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Biological ptopefties of Mycoplasma hyopneumOniae, agent of mycoplasmal pneumonia in swine
Sutnmary

Mycoplasmal pneumonia in swine (MPS) is one of the most common respir.ator;{ diseases in this animal. Its
characteristic gross lesions in lungs are found in 30Yo-80ań of slaughtered pigs. Mycoplasma hyopńeumoniae (Mhp).
the etiological agent of MP§, is one of the smallest se|f-replicating bacteria. In contrast to other bacteiia froń
Mycoplasma family it has no ce|lular wall and this contributes to its considerable polymorphism,

The Mollicutes class contains over 120 Mycoplasma species. Some species are pathogenic for plants, vertebrates
and insects. Due to the fact that this bacterium is able to pass through membrane fi|ters of very small diameter itl
the pores, it has for many year§ been described as a virus. However, in contrast to vir.uses, Mycoplasma contains
both DNA and R|iIA, is able to grow on a cell-free medium and is sensitive to wide spectrum of antibiotics.Molecular
studies have revealed that proteins are located on the surface of cytoplasmatic memlrrane lipoprotein cornponents
like p65, p50 and p44. Through using polic|onal and monoclonal mice, the antibodies of p65 lipoprotein have
proyen to be the major antigen recognised by the immune system of the macro-organism during infection.

The attachment of Mhp to the host cells is a preliminary and necessary prerequisite for infection. The early
stage of infection involyes the colonisation of the surface of the trachea, bronchi and bronchioles. Mhp does not
enter inside the cells, but locates itself on the top of the cilia. There are structures which play the role of ]adhesiyes

among the proteins on the Mhp cytoplasmatic membrane and which provide specific binding with the epithelial
tissue receptors. The most important adhesive is P97. Infected airways show evidence of ciliary and epithelial Cell
damage and their antibacterial mucus activity is reduced. The result of this state is cattharal bronchopneumonia.

Significant immunosupression is present During Mhp infection. The specific cellular immuno-response is
reduced, contributing to chronic multifactor respiratory tract infections. Thacker and Thacker have proven the
significantly negative influence of mixed Mhp and PRRS virus infections in piglets. Bacterial organisms are very
fastidious and require a specific, enriched media. Cultures grow slowly in primary broth, producing a faint
turbidity and an acid colour shift.

PCR technique is recommended for the quick detection of Mhp. This method is expensive, so indirect
techniques, such as serological examination are the most popular.
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Mykoplazmowe zapalenie płuc świń (Mycoplasmal
pneumonia of swine MPS), nazywane dawniej enzo-
otyczną bronchopneulnonią. grypą prosiąt lub enzo-
otycznym odoskrzelowym zapaleniem płuc (19), jest
najczęściej występującą chorobą układu oddeclrowego
świń. Choroba ta jest jednocześnie jedną z nąbardzie1
rozpowszechnionych na świecie. Z obserwacji prowa-
dzonych w wielu krajach wynika, ze u 30-80% ubija-
nych w rzeżniach świli stwierdza się w płucach z1lliany
typowe dla MPS (23). Badania epizootycznę przepto-
wadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że
w 99oń ferm zlokalizowanych naobszarze 13 rolniczych
stanów USA odchowywane są tuczniki, które przecho-
rowały MPS (25).

W krajach europejskich sytuacja epizootyczna, do-
tyczapa częstotliwości zakażeń świń Myc:oplasma hyo-
pnetunoniae (Mhp), wygląda podobnie, jakkolwiek od-
setek występowania MPS w poszczególnych rejonach
kontynentu jest bardzo zróżnicowany (20). Analiza wy-

ników badań poub oj owych, przeprowad zony chw Hi sz-
panii wykazała, że w tzężniach znajdujących się na te-
renie tego kraju zmiany sekcyjne, charakterystyczne
dla MPS, stwierdzano w płucach 38-100% ubijanych
świń. W Niemczech ponad 90oń fern zakazonych jest
tym drobnoustrojem. W Holandii stopniowo dochodzi
do spadku częstotliwości zachorowan na MPS. Bada-
nia prowadzone w tym kraju wykazaŁy, ze w 1981 r.

