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Introdução
 O primeiro método de imunoensaio baseado na aglutinação em látex descrito foi um teste para a detecção do fator reumatóide por Plotz 

& Singer (1956). Desde então surgiram novas aplicações e tecnologias com base em partículas de látex como plataforma para a ampliação do 
sinal das reações antígeno-anticorpo. Os testes de aglutinção em látex são muito populares em laboratórios clínicos e estes testes já foram 
aplicados para a detecção de mais de cem doenças infecciosas diferentes. Na técnica de aglutinação básica, quando uma amostra que contem 
o antígeno específico (ou o anticorpo) é misturada com látex sensibilizado, ocorrerá uma aglutinação visível. As partículas do látex são 
utilizadas para permitir a visualização da formação do complexo antígeno-anticorpo. O termo látex é amplamente utilizado para estas micro
-esferas, pois apresenta uma aparência leitosa parecida com látex extraído da seringueira.

Objetivo
 O trabalho teve como objetivo avaliar a conjugação de microesferas de látex com imunoglobulinas purificadas anti-brucella abortus.

Metodologia
 Micro-esferas de látex foram preparadas em emulsão com docecyl sulfato de sódio e polimerizadas com persulfato de potássio. Foram 

lavadas e sensibilizadas por ação de ácidos e padronizadas a 10% (v/v). Soros de bovinos reagentes ao teste do ATA (antígeno tamponado 
acidificado) para Bucella abortus, foram misturados e precipitados por ação de ácidos e purificadas suas imunoglobulinas. Eletroforese em gel 
de poliacrilamida foi realizada para comprovar a purificação. Foram conjugadas as ML por agitação em solução em agitação por 2 horas. Após 
centrifugação as ML foram ressuspensas em solução estabilizante e testadas frente ao ATA. As imunoglobulinas utilizadas foram testadas antes
e após a conjugação quanto ao título por meio do teste de micro aglutinação.

Resultado
 Foram realizados os testes de micro aglutinação nas imunoglobulinas purificadas antes e após o processo de conjugação com o objetivo 

de avaliar a eficácia do método de conjugação. O título original das imunoglobulinas purificadas foi de 1:128 e após a conjugação foi de 1:32 
ou seja uma redução de título de 2 vezes  1:2. As ML ao serem testadas pelo ATA conseguiram detectar o antígeno diluído a 1:64 
demonstrando alta sensibilidade. Este aumento de sensibilidade é decorrente da disposição das imunoglobulinas em torno das ML o que 
favorece a reação de aglutinação sendo necessário à participação de poucas partículas para obtenção de um sinal. Não é possível confrontar os 
dados pois não foi encontrado dados na literatura pertinente.

Conclusão
 Foi realizada com sucesso a conjugaçao das microesferas de látex com imunoglobulinas purificadas anti-brucella abortus. Com isso 

podemos concluir que é possivel realizar a conjugaçao com látex de nossa autoria.
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