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Introdução

O linfoma é uma neoplasia maligna de linfócitos, de ocorrência comum
entre cães e gatos, também presente na clínica de pets não convencionais,
podendo acometer diversas espécies de roedores, porém infrequente
entre porquinhos-da-índia. Pode ser classificado de acordo com sua
localização em multicêntrico, mediastinal, alimentar e extra-nodal, sendo a
forma multicêntrica a mais comum.

Relato de Caso

O presente trabalho, tem objetivo relatar o caso de um porquinho-da-índia,
macho, 5 anos, 1,12kg, encaminhado para atendimento com a queixa de
nódulos pelo corpo. Ao exame físico contatou-se que as estruturas
nodulares eram linfonodos, e que o paciente apresentava linfonodomegalia
axilar esquerda e inguinal direita, realizou-se citologia dos linfonodos e
solicitou-se hemograma e o exame de ultrassonografia abdominal. Ao
hemograma, observou-se presença de acentuada leucocitose com 17% de
linfoblastos.

Ao exame ultrassonográfico observou-se presença de alguns linfonodos
intra-abdominais de aspecto reativo, hipoecóicos e com aumento da
ecogenicidade peri-nodal, entre eles linfonodo esplênico e alguns
mesentéricos, além disso, observou-se esplenomegalia com ecotextura
esplênica de aspecto heterogêneo, tendendo a nodular, aspecto “chuva na
areia”. Baseado nos achados, levantou-se como principal diferencial
processo neoplásico infiltrativo, não se descartando lesões benignas, aliado
a linfonodopatia reativa/metastática.

Ao exame citológico obteve-se o diagnóstico de linfoma, e o paciente foi
submetido a linfonodectomia axilar e poplítea para envio histopatológico, e
posterior quimioterapia com Prednisolona e Lomustina. Após a cirurgia
houve aumento difuso dos linfonodos do paciente, porém, com instituição
da quimioterapia houve melhora dos achados e do quadro clínico.

O desenvolvimento de linfoma nesta espécie ocorre de forma espontânea,
porém alguns estudos o têm associado a infecções retrovirais, mas ainda
com papel no processo de carcinogênese não bem elucidado.

Apesar do exame citológico e histopatológico serem o padrão diagnóstico,
o exame de ultrassonografia é capaz de fornecer informações importantes
que levantem a suspeita de linfoma, como descrito no caso, as alterações
em parênquima esplênico associado a presença de linfonodos reativos
fomentam fortemente a presença de um processo sistêmico, sendo que
assim como em cães e gatos, ao esplenomegalia, associada ao aspecto
rendilhado ou micronodular do parênquima esplênico geram grande
presunção ao diferencial de linfoma, uma vez que por ser um processo
neoplásico de cunho infiltrativo e estimular a proliferação da polpa
esplênica linfóide, gera ao exame ultrassonográfico um padrão
heterogêneo, com formação de pequenos nódulos hipoecóicos pelo
parênquima, conhecido como padrão “chuva na areia” ou “favo de mel”.

Além disso, a visualização de linfonodos reativos com aumento da
ecogenicidade peri-nodal fortalecem o diferencial de processo metastático,
aumentando a probabilidade de um processo multicêntrico.

Conclusões

Mesmo não sendo alterações patognomônicas, e que processos benignos
sempre devam ser ponderados como diferenciais, o conjunto desses
achados criam forte possibilidade diagnóstica de linfoma, devendo ser
colocado como importante diferencial frente a esses achados.
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Discussão

Embora esteja entre as neoplasias hemolinfáticas mais comuns, há estudos
que ponderam que porquinhos-da-Índia demonstram mecanismos de
resistência ao desenvolvimento de linfomas, tanto pela presença de células
de Kurloff, linfócitos de ação semelhante às células Natural Killers, quanto
pela existência sérica nesta espécie da enzima L‐asparaginase, presente em
muitos protocolos quimioterápicos contra o linfoma.

Fonte: LADIV – HV/UFPR, 2021.

Figura 2. C e D – Imagens ultrassonográficas esplênicas, demonstrando
esplenomegalia e ecotextura esplênica heterogênea com padrão
micronodular. E e F – Imagens ultrassonográficos de linfonodos intra-
abdominais, hipoecóicos com reatividade peri-nodal.

Figura 1. A – Porquinho-da-Índia, macho, 5 anos. B – linfonodo axilar
esquerdo aumentado de tamanho, medindo 1x1x0,5cm.

Fonte: Wendt, F., 2021.
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