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Caracterização histopatológica e imuno-histoquímica da pneumonia causada 

pela co-infecção por Pasteurella multocida e Mycoplasma hyopneumoniae em suínos

Histopathological and Immunohistochemical Characterization of Pneumonia Caused by Co-infection 
between Pasteurella multocida and Mycoplasma hyopneumoniae in Swine

Karine Ludwig Takeuti1, Tatiane Terumi Negrão Watanabe2, Luiza Amaral de Castro3, 

David Driemeier4 & David Emilio Santos Neves de Barcellos1

ABSTRACT

Background: The infection with Mycoplasma (M.) hyopneumoniae is a major cause of pneumonia in pigs worldwide, but the 
interaction between M. hyopneumoniae and Pasteurella (P.) multocida has been described with low frequency and histopathologi-
cal characteristics of this association have not been described. In Brazil this interaction is considered very important and is found 
in most cases of pigs with pneumonia and pleuritis at slaughter. The objective of this work was to examine 41 samples of swine 
lungs collected at slaughter, from which P. multocida had been isolated and to study the co-infection with M. hyopneumoniae by 
histopathology and immunohistochemistry (IHC).
Materials, Methods & Results: Among lung tissue samples obtained from necropsy in swine with clinical signs of pneumonia, 
41 that had shown positive results on bacteriological examination for P. multocida were selected. The histopathological fi ndings 
of bronchopneumonia were classifi ed in different degrees according to the extension of the lesion as follow: absent (0), mild (+), 
moderate (+ +) and severe (+ + +). Hyperplasia of bronchial and bronchiolar epithelium was classifi ed as absent (0) and present 
(+). The bronchus associated lymphoid tissue (BALT) hyperplasia lesions were classifi ed as absent (0), (+) when the peribronchial 
and peribronchiolar lymphocytic infi ltrate were discrete, (+ +) when the peribronchial and peribronchiolar lymphocytic infi ltrate 
was moderate and/or the presence of a few lymphoid nodules; (+ + +) highest amount of lymphoid nodules, and (+ + ++) when a 
large amount of lymphoid nodules compressing the bronchi and bronchioles were observed. All samples were submitted to IHC 
technique for M. hyopneumoniae p-36 protein. The main fi ndings in histological examination were BALT hyperplasia (97.6%), 
purulent bronchopneumonia (92.7%) and bronchial and bronchiolar epithelial hyperplasia (51.2%). BALT hyperplasia was mild 
(+) in 43.9%; moderate (++) in 31.7%; accentuated (+++) in 12.2%; accentuated with bronchium and bronchiole obstruction 
(++++) in 9.8% and absent (-) in 2.4%. The classifi cation of purulent bronchopneumonia was moderate (++) in 36.6%; ac-
centuated (+++) in 34.1%; mild (+) in 22.0% and absentee (-) in 7.3%. Lesions compatible with a combined infection between 
P. multocida and M. hyopneumoniae were found in 97.6% of the samples by histopathology and in 61.0% by IHC.
Discussion: There was a high frequency of lesions consistent with infection by M. hyopneumoniae in samples of lungs from 
which P. multocida was isolated, being detected at the same time by histopathology in 97.6% of samples, and 61% by IHC. How-
ever, 15 samples (39.0%) had microscopic lesions of BALT hyperplasia in different degrees and/or epithelial hyperplasia with 
no labeling in IHC M. hyopneumoniae. This could be due to the absence of the agent in chronic infections. On histopathological 
examination, the presence of BALT hyperplasia is considered very suggestive of infection with M. hyopneumoniae. In the study 
only one lung (2.3%) did not have this injury, and did not show labeling in IHC. Among  samples positive for P. multocida in 
bacteriological examination, only three showed no lesion suggestive of the infection with the agent in histopathology, which 
could be due to a recent bacterial infection or its presence as a commensal in the lungs. Collectively, bacteriological examination, 
histopathology and IHC confi rmed the co-infection between M. hyopneumoniae and P. multocida in 97.2% of pneumonic lungs 
analyzed, suggesting the importance of the relationship between the agents in Brazil. Moreover, it was possible to determine the 
histopathological and immunohistochemical characteristics of the association between both bacteria.

