
Leiomioma é uma neoplasia benigna de músculo liso. Tem

sido descrita em trato reprodutivo de codornas japonesas

como achado de necropsia e em estudos experimentais que

envolvem suplementação alimentar e distúrbios do trato

reprodutivo de humanos e codornizes.
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LEIOMIOMA EM APARELHO REPRODUTOR DE CODORNAS 
JAPONESAS (Coturnix coturnix japonica) – RELATOS DE 

CASOS

Trata-se de casos de leiomioma no trato reprodutor de

codornas japonesas.

Figura 2: Leiomioma no aparelho reprodutor de codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica). (A e

B) Proliferação neoplásica mesenquimal com padrão sólido e constituído de células neoplásicas

formando feixes em várias orientações. HE. (C e D) Proliferação neoplásica mesenquimal compatível

com leiomioma com células neoplásicas de coloração vermelha. Tricrômico de Masson, Barra (A e C) =

165 µm; Barra (B) = 32,9 µm; Barra (D) = 66 µm.
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Foi examinado no Laboratório de Patologia Animal Centro de

Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE) da Universidade

Federal do Espírito Santo (UFES), sete codornas oriundas de

experimentação (CEUA-UFES com protocolo nº 54/2016),

fêmeas, com peso corporal médio de 174,3 g, 540 dias de vida,

produtora de ovos para consumo e em fase final de postura,

fornecida pelo setor de avicultura do CCAE-UFES. A

alimentação era a base de milho e farelo de soja com níveis

nutricionais de aminoácidos, minerais, eletrólitos de acordo

com Rostagno et al. (2017) acrescido de anticoccidiano

salinomicina 0,03% na ração. A codorna foi eutanasiada,

submetida à necropsia e os tecidos coletados foram fixados

em formalina 10% tamponada, processados pelo método

rotineiro de inclusão em parafina e avaliados na microscopia

óptica.
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Durante o exame macroscópico foram observados

principalmente nódulos focais e multifocais aderidos à serosa

do oviduto, predominantemente brancacentos, com superfície

irregular que variavam de macios a firmes. O maior nódulo

descrito nas aves media 4,5x3,5 cm. À avaliação microscópica

dos nódulos, constatou-se proliferação neoplásica

mesenquimal expansiva com padrão sólido e constituído por

células alongadas formando feixes em várias orientações,

anisocitose discreta, citoplasma discreto e eosinofílico,

núcleos ovais a alongados, cromatina condensada,

anisocariose discreta e raras figuras de mitose. Na coloração

especial de Tricrômico de Masson, as células neoplásicas

apresentavam-se na coloração vermelha.

RESULTADOS

Figura 1: Leiomioma no aparelho reprodutor de codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica). (A e

B) Nódulos focais ou multifocais aderidos à serosa do oviduto, predominantemente brancacentos, com

superfície irregular que variavam de macios a firmes. O maior nódulo media 4,5x3,5 cm.


