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A/Ilbl)'O/lUIILI caj!!l/l/e/lS!! é um ca'Tapato trioxeno, sendo a espécie de maior 
impoltância na manutenção na natureza da febre maculosa br.JSileira por 
estar presente cm todo país. Um dos grandes impedimentos para o 
esclarecimento da ecologia das tickettsioses tem sido a dificuldade de 
identificação das espécies de can'apatos ell volvidos, já que o diagnóstico 
específico para larvas e ninfas de alguns gêneros dentro da família Ixodidae 
parece ser ainda uma grande incógnita para a sistemática. A rcação de PCR 
mostra-se paJticulannente útil para estudos epidemiológicos e ecológicos, e 
na investigação das intcraçõcs entre as lickcttsias e seus hospedeiros, já que 
técnicas de análise de DNA são impoltantes fClTamentas de identificação 
genotípica. Visando a obtenção de DN A genômico dos diferentes instares 
de ixodídeos, utilizou-se 10 mg de ovos, larvas, ninfas e adultos de A. 
caj!!/Ulell.l'!!, para avaliar a eficiência destes em fomecer matetial a ser 
utilizado em estudos envolvendo PCR. A absorbância de 260 1"]m (A26O) é 
utilizada para a detelminação da concentração de ácidos nucléicos, sendo a 
pureza do DNA avaliada pela relação A2601A280, pois proteínas absorvem 
radiação ultra-violeta ao complimento de onda de 280 1"]m. A extração de 
DNA das amostras foi feita utilizando-se o kit GFX 1M (Phannacia~. A 
relação A2601A280 não apresentou diferença significativa cntrc os instares 
ab,lVés do testc F. Tais rcsultados demonstram a possibilidade destes 
instares em fomecer matelial a ser utilizado cm peR para uso tanto na 
pcsqLiis..l epidemiológica quanto ecológica das lickettsioses. 