zmlany typowe dla tej choroby stwierdzano w rzeźniach
tt 23oń poddanych ubojowi zwlerzaJ, podczas gdy
w l990 r, tylko u 5,8'%. Podobnie niski odsetek śrł,iri
zakażonych Mhp występuje na terenie Szwecji. Zmiany
w płrrcach wykrywa się tam poubojowo zaledwie u 10-
-I5oń zwjerzaJ. W Finlandii na MPS choruje 8-36% świn.
W Polsce, spośród 935 przebadanych próbek l<rwiż3,Ioń
reagowało dodatnio z antygenem Mhp, natomiast my-
koplazmy izolowano z610ń zmienionych zapalnie płuc.

Jako pierwsi przyczynęzachorowań świń z objawa-
mi typowymi dla MPS starali się wyjaśnić Hutyra



w 1907 r. i Glósser w 1910 r. (cyt. ż1). Zdaniem
wymienionych autorów, rozwój choroby zależał od
współdziałania wielu niekorzystnych czynników, w tym
przede wszystkim nieodpowiednich waruŃów bytowa-
niazwierząt oraz obecności w środowisku drobnoustro-
jów warunkowo chorobotwórczych.

Według Shope i Kóbego (cyt.2I), czynnikiem etio-
logicznym choroby były wirusy o charakterze pneumo-
tropowym, a poniewaz stwierdzano ją u większości
zwlerząt w stadzie, zaproponowano dla niej nazwę:
,,grypa prosiaJ". W dalszych badaniach udowodniono,
ze chorobę można przenosić na zdrowe prosięta za po-
mocą bezbakteryjnego przesączl zpłttc, pobranego od
chorych zwterzą| w konsekwencji czego schorzenie
nazwano,,wirusowym zapaleniem płuc" (virus pneu-
monia of pigs), Zarazek ten został wówczas umiesz-
czony w grupie drobnoustrojów pleuropneumonia like
organisms (PPLO) przezLanneka i Weslena (cyt. 2l),
W 196ż r. Bakos i Dintęr (cyt. 21) zaszeręgowali ten
drobnoustrój do rodzaju Mvcoplasma. Dopiero w 1965 r.

Marć i Switzer w USA (15) oraz Goodwin w Anglii (8)
rownocześnie wyizolowali mykoplazrny z zapdrnie
zmi enionych płuc, pochodzących od chory ch zw ierza3,.
Ci sami autorzy dokonali takżę sztucznego zakażęnia
zdrowych świń wyizolowanym zarazk,l,em, dzlękt cze-
mu spełnili triadę Kocha. Izolatom nadano wówczas
rożne nazwy: Mycoplasma suipneumoniae w Anglii
oraz Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) w USA, Jako
obowiązującaprzyjęła się na świecie ta ostatnia nazwa
choroby.

Według obowiązuj ącej obecnie systematyki, zgodnie
z postanowieniami Podkomitetu Taksonom ii My c o p l as -
matales (1), drobnoustroje Mhp zaszeregowane zosta-
ły do odrębnej klasy Mollicutes (mollis - miękki; cutis

skóra), obejmującej drobnoustroje o miękkiej błonie
cytop|azmatycznej i nie posiadające ściany kornorko-
wej, występującej u pozostałych grup bakterii. W ra-
rnach klasy Mollicutes tnieszcząsię trzy rzędy: Myco-
plasnlatales (z rodzinami: Mycoplasmataceae i Spiro-
plasmataceae), Acholeplas matales (zawierający tylko
jedną rodzinę Acholeplasnlataceae) oraz Anaeroplas-
ma t al e s (obej muj ący rodzin ę A n ae rop l a s nl at a c e ae).

Mykoplazmy należące do rodzin Mycoplasmataceae
i Acholeplasnlataceae izoluje się najczęściej od ludzi
i zwierząt kręgowych, podczas gdy przedstawiciele
rodziny Spiroplasmataceae występują jedynie u owa-
dów i roślin. Do rodziny Anaeroplasmataceae zaszere-
gowane zostały mykoplazmy ściśle beztlenowe, ktore
występują w przedżołądkach bydła i owiec.

