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INTRODUÇÃO E RELATO DE CASO

Um canino de 9 anos de idade, Golden Retriever, com histórico de monorquidismo e
castrado aos 10 meses foi atendido com queixa de prostração e inapetência. Foi realizada
ecografia abdominal e detectada ruptura esplênica com presença de líquido livre na cavidade
abdominal. Paciente foi submetido à realização de exames pré-operatórios e laparotomia de
emergência, seguindo de análise histopatológica.

A fusão esplenogonadal associada a diagnósticos de neoplasias em ambos os órgãos (baço e
testículo) é uma anormalidade de difícil identificação pré-operatória, e até mesmo em humanos
é identificada como rara.

RESULTADOS 

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

Durante laparotomia foi observada estrutura testicular em fusão com área de polo caudal
do baço. À análise histopatológica de baço havia proliferação neoplásica de células endoteliais
com organização celular em espaços vasculares de diferentes tamanhos. As células exibem
formato fusiforme, citoplasma eosinofílico indelimitado, núcleos ovalados, nucléolos
inconspícuos e cromatina heterogênea. Pleomorfismo celular, moderado, e a contagem
mitótica, média 1-2 figuras de mitose / campo de grande aumento histológico (obj 400x). Na
análise testicular, proliferação neoplásica difusa de células germinativas. Não foram
observadas metástases, e a área de fusão apresentava intensa fibrose. A análise
histopatológica foi possível ao diagnóstico de fusão esplenogonadal associados à
hemangiossarcoma esplênico e seminoma testicular.
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Figura 1. (A) Estrutura testicular em fusão com área de polo caudal do baço. (B): Área de transição histológica de cápsula esplênica e neoplasia testicular. H&E.
OBJ, 100x. (C) Testículo. Seminoma. Proliferação de células germinativas. H&E. Obj, 100X. (D) Baço. Hemangiossarcoma. Proliferação neoplásica de células
endoteliais com organização celular em espaços vasculares de diferentes tamanhos. H&E. Obj, 100X. (E) Baço. Hemangiossarcoma. As células exibem formato
fusiforme, citoplasma eosinofílico indelimitado, núcleos ovalados, nucléolos inconspícuos e cromatina heterogênea. Pleomorfismo celular, moderado, e a
contagem mitótica, média 1-2 figuras de mitose / campo de grande aumento histológico. H&E. Obj, 400X.(D) Baço. Hemangiossarcoma. Proliferação neoplásica
de células endoteliais com organização celular em espaços vasculares de diferentes tamanhos. H&E. Obj, 100X. (F) Baço. Hemangiossarcoma esplênico.
Formação de espaços vasculares de diferente tamanhos. H&E. Obj, 400X.


