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Cistos parasitários de Cysticercus fasciolares,

a forma larval da Taenia taeniaeformes, tem

sido descrito em ratos de laboratório e são

associados ao desenvolvimento de

fibrossarcomas hepáticos.

Introdução

Um roedor Rattus norvegicus, fêmea, dois

anos, foi encaminhado ao Setor de Patologia

da Escola de Veterinária da Universidade

Federal de Minas Gerais, com histórico de

tumor abdominal, dor, prostração e ausência

de defecação há dois dias.

Baseado nos achados macroscópicos e

histopatológicos, o diagnóstico de

fibrossarcoma hepático associado à

Cysticercus fasciolares foi estabelecido. Por

serem hospedeiros intermediários da Taenia

taeniaeformes, os ratos são susceptíveis ao

desenvolvimento de cistos hepáticos de

Cysticercus fasciolares e, consequentemente,

fibrossarcomas hepáticos. Suspeita-se que a

indução sarcomatosa possa estar associada a

reações inflamatórias crônicas.

Figura 1 (A). Nódulos brancos e firmes nos lobos

hepáticos (setas). (B). Superfície de corte do nódulo de

maior tamanho, com cisto central e uma larva pseudo-

segmentada, com escólex e pescoço (estrobila) (seta).

Descrição do Caso

Conclusões 

Resultados

Na necropsia, numerosos nódulos, brancos e

firmes, de 2,0 x 2,0 x 0,5 a 8,0 x 4,0 x 2,0 cm,

foram observadas em todos os lobos

hepáticos. Ao corte, o nódulo maior era

branco e, no seu centro, havia um cisto de 2,0

cm de diâmetro, que continha uma larva,

branco-amarelada, pseudo-segmentada, de 25

cm de comprimento, com escólex e pescoço

(estrobila), Figura 1 (A) e (B). Cistos

translúcidos, de 1,5 cm de diâmetro, com

larvas também foram observados no fígado.

Na microscopia, observou-se proliferação

neoplásica densamente celular, expansiva e

não encapsulada, constituída por células

fusiformes dispostas em feixes, com

citoplasma pouco distinto, escasso e

eosinofílico. Os núcleos eram poliédricos,

com cromatina condensada e nucléolos pouco

conspícuos. Havia áreas de mineralização,

hemorragia e necrose, com infiltrados de

neutrófilos, linfócitos, plasmócitos e

macrófagos em meio as células neoplásicas

Figura 2 (A) e (B). As larvas encistadas eram

revestidas por tegumento e apresentavam

fibras musculares transversais e longitudinais,

numerosos corpúsculos calcários no

parênquima esponjoso e ausência de cavidade

corpórea e sistema digestivo (compatível com
Cysticercus fasciolares) Figura 2 (C) e (D).

Figura 2 (A e B). Células neoplásicas fusiformes

dispostas em feixes. HE, 20 e 40x. (C). Larva encistada,

revestida por tegumento, com parênquima esponjoso

(seta), adjacente ao tecido hepático (asterisco) HE, 4x.

(D). Larva encistada com numerosos corpúsculos

calcários (setas), sem cavidade corpórea e sistema

digestivo HE, 4x.
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