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Linfomas têm sido esporadicamente descritos

em grandes felídeos selvagens cativos ao redor do

mundo, aparentando predisposição em leões

(Panthera leo) e tigres (P. tigris). À vista disso, o

objetivo deste resumo é descrever um caso de

linfoma esplênico primário em um tigre-de-

bengala.

Introdução

Relato do caso

Um tigre-de-bengala, macho, de 18 anos de

idade, proveniente de um mantenedouro,

apresentou emagrecimento. Foi encontrado morto

no recinto e submetido à necropsia. Fragmentos de

tecido foram colhidos, fixados em solução de

formol tamponado a 10%, processados e corados

pela hematoxilina e eosina (HE). Foi realizada

imuno-histoquímica (IHQ) para identificação dos

antígenos de linfócitos T e B.

Resultados

À necropsia havia caquexia do cadáver (Fig.

1A). As mucosas visíveis (Fig. 1B), a gordura, o

periósteo e a íntima vascular estavam ictéricos. O

baço era difusa e acentuadamente aumentado (Fig.

2A), com superfície de corte vermelha e protraída

da cápsula. O fígado estava difusamente

acastanhado (Fig. 2B) e os linfonodos hepáticos

levemente aumentados. Na histopatologia, o

parênquima esplênico foi substituído por um manto

de linfócitos neoplásicos que, no fígado,

distendiam os sinusoides (Fig. 3A). Esses

linfócitos eram grandes, com pouco citoplasma e

tinham núcleos redondos, centrais e constituídos

por cromatina frouxa. Os nucléolos eram únicos e

variavelmente evidentes (Fig. 3B). Macrófagos

com corpúsculos linfogranulares foram vistos por

entre a população neoplásica (Fig. 3C). Na IHQ, os

linfócitos neoplásicos foram positivos para CD20

(Fig. 3D) e negativos para CD3. Com base nesses

aspectos, e segundo critérios da OMS para

classificação de tumores linfoides, esse neoplasma

foi diagnosticado como linfoma difuso de grandes

células B, tipo imunoblástico.

Com base nos achados, o diagnóstico de

linfoma esplênico primário com metástases para

fígado e linfonodos regionais foi estabelecido. Do

nosso conhecimento, esse é o primeiro registro de

linfoma em um tigre no Brasil.

Conclusões

Figura 1. Achados macroscópicos em um tigre-de-bengala

com linfoma esplênico, difuso de grandes células B, tipo

imunoblástico. A. Notava-se caquexia do cadáver. B. A

mucosa oral estava acentuadamente ictérica.

Figura 3. Achados microscópicos em um tigre-de-bengala

com linfoma esplênico, difuso de grandes células B, tipo

imunoblástico. A. Fígado; grande quantidade de linfócitos

neoplásicos distendia os sinusoides. Hematoxilina e Eosina

(HE). Obj.20. B. Baço; parênquima substituído por

linfócitos neoplásicos dispostos em manto. Os linfócitos

eram grandes e com pouco citoplasma, tinham núcleos

redondos, centrais e constituídos por cromatina frouxa,

incluindo nucléolos únicos. HE. Obj.40. C. Baço;

macrófagos com corpúsculos apoptóticos, entremeados aos

linfócitos neoplásicos. Em menor aumento, configuravam

ao tecido um padrão tipo “céu estrelado”. HE. Obj.40. D.

Fígado; população neoplásica evidenciou intensa e difusa

imunomarcação citoplasmática positiva para CD20,

confirmando sua origem B. Imuno-histoquímica. Obj.40.
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Figura 2. Achados macroscópicos em um tigre-de-bengala

com linfoma esplênico, difuso de grandes células B, tipo

imunoblástico. A. Havia esplenomegalia difusa acentuada.

B. O fígado estava acastanhado, incluindo um tracejado

multifocal vermelho-escuro.
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