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Relatório de validação interna 
ID Screen® Infectious Bronchitis Indirect 

ELISA indireto para a detecção de anticorpos contra o vírus da Bronquite Infecciosa (IBV) em 
soro de galinhas 

 

 
Introdução 
O vírus da Bronquite Infecciosa das Aves (IBV) é um 
coronavírus que infecta as aves e causa a Bronquite 
Infecciosa (IB). É um patógeno aviário altamente 
infeccioso, que afeta o trato respiratório, o intestino, 
os rins e os sistemas reprodutivos das galinhas. 

O impacto econômico da bronquite infecciosa se 
deve principalmente ao baixo desempenho de 
crescimento. Em poedeiras, se observa 
frequentemente a queda da produção e da qualidade 
dos ovos. Algumas cepas do vírus são 
nefropatogênicas, causando nefrite intersticial e 
mortalidade. 

O diagnóstico requer testes laboratoriais, podendo o 
teste de ELISA ser usado para monitorar as 
respostas de anticorpos séricos 

O teste ELISA ID Screen® Infectious Bronchitis 
Indirect apresenta reatividade cruzada entre os 
sorotipos e, portanto, permite um monitoramento 
sorológico geral de respostas vacinais e desafios de 
campo. 

Princípio do Teste 
Os micropoços são revestidos com antígeno IBV 
purificado. As amostras a serem testadas e os 
controles são adicionados aos poços. Os anticorpos 
anti-IBV, quando presentes, formam um complexo 
antígeno-anticorpo. 

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

Após a eliminação do excesso de conjugado por 
lavagem, se adiciona 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 solução de 
substrato se torna gradualmente azulada e então 
amarelada após a adição da solução de parada. Na 
ausência de anticorpos não há a presença de 
nenhuma coloração. 

A microplaca é lida a 450 nm. 

Interpretação dos resultados: 
Para cada amostra  

- A razão S/P deve ser calculada: 
(DOamostra - DOCN) / (DOCP - DOCN) 

- E o título de anticorpos deve ser calculado: 
Título Log10 = 1,00 * Log10(S/P) + 3,630

 
 

• Detecta todas as variantes de IBV  
• Alta especificidade e muito baixo “background” 

• Curto tempo de incubação: resultados em 75 minutos (protocolo 30-30-15) 

• Análise de dados abrangente: com o programa IDSoftTM 

• Soros de referência positivos e negativos liofilizados: disponíveis como controles 
internos 

Valor S/P  
Título de 

anticorpos  
ELISA   

Status imunológico 
para IBV 

S/P ≤ 0,2 Título ≤ 853 Negativo 
S/P > 0,2 Título > 853 Positivo 
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Prefácio 

Este documento resume os dados de validação (sensibilidade analítica, especificidade, exclusividade e 
sensibilidade) obtidos para este teste ELISA ID Screen®, incluindo comparações com outros kits ELISA 
comerciais. 

Os testes comerciais usados neste estudo incluem: 

• Kits A e B: ELISAs indiretos baseados em antígeno IBV nativo purificado; 

• Kit A cut-off: título ≥ 834 

• Kit B cut-off: título > 396 

• ELISA ID Screen® Infectious Bronchitis Indirect  

• cut-off: título > 853 

 

Sensibilidade Analítica 

Soro de referência positivo interno IDvet 

Tendo em vista não haver um soro padrão internacional para sorologia do vírus da Bronquite Infecciosa, a IDvet 
produziu um pool de soro liofilizado positivo para IBV, a partir de poedeiras comerciais de 58 semanas de idade. 

Este soro foi testado pela IDvet e pelos seguintes laboratórios: 

- Veterinary Laboratory of Lohman Tierzucht GmbH (Alemanha) 

- Laboratoire de développement et d’analyses 22 (França) 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro Padova (Itália) 

Neste estudo os laboratórios usaram os kits A, B e o ELISA ID Screen® (consulte o prefácio acima para obter a 
descrição destes kits). 

Os resultados foram usados para determinar a faixa esperada de títulos para este soro, conforme ilustrado na 
Tabela 1 abaixo: 

kit ELISA  Faixa 

Kit A 
cut-off: título ≥ 834 1500 – 3500 

Kit B 
cut-off: título > 396 1000 – 3000 

ELISA ID Screen®  
cut-off: título > 853 2000 – 5000 

Tabela 1: Resultados obtidos usando o soro positivo liofilizado IDvet. 

. 
 
