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Leiomiossarcomas são neoplasias malignas de

músculo liso e podem acometer diversos

órgãos1. São raros fora do trato genital

feminino2.

Introdução

Cabra Saanen, 12 anos, terço-final da

gestação e histórico de prostração e edema

períneo e membro posterior direito. Na

ultrassonografia hepática, havia perda da

arquitetura e formações sugestivas de

neoplasia. Foi realizada a eutanásia, seguida

da necropsia e análise microscópica em HE,

Tricrômico de Masson e imuno-histoquímica

(IHQ) anti-vimentina e anti-pancitoqueratina.
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O padrão microscópico, histoquímico e

imuno-histoquímico da neoplasia confirma o

diagnóstico de Leiomiossarcoma hepático,

neoplasia de rara descrição em caprinos.
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Resultados

Na macroscopia a massa era difusa, branca a

enegrecida, firme, multilobular e medindo

33x38x17 cm (10,6 kg) (Fig. 1).

Havia ainda acentuado pleomorfismo,

anisocitose e anisocariose (Fig. 2A) e média

de sete figuras de mitoses típicas e atípicas

por campo (aumento de 400x). As técnicas

especiais demonstraram que o tecido

neoplásico era composto por células

musculares, sendo positivado pelo

Tricrômico de Masson (Fig. 2B) e IHQ anti-

vimentina (Fig. 2C), e negativo para

epitelial, na IHQ anti-pancitoqueratina.
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Fig. 2: Leiomiossarcoma hepático caprino. (A) Proliferação

neoplásica de células fusiformes a poligonais, acentuado

pleomorfismo, anisocitose e anisocariose HE, Bar: 17µm. (B)

Citoplasma de células neoplásicas vermelhos. Tricrômico de

Masson, Bar: 32µm (C) Imunomarcação anti-vimentina, Bar:

32µm.

Fig. 1: Leiomiossarcoma hepático. Massa branca a enegrecida,

difusa, irregular e com áreas císticas.

Na microscopia, havia substituição tecidual

por proliferação neoplásica mesenquimal,

em padrão difuso e arranjadas em feixes e

sustentadas por moderado estroma

conjuntivo, mal demarcado. As células eram

fusiformes a poligonais com citoplasma

moderado, eosinofílico e limites indistintos;

Os núcleos eram ovais, centrais e com

cromatina grosseira e nucléolos por vezes

evidentes.


