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Micetomas são nódulos granulomatosos

ou piogranulomatosos, normalmente

restrito ao subcutâneo, formando fístulas

contendo grãos ou grânulos. Esses grãos

podem ser de origem bacteriana

(actinomicetomas) e fungos

(eumicetomas). A forma fúngica

raramente ocasiona doença em cães e

gatos imunocompetentes, principalmente,

em órgãos abdominais. Há uma variedade

de agentes fúngicos, oportunistas,

geofílicos e saprofíticos, endêmicos em

países tropicais e subtropicais, e que são

adquiridos a partir de lesões traumáticas.

Nos micetomas eumicóticos os grãos

podem ser preto, nos fungos

pigmentados, ou branco, quando não

pigmentados. A utilização morfológica

dos fungos nos tecidos, são insuficientes

para classificá-los em nível de gênero ou

espécie, contudo permite agrupá-los

clinicamente em categorias como feo-

hifomicose (hifas ou leveduras

pigmentadas), hialo-hifomicose (hifas

não pigmentadas) e eumicetoma. Diante

disso, o objetivo deste resumo foi

descrever as características morfológicas

de um raro caso de micetoma eumicótico

esplênico canino.

Introdução

Foi encaminhado ao laboratório um baço

inteiro, em formalina 10%, de uma

cadela, Sem Raça Definida, de 4 anos,

com histórico de tumor.

Macroscopicamente, medindo

18,0x10,2x8,1cm, com nódulo, elevado,

de aproximadamente 9 cm de diâmetro,

que ao corte, era cístico contendo

material preto e friável (Fig.1A). Este foi

clivado e encaminhado para

processamento e coloração de rotina. Herbert J, Chonga D, Spielmana D, Krockenbergera M, Wildnera J,

Bishop R. Unusual presentation and urinary tract obstruction due to

disseminated intra-abdominal eumycetomas caused by Curvularia species

in a dog. Medical Mycology Case Reports. 2019; 26:28–31.

Com base nas características morfológicas,

de pigmentação, diâmetro de hifas,

frequência de septo e distribuição no tecido,

foi possível categorizar a lesão em

eumicetoma esplênico.
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Histologicamente, baço com perda e

substituição parcial de arquitetura por área

focalmente extensa nodular, bem delimitada

por cápsula tecido conjuntivo. No interior

com macrófagos epitelioides, neutrófilos

degenerados e material necróticos com restos

de células, delimitando agregados de hifas

septadas, 5-20 micrômetro de largura, com

paredes não paralelas e marrons e,

ocasionalmente estruturas vesiculosas (Fig.

1B e 1C), positivas na coloração por ácido

periódico de Schiff (Fig 1D).

Figura 1. Micetoma eumicótico esplênico, Canina,

Fêmea, SRD, 4 anos. A) Baço, seccionado, apresentando

nódulo bem delimitado, por tecido esbranquiçado

contendo material granular preto. B) Microscopicamente,

observam-se agregados de hifas amarronzado (10x, HE).

C) Maior aumento o agregado de hifas pigmentas

delimitadas por infiltrado inflamatório (40x, HE). D)

Maior aumento o agregado de hifas pigmentas delimitadas

por infiltrado inflamatório (40x, PAS).

Resultados e Discussão


