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Mycobacterium bovis ANTIBODY TEST KIT, FPA 

 
 

O Mycobacterium bovis ANTIBODY TEST KIT FPA é um teste qualitativo que 

usa a tecnologia de Polarização da Fluorescência para determinar a presença de anticorpos 
contra Mycobacterium bovis no soro bovino. A presença de anticorpos indica infecção 
prévia com Mycobacterium bovis. O teste de diagnóstico usa um peptídeo marcado com 
fluoresceína com a mesma sequência de aminoácidos de uma região epítopo da proteína 
MPB70 de M. bovis. A sequência é conservada em todo o complexo Mycobacterium 
tuberculosis. Um instrumento de polarização de fluorescência é usado para medir o estado 
de polarização da luz emitida pelo conjugado de peptídeo. 

 

Quando não há presença de anticorpos, a polarização é baixa. Já, a polarização 
aumenta quando os anticorpos se ligam ao conjugado. 

 

         Uma das finalidades deste kit, é realizar testes, nos animais com Tuberculinização 
negativa, em fazendas com animais Tuberculinização positiva, no intuito de encontrar os 
animais anérgicos, sem reação alérgica, porem portadores de Mycobacterium bovis. 
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KIT CONTÉM 

Reagentes 
Kit 250 
Testes 

Kit 1000 
Testes 

 

Controle Positivo 
 

1,5 mL 
 

4,5 mL 

Pronto para uso; Soro bovino positivo para Mycobacterium bovis. 
Contém 0,095% de azida sódica como conservante. 

25X Diluente da Amostra 50 mL 2 x 50 mL 

Fórmula própria. O diluente de amostra é uma mistura de substâncias não perigosas dissolvidas em água 
ultrapura. 

Conjugado Tracer 2,5 mL 10 mL 

Pronto para usar. Fórmula patenteada que contém peptídeo conjugado com fluoresceína. Contém 0,1% de 
azida sódica como conservante. 

 
 

1. Materiais requeridos, porém não fornecidos 

• Instrumento leitor de microplaca para Polarização da Fluorescência; 

• Placa de ensaio de 24 poços, fundo sólido, preto, código do produto: 4TI-0262; 

• Equipamento Leitor FPA de tubo único; 

• Tubos de ensaio de borosilicato 10 x 75 mm; 

• Micropipetas e ponteiras de precisão para volumes entre 10 a 1000 µL (por exemplo, 
micropipetas simples de 10-100 e 100-1000 µL); 

• Água deionizada ou destilada purificada para compor o Diluente de Amostra; 

• Frascos de plástico ou de vidro com tampas de rosca e Beckers de laboratório ou 
frascos Erlenmeyer para o diluente de amostra. Para suprimentos, entre em contato 
com o atendimento ao cliente em support@ellielab.com. 

 
 
 

2. Estocagem 

O kit deve ser armazenado entre 2 e 8°C. 
O 25X Diluente de Amostra pode ser armazenado em temperatura ambiente. 
Os controles usados com frequência devem ser armazenados de 2 a 8°C por até seis 
semanas. Para armazenamento em longo prazo, obtenha alíquotas dos controles e 
armazene-as em temperatura de -20°C ou menos. Durante o uso, evite expor o Controle 
Negativo em temperaturas superiores à temperatura ambiente (até 25°C). O kit é 
transportado em uma caixa refrigerada a uma temperatura entre 0-15°C. 
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3. Cuidados 

• Todos os reagentes são apenas para diagnóstico in vitro. 

• Não pipete com a boca. 

• Evite o contato com a pele. 

• Evite pipetagens com bolhas. 

• As leituras de polarização são afetadas pela temperatura, todos os reagentes usados 
no teste devem estar na mesma temperatura das amostras sendo testadas. Evite 
variações de temperatura durante o teste. 

