
Figura 3: Cortes transversais de diferentes tecidos. A: observe

a infiltração de células tumorais verde-oliva nos espaços

intervertebrais. HE, 4x, barra: 200 µm. B: áreas de necrose

multifocais e agregado de células com pigmento cristaloide

verde-oliva. HE, 10x, barra: 100 µm. C: vértebras sob luz

polarizada. HE, 4x, barra: 200 µm. D: rim caudal sob luz

polarizada. HE, 40x, barra: 25 µm.
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A neoplasia de células pigmentares em peixes é

denominada cromatoforoma, sendo

subclassificada em melanoforoma e

iridoforoma. Iridoforomas geralmente são

tumores localizados, raramente infiltrando na

musculatura esquelética (RAHMATI-HOLA-

SOO et al., 2019) ou gerando metástase em

órgãos internos. Em peixes ornamentais esses

tumores são raramente relatados, principalmente

naquelas espécies de pouco valor de mercado.

Com o aumento na preocupação do bem-estar

animal, a busca por serviços veterinários para

essa espécie tem aumentado, assim como o

interesse de suas afecções para o

desenvolvimento de protocolos de tratamento e

medidas profiláticas.

Introdução

Um betta macho azul adulto, mantido sob

condições estáveis há seis meses, apresentou

exoftalmia bilateral com piora do estado geral

após quatro meses da aquisição. Clinicamente,

verificou-se ascite, escamas eriçadas, corrosão

das nadadeiras, exceto peitorais, nódulos

irregulares acinzentados na região do pedúnculo

caudal (Fig. 1), desvio do eixo axial, aumento do

batimento opercular, dificuldades de equilíbrio,

de flutuabilidade e de natação, com paralisia do

terço final do tronco. Animal foi submetido a

eutanásia e necropsia.
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Figura 1: Peixe-betta ante-mortem apresentando exacerbada

exoftalmia bilateral, escamas eriçadas e nódulos irregulares na

região do pedúnculo caudal (setas brancas).

As características descritas são condizentes com

um caso incomum de iridoforoma maligno multi-

cêntrico disseminado em cavidade celomática e

musculatura de peixe-betta. No presente relato, o

iridoforoma mostrou-se altamente agressivo, com

invasão disseminada em todos os órgãos, com

exceção do cérebro e brânquias.
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Resultados e Discussão

Figura 2: Corte transversal do olho esquerdo. (A) Evidente

infiltrado de células tumorais com perda da estrutura normal

do tecido e células com pigmentos cristaloides verde-oliva que

exibem refringência prateada sob luz polarizada (B). HE, 4x.

Barra: 200 µm.

Na microscopia, verificaram-se agregados

celulares com pigmentos cristaloides verde-

oliva nos tecidos afetados (Figs. 2 e 3) o que

respalda a origem do tumor dos iridóforos, além

da refringência prateada sob luz polarizada.