Keywords: swine, pneumonia, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae.
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INTRODUÇÃO

Pasteurella (P.) multocida causa a pasteurelose 
pulmonar dos suínos, sendo necessária a interação com 
outros agentes para causar pneumonia [11]. Entretanto, 
existem evidências de que possa atuar como patógeno 
primário, pois em suínos SPF (Specifi c Pathogen Free) 
inoculados experimentalmente, um determinado iso-
lado da bactéria foi capaz de causar lesões de pleurite 
e pericardite [8]. Mycoplasma (M.) hyopneumoniae, 
agente da pneumonia enzoótica suína, é um patógeno 
primário que predispõe a infecções secundárias, prin-
cipalmente com P. multocida [7]. A relação entre os 
dois agentes é explicada pelo efeito imunodepressor 
exercido pelo Mycoplasma devido à necrose do epitélio 
do trato respiratório e ciliostase, além da modulação 
do sistema imune [7].

Apesar de estudos anteriores terem comprova-
do que a infecção com M. hyopneumoniae seja uma das 
principais causas de pneumonia em suínos em todo o 
mundo [2,5,9,14], a interação entre M. hyopneumoniae 
e P. multocida tem sido descrita com baixa frequência 
e as características histopatológicas desta associação 
ainda não foram descritas. A infecção associada com os 
dois agentes é considerada muito importante no Brasil 
e corresponde à maioria dos casos de condenações de 
suínos com pleurite e pneumonia no abate [4,7,15].  

O objetivo do presente estudo foi esclarecer 
aspectos da interação entre as infecções por P. multoci-
da e M. hyopneumoniae através do exame de amostras 
de pulmão de suínos de abate, procurando associar o 
isolamento bacteriológico de P. multocida com lesões 
histológicas e imuno-histoquímica (IHQ) para detecção 
de M. hyopneumoniae. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Entre amostras de tecidos pulmonares obtidos 
a partir de necropsias de rotina realizadas na Faculdade 
de Veterinária da UFRGS em animais com sinais clíni-
cos de pneumonia, foram selecionadas 41 que haviam 
mostrado positividade no exame bacteriológico para 
P. multocida. O isolamento da bactéria nestas amostras 
foi realizado pela semeadura de secreções bronquiais 
em ágar sangue ovino a 5% e ágar Mac Conkey e 
incubadas a 37oC por 24 a 48 h. Amostras do pulmão 
foram fl ambadas com álcool 70°GL e, com o auxílio 
de bisturi, foi realizada incisão para expor a superfície 
de corte onde o material foi coletado com alça de pla-
tina e semeado. Após incubação, as colônias suspeitas 

foram repicadas em ágar sangue ovino para a análise 
fenotípica e caracterização bioquímica, usando testes 
sugeridos por Barrow & Feltham [3].

As amostras para histopatologia permaneceram 
em formol 10% por um período mínimo de 72 h antes 
de se realizar as desidratações correspondentes em 
álcool a 50% (três lavagens) e álcool a 70%. Secções 
menores foram embebidas em parafi na e subsequen-
temente moldados em blocos de parafi na. A seguir, 
cortes histológicos de 3-5 µm foram corados pela 
hematoxilina-eosina (HE), como descrito por Allen [1].

Os achados de broncopneumonia foram clas-
sifi cados em diferentes graus dependendo da extensão 
da lesão no pulmão analisado: ausente (0), discreta (+), 
moderada (++) e acentuada (+++). A hiperplasia de epi-
télio bronquial e bronquiolar foi classifi cada em ausente 
(0) e presente (+). As lesões de hiperplasia do BALT 
(tecido linfoide associado aos brônquios) foram clas-
sifi cadas conforme Ross [13]: ausente (0), (+) quando 
o infi ltrado linfocitário peribronquial e peribronquiolar 
eram discretos; (++) quando o infi ltrado linfocitário 
peribronquial e peribronquiolar moderado e/ou presença 
de poucos nódulos linfoides; (+++) maior quantidade de 
nódulos linfoides; e (++++) em que grande quantidade 
de nódulos linfoides comprimindo a luz de brônquios e 
bronquíolos eram observados.

