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TÉCNICA DO COMPLEMENTO EM PLACASTÉCNICA DO COMPLEMENTO EM PLACASTÉCNICA DO COMPLEMENTO EM PLACASTÉCNICA DO COMPLEMENTO EM PLACAS    

((((Sunyer e TortSunyer e TortSunyer e TortSunyer e Tort, , , , 1995199519951995))))    

 

1. Lavar o sangue de coelho 4 vezes em soro fisiológico (NaCl 0.9%), por centrifugação a 

2100xg (3000 rpm), durante 5 minutos. Colocar o soro fisiológico 4 vezes o volume do 

sangue.  

 

2. Ajustar a concentração das células para 2.8x108 células/ml (RaRBC), utilizando uma 

diluição de 1:200 para contar ao MOC na objectiva 10x.  

 

3. Preparar 2 tubos eppendorf para diluir as amostras de soro com o tampão teste, 

utilizando o volume mínimo de 10µl de soro. 

 

Eppendorf 1: Diluição 1:32 (10 µl soro + 310 µl tampão) 

 

Eppendorf 2: Diluição 1:48 (10 µl soro + 470 µl tampão) 

 
4. Colocar numa micro-placa de 96 poços com fundo cónico as sequências seguintes, 

efectuando as diluições em tampão teste:  

 

1:32 (80 µl) → 1:64 (40 µl 1:32 + 40 µl tampão) → 1:128 (40 µl 1:64 + 40 µl tampão) 

 

1:48 (80 µl) → 1:96 (40 µl 1:48 + 40 µl tampão) → 1:192 (40 µl 1:96 + 40 µl tampão) 

 

5. Juntar 10 µl de RaRBC a cada um dos poços. 

 

6. Incubar à temperatura ambiente durante 100 minutos, agitando as micro-placas a cada 

20 minutos no agitador de placas. 

 

7. Adicionar 150 µl de tampão stop a cada um dos poços. 

 

8. Centrifugar as placas a 122 g durante 2.5 minutos. 

 

9. Recolher 150 µl dos sobrenadantes e colocar numa placa de fundo plano.  

 

10. Ler a absorvância das micro-placas a 414 nm. 

 

11. Tratar os dados na folha de cálculo do ACH50. 
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Soluções técnica do complemento: 
 
SORO FISIOLÓGICO (0.9%) 

Cloreto de sódio (NaCl) 

Água destilada 

0.9 g 

100 ml 

Volume final 100 ml 

 

TAMPÃO TESTE, pH 7.3 

Gelatina 0.1% 

Barbiturato de sódio (C4H3N2NaO3) 5mM 

Cloreto de sódio (NaCl) 0.13M 

Mg2+ (MgCl2.6H2O)10mM 

EGTA (C14H24N2O10)10mM 

Água destilada 

0.5 g 

0.375 g 

3.7986 g 

1.0165 g 

1.90175 g 

500 ml 

Volume final 500 ml 

Aquecer a água destilada para desfazer a gelatina. Deixar arrefecer até 

adicionar os reagentes seguintes. Acertar o pH da solução para 7.3 e 

manter a solução a 4ºC. A osmolaridade da solução é 300-350 mOsm. 

 

 

TAMPÃO STOP, pH 7.3 

Gelatina 0.1% 

Barbiturato de sódio (C4H3N2NaO3) 5mM 

Cloreto de sódio (NaCl) 0.13M 

EDTA (C10H14N2Na2O8.2H2O) 20mM 

Água destilada 

0.5 g 

0.375 g 

3.7986 g 

3.722 g 

500 ml 

Volume final 500 ml 

Aquecer a água destilada para desfazer a gelatina. Deixar arrefecer até 

adicionar os reagentes seguintes. Acertar o pH da solução para 7.3 e 

manter a solução a 4ºC. A osmolaridade da solução é 300-350 mOsm. 

 