Klasa Mollicutes obejmuje obecnie ponad |ż0 ga-
tunków mykoplazm (l1). Najczęściej drobnoustroje te
są saprofitami żyjącymi w organizrnach lub środowis-
ku, część z nich jest pasozytami, niektóre sąpatogenne
dla ludzi, zwierząt i roślin, Pomimo wielu badań, za-
gadnienia dotyczące roli mykoplazm w wywoływa-
niu chorób u zwierząt i ludzi nie zostaĘ ostatecznie
wyjaśnione. Jakkolwiek uwaza się, ze drobnoustroje te
cechują się walunkową chorobotwórczością to jednak
w odniesieniu do pewnej, obecnie znacznej jużliczby
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gatunków wiadomo, ze są one chorobotwórcze i samo-
istnie mogą prowadzić do wystąpienia choroby. Doty,-
czy to również gatunku Mhp.

Mycoplasma hyop neumoniae jest bakterią nalezącą
do najmniejszych spośród znanych dotychczas lł,olno
ży jący ch i zdol nych do samoreplikacj i drobnoustroj órr .

Mykoplazmy, w odróznieniu od innych bakterii nie
posiadają ściany komórkowej, jednej z podstawowl,clr
struktur morfologicznych większości Procar1,ota e.
Komórka tych drobnoustroj ów zaw ięr a minimalny zes -
taw organelli, niezbędnych do wzrostu i samodzielne-
go rozmnażania się: błonę cytoplazmatyczną ryboso-
my or azpodwój ną spiralę kwasu dezoksyrybonukleino -

wego. Cytoplazmę mykop lazm otacza poj edyncza, trój -

warstwowa błona protoplazmatyczna, do której synte-
zy potrzebna jest obecność cholesteroIu (24). Kolisti,
i rnniejszy o około połowę niz u typowych bakterii ge-
nom tych drobnoustrojów posiada niskązawarlość gua-
niny i cytozyny (G + C) w DNA (29).

Brak ściany komórkowej powoduje, ze mykoplaztnr
charakteryzują się dużym polimorfizmem. Nie rnają
określonego kształtu, mogą natomiast tworzyc struktlt-
ry ziarenkowate, nitkowate lub rozgałęzione, które częs-
to rozpadają się na mniejsze formy o zróznicclwanyclr
kształtach, Wielkość komórek jest rózna, od subrnikro-
skopowych ziarenek o wymiarach od 0,2 do 0,3 pm. do
form wielkości 150 pm. Mykoplazmy nie mająrzęsek.
jednak niektóre gatunki posiadają zdolność ruchu peł-
zajap e go lub rotacyj nego.

Przesączalność przez pory o bardzo małej średnicl
powodowała, ze drobnoustroje teprzez wiele lat uzna-
wano za wirusy, a duża ich różnorodnośc była przr,,cz'r -

ną wielu utrudnień w ich klasyfikacji i systenatl,ct,.
Obecnie wiadomo, ze mykoplazmy odrożnia od u irLr-
sów zawartość obu kwasów nukleinowych (D\.Ą
i RNA), rnozliwość wzrostu na podłożach bezkornór-
kowych, naturalnych lub sztucznych, oraz wrazlirrośc
na antybiotyki o szerokim spektrum działanta. z rórr -

noczesną opornością na antybiotyki hamujące s\llteze_
ściany komórkowej bakterii (13).