Todas as amostras foram submetidas à técnica 
de IHQ para M. hyopneumoniae para a proteína p-36 
localizada nos cílios das células epiteliais bronquiais 
e bronquiolares. Para os exames de IHQ realizou-se a 
desparafi nização dos cortes histológicos utilizando-se 
xilol. Em seguida os cortes foram hidratados em solu-
ções alcoólicas de 90%, 80% e 70%. As recuperações 
antigênicas foram realizadas através da incubação das 
lâminas em protease XIV1 por 15 min à temperatura 
ambiente, seguidas de tampão citrato, pH 6,0, em forno 
micro-ondas por 5 min. O bloqueio das reações ines-
pecífi cas foi realizado com Protein Block2 por 7 min 
a temperatura ambiente. O anticorpo policlonal anti 
p-36 foi aplicado nos cortes histológicos na diluição 
de 1:200 por 2 h a 37ºC. Após esta fase, os cortes his-
tológicos foram incubados com anticorpo secundário 
biotinilado ligado a estreptavidina-peroxidase3 durante 
um período total de 40 min. A revelação da IHQ foi 
realizada através da coloração das amostras com 
3-amino-9-etilcarbazol (AEC) por 3 min e a contra co-
loração utilizada foi com a hematoxilina de Mayer por 
5 min. Controles negativos e positivos foram utilizados.
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RESULTADOS

A frequência das principais lesões histopatoló-
gicas encontradas foi (Tabela 1): hiperplasia de BALT 
(97,6%), seguido de broncopneumonia purulenta 
(92,7%) (Figura 1) e hiperplasia de epitélio bronquial 
e bronquiolar (51,2%) (Figura 1). As lesões de hiper-
plasia do BALT mais frequentes foram: discreta (+): 
43,9% (Figura 2A); moderada (++): 31,7% (Figura 
2B); acentuada (+++): 12,2% (Figura 2C); acentuada 
com obstrução de brônquios e bronquíolos (++++): 
9,8% (Figura 2D) e ausente (0): 2,4%. Na classifi cação 

das lesões de broncopneumonia purulenta prevalece-
ram os graus moderado (++): 36,6%; acentuado (+++): 
34,1%; discreta (+): 22,0% e ausente (0): 7,3%.

Apesar de que P. multocida tivesse sido isolada 
em todas as amostras de pulmão, em três não foram en-
contradas no exame histopatológico lesões sugestivas 
da infecção pelo agente (broncopneumonia purulenta). 
Havia evidência da infecção por M. hyopneumoniae em 
associação com a P. multocida em 40 amostras (97,6%) 
usando como critério a presença de lesões histopatoló-
gicas (hiperplasia do BALT) e em 25 amostras (61%) 
pelo critério da positividade na IHQ (Figura 3).

Tabela 1. Frequência dos achados histopatológicos nos 41 pulmões analisados com pasteurelose suína.

Número de amostras Porcentagem (%)

Hiperplasia do BALT*:
0 01 2,4
+ 18 43,9
++ 13 31,7
+++ 05 12,2
++++ 04 9,8
Hiperplasia de epitélio**:
0 20 48,8
+ 21 51,2
Broncopneumonia supurativa***:
0 03 7,3
+ 09 22,0
++ 15 36,6

+++ 14 34,1
*A hiperplasia do BALT foi classifi cada em: ausente (0), discreta (+), moderada (++), acentuada (+++), acentuada com comprometimento 
da luz de brônquios e bronquíolos (++++). **A hiperplasia de epitélio bronquial e bronquiolar foi classifi cada em: ausente (0) e presente (+).
***A broncopneumonia supurativa foi classifi cada em: ausente (0), discreta (+), moderada (++) e acentuada (+++).

