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TB Chimera iELISA (Embrapa Kit) 
MYCOBACTERIUM BOVIS ANTIBODY TEST KIT, iELISA  

(T1100 • Package Insert 1220) 

 
 
 

O MYCOBACTERIUM BOVIS ANTIBODY iELISA TEST KIT é um teste qualitativo que 
usa a tecnologia ELISA indireto. O teste foi desenvolvido para determinar a presença de 
anticorpos contra sequências peptídicas específicas das proteínas MPB70, MPB83 e ESAT-6 
de Mycobacterium bovis em amostras individuais de soro bovino. A presença desses anticorpos 
específicos indica exposição a M. bovis. 

 
As sequências de peptídeos expressas com uma proteína quimérica (de fusão) em um 

sistema recombinante em Escherichia coli (cBTB). 
 
O teste de diagnóstico usa placas de microtitulação que possuem poços revestidos com 

cBTB. Quaisquer anticorpos presentes na amostra irão se ligar à cBTB revestida na placa. Após 
uma etapa de lavagem subsequente, os anticorpos secundários, conjugados com peroxidase 
(conjugado) se ligarão a quaisquer anticorpos imobilizados nos poços. Após outra etapa de 
lavagem, qualquer conjugado ligado é revelado usando um substrato TMB, que produz cor na 
presença de peroxidase. Um leitor de microplaca mede a densidade óptica da cor produzida. A 
quantidade de cor gerada é proporcional à quantidade de anti-IgG específico contra M. bovis no 
soro animal. 

 
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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1. KIT CONTÉM: 

Reagentes Kit – 2 placas Kit – 5 placas 

 
Controle Positivo  

 
0,5 mL 

 
1 mL 

Pronto para usar; soro bovino positivo contra Mycobacterium bovis. Contém 
0,095% de azida sódica como conservante. 
Código de perigo: Não classificado de acordo com os regulamentos da UE. 

  

Controle Negativo 0,5 mL 1 mL 

Pronto para usar; soro bovino negativo contra Mycobacterium bovis. Contém 
0,095% de azida sódica como conservante. 
Código de perigo: Não classificado de acordo com os regulamentos da UE. 
   

Diluente da amostra 60 mL 120 mL 

Pronto para usar; fórmula proprietária contendo soro animal. Contem 0.1% 

ProClin 300 como conservante. Código de perigo: Não classificado de acordo 

com os regulamentos da UE. 
  

Conjugado 100x 0,5 mL 1 mL 

Fórmula proprietária contendo anticorpos animais purificados. 
Código de perigo: Não classificado de acordo com os regulamentos da UE.   

Substrato 30 mL 70 mL 

Pronto para usar. Solução tamponada de TMB. 
Não classificado de acordo com os regulamentos da UE.   

Solução de lavagem 10x 100 mL 2 x 100 mL 

Fórmula proprietária contendo ProClin 300 como conservante. Código de 

perigo: Não classificado de acordo com os regulamentos da UE. 

   

Diluente do conjugado 30 mL 70 mL 

Fórmula proprietária contendo albumina sérica animal.  

Código de perigo: Não classificado de acordo com os regulamentos da UE. 

   

Placa adsorvida com cBTB  2 placas 5 placas 

As sequências peptídicas de MPB70, MPB83 e ESAT-6 expressas com uma 
proteína quimérica (de fusão) em um sistema recombinante em Escherichia 
coli (cBTB). 
Código de perigo: Não classificado de acordo com os regulamentos da UE.   

Solução de parada 30 mL 70 mL 

Pronto para usar; solução de baixa concentração de ácido.  
Código de perigo:: R35 – Causa queimaduras severas; S26 – Em caso de 
contato com os olhos, instilar água em abundância e procure ajuda médica; 
S36/37/39 – Use vestimenta protetora adequada,luvas e proteção para olhos 
e face.; S45 – Em caso de acidente ou de desconforto, procurar ajuda médica 
imediatamente (mostrar o rótulo do frasco).   



 

2. Materiais necessários, mas não fornecidos  
 

• Micropipetas de precisão monocanal e multicanal e ponteiras para volumes entre 10 e 
1000 ul (ex. monocanais 10-100 e 100-1000 µL e multicanais 5-50 e 20-200 µL); 

• Tubos teste ou placas de transferência não adsorvida com antígeno com fundo chato 

para diluição de amostras; 

• Garrafas plásticas ou de vidro com tampa de rosca, béqueres ou erlenmeyers para 

preparação de solução de lavagem; 

• Reservatórios de reagentes para transferir para placas; 

• Leitor de microplacas de ELISA ou espectrofotômetro equipado com filtro de 450 nm;  

• Água deionizada, destilada ou purificada por osmose reversa para preparação de solução 
de lavagem; 

• Sistema manual ou automático de lavagem de microplacas; 

• Incubadora a 37°C; 

• Selos para tampar microplacas; 

• Agitador de microplacas e vórtex; 
 

 
Para suprimentos entre em contato com nosso suporte ao cliente em info@vpdiagnostico.com.br  
 
 

3. Estabilidade e armazenamento 
 

• O kit deve ser armazenado entre 2 e 8°C. 

• O kit deve ser transportado em uma caixa refrigerada a uma temperatura entre 0 e 15° C. 