Morfologicznie Mltp jest komórką okrągłego bądz
owalnego kształtu, o średnicy 0,20-0,50 pm, otoczoną
poj edynczą trój warstwową błoną protop lazm aty czl^lą

o grubości około l0 nm. W cytoplazmie komorki wy-
stępuje materiał gęnętyczny o charakterze włokienko-
wym oraz rybosomy (14). Analiza materiału genętycz-
nego omawianych drobnoustroj ów przy użyciu enzy-
mów restrykcyjnych oraz elektroforeza w zelu, w od-
wroconym polu (FIGE - field inversion gel electropho-
resis) dowiodła, że podobne fenotypowo szczepy Mhp
w rzeczywistości są bardzo heterogeniczne (7). Ro
iRoss (22), wykorzystujap odczyn zahamowania t-tle-

tabolizmu (metabo lic-i nhibition), wykazali ponadto
obecno ść r óżnic anty genowych pomięd zy p oszcze go|-
nymi szczepamt Mhp, wyizolowanymi z terenowvch
przypadków choroby, natomiast Freeman i wsp. (6) prz1
pomocy testu ELISA stwierdzili znaczne serologiczne
krzy żow e pokrewień stwo, występuj ące m iędzy an tyge -

nami Mhp i M. floccularc. Wspomnianę różnice anty-



genowe mo gą by ć pr zy c zyną zr ó żnicowanej e fektyw-
ności immunoprofilaktyki.

Badania prowadzone na poziomie molekularnym
wykazały, ze na powierzchni błony cytoplazmatycznej
Mhp znajdlĄą się komponenĘ o charakterzę lipoprotein,
m.in. białka: p65, p50 ip44 (I2,30). Przy uzyciu poli-
klonalnych (Pab) i monoklonalnych (Mab) przectwciał
mysich anty-p65 dowiędziono, ze powierzchniowa
lipoproteina p65 jest głównym antygenem Tozpozna-
w anym pt zez lkład i mmu n o l o g ic zny makro org a ni z mu
w trakcie zakażenia i w przebiegu choroby wywołanej
tym drobnoustroj em. Wykazano równocześnte, że przy
użyciu przeciwciał uzyskanych od świń eksperymen-
talnie zakażony ch M hp wykryw ano głó wn i e wymi eni o -
ną lipoproteinę (12).

Jakkolwiek czynniki decydujące o zjadliwości Mhp
nie zostały dotychczas ostatecznie zdefiniowane, wia-
domo, ze wstępnym i jednocześnie niezbędnym warun-
klemzakażenia jest zdolność adhezji omawianych drob-
noustrojów do komórek gospodarza. Mycoplasma hyo-
pneumoniae, po dostaniu się do wrazliwego na infek-
cję organizmu kolonizuje powierzchnię nabłonka Izęs-
kowego w tchawicy, oskrzelach i oskrzelikach świń,
przy czym nie wnika do wnętrza komórek, ale lokali-
zuje się głównie na wierzchołku rzęsek oraz w ptze-
strzeniach międzyrzęskowych (10). Wydaje się, ze istot-
ną rolę w tym procesie odgrywają włókienkowe struk-
tury otoczkowe, znajdujące się na zewnętrznej po-
wi erzchni błony cytoplazmaty cznej mykop l azm, które
umozliwiają mocne l precyzyjne przyleganię zarazka
do komórek nabłonka oddechowego (ż6,27). Doświad-
czenla przeprowadzone w warunkach in vitro i in vivo,
z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego wyka-
zały, że Mhp może przy\egac tylko do komórek urzę-
sionych, nie stwierdzono natomiast obecności zarazka
w nieurzęsionych miejscach układu oddechowego (16,
33). Wyniki te sugerują ze rzęski nabłonka układu od-
dechowego posiadają swoiste dla Mhp receptory, które
umozliwiająadhezję zarazka jedynie na ich powierzch-
ni. Zhang i wsp. (3l) analizując opisany mechanizm
stwierdzili, ze receptory te mają charakter glikolipido-
wy, a poprzez zastosowanie odczynu chromatografii
cienkowarstwowej do badania ekstraktu z rzęsek na-
błonka oddechowego świń naturalnie zakażonych Mhp
wykazali, że istnieją trzy, różniące się między sobą ro-
dzaje receptorów, które oznaczono jako La,Lb iLc.

