
Kit ELISA indireto para detecção de anticorpos contra MYCOBACTERIUM BOVIS

O teste de anticorpos na erradicação de TB tem ganhado interesse ao longo dos anos. O kit de teste 
de anticorpos de Mycobacterium Bovis, iELISA (kit Embrapa) é a contribuição da Embrapa e Ellie 
para a erradicação da TB. O kit Embrapa foi desenvolvido na Embrapa Gado de Corte, em Campo 
Grande, Brasil, pela equipe do Dr. Flábio Araújo. O kit foi licenciado, co-desenvolvido e validado em 
um esforço conjunto entre Embrapa e Ellie. O produto final está continuamente sendo validado e 
aperfeiçoado no uso do mercado. 

ALTA ESPECIF IC IDADE • PROCEDIMENTO SIMPLES • NENHUMA ESTIMULAÇÃO 
PRÉVIA NECESSÁRIA •  ACESSÍVEL

O iELISA Quimera TB utiliza antígenos de Mycobacterium bovis tais como MPB70, MPB83 e ESAT-
6. Os antígenos foram fundidos em uma proteína quimérica e expressos no sistema de proteínas 
recombinantes, e subsequentemente purificado. O iELISA da TB mostrou especificidade excepcional 
ao testar grandes números de animais em zonas livres de TB. O kit demonstrou capacidade de 
detectar animais anérgicos, mesmo quando não é realizada nenhuma estimulação prévia. Nosso 
esforço contínuo se concentrará no uso deste kit a longo prazo, em particular em programas de 
erradicação da TB, possibilitando com dados sólidos de pesquisa por trás do produto, melhoria 
constante e preço acessível.
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TB iELISA Quimera (Embrapa Kit)

TESTE COM CONFIANÇA SEM ARRUINAR AS FINANÇAS



T1100 Kit de teste de anticorpos para Mycobacterium Bovis, iELISA (Kit Embrapa)

Nome comercial TB iELISA Quimera (Embrapa Kit)

Tamanhos disponíveis Kits de 2 e 5 placas 

Tecnologia Tecnologia de ELISA indireto

Antígeno Proteína quimera com antígenos de MPB70, MPB83 e ESAT-6

Analito IgG

Espécies Bovinos

Amostras Soro

Descrição O KIT DE TESTE DE ANTICORPOS PARA MYCOBACTERIUM BOVIS, iEL-

ISA é um teste qualitativo que utiliza a tecnologia de ELISA indireto. O teste 

é designado para determinar a presença de anticorpos contra sequencias 

de peptídeos específicos de proteínas de MPB70, MPB83 e ESAT-6 de 

Mycobacterium bovis em amostras individuais de soro de bovinos. A pre-

sença de anticorpos é indicativa de exposição para Mycobacterium bovis.

O uso dos kits de teste de iELISA de TB na erradicação da doença é muitas vezes mal interpretado, e as falsas 

expectativas impedem predominantemente o uso adequado desse tipo de tecnologia. A questão de qual é o animal 

positivo, muitas vezes fica marginalizada. Ao usar o teste de iELISA, é muito claro que os animais altamente positivos 

apresentarão lesões e frequentemente serão animais anérgicos, os positivos médios terão algumas lesões e animais 

com sinal baixo terão apenas anticorpos, talvez algumas lesões e talvez nenhuma. Nossa recomendação é usar o teste 

iELISA com frequência (portanto, preço acessível), ao encontrar animais anérgicos, remova-os para fora do rebanho. 

Animais altamente positivos são frequentemente alérgicos a teste cutâneo e animais com baixo resultado positivo são 

facilmente detectados usando um teste cutâneo. Entre essas duas tecnologias, animais infectados serão detectados 

e removidos. No entanto, os testes são apenas tecnologias de suporte para a maioria das mudanças importantes no 

sistema de gerenciamento, que na realidade impedem a transmissão e acabam erradicando TB. 

A equipe de cientistas da Ellie pode ajudá-lo a erradicar a tuberculose bovina, aconselhando-o a estabelecer as condições 

mais acessíveis e o programa mais abrangente de controle da TB. Isso pode incluir nossa ajuda na implementação de 

gerenciamento específico de programas, testes e seleção. Fizemos parceria com cientista excepcional, para quem a TB 

é um domínio conhecido.

DEIXE-NOS AJUDÁ-LO COM O SUPORTE MAIS COMPLETO QUE VOCÊ PODE OBTER
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