• A azida sódica é uma substância tóxica e é usada em alguns reagentes. Em caso de 
contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. A 
azida sódica pode reagir com canalizações de chumbo e cobre para formar azidas 
metálicas explosivas. Ao descartar os reagentes, lave com um grande volume de 
água para ajudar a prevenir o acúmulo de azida. 

• Os instrumentos usados para ler os resultados dos testes devem ser obtidos ou 
aprovados pela Ellie LLC. A garantia ou desempenho não são válidos de outra forma. 

 
Todos os materiais deste kit devem ser tratados de acordo com a Ficha de Dados de 
Segurança do produto. 

 

4. Requerimentos de amostras 

O teste TB FPA é usado com amostras de soro de bovinos. 
O teste usa 200 µL de soro para testes em duplicata. Colete a quantidade de sangue não 
inferior a 2 mL. 
Colete o sangue assepticamente. Deixe o sangue coagular e separar o soro. Evite usar 
soros muito hemolisados ou contaminados. Armazene os soros entre 2 e 8°C por 7 dias ou 
congele a -20°C por 4 meses; evite congelamentos repetitivos. As amostras congeladas 
devem ser totalmente descongeladas e bem misturadas antes do teste. 

 
5. Etapas preliminares 

 
Prepare o diluente de amostra misturando uma parte do 25X Diluente de Amostra com 24 
partes de água destilada ou deionizada. 

 

Certifique-se de que o Diluente de Amostra esteja livre de partículas. Aqueça a 37°C para 
dissolver quaisquer cristais. Em seguida, submeta-o à temperatura ambiente para uso. As 
amostras devem estar livres de partículas. Centrifugue todas as amostras que contenham 
quaisquer partículas visíveis. Amostras pouco hemolisadas são aceitáveis para teste. As 
amostras liofilizadas devem ser reconstituídas completamente e as amostras congeladas 
devem ser totalmente descongeladas e misturadas. 
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6. Procedimento do teste para Microplacas 
1. Use os poços A1, B1 e C1 para o Controle Negativo e D1 para o Controle Positivo. 
Execute o controle negativo em triplicata. 

 

2. Pipete 100 µL do Controle Positivo e cada amostra em seus poços apropriados. 

3. Pipete 1000 µL do Diluente de Amostra nos poços do Controle Negativo (A1, B1, C1). 

4. Pipete 900 µL do Diluente de Amostra em poços contendo o Controle Positivo e as 
amostras. Misture bem. 

5. Incube por 1 a 60 minutos em temperatura ambiente. 

6. Obtenha leituras em branco de todas as amostras e controles. 
 

7. Adicione 10 µL de Tracer em todos os poços contendo controles e amostras. Misture 
bem. 

8. Cubra a placa com folha adesiva para protegê-la da luz e incube por 5 a 60 minutos em 
temperatura ambiente. 

9. Obtenha leituras de mP para todas as amostras e controles. 

 

7. Procedimento de teste para equipamento Leitor de Tubo 
Único série SENTRY 

 
1. Posicione os tubos de ensaio de borosilicato de 10x75 mm no suporte. 

2. Use um tubo por amostra, um tubo para controle positivo e 3 tubos para controle negativo. 
Evite usar tubos riscados ou defeituosos perto da área de medição ou com detritos ou 
fragmentos de vidro dentro. O tubo deve ser usado apenas uma vez; 

3. Identifique os tubos de ensaio na parte superior correspondentes à amostra, o controle 
positivo e cada um dos tubos de controle negativo; 

