documentação e suporte 
Para perguntas ou suporte técnico, entre em contato com: info@id-vet.com 
Para informação adicional, visite: www.id-vet.com 

Controle Resultado esperado  Critério de aceitação 

TPC-ASF Detectado em FAM™ Consulte o valor Cq fornecido no certificado de 
controle de qualidade  

NTPCen Detectado em VIC® / HEX™ em cada amostra Presença de uma curva característica  

NEC 
Nenhuma detecção se for usado água Ausência complete de uma curva característica  

Detectado em VIC® / HEX™ se for usada amostra 
negativa para o vírus Presença de uma curva característica  

NAC Sem detecção Ausência complete de uma curva característica  
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