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Resumo 
 

Angiostrongylus cantonesis é um verme pulmonar de ratos. Este parasito está associado à 

meningite eosinofílica no homem, e a patogenia depende diretamente dos danos causados pela 

movimentação das larvas e da reação inflamatória granulomatosa da pessoa infectada. Para 

esta parasitose, as técnicas de biologia molecular são essenciais, pois é difícil fazer o 

diagnóstico parasitológico. Os objetivos desse trabalho foram infectar um modelo 

experimental, Rattus norvegicus, com larvas de terceiro estágio de A. cantonensis, que serão 

eutanasiados em diferentes tempos de infecção, para obtenção de amostras de cérebro, CSF e 

pulmões, que serão utilizadas na PCR em tempo real. Foram infectados com 104 L3, 4 grupos 

com 5 animais cada. Controle negativo e positivo fizeram parte deste experimento. Cada 

grupo foi eutanasiado a cada 7 dias pós-infecção até o 28◦ dia. Além disso, foram infectados 

mais 20 animais divididos em 4 grupos. Cada grupo foi infectado com um número de larvas 

diferentes: 1, 5, 15 e 25 larvas. Um animal de cada grupo foi eutanasiado a cada sete dias pós-

infecção, totalizando 35 dias. A extração de DNA das amostras foram feitas com Kits Dneasy 

Blood & Tissue Handbook, para cérebro e pulmões, e QIAmp DNA Micro Handbook, para 

CSF, ambos da Quiagen. No segundo experimento também foram coletados amostra de 

sangue dos animais. A reação da PCR em tempo real foi realizada em um volume final de 20 

µL contendo Platinum qPCR Supermix com UDG e ROX, 0.2 µM cada oligonucleotideo 

AcanITS1F1 (5’-TTCATGGATGGCGAACTGATAG-3’) e AcanITS1R1 (5’-

GCGCCCATTGAAACATTATACTT-3’), e 0.05 µM de TaqMan AcanITS1P1 (5’-FAM-

ATCGCATATCTACTATACGCATGTGACACCTG-BHQ-3’). As condições da reação 

foram: 1 ciclo de 50°C e 95°C por 2 minutos, 40 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C 1 

minuto.  
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