4. Pipete 100 μl do tubo de controle positivo 

5. Pipete 100 μl de amostra para cada tubo 

6. Pipete 1000 μl de diluente de amostra para os 3 tubos de controle negativo 

7. Pipete 900 μl de diluente de amostra para os tubos contendo o controle positivo e as 
amostras. 

8. Misture cuidadosamente, de preferência em um agitador 

9. Incube os tubos de ensaio à temperatura ambiente entre 5 e 60 minutos; 

10. Coloque cada tubo no leitor FPA e obtenha a leitura inicial (leitura em branco); 

11. Adicione 10 μL de Tracer (conjugado) a todos os tubos e misture bem. De preferência 
em um shaker 

12. Cubra os tubos para protegê-los da luz e incube por 5 a 60 minutos em temperatura 
ambiente. 

13. Obtenha leituras de mP para todas as amostras e controles. 

14. Calcule a média mP dos resultados da leitura dos 3 tubos do controle negativo. 
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8. Validação do Teste 

1. O controle negativo deve resultar entre 70 e 90 mP. 
2. O controle positivo deve resultar entre 120 e 250 mP. 
3. Se o controle negativo estiver fora da faixa acima, ajuste o instrumento para ler a média 
do controle negativo em 80+5 mP. Para obter mais instruções, consulte o manual do 
equipamento. Dependendo do instrumento, isso pode ser feito sem retestar as amostras. 
4. Se o Controle Negativo estiver ajustado e o Controle Positivo estiver fora da faixa acima, 
o teste é considerado inválido. Entre em contato com o suporte técnico. 

 
 
 

9. Resultados e interpretação 

Cálculo dos valores de ΔmP (delta mP) 

Calcule os valores de ΔmP subtraindo o valor médio de mP do controle negativo do valor 
de mP de amostra: 

 

ΔmP = (média de mP do Controle Negativo – mP da amostra) 
 
 

       negativo      positivo 

       ≤ 15           ˃15 

 

10. Resultados ΔmP negativos 

É comum que uma amostra tenha um valor de mP inferior ao mP médio do Controle 

Negativo, resultando em um ΔmP negativo. Valores negativos de ΔmP são causados por 
uma alta concentração de moléculas fluorescentes naquela amostra particular. Isso pode 
ser um indicador de degradação da amostra ou fluorescência naturalmente alta na amostra. 

Se o resultado do ΔmP for muito baixo (por exemplo, menos de -15), considere obter uma 
nova amostra. 

 
 

11. Controle da Qualidade 

Na primeira utilização do kit, registre o ΔmP (delta mP) do Controle Positivo. Essas 

informações devem ser sistematicamente registradas e seguidas. O ΔmP do Controle 
Positivo é uma indicação verdadeira da condição do kit de teste, bem como do instrumento. 
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12. OBSERVAÇÃO: 

 PRODUTO A SER REGISTRADO  no Ministério da Agricultura, Pecuária e  Abastecimento sob n° XXXXXXXX 
 IMPORTAÇÃO SOB LICENÇA DO MAPA.  SÓMENTE PARA TRABALHOS DE PESQUISA 

 
Ellie LLC 

N114 W19320 Clinton Dr., Unit 5 Germantown, WI 53022, United States of America 
Phone: +1 (800) 556-6953 10437 Innovation drive 
support@ellielab.com 
Responsável Técnica:  
Margareth Carvalho Santos Agottani 
CRMV-PR nº 3288 
CONSERVAR ENTRE 2 e 8°C 
 
Representante, Importador e Distribuidor: JMR Trading LTDA.. Rua Mandaguari, 1752, Pinhais – Paraná 

VP Diagnóstico 
Fone: (41) 3434-2721 
info@vpdiagnostico.com.br 
www.vpdiagnostico.com.br 
PRODUTO IMPORTADO 

SUPORTE TÉCNICO 

Para suporte técnico e todas as questões regulatórias, vendas e marketing, favor contatar: 
VP Diagnóstico Distribuidora 

Rua Mandaguari, 1752, Pinhais – PR 
CNPJ: 11.857.347/0001-71 
info@vpdiagnostico.com.br 
www.vpdiagnostico.com.br  

Ellie LLC – N114 W19320 Clinton Drive, Unit 5,  
Germantown, WI 53022, USA 

Phone/Fax: (800) 556-6953 – Support@ellielab.com 
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