 
 
Este pool de soro positivo liofilizado está disponível para compra, código do produto: MRI-IBV. Ele pode 
ser usado para verificar se a sensibilidade analítica do teste não varia entre as execuções, os operadores, ou os 
lotes. Ao se analisar este soro, a IDvet pode garantir a estabilidade e o desempenho do ELISA ID Screen®.   
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Soro positivo comercial 

Os seguintes soros comerciais positivos para IBV foram testados em paralelo, usando o ELISA ID Screen® e outro 
ELISA comercial (Kit A): 

- Controle de Referência pré-diluído RF09, Biochek (RF09, nov/13)  

- Soro de referência de galinhas, GD Animal Health (lote 11176, 04-2021)  
 
 
 
 
 
 

Soro referência ELISA ID Screen®  Kit A 

RF09 (Biochek) 5000 - 10000 2000 - 6000 

Soro de referência de 
frangos e galinhas 
(GD Animal Health) 

7000 - 9000 4500 - 8000 

Tabela 2: Resultados obtidos com soros comerciais positivos. 
 
 
Soro positivo de campo 

A sensibilidade analítica foi avaliada por meio de titulação dos seguintes soros positivos para IBV: 

- Soro 1: frango de corte de 35 dias de idade vacinado duas vezes com H120 e 9/91. 

- Soro 2: poedeira de 22 semanas de idade vacinada com vacina inativada. A amostra foi coletada a 6 
semanas pós-vacinação. 

Os soros foram testados em paralelo com o ELISA ID Screen® e o Kit A. O estudo foi realizado pela IDvet. 

 

 
 
 
 

 Amostra 01 
   

Diluição ELISA ID Screen®  Kit A 
Puro 3286 (+) 5334 (+) 
1:2 2548 (+) 2795 (+) 
1:4 1054 (+) 1611 (+) 
1:8 615 (-) 952 (+) 
1:16 518 (-) 623 (-) 
1:32 88 (-) 317 (-) 

   
 Amostra 02 
   

Diluição ELISA ID Screen®  Kit A 
Puro 17836 (+) 12231 (+) 
1:2 15684 (+) 8533 (+) 
1:4 13162 (+) 4126 (+) 
1:8 8356 (+) 2380 (+) 
1:16 5149 (+) 1489 (+) 
1:32 2460 (+) 1062 (+) 
1:64 1186 (+) 439 (-) 
1:128 1002 (+) 354 (-) 

Tabela 3: Titulação de dois soros positivos para IBV. 

Resultados (Tabela 2): 
 O ELISA ID Screen® e o Kit A identificaram corretamente ambos os soros comerciais como positivos. 

Resultados (Tabela 3): 
 A sensibilidade analítica do ELISA ID Screen® foi semelhante à do ELISA comercial (Kit A). 
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Especificidade 

Soro Negativo Livre de Patógenos Específicos (SPF) 

220 soros de frangos SPF da França (INRA-Tours) foram testados em paralelo usando o ELISA ID Screen® e um 
outro ELISA comercial (Kit A): 

Os resultados estão apresentados na Figura 1 abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Distribuição dos títulos de IBV - amostras de frangos SPF. 

 Todas as amostras apresentaram resultado negativo; no entanto, o ELISA ID Screen®  interferência 
(“background”) mais baixa do que o Kit A. 

  Especificidade determinada: 100% (IC95%: 98,28 – 100), n = 220. 

ID Screen® ELISA
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Exclusividade 

A fim de se verificar a ausência de reações cruzadas entre o vírus da Bronquite Infecciosa Aviária e outros 
patógenos, foram testados os seguintes soros usando o ELISA ID Screen®: 

- 50 soros, positivos para o vírus da Doença de Newcastle por HI; 
- 50 soros, positivos para o Pneumovírus Aviário por outro ELISA comercial; 
- 10 soros, positivos para o vírus da Doença de Gumboro por outro ELISA comercial; 
- 25 soros, positivos para Mycoplasma gallisepticum por SAR; 
- 150 soros, positivos para Mycoplasma synoviae por SAR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilidade 

Galinhas vacinadas  

Foram testados os seguintes plantéis vacinados: 

- 3 plantéis de frangos de corte, vacinados duas vezes. As amostras foram coletadas aos 40 dias de idade. 

- 3 plantéis de poedeiras, vacinados com vacina inativada. As amostras foram coletadas com 24 semanas 
de idade (6 semanas pós-vacinação). 

