Anticorpos monoclonais anti-

Enterocytozoon bieneusi e Encephalitozoon intestinalis
Instruções de utilização referentes ao artigo n.º 8100, n.°CE: H-CH/CA01/IVD/12173

Utilização prevista:
Exame de rotina às fezes para diagnóstico específico de amostras de Microsporidia intestinal por
ensaio de anticorpos por imunofluorescência indireta (EIF).

Material incluído no kit (2 x 50 ensaios):
MAB1

8100-01

Anticorpo monoclonal anti- E. bieneusi pronto a utilizar (cápsulas vermelhas) 2 x 0,5 ml

MAB2

8100-02

Anticorpo monoclonal anti- E. intestinalis pronto a utilizar (cápsulas verdes)

2 x 0,5 ml

CONJ

8100-03

Conjugado de IgG antirrato e Alexa Fluor 488, pronto a utilizar e contendo
azul de Evans

1 x 2 ml

Método:
- Diluir as fezes com PBS (tampão fosfato salino) (1 volume de fezes + 2 volumes de PBS). Filtrar
através de um filtro de 50 m (de preferência) ou 100 m.
- Colocar 2 l da suspensão da amostra fecal a ser testada nas lâminas de poços e deixar secar durante
uma hora.
- Fixar as lâminas com metanol e deixar secar.
- Adicionar 20 l dos anticorpos monoclonais nos poços e incubar durante 30 min. à temperatura
ambiente num ambiente húmido.
- Lavar três vezes com uma gota de PBS, aspirando o PBS do lado dos poços.
- Adicionar 20 l de conjugado pronto a utilizar a cada poço. Incubar durante 30 min. à temperatura
ambiente num ambiente húmido, no escuro.
- Aspirar o conjugado e lavar com uma gota de PBS conforme especificado acima. Mergulhar as lâminas
em três alterações de PBS.
- Drenar o tampão das lâminas. Secar as lâminas por baixo e em torno das amostras de forma
cuidadosa, sem tocar no antígeno.
- Adicionar duas gotas de meio de montagem de fluorescência antidescoloração (não incluído) e colocar
uma lamela (24 x 60 mm) nos poços, evitando a formação de bolhas de ar.
- Observar com um microscópio de fluorescência, equipado com o filtro de fluoresceína apropriado e
uma objetiva de imersão (x 1000). As lâminas permanecem estáveis durante vários dias a +4 ºC no
escuro.

Interpretação:
Para avaliar a especificidade da rotulagem, uma amostra positiva e uma negativa, assim como uma
amostra sem anticorpo primário (apenas com o conjugado), poderiam ser processadas em paralelo com
as amostras de fezes.
Os anticorpos monoclonais reagem exclusivamente com as paredes de esporos de Microsporidia. Os
esporos de E. bienusi (1,3 x 0,7 m) e E. intestinalis (1,7 x 1,0 - 1,1 m) são identificados à superfície
com uma fluorescência periférica marcada.
Foi observada uma sensibilidade de quase 100% e uma especificidade melhor do que a observada em
métodos de coloração específicos (Weber e Uvitex 2B) utilizando os anticorpos monoclonais e o EIF.
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