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A Doença Policística Hepática (DPH) é

uma condição caracterizada por

múltiplos cistos hepaticos, de origem

congênita ou adquirida. É observada de

forma incidental em hamsters idosos e

geralmente, causas congênitas estão

relacionadas, como a falha na fusão dos

ductos intra e interlobulares ou no

desaparecimento de ductos biliares

excessivos1

Um hamster sírio (Mesocricetus aurate),

fêmea, com 2,5 anos de idade foi atendido

com dificuldade de locomoção e aumento

de volume e desconforto abdominal com

evolução de três meses. Em decorrência

da suspeita de neoplasia hepatica, optou-

se pela eutanásia do paciente.
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A DPH é considerada uma lesão

incidental em hasmters idosos2, porem no

presente caso estava relacionada a causa

morte e sinais clínicos. Ressalta-se a

importância do exame histopatológico

para a diferenciação de processos

neoplásicos.

Relato de Caso

Considerações Finais

Resultados
Na necropsia o fígado apresentava

superfície capsular irregular e leve

palidez. Havia múltiplas estruturas

císticas de até 2cm de diâmetro, que ao

corte fluíam conteúdo translúcido,

alternado a nódulos amarronzados,

flutuantes, de 3cm de diâmetro que ao

corte fluíam líquido enegrecido (Figura

1). Microscopicamente, entremeado o

tecido hepático íntegro, observou-se

dilatações cisticas revestidas por uma

monocamada de células epiteliais

cuboides a poligonais (Figura 2). Entre

essas havia necrose e fibrose do tecido

hepático e hiperplasia de ductos biliares.

Os achados foram compatíveis com DPH.

Figura 1. Fígado, Mesocricetus aurate, 2,5 anos, fêmea.

Observa-se presença de estruturas císticas de até 2cm.

Figura 2. Fígado, Mesocricetus aurate, 2,5 anos, fêmea.

Nota-se múltiplas estruturas císticas revestidas por uma

monocamada de células epiteliais (setas pretas), com

presença de tecido hepático íntegro associado (asterisco)

a hiperplasia de ductos biliares (cabeça de seta) (HE, obj.

14x).
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