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Adenocarcinoma apócrino de saco anal

(ACASA) é a neoplasia perianal maligna

mais comum em cães, corresponde a 2%

de todas as neoplasias cutâneas e 17 %

das perianais. Não há predisposição

sexual e apresenta maior incidência em

Dachshund, Cocker Spaniel e Pastor

Alemão, geralmente entre 7-12 anos de

idade. Histologicamente, observam-se

três padrões: sólidos, roseta e tubular,

embora, a maioria apresente padrão

bimórfico. São infiltrativos, com taxa de

46 a 96% de metástase para os

linfonodos regionais (sublombar, ilíaco e

sacral). Expressam citoqueratina,

sinaptofisina e cromagranina, que pode

ser variável. O objetivo deste resumo foi

descrever achados morfológicos e

imuno-histoquímicos de um ACASA

metastático em canino.

Introdução

Foi recebido para análise histopatológica,

um fragmento incisional de linfonodo

ilíaco, de um canino, macho, sem raça

definida, 5 anos de idade, com histórico

de neoplasia em ramificação de aorta

ilíaca, de aproximadamente 10cm, bem

irrigada e firme. O material foi clivado,

processado e corado rotineiramente, após

encaminhado para análise imuno-

histoquímica.
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Os achados histopatológicos de proliferação

epitelial sólida com rosetas associados aos

perfil imuno-histoquímico favorecem o

diagnóstico de ACASA metastático.
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Macroscopicamente, o linfonodo media

1,1x0,6x0,3cm, era homogêneo, cinza e

macio, ao corte. À avaliação

histopatológica demostrou perda total de

arquitetura, por neoplasia epitelial

indiferenciada, pobremente delimitada,

não encapsulada, de padrão sólido, com

raras rosetas e delgado estroma

fibrovascular. As células variaram de

cúbicas a arredondadas, com citoplasma

moderado a amplo,

Figura 1. Adenocarcinoma metastático de glândula apócrina

do saco anal, cão, macho, SRD, 5 anos. A – Neoplasia

epitelial pouco diferenciada sustentada por delgado estroma

fibrovascular (10X, HE). B – Maior aumento, formação de

rosetas com citoplasma moderado eosinofílico e núcleos

redondos de cromatina frouxa e nuclélos evidentes (40X,

HE). C – Mitoses típicas e atípicas (setas) (40X, HE). D –

Grupo de células epiteliais de citoplasma amplo vacuolizado

(seta) (40X, HE).

eosinofílico, de limites pouco precisos. Os

núcleos eram redondos, de cromatina

frouxa, com um nucléolo proeminente

(Fig. 1A e B). Pleomorfismo, anisocitose e

anisocariose moderados, com quatro

figuras de mitoses por campo na objetiva

de maior aumento, sendo uma atípica (Fig.

1C). Observam-se áreas multifocais com

células individualizadas ou em grupos de

citoplasma amplo vacuolizado (Fig. 1D).

No perfil imuno-histoquímico as células

neoplásicas expressaram AE1AE3, CK88

e sinaptofisina e foram negativas para

CK5, CA125 e cromogranina.
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