Os resultados são apresentados na Tabela 4 abaixo: 

 
 

  ELISA ID Screen®  Kit A 
      

Frango de 
Corte 

Plantel n° Título médio CV% Título médio CV% 
Plantel 1 4967 53% 4688 62% 
Plantel 2 2781 48% 2572 56% 
Plantel 3 5103 55% 4914 71% 

      

Poedeira 

Plantel n° Título médio CV% Título médio CV% 
Plantel 1 8346 51% 8004 59% 
Plantel 2 15220 60% 14769 74% 
Plantel 3 12498 52% 11957 63% 

Tabela 4: Resultados obtidos com o ELISA ID Screen® e o Kit A em plantéis vacinados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados: 
 Nenhum dos soros apresentou resultados inespecíficos com o ELISA ID Screen®, demonstrando a 

excelente especificidade do teste para IBV. 

 Plantéis de frangos de corte: 
O intervalo de título médio foi de 2.000 a 6.000. 
O CV% do ELISA ID Screen® foi inferior ao do Kit A. 

 Plantéis de poedeiras: 
O intervalo de título médio foi de 6000 a 17000. 
O CV% do ELISA ID Screen® foi inferior ao do Kit A. 
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Painel de soros de referência  

As amostras seguintes foram testadas em paralelo utilizando o ELISA ID Screen® e os Kits A e B: 

Soro vacinado 

- 1 pool de soro de poedeiras SPF de 4 semanas de idade vacinadas com H120. As amostras foram coletadas 
a 10 dias pós-vacinação (dpv); 

- 1 pool de soro de poedeiras SPF de 12 semanas de idade vacinadas com IBV 793B 4/91 (Nobilis). As 
amostras foram coletadas a 14 dpv; 

- 1 pool de soro de poedeiras SPF de 12 semanas de idade vacinadas com IBV QX (Poulvac). As amostras 
foram coletadas a 14 dpv; 

- 1 pool de soro de poedeiras SPF de 4 semanas de idade vacinadas com IB MM-Ark. As amostras foram 
coletadas a 14 dpv; 

- 1 pool de soro de frangos comerciais vacinados com cepas H120 / D274 aos 14 dias de idade e desafiados 
com M41 aos 28 dias de idade. As amostras foram coletadas 5 dias pós-desafio (dpd). 

Soro infectado 

- 1 pool de soro de poedeiras SPF de 4 semanas infectadas com a cepa IBV M41. As amostras foram 
coletadas a 10 dias pós-infecção (dpi); 

- 1 pool de soro de poedeiras SPF de 4 semanas infectadas com a cepa IBV D388 QX. As amostras foram 
coletadas a 14 dpi. 

Soro SPF negativo  
- 1 pool de soro de poedriras SPF de 7 semanas de idade. 

Estas amostras foram fornecidas pelo Serviço de Saúde Animal Holandês (Dutch Animal Health Service), 
Deventer, Holanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ELISA ID 
Screen®  Kit A Kit B 

   Cut-off:  
título > 853 

Cut-off:  
título ≥ 834 

Cut-off:  
título > 396 

      

Soro 
vacinado 

H120  10 dpv 4463 (+) 2506 (+) 1539 (+) 
793B 4/91 (Nobilis) 14 dpv 1901 (+) 1086 (+) 539 (+) 
IBV QX (Poulvac) 14 dpv 3456 (+) 2434 (+) 1671 (+) 

IB MM-Ark 14 dpv 3434 (+) 1958 (+) 1411 (+) 
H120/D274 e desafiado 

com M41 5 dpd 5010 (+) 1273 (+) 797 (+) 
      

Soro 
infectado 

IBV M41 10 dpi 2222 (+) 3231 (+) 2050 (+) 
IBV D388 QX 14 dpi 2354 (+) 1318 (+) 717 (+) 

      
Soro SPF Negativo - 113 (-) 21 (-) 62 (-) 

 
Tabela 5: Comparação dos resultados de 8 amostras do painel de referência para IBV – Deventer, usando o ELISA ID Screen® 

e os kits A e B. 
 

 

Resultados (Tabela 5): 
 O ELISA ID Screen® e o Kit A identificaram corretamente todas as amostras do painel de soro de 

referência. 
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Conclusão 

O ELISA ID Screen® Infectious Bronchitis Indirect demonstra: 

 excelente especificidade; 

 ausência de reações cruzadas com outros patógenos de enfermidades respiratórias; 

 detecção de todas as variantes de IBV, incluindo a cepa QX com alto título. 

 

 
Referências 

• Soro de referência de galinhas 98308 para uso como soro de controle independente em ELISAs para 
anticorpos aviários. Produzido pela GD Animal Health, Holanda. 
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