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Dentre as neoplasias que acometem ratos, o

linfoma é considerado raro, diferentemente

de camundongos e hamsters cuja doença é

bem descrita. Apresentação mediastinal de

linfoma de grandes células B e

linfoblástico são descritos nos ratos, mas de

etiologia incerta (espontâneo ou induzida

por retrovírus). O objetivo desse trabalho é

descrever um caso de linfoma mediastínico

em um Rattus norvegicus

Esse resumo descreve um caso de linfoma

de alto grau- mediastinal em rato e deve ser

considerado diagnóstico diferencial na

espécie.

Figura. 1A) Rata: na cavidade torácica hidrotórax

severo, atelectasia pulmonar e neoformação na base

cardíaca. O fígado apresenta-se difusamente aumentado,

com evidenciação do padrão lobular (nóz moscada).
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CONCLUSÃO

Uma rata (Rattus norvegicus), de 1 ano de

idade, mantido como pet, apresentou

dispneia severa aguda irresponsiva a

tratamento medicamentoso e de suporte,

posteriormente evoluiu para óbito em 2 dias

de curso clínico em internação hospitalar.

Foi realizado exame de necropsia,

histopatológico e imuno-histoquímica

(CD3, CD20, CD79α e CD56).

RESULTADOS

À abertura da cavidade torácica hidrotórax

severo, atelectasia pulmonar compressiva e

hepatomegalia (Fig1A). Em base cardíaca

neoformação de 2 cm de diâmetro de

consistência firme, superfície irregular e

coloração difusa e homogeneamente branca

(Fig1B). Histologicamente, dissecando os

cardiomiócitos e ao redor de brônquios e

vasos sanguíneos, linfócitos neoplásicos

grandes (Fig 1C). Na imuno-histoquímica

houve imunomarcação membranar e

citoplasmática multifocal moderada para

CD79α (Fig 1C detalhe).

Figura. 1B) Rata: na base cardíaca neoformação de 2

cm de diâmetro de superfície irregular e coloração

difusa e homogeneamente branca

Figura. 1C) Rat: nota-se proliferação neoplásica de

linfócitos grandes No detalhe imunomarcação para

CD79α.


