Desempenho do teste
Com base em estudos realizados em parceira com as
universidades
UFPE,
UFCG
e
UFRN,
o
kit
ELISA/S7®apresentou especificidade média de 94,3%
podendo alcançar 100%, enquanto que a sensibilidade média
foi de 89% podendo alcançar 96,4%.
O Kit ELISA/S7® e as vacinas contra o calazar canino
Por ter como base um peptídeo recombinante, o Kit
ELISA/S7®não reage cruzadamente com os anticorpos
vacinais gerados pelas vacinas atualmente disponíveis no
mercado nacional(5). Sendo assim, testes realizados com soro
de cães vacinados continuam dando resultados negativos. A
positividade só ocorre se o animal estiver realmente infectado.
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Kit para Diagnóstico do Calazar Canino
ELISA/S7®
Para uso veterinário
A Biogene é uma empresa de base biotecnológica. Seu
principal objetivo é o desenvolvimento e a industrialização de
produtos diagnósticos veterinários.
O ELISA/S7® tem como base um peptídeo recombinante,
produzido por engenharia genética, que permite a detecção de
anticorpos na fase mais precoce da infecção. O emprego
desse antígeno no kit para o diagnóstico do calazar canino ELISA/S7® confere alta especificidade e sensibilidade ao teste
(1,2,3 e 4).
Apresentação
O kit é composto de cinco placas de ELISA prontas para o
teste e de todos os reagentes necessários a realização de 480
reações.
Produto
Solução de Lavagem (PBS 10x)
Solução de Lavagem (PBST 10x)
Solução de Diluição
Solução Citrato
Solução de Parada (H2SO4 – 2N)
Revelador (TMB)
Água Oxigenada (H2O2)
Soro Controle não Reagente (1:10)
Soro Controle Reagente (1:10)
Conjugado (PtnA - PO)

Volume
100 ml
100 ml
80 ml
60 ml
50 ml
700 µl
400 µl
100 µl
100 µl
15 µl

O Kit ELISA/S7® pode ser transportado à temperatura
ambiente, por até 10 dias, sem comprometimento da
estabilidade de seus componentes. Todos os reagentes são
estáveis desde que mantidos em geladeira (4 oC) até o período
de vencimento indicado na embalagem.

Atenção

2.

Realização dos testes

a)
b)

a)

No primeiro poço (A1) colocar 100µl de PBST. Este é o
branco para o leitor de ELISA.
Distribuir 100µl de cada um dos soros controles,
previamente diluídos, nos poços: B1 e D1 não reagente e
C1 reagente.
Distribuir 100µl por poço dos soros em teste, previamente
diluídos.
Incubar por 30 minutos a T.A.
Lavar a placa 3 vezes com PBST (veja tópico: Atenção c,
d, e).
Distribuir 100µl por poço da solução do conjugado (PtnA PO). Esta solução deve ser preparada na hora, diluindo
1µl do conjugado em 10ml de PBST (1:10.000). Descarte
a sobra desta solução.
Incubar por 30 minutos a T.A.
Lavar a placa 3 vezes com PBS.
Preparar a solução de revelação conforme o quadro
abaixo e distribuir 100µl por poço.

c)

d)

Usar EPIs durante todas as etapas de execução do teste.
Não utilizar nenhuma solução gelada.As Soluções de
Lavagem podem apresentar formação de cristais, que
dissolvem facilmente no momento da diluição.
As Soluções de Lavagem PBST e PBS estão 10x
concentradas e deverão ser previamente diluídas em água
destilada (completar cada volume para um litro). Verificar o
pH 7,4 se necessário ajustar com NaOH.
Nas lavagens manuais com pissetas, o jato de tampão deve
ser forte e dirigido diretamente ao fundo do poço. Na lavagem
com PBST ocorre a formação de bolhas: recomendamos uma
4ª.lavagem só com PBS. As soluções devem ser desprezadas
da placa invertendo-a de uma só vez.

e)

A diluição do conjugado e o preparo da solução reveladora só
deverão ser feitos no momento do uso.

f)

Considerando que ocorrem perdas durante a pipetagem
devem ser preparados volumes um pouco acima do mínimo
necessário.

g)

Se a placa não for toda utilizada, as tiras restantes devem ser
guardadas em sua embalagem original vedada e mantidas
em geladeira.

Procedimentos
1.

Diluição dos soros

O volume de solução por poço é de 100µl. A diluição
padrão da reação é de 1:100.
Os soros em teste devem ser diluídos em Solução de Diluição
e incubados por pelo menos 2 horas a temperatura ambiente
ou 12 horas na geladeira (4ºC). Os soros hemolisados devem
ser neutralizados (incubados por 20 minutos a 56ºC) antes da
diluição.
a) Soros teste
As amostras podem ser diluídas a 1:100 (1µl do soro em 100µl
da Solução de Diluição) ou alternativamente 1:10 (5µl do soro
em 45µl da Solução de Diluição) e logo após 1:10 (10µl da
primeira diluição em 90µl de Solução de Diluição).
b) Soros controles
Os soros controles pré-diluídos 1:10 devem ser diluídos mais
10x no momento do uso.
Soro controle

Soro
10µl

Sol. de diluição
90µl

Volume final
100µl

b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Sol. Citrato

TMB

Água
Oxigenada
1 tirinha
1ml
10µl
5µl
½ placa
5ml
50µl
25µl
1 placa
10ml
100µl
50µl
Esta solução deve ser preparada no momento do uso.
j)

Incubar a placa por 20 minutos no escuro (ex.: dentro de
uma gaveta).
k) Acrescentar duas gotas ou 100µl por poço da Solução de
Parada.
l) Secar e limpar bem o fundo da placa antes da leitura.
m) Efetuar a leitura em leitor de ELISA a λ = 450 nm.
Critérios de Validação
As Densidades Ópticas (D.O.) dos controles não reagentes
devem ser sempre inferiores a 0,100 e as D.Os dos controles
reagentes devem ser sempre superiores a 0,300.
Cálculo do Ponto de Corte
Calcular a média aritmética das D.Os. dos soros controles não
reagentes e somar ao fator R = 0,142. Para determinação da
amplitude da zona cinza (faixa de indeterminados) subtrair do
ponto de corte 0,03.