Dalsze badania, prowadzone w warunkach in vitro,
pozwoliły na dokładn iejszą charakterystykę procesu
adhezji zatazka do urzęsionych komórek nabłonka oraz
umozliwiły identyfikację kolejnych czynników decy-
dujących o patogenności mykoplazm. Wykazano, że
wśród protein występujących na powierzchni błony
cytoplazmatycznej Mhp znajdują się struktury spełnia-
jące rolę ailtezyn, pozwalających na swoiste wiązanie
się zarazka z glikolipidowymi receptorami tkanki na-
błonkowej (4,9,32). Szczególnąrolę w tym zakresie
przypisuje się adhezynie oznaczonej jako P97, która
zdaniem Zhanga i wsp. (31) znajduje się w obrębie zew-
nętrzne jwarstwybłonycytoplazmaĘczne jpatogennych

szc zep ów Mhp . J ak wskazuj ą wyniki b adań wymieni o -
nego autora, w obrębie adhezyn powierzchniowych
dochodzi do znacznych zmian antygenowych, co praw-
dopodobni e osłabia aktywno śó systemu immunolo gicz-
nego, zwiększając tym samym możliwość utrzymywa-
nia się mykoplazm w organizmie gospodarza.

Wykazano, ze w miejscach przylegania omawiane
drobnoustroje utrzymują się przez szeleg tygodni, pro-
wadząc do zmian patologicznych zaburzających nor-
malne funkcjonowanie nabłonka błony śluzowej ukła-
du oddechowego. Oblepione przez Mhp rzęski poczaJ-
kowo ulegają sklejeniu, a następnie dochodzi do ich
obumierania i zaniku. Mechanizm powstawania dęstruk-
cyjnych zmian w rzęskach nie został dotychczas wy-
jaśniony. Przyptlszcza się, ze do wywołania efekfu tok-
sycznego w komórce gospodarza niezbędny jest bez-
pośredni kontakt Mhp z powierzchnią urzęsionych
komórek nabłonka, co prowadzi do uwolnienia białek
o charakterze cytotoksycznymoraz innych szkodliwych
związkow, takich jak nadtlenek wodoru, które działają
destrukcyjnie na rzęski oraz komórki nabłonka. W efek-
cie dochodzi do całkowitego zaniku rzęsek, zmntejsza
s ię przeciwbakteryj ne o ddziŃyw ani e ś luzu, a uszko dzo-
ny nabłonek stopniowo ulega zŁuszczaniu (10). Dzięki
temu mykoplazmy mogą przentkac do dolnych części
układu oddechowe go,przez co proces chorobowy prze-
nosi się na oskrzeliki i pęcherzyki płucne. Konsekwen-
cją tego jest rozwój odoskrzelowego niezytowęgo za-
palenia płuc. Powstawanie kleistej wydzieliny w dro-
gach oddechowych tłumaczone jest redukcją aktyw-
ności rzęsek, hipersekrecjąoraz zablrzęniami w pro-
dukcji glikoprotein pTzęz komorki kubkowe nabłonka
(5). W wyniku zniszczenia komórek nabłonka błony
śluzowej układu oddechowego mykoplazmy i ich anty-
geny dostają się do krwi, gdzie blokują funkcje makro-
fagów i specyficzne róznicowanie się limfocytow, a nas-
tępnie wpłyr,vają na intensywną infiltrację tkanek ukła-
du oddechowęgo przęz te komórki. Wykazano, że ml,-
togeny znajdujape się w błonie cytoplazmatycznej za-
razka p owo duj ą masywną hip erpl azj ę tkanki limfaty cz-
nej zlokalizowanej wzdłuż dróg oddechowych oraz
wokół naczyhkrwionośnych (18). Obrzęk tkanki chłon-
nej prowadzi w konsekwencji do obliteracji światła
oskrzelików, co jest przyczynązapadania się pęcherzy-
ków płucnych (17).

