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RESUMO 
A tuberculose é uma enfermidade infecto-contagiosa de evolução crônica, causada por 
micobactérias do gênero Mycobacterium spp.. Em bovinos, M. bovis é o agente causal da 
doença, podendo infectar e provocar doença no homem, caracterizando a tuberculose 
bovina como uma zoonose. Embora M. bovis seja a espécie mais freqüentemente 
encontrada em lesões sugestivas de tuberculose, outras espécies de Mycobacterium e 
bactérias de outros gêneros podem provocar lesões granulomatosas confundíveis com esta 
doença. O objetivo deste estudo é desenvolver um teste de diagnóstico rápido de reação em 
cadeia da polimerase (PCR) em tempo real diretamente de lesões post mortem sugestivas 
de tuberculose, que permita a detecção e diferenciação de micobactérias dos complexos M. 
tuberculosis, M. avium e outras micobactérias não tuberculosas de interesse médico-
veterinário. A partir de genes divergentes entre as espécies de micobactérias, encontrados 
com o auxílio da ferramenta MGBB (Mycobacterial Genome Divergence Database) e 
confirmados pelo BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), oligonucleotídeos iniciadores 
específicos para os complexos, ou espécie-específicos, foram desenhados e tiveram sua 
homologia testada. Estes primers estão sendo testados por meio de PCR em tempo real em 
sistema SyBrGreen, com cepas referência de micobactérias e de espécies pertecentes a 
outros gêneros como Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica e
Haemophillus influenzae. Variáveis como temperatura de anelamento, tempo de anelamento 
e número de ciclos estão sendo testados a fim de se chegar a uma condição ótima de 
amplificação do DNA alvo sem que haja reações inespecíficas, permitindo um diagnóstico 
mais rápido, sensível e específico para lesões sugestivas de tuberculose. 
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