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Baixa patogenicidade para camundongos Swiss de Trypanosoma cruzi IV da 
Amazônia Ocidental Brasileira em relação ao Trypanosoma cruzi II do Sul do 
Brasil. 

RESUMO 

A heterogeneidade geográfica da doença de Chagas (DCh) é causada principalmente pela 

variação genética do agente etiológico Trypanosoma cruzi. A hipótese de trabalho é que a 

patogenicidade para camundongo varia de acordo com a linhagem genética do parasito. Para 

testar esta hipótese foram realizadas avaliações parasitológicas e histopatológicas de 

camundongos inoculados com T. cruzi IV (TcIV) do Estado do Amazonas e T. cruzi II (TcII) 

do Estado do Paraná, Brasil. Grupos de 10 camundongos Swiss foram inoculados com oito 

cepas TcIV obtidas de casos agudos (7) e triatomíneo Rhodnius robustus (1) do Amazonas e 

três cepas TcII obtidas de pacientes crônicos no Paraná. Foram avaliados o período pré-

patente (PPP), período patente (PP), pico máximo de parasitemia (Pmax), dia do pico de 

parasitemia (Dpmax), processo inflamatório e parasitismo tecidual na fase aguda. O TcIV foi 

menos virulento que TcII apresentando níveis significativamente (p<0,005) menores de 

parasitemia. Embora não tenham sido observadas diferenças estatísticas quanto ao parasitismo 

tecidual, camundongos infectados com TcIV apresentaram um número de processos 

inflamatórios significativamente (p <0,001) menor que TcII, corroborando com a hipótese de 

trabalho uma vez que o TcIV do Amazonas mostrou-se menos patogênico que o TcII do 

Paraná e com a menor gravidade da DCh na Região Amazônica. 
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Low pathogenicity for Swiss mice of Trypanosoma cruzi IV from Western 
Brazilian Amazon in relation to Trypanosoma cruzi II from Southern Brazil. 

ABSTRACT 

The geographical heterogeneity of Chagas disease (ChD) is mainly caused by genetic 

variability of the etiological agent Trypanosoma cruzi. Our hypothesis is that the 

pathogenicity for mice may vary with the genetic lineage of the parasite. To test the is 

hypothesis, parasitological and histopathological evaluations were performed in mice 

inoculated with T. cruzi IV (TcIV) of the Amazonas State in comparison with T. cruzi II 

(TcII) of the Paraná State, Brazil. Groups of 10 Swiss mice were inoculated with eight strains 

TcIV obtained from acute cases (7) and triatomine Rhodnius robustus (1) of Amazonas and 

three strains TcII obtained from chronic patients in Paraná. We evaluated the pre-patent 

period (PPP), patent period (PP), peak of parasitemia (Pmax), day of peak of parasitemia 

(Dpmax), inflammatory process and tissue parasitism in the acute phase. TcIV was less 

virulent than TcII presenting parasitemia levels significantly (p<0.005) lower. Although no 

statistical differences regarding tissue parasitism, mice infected with TcIV displayed a 

number of inflammatory processes significantly (p<0.001) lower than TcII, supporting the 

working hypothesis since TcIV from Amazon was less pathogenic than the TcII from Paraná 

and agreeing with lower severity of the ChD in theAmazon region. 
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