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O QUE PODE DIFERENCIAR O DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA 
ENTRE DIFERENTES INDIVÍDUOS?

De acordo com a OMS, o maior risco é:

- Idosos (60+ anos)
- Pressão alta
- Problemas cardíacos
- Problemas pulmonares
- Diabetes
- Câncer
- Obesidade

No entanto, qualquer pessoa pode pegar 
a COVID-19 e ficar gravemente doente.
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ANÁLISE DAS CITOCINAS PRESENTES NO ORGANISMO

O Centro de Monitoramento Imune Humano no Monte Sinai está aproveitando os dados
de qualidade clínica e os resultados em tempo real do ELLA para entender se uma
resposta imunológica ao COVID-19 está se tornando mortal.
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O resposta inflamatória exacerbada do organismo contra um patógeno ou estímulo
externo pode levar a uma produção descontrolada e deletéria de citocinas pró-
inflamatórias, com rápida evolução e alta mortalidade.

O conceito da “Cytokine Storm”
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“Cytokine Storm” e COVID-19

CYTOKINE STORM

- IL1beta
- IFN-gamma
- IP-10
- MCP-1
- IL6
- IL8
- TNF-alpha
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Este trabalho sugere que existe uma correlação entre o perfil das citocinas 
produzidas e a severidade da COVID-19.

Sugere também que uma rápida intervenção para regularizar a resposta
inflamatória pode aumentar muito as chances de um bom prognóstico.

UMA PLATAFORMA RÁPIDA e PRECISA como o ELLA

CYTOKINE STORM
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Elisa Automatizado

ELLA
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SIMPLE PLEX: 
CORRIDA DE ALTA PERFORMANCE NO ELLA

Single or Multi-analyte Novel Format  Really Simple

Excellent Performance

Para medida de proteínas altamente sensível, quantitativa, e reprodutível. 
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OPERAÇÃO SIMPLES DO ELLA

Escanear o Código em Barras 2D do cartucho

- Curva de calibração para todos ensaios
- Configuração do cartucho
- Lote do cartucho/data de produção

Pipetar as Amostras

- 5 min de hands on
- 25 ul amostra + 25 ul diluente 
- 1 ml x 9 wash buffer
- 2 ml x 4 assay buffer (16x4)

Inserir o cartucho no  ELLA

- Importar os nomes das amostras do EXCEL 
(Drag & Drop) ou escanear os tubos de 
amostras 

- Iniciar o ensaio
- Dar uma volta coletar os resultados em 

cerca de uma hora (resultado em triplicatas 
de uma única amostra)
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ELLA - SimplePlexTM

 2,5 -25 uL
 Curva padrão de fábrica 

calibrada
 Ensaios Multiplex
 Fluorescência
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Ella
 Cartuchos: Canais microfluídos
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Ella
 Cartuchos: Canais microfluídos

 Sistema de microfluídica não 
permite contaminação entre 
amostras

https://youtu.be/BC_zhsvc5jU
https://youtu.be/BC_zhsvc5jU
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BASIS OF TECHNOLOGY: 
GLASS NANO-REACTOR (GNR) - NANO-REATORES DE VIDRO

Sandwich Immunoassay occurs inside Glass Nano-
Reactor (GNR)

3 GNRs are in each sample channel  triplicate testing of 
each sample

200 µm

125 µm

75 µm

2
5

0
 µ

m

GNR agem como o “poço” dos imunoensaios convencionais
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PAINEL PARA MARCADORES DA CYTOKINE STORM PARA COVID-19

Meça os principais marcadores de inflamação que são indicativos de 
resposta inflamatória patológica com um teste multianalítico de alta 

qualidade
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PAINEL PARA TRIAGEM DE CITOCINAS

O painel de Triagem de citocinas multiplex 32x8 fornece uma visão 
profunda da resposta imunológica em um espectro de marcadores críticos
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Produtos que precisam ser cotados:

 O equipamento ELLA

 O cartucho com os analitos alvo

 O tampão de lavagem e de ensaio

 Os controles positivos de cada analito (cada controle faz 40 cartuchos)

ELLA
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ELLA: CONTRIBUINDO NO 
COMBATE A COVID-19

Para quem for estudar/dar auxílio diagnóstico sobre o Sars-CoV-2/COVID19, a PS 
está oferecendo um desconto especial no equipamento e um pacote especial que 

inclui:

A plataforma de imunoensaio ELLA com laptop
21 CFR Parte 11 Conjunto de ferramentas de software

Garantia abrangente de 12 meses
Aplicativo gratuito de treinamento científico

5x cartuchos de painel para citocinas COVID-19
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 Fácil de usar

 Sensível

 Precisa de pequeno volume de amostra

 Grande range de detecção

 Multiplex

 Uma vez adquirido o equipamento, o 
custo/amostra fica inferior ao do ELISA 
convencional

ELLA
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Considerações Finais

 Os estudos realizados até o momento em conjunto com os
dados clínicos mostram que a COVID-19 é uma doença
complexa e multi-fatorial

 Boa parte das comorbidades ou condições relevantes
apresentam alteração nas condições imunológicas do
paciente

 A evolução da doença é rápida, e a capacidade de monitorar
em tempo real marcadores inflamatórios como as citocinas
fornece informação crucial para decisões clínicas

 Novidades estão por vir
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CONHEÇA O QUE PODEMOS FAZER POR VOCÊ

21

Manutenção
e Serviço

Suporte técnico 
e científico

Cursos e 
Capacitação 5 PhD

2 MsC

Treinamentos 
teórico e 
prático

16 Pessoas 
dedicadas

A Pensabio tem como objetivo servir com inovação e conduzir soluções 
personalizadas que atendam as suas necessidades.
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Série de 
webinários
PENSABIO

Inscrição gratuita

ACOMPANHE A

Clique aqui

https://mailchi.mp/pensabio.com.br/webinariospensabio
https://mailchi.mp/pensabio.com.br/webinariospensabio


Série de 
webinários
PENSABIO

ACOMPANHE A

Terça!!! 09/06, 14hr

Como funciona e como analisar o 
transcriptoma de Single Cell

mantendo as informaçoes de 
morfologia do seu tecido.



REFERÊNCIAS USADAS NESTE
WEBINÁRIO
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• Site dos fornecedores

• Manuais e bulas dos fornecedores

• https://operamundi.uol.com.br/coronavirus

• Ye Q, Wang B, Mao J. The pathogenesis and treatment of the 
`Cytokine Storm' in COVID-19. J Infect. 2020;80(6):607‐613. 
doi:10.1016/j.jinf.2020.03.037

https://operamundi.uol.com.br/coronavirus
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