Warto podkreślić, ze w wyniku infekcji Mhp docho-
dzi do istotnej z patogenetycznego punktu widzenia
immuno sup r esji, zw iązanej ze spadkiem wydaj ności
limfocytów w zakresie produkcji przeciwciał (20). Na
skutek zahamowania zdolności fagocytarnej makrofa-
gów ma równiez miejsce osłabienie reaktywności sys-
temu swoistej odpowiedzi komórkowej (2, 3). Efekt
supresyjny widoczny jest bardzo wyrażnie w poczaJ-
kowym etapie infekcji. Należy zaznaczyó, że niski po-
ziom odporności humoralnej i komórkowej obserwuje
się przez wiele tygodni po zakażęnil. Następstwem
zablokowania mechani zmów odpornościowych są na-
wracające zachorowania świń z objawami ze strony
układu oddechowego, których przyczyl7ą są z reguły



infekcje mieszane. Thacker i Thacker (28) wykazali,
że szczegolnie niekorzystne oddziaływanie na układ
odpornościowy mają mieszane infekcje prosląt Mhp
i wirus em zespołu rozrodczo-oddechoweg o. W zw iąZ,-
ku z intensywnym rozprzestrzenieniem się zakazeń obu
wymienionymi drobnoustrojami, choroby układu od-
dechowego świń stały się głównym problernem ekono-
micznym w chowie świn.

Hodow|aMhp na pożywkach sztucznych jest bardzo
trudna i czasochłonna. Mycoplasnla hyopneumoniae
potrzebuje do wzrostu dodatku cholesterolu oraz glu-
kozy, natomiast nie hydrolizuj e ureazy i argininy. Z uw a-
gi na swoiste wymagania wzrostowe, do izol'acji Mhp
ni ezbędn e są specyfi c zne, w zbo gacone odpowiednimi
dodatkami, podłoża rnikr-obiologiczne. W hodowli bu-
lionowej Mhp rośnie powoli, prowadząc do nteznacz-
nego zmętnienia i zmiany barwy pozywki po 4-15
dniach. Izolacja zarazka na selektywnych podłozach
stałych wymaga inkubacji w atmosferzę z 8oń dodat-
kiem CO, (la). Po około 2-3 dniach powstają ledwo
dostrzegalne kolonie o średnicy około 0,5 mm. Z uwa-
gi na fakt, ze hodowla mykoplazn jest stosunkowo trud-
na, a czas niezbędny do izolacji i identyfikacji zarazka
wynosi kilka tygodni, zazwyczaj nie r.vykorzystuje się
tej metody do rutynowych badań diagnostycznych.
Ponadto, w trakcie analtz rnikrobiologicznych, często
obserwuje się wzrost innych, rozpowszechnionych
w środowiskLr i bytujących w płucach świn rnykoplazm,
takich jak M. h.vorhinis czy M. flocculare. ktore cha-
rakteryzują się zbliżonyrni do Mhp cechalni wzrostu.
Istnieje równiez wiele podobieństq zarowno antyge-
nowych, jak i morfologicznych między Mhp a M..floc-
culare, co stanowi duzego stopnia utrudnienie w zakre-
sie właściwej identyfik acji zarazka.

Mycoplasma hyopneumoniae jest drobnoustrojem
trudnym do izolacji i identyfikacji, dlatego teżbardzo
często, mimo istotnego udziału tych bakterii w proce-
sie chorobowyfr, w toku konwencjonalnych badań la-
boratoryjnych drobnoustroje te nie są identyfikowane.
Z tego, między innymi, powodu lekarzom weterynarii
niej ednokrotnie brakuj e laboratoryjnego potwier dzęnia
klinicznego i sekcyjnego podejrzenia choroby w sta-
dzi e. Metodą umozliwiaj ącą szybk ie. or az jednoznacz-
ne wykrycie obecności Mhp w populacji świń jest ak-
tualnie technika PCR, ktorą stosuje się w Polsce wy-
łącznie w Zakładzie Chorób Swiń PIWet w Puławach.

Biorąc pod uwagę koszty tej metody, uzasadnione
jest wykorzystywanie w rozpoznawaniu MPS innych,
w tym pośrednich metod wykrywania Mhp w stadzie.
Najpopularniejszą z nich jest badanie serologiczne
w kierunku obecności przeciwciał dla Mhp.
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