• Não use os componentes após a data de validade registrada no rótulo. Não misture 
reagentes de kits e lotes diferentes. Não exponha a solução TMB à luz forte ou qualquer 
agente oxidante. Manuseie a solução TMB com vidro limpo ou utensílios de plástico. 

• Deve-se ter cuidado para evitar a contaminação dos componentes do kit. 
 

4. Avisos 
 

• Todos os reagentes são apenas para uso diagnóstico in vitro. 

• Não pipete com a boca. 

• Evite o contato com a pele. 

• 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. 

• A solução de parada contém uma solução ácida diluída. Use com cuidado para evitar o 
contato com a pele e os olhos. Evite a exposição a bases, metais ou outros compostos 
que possam reagir com ácidos. Os derramamentos devem ser limpos imediatamente. 

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

 

5. Requisitos de amostra 
 

O teste Ellie TB iELISA Chimera (Kit Embrapa) pode ser realizado com amostras de soro 
bovino. 
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O teste usa apenas 10 µL de soro por teste. Colete a quantidade de sangue exigida pelo 
sistema de coleta de sangue. Colete o sangue assepticamente em tubos. Deixe o sangue 
coagular e separar o soro. Evite o uso de soros fortemente hemolisados ou contaminados. 
Armazene o soro entre 2 e 8˚C. Congele o soro a -20˚C se não for testado em 72 horas; evite 
congelamentos repetitivos. 
 

Etapas preliminares 
 

6. Preparo dos Reagentes 
 

Todos os reagentes do kit devem ser submetidos à temperatura ambiente (20-25˚C) 
antes do uso. 

Retire a placa revestida com peptídeo da embalagem de alumínio. Se estiver usando 
placas parciais, remova apenas o número de poços necessários para testar todas as amostras. 
Coloque os poços restantes de volta na bolsa e retorne-os a 2-8˚C. 
 

7. Preparação do tampão de lavagem 

Prepare o tampão de lavagem misturando uma parte do tampão de lavagem 10X com 9 
partes de água destilada ou deionizada. É muito importante equilibrar o tampão de lavagem 
à temperatura ambiente antes de usar. Misture bem. A quantidade de tampão de lavagem 
necessária para lavar uma placa é de 300 mL. Armazene o tampão de lavagem em temperatura 
ambiente por até um mês. 
 

8. Preparação do Conjugado 
 

Misture o Conjugado 100X concentrado antes de preparar a solução pronta para o uso. 
Diluir o Conjugado 100X concentrado 1:100 com Diluente de Conjugado combinando uma 
parte de Conjugado 100X com 99 partes de Diluente de Conjugado (por exemplo, a 
quantidade necessária para uma placa é preparada pela mistura de 110 μL de Conjugado 
Concentrado e 10,89 mL de Diluente de Conjugado). Retorne o Conjugado 100X para 2-8˚C 
após o uso. Proteja a diluição da luz. Esta diluição do conjugado deve ser usada no mesmo dia 
da preparação! 
 

9. Preparação de amostras e controles 
 
Misture bem as amostras antes de testar. 
 
Pré-dilua os controles e amostras de soro 1:20 em diluente de amostra (por exemplo, 10 µL de 
controles ou amostras em 190 µL de diluente de amostra). Use placas de transferência ou 
microtubos. Misture bem antes de continuar a processar. Para microplacas, use um agitador de 
placas; para tubos, use um misturador vórtex. 
 

10. Procedimento de teste 
 
10.1  Transfira 100 μL das amostras pré-diluídas e controles para todos os poços de teste da 
Placa revestida cBTB. Pipete os controles em duplicata. 
10.2  Cubra a placa e incube por 60 minutos a 36-38°C. 
10.3  Lave a placa: 
 
● Descarte o conteúdo da placa. 
● Lave quatro vezes com 300 ± 20 µL de tampão de lavagem. 



 

● Bata a placa firmemente no papel absorvente após a última etapa de lavagem. 
 
10.4 Dispense 100 μL de Conjugado em cada poço. 
10.5 Cubra a placa e incube por 60 minutos a 36-38°C. 
10.6 Lave a placa: 
 
● Descarte o conteúdo da placa. 
● Lave quatro vezes com 300 ± 20 μL de tampão de lavagem. 
● Bata a placa firmemente no papel absorvente após a última etapa de lavagem. 
 
10.7 Adicione 100 μL de substrato em cada poço. 
10.8 Incube por 15 minutos em temperatura ambiente. 
10.9 Adicione 100 μL de solução de paragem em cada poço. 
10.10  Leia os resultados a 450 nm em um leitor de microplaca. 
 
 

11. Validação de teste 
 

• A densidade óptica (D.O.) média dos controles negativos deve ser inferior a 0,200. 

• A D.O. média dos controles positivos deve ser superior a 0,800. 
 
Se os critérios de validação não forem atendidos, os resultados do teste são inválidos e as 
amostras devem ser testadas novamente. 
  

12. Resultados e Interpretação 
 
Cálculo da razão Amostra/ Controle Negativo 

Razão S/N = OD da amostra / OD do Controle Negativo 
 
Interpretação 

                      

        NEGATIVA POSITIVA 

≤ 4 ˃4 
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OBSERVAÇÃO: 
 PRODUTO A SER REGISTRADO  no Ministério da Agricultura, Pecuária e  Abastecimento  
  sob n° XXXXXXXX 

 IMPORTAÇÃO SOB LICENÇA DO MAPA.  SOMENTE PARA TRABALHOS DE PESQUISA 
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