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Streptococcus agalactiae é uma bactéria

gram-positiva, agente da estreptococose

em tilápias, com importância em saúde

única e segurança alimentar, por

acometer humanos1. Os sinais clínicos

incluem opacidade ocular, exoftalmia e

natação errática2. O objetivo do trabalho

foi avaliar a evolução das lesões

histopatológicas agudas da infecção por

S. agalactiae sorotipo Ib tilápias do Nilo.

Introdução

Juvenis de tilápia (n=55) foram

desafiados via intraperitoneal com uma

cepa isolada de um surto natural ocorrido

em piscicultura brasileira. Amostras de

órgãos (globo ocular, encéfalo, baço e

fígado) foram coletadas em 11 tempos

diferentes entre uma hora e sete dias pós

infecção para avaliação histopatológica.
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Figura 1: Tilápia do Nilo. A) Globo ocular. Espessamento

acentuado da íris (*) e esclera (seta) devido à infiltração de

células infamatórias. H&E, 10x. B) Fígado. Diminuição do

glicogênio em hepatócitos. H&E, 40x. C) Encéfalo.

Espessamento acentuado das leptomeninges por infiltrado

inflamatório (seta) H&E, 10x. D) Expansão das bainhas

periarteriolares de macrófagos (áreas claras). H&E, 10x.

A infecção via intraperitoneal por S.

agalactiae sorotipo IB em tilápias é rápida

e induz alteração inflamatória aguda

multissistêmica com lesões mais evidentes

no globo ocular e no encéfalo, que pioram

progressivamente.
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Em globo ocular, alterações iniciaram-se

9h da exposição, muito graves após 96h,

principalmente com infiltrado de

eosinófilos (ℰ) linfócitos (ℒ) e

macrófagos (ℳ) em íris (Figura 1A) e

glândula coroidal. No fígado houve

diminuição gradativa do glicogênio em

hepatócitos (Figura 1B), e a partir de 48h

acúmulo perivascular de ℰ, ℒ e ℳ. No

encéfalo as lesões iniciaram-se às 3h com

discreta infiltração de ℰ nas

leptomeninges, seguida por ℒ e ℳ.

Às 96h, nos peixes que sobreviveram,

meningite granulomatosa e acometimento

encefálico por extensão aos 7 dias (Figura

1C). Em baço, a partir de 6h iniciou-se a

expansão da bainha periarteriolar de ℳ

(Figura 1D), às 12h observavam-se

bactérias no interior do citoplasma dos ℳ,

ambos até 72h, quando diminuíram

paulatinamente.
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