Figura 1. Pulmão, suíno. Hiperplasia de epitélio bronquiolar (*) e exsudato purulento 
na luz do bronquíolo (**). [HE, objetiva de 40x].
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Figura 2. Pulmão, suíno. A - Discreta hiperplasia do BALT (+), com infi ltrado linfocitário ao redor 
de bronquíolo (HE, objetiva de 20x). B - Moderada hiperplasia do BALT (++), com infi ltrado de 
linfócitos peribronquiolar e de nódulo linfoide (HE, objetiva de 20x). C - Acentuada hiperplasia do 
BALT (+++), com alguns nódulos linfoides (HE, objetiva de 4x). D - Acentuada hiperplasia do BALT 
(++++), com múltiplos nódulos linfoides, provocando a estenose da luz do bronquíolo por compressão 
(HE, objetiva de 10x).

Figura 3. Pulmão, suíno. Marcação granular positiva vermelha (seta) para M. hyopneumoniae 
em cílios de bronquíolo. Imuno-histoquímica pelo método biotina-estreptavidina-peroxidase, 
revelada em AEC (3-amino-9-etilcarbazol) e contracorada com hematoxilina de Mayer (ob-
jetiva de 40x).
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DISCUSSÃO

Foi encontrada uma alta frequência de lesões 
compatíveis com a infecção pelo M. hyopneumoniae 
nas amostras de pulmões com pneumonia da qual 
P. multocida havia sido isolada, sendo detectadas 
simultaneamente pela histopatologia em 97,6% das 
amostras e em 61% pela IHQ. No entanto, 15 amos-
tras (39,0%) apresentaram lesões microscópicas 
de hiperplasia do BALT em diferentes graus e/ou 
hiperplasia epitelial sem marcação positiva na IHQ 
para M. hyopneumoniae. Isso poderia ter ocorrido de-
vido à ausência do agente em infecções crônicas. No 
exame histopatológico, a presença de hiperplasia do 
BALT é considerada muito sugestiva da infecção pelo 
M. hyopneumoniae, no estudo atual apenas um pulmão 
(2,3%) não apresentou esta lesão, mas também não 
mostrou marcação para M. hyopneumoniae na IHQ. 
Entre as amostras positivas para P. multocida no exame 
bacteriológico, apenas três não apresentaram lesão 
sugestiva da infecção pelo agente na histopatologia 
(broncopneumonia purulenta). A negatividade do exame 
poderia ter ocorrido por uma infecção bacteriana recente 
ou de sua presença no pulmão como patógeno comensal. 
A infecção pelo M. hyopneumoniae resulta na redução 
da atividade ciliar e perda gradual dos cílios do epitélio 
dos brônquios e bronquíolos e pode ser reconhecida 
pela marcação positiva para M. hyopneumoniae nestas 
áreas. Estas lesões e os prejuízos às defesas pulmonares 
resultantes ajudam a explicar a predisposição à infec-
ção secundária pela P. multocida. A alta frequência 
da associação da infecção por M. hyopneumoniae e 
P. multocida na histopatologia e IHQ ratifi ca estudos 
anteriores no Brasil que citam uma relação habitual 
entre os dois agentes [7,15]. 

A maioria dos estudos aponta para um papel 
exclusivamente secundário da P. multocida na etiologia 
das pneumonias dos suínos [12] e a bactéria vem sendo 
isolada com muita frequência no Brasil [4,6,7,10,15]. 
É possível que possa atuar como agente primário de 
pneumonia, pois em experimento realizado neste país, 
a bactéria foi capaz de induzir pleurite, pericardite e/
ou lesões pneumônicas denominadas pelos autores de 
“APP like” [8]. 

Coletivamente, os exames bacteriológicos, 
histopatológicos e de IHQ realizados confi rmaram a 
co-infecção entre M. hyopneumoniae e P. multocida em 
97,2% dos casos de pneumonia analisados, sugerindo 
a importância da relação entre os agentes no Brasil. 
Como índices similares não tem sido relatados em 
outros países [7] são necessários novos estudos para 
identifi car os possíveis fatores determinantes para a 
grande importância desta associação no país. 

CONCLUSÕES

O presente trabalho demonstrou uma alta 
frequência de co-infecção entre M. hyopneumoniae e 
P. multocida em pulmões de suínos com pneumonia 
em materiais coletados de rebanhos do sul Brasil. 
Além disso, foi possível determinar as características 
histopatológicas e imuno-histoquímicas da associação 
entre esses patógenos.
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