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Menor prevalência de asma e alergias em países em desenvolvimento sugere que 

fatores ambientais tenham relevância para estas doenças no mundo. Desde o 

surgimento da Hipótese da Higiene, pesquisadores têm proposto uso de 

imunógenos para tratamento destas doenças. Este trabalho investigou o efeito do 

extrato bruto de Angiostrongylus cantonensis (Ac) no desenvolvimento da resposta 

pulmonar alérgica em camundongos BALB/c fêmeas. 600ug de extrato de Ac foi 

dividido em três imunizações prévias via intraperitoneal, com intervalos de sete 

dias, seguida por duas sensibilizações com 20ug ovalbumina (OVA) por via 

subcutânea nos dias 0 e 7. Nos dias 14,15 e 16 foram realizados desafios 

intranasais com 50ug OVA, exceto grupo controle negativo que recebeu DPBS. No 

17º dia, os animais foram eutanasiados, coletando-se lavado broncoalveolar (LBA) 

para contagem total de células e viabilidade celular, realizadas pelo método de 

exclusão com azul de tripan em câmara de Neubauer (Boeco, Germany). Cortes 

histológicos de 4µm, foram corados com hematoxilina & eosina para análise do 

infiltrado inflamatório peribrônquico e coloração com Alcian Blue, para análise das 

células caliciformes (globet cells) das vias aéreas inferiores, lâminas para citologia 

diferencial das células inflamatórias foram preparadas e fixadas em ar ambiente, 

coradas com corante panótico rápido (Laborclin, Brasil). Tipos celulares 

observados ao microscópio óptico foram expressos em contagem relativa e/ou 

absoluta, após contagem de 400 células. Resultados preliminares demonstraram 

que a imunização precoce com extrato de Ac reduziu estatisticamente contagem 

total celular (p<0,001) e diferencial (p<0,05) comparados ao grupo OVA no LBA. 

Também nas análises histopatológicas houve redução no infiltrado peribrônquico e 

globet cells em animais previamente imunizados com Ac. Estes resultados sugerem 

importante efeito imunomodulador pelo uso do extrato de A. cantonensis na 

resposta inflamatória em modelo experimental de asma. 
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