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HISTOPATOLOGIA

INTRODUÇÃO

O granuloma é uma resposta inflamatória crônica

constituída por aglomerados de células,

predominantemente macrófagos e linfócitos,

circundados por fibroblastos ou células epiteliais. Os

peixes não apresentam uma resposta inflamatória

aguda muito eficiente, podendo haver estímulos que

iniciem precocemente a resposta granulomatosa.

Francisella orientalis é uma bactéria gram-negativa

intracelular que causa granulomas principalmente o

baço e rins, e menos frequentemente no fígado.
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OBJETIVO

Caracterizar o mecanismo de formação dos

granulomas, estimulados experimentalmente pela

infecção com Francisella orientalis.

MATERIAIS E MÉTODOS

• 36 juvenis de tambaqui (Colossoma macropomun) ;

• Infecção com Francisella orientalis Fno 12;

• Seis aquários com seis peixes cada: controle, 1 dia

pós-infecção, 3 dias pós-infecção, 7 dias pós-

infecção, 14 dias pós-infecção, 21 dias pós-

infecção;

• Necropsia e coleta de fragmentos de fígado, baço,

rim cranial e caudal.

RESULTADOS

Os achados histopatológicos demonstraram a

dinâmica de formação de granuloma em tambaquis,

porém mais estudos são necessários para esclarecer

a natureza das células e os fatores que influenciam a

formação destes.

Dia 1: sem lesões.

Dia 3: aumento de celularidade e necrose no rim

cranial; esplenite fibrinonecrosante.

Dia 7: aumento de celularidade, necrose e granuloma

imaturo no rim cranial; esplenite fibrinonecrosante;

fígado com agregados linfoides, granuloma no rim

caudal.

Dia 14: granuloma no rim cranial, baço, rim caudal e

fígado; necrose hepática, esplenite fibrinonecrosante

Dia 21: granuloma no rim cranial, baço, fígado, rim

caudal.

CONCLUSÃO

Figura 1. Rim cranial com aumento de celularidade

intenso composto por linfocitos e histiócitos. HE.

Figura 2. Baço com áreas multifocais a

coalescentes de perda da arquitetura tecidual e

restos celulares associado a material eosinofílico

fibrilar intenso. HE.

Figura 3. Rim cranial com granuloma imaturo. HE.

Figura 4. Rim caudal com granuloma imaturo. HE.

Figura 5. Baço com granuloma imaturo. HE.

Figura 6. Fígado com granuloma imaturo. HE.
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