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Caracterizar  in vitro e morfobiologicamente em modelo murino, o 
crescimento, a infectividade e virulência de quatro amostras de T. cruzi (229, 
798, 2118 e 2119) pertencentes a DTU TcVI, isoladas de pacientes chagásicos 
crônicos procedentes de uma importante área endêmica da DCh em Minas 
Gerais. 

A Doença de Chagas (DCh) tem como agente etiológico o protozoário 
hemoflagelado Trypanosoma cruzi que apresenta grande diversidade genética, 
que por sua vez está relacionada à diversidade biológica da espécie, tais como 
morfologia, virulência, patogenicidade, mortalidade e  susceptibilidade à 
drogas. Desta forma, este trabalho propôs avaliar as características de cepas de 
T. cruzi pertencentes à DTU TcVI. Tais amostras foram isoladas de pacientes 
chagásicos crônicos, residentes em Berilo, Vale do Jequitinhonha, MG. 

 

Introdução Em relação a curva de crescimento em meio acelular, a amostra que apresentou a 
maior área sob a curva (ASC) de crescimento em meio LIT foi a 2118 e a menor a 229 
(com diferença estatística entre elas). As amostras de maior crescimento (2118 e 798) 
apresentaram maior número de parasitos mais  tardiamente do que as de menor 
crescimento. 

 

Metaciclogênese in vitro 

As amostras 229 e 798 apresentaram taxas de metaciclogênese mais elevadas. As 
amostras 229 e 2118 apresentaram a maior (25,3%) e a menor (14,3%) taxa de 
diferenciação, respectivamente com diferença significativa. 

 

Infecção em células “Vero” 

 

A amostra 798 apresentou taxa de infectividade em células “Vero” praticamente 
constante ao longo das 72 horas de avaliação. Esta amostra infectou maior número de 
células (~50%) no tempo de 24h em relação às amostras 229, 2118 e 2119, que 
apresentaram taxas de infectividade inferiores (26,3%, 19,7% e 36%), respectivamente 
(Fig. 2).  

Já na comparação dos diferentes tempos em uma mesma amostra de T. cruzi, as cepas 
2118 e 2119, apresentaram diferença estatística na comparação dos tempos de 24 e 
72h pós infecção, como demonstrado na Fig. 2.  

 Caracterização  morfobiológica   

As quatro amostras de T. cruzi (229, 798, 2118 e 2119) avaliadas nesse trabalho 
não foram capazes de gerar parasitemia patente em modelo murino, mesmo 
após repetidas tentativas de inoculação, inclusive em animais 
imunossuprimidos, o que impossibilitou a realização dos experimentos de 
morfobiologia e resposta ao tratamento destas em camundongos.  

 

Perfil de crescimento em LIT 

Os perfis de crescimento das quatro amostras pertencentes a DTU TcVI em meio 
de cultura acelular (LIT) estão apresentados na Figura 1. 
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Figura 1: Curva de crescimento em meio acelular dos quatro amostras de Trypanosoma cruzi 
pertencentes ao genótipo TcVI.  

 

Figura 1: Curva de crescimento em meio acelular dos quatro isolados de Trypanosoma cruzi pertencentes ao genótipo TcVI.  

Figura 2: Comparação da taxa de infectividade entre as amostras de Trypanomosoma cruzi 229, 
798, 2118 e 2119 (TcVI) em células “Vero” até 72h. 

 

 Podemos concluir que as amostras de T. cruzi do genótipo TcVI isoladas de pacientes 
chagásicos crônicos, residentes em Berilo, Vale do Jequitinhonha, não foram capazes de 
infectar modelo murino, apresentam baixo crescimento e metaciclogênese em meio LIT 
e moderada a baixa infectividade em células “Vero”. 

 Os resultados indicam que a avaliação das propriedades biológicas in vitro, podem ser 
importantes frente a impossibilidade de infecção em modelos animais para se conhecer 
em parte a biologia de parasitos deste genótipo; 

 Não foram encontradas correlações entre as variáveis avaliadas nas diferentes 
condições de cultivo dos parasitos in vitro. 
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