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B ore]i a burgdorferi, czynnik etiologiczny choroby
z Lyme, należy do rodzaj u B ote l i a, rodziny Sp iro c h a -

etaceae, Drobnoustroje mają postać nieregularnych
spirali o 3-10 Iuźnych skrętach. Komórka krętka jest
oto c zona bło ną c ytop lazmaty c zną ś c i an ą ko m ó rko w ą
or az bŁoną zewnętrzną p okrytą warstwą muko i du, Or-
ganem lokomocyjnym jest pęczek 7 -II rzęsek przy-
mocowanych subterminalnie do komórki. B. burgdor-
feri jest drobnoustrojem Gram(-), dobrze barwi się
metodą Giemsy, Wrighta i anilinową. Krętki można
obserwować w mikroskopie ciemnego pola, najczę-
ściej jednak do ich identyfikacji stosuje się metodę im-
pregnacji srebrem lub test immunofluorescencji. Ba-
dania z zastosowaniem technik biologii molekularnej
(m. in. hybry dy zacje DNA/DNA, sekwencj onowanie
165 rDNA, rybotypowanie, RFLĘ PFGE), prowadzo-
ne w ostatnich latach w wielu ośrodkach badawczych,
pozwoliły na wyrożnienie w obrębie B. burgdorferi
genogatunkow B. burgdorferi sensu stricto, B. gari-
nii. B. ażelli(3,7). Ponadto, w Europie opisano ge-
no gatunki B. va] ai s i ana i B. ] u s i tani a e (I9, 3 6), w USA
B, bissettii t B. andersonii (22,28), natomiast w Japo-
nii zidentyfikowano niepatogenny krętek B. japonica
(I] , 21), Znacznego stopnia zmienność obserwowana
wśrod krętków B. burgdorferi jest przyczyną stwier-
dzanta różnorodnych obj awów klinicznych boreliozy.

Badania prowadzonęprzez Baril i wsp. (4) wykaza-
ły, że genom krętka, podobnie jakw przypadku Strep-
tomyces ]ividans(I5,20), zbudowany jest z liniowe-
go chromosomu. Wielkość chromosomu krętka okre-
ślona na ok. 1000 kpz jest porównywalna z chromo-
somem Mycoplasma geni talium- naj mniej szym opi-
sanym dotychczas genomem wolno żyjącego organi-
zmu 

.(I 
3, 29).. Opr ó.cz chromo s omu, genom krętka sta-

nowi przynajmniej 17 liniowych i kolistych plazmi-
dów (ryc. I).Liczba plazmidów w komórce zmienta
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się w zalezności od gatunku, a nawet szczępu krętka.
Ponadto znany jest fakt utraty plazmidów w trakcie
namnażanta B. burgdorferi in vitro(6,32). Maławiel-
kość genomu krętka, podobnie jak w przypadku My-
coplaana genitalium,wiĘe się z brakiem niektórych
szlaków biosyntezy . U B. burgdorferinie stwierdzono
obecności genów szlaku syntezy aminokwasow, kwa-
sów tłuszczowych, kofaktorów enzymów oraz nukle-
otydów, co wyjaśnia wysokie wymagania żywieniowe
krętka (12).

Fraser i wsp. (12) w 1997 r, opublikowali sekwen-
cję liniowego chromosomu i 11 plazmidów szczepu
B3I B. burgdorferi sensu stricto. Wielkość chromo-
somu krętka określono na9l0.725 pz, Zawartość G+C
wyno si 28,6oń. W obrębi e chromo s omu zlokaltzow a-
no 853 sekwencje kodujące (ORF open reading fra-
mes), zktorychtylko dla 59ońudało się określic funk-
cję biologiczltą I2oń ORF wykazuje homologię do
genów o nieznanych funkcjach obecnych u innych or-
ganizmów, natomiast ż9oń to nowe, nieznanę wczę-
śniej geny (tab, 1). Sredniąwielkość genu zlokalizo-
wanego na chromosomie określono na 992 pz, nato-
miast masa cząsteczkowa kodowanych białek waha się
od 3369 do 254 242Da.

Ze względu na liniowąbudowę chromosomu duże
z aintere s owani e wzbud za me chanlzm j e go rep likacj i.
Większość bakterii takich, jak E. coli, Pseudomonas
aeruginosa czy Bacillus subti]is posiada specyficzne
regiony inicjacji replikacji (ori), w składktórych wcho-
dzą sekwencje przynajmniej czteręch 9 nukleotydo-
wych powtórzeń, tzw.DnaA boxes. Proces replikacji
zapoczątkowuje białko DnaA, kodowane przez gen
dnaA, ktoreprzyŁącza się do DnaA box. Kolejnym eta-
pem jest przyłączenie do kompleksu DNA-DnaA bia-
łek DnaB orazDnaC. Proces replikacji przebiega dwu-
kierunkowo. Ilość miejsc inicjacji replikacji bakterii
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Ryc, l. Struktura genetyczna i antygenowa B. burgdorJbri sensu s/riclo. Na
rysunku zaznaczono białka HSP60, HSP70 i 12kD oraz prawdopodobną loka-
lizację białka P93. Symbol ami oznaczono antygeny krętka: OspA - V; OspB -
tr; OspC - O; OspD - A; OspE - l; OspF - i; O; P39 - O (wg Fernandez
1997)

bakterii : mpA-rpmH-dnaN-dnaA-gyrB-
gyrA (31). Wskazuje to na rearanżację
genów w trakcie ewolucji krętka. W re-
gionie dnaA nie wykazano obecności se-
kwencji DnaA boxes, natomiast istnie-
ją dwie takie sekwencje powyżej genu
rpmH w odległości ok. 2 kpz od genu
dnaA. Drugie teoretyczne miejsce ini-
cjacji replikacji chromosomu B. burg-
dorferi możebyc zlokalizowane w po-
bliżu genu gidA (pozycja ok. 181 kpz).
Klonowanie i mapowanie genu gidA nie
pozwoliłcl na określenie, czy w jego
poblizu znajduje się orrreplikacji (26).
Wydaje się, ze sekwencja nukleotydo-

wa i/lub arunżacja DnaA boxes u B. burgdorferi jest
ni etyp ow a. Re gi o n cl dp owi e dz ialny za w Iązanrę D naA
do DNA u B. burgdorferi różni się od konserwatyw-
nych sekwencji DnaA u innych bakterii co sugeruje.
że ori krętka może być nietypowe, podobnie jak u
Brachnera aphidicola, Cau]obacter crescentus, czy
rożny ch gatunków Mycobacteri um (2, 3 I).

IJ B. burgdorferi obserwuje się również niezwykły
układ genów kodujących rybosomalne RNA. Więk-
szość znanych bakterii posiada geny rRNA zgrlpo-
wane w operony. Każdy z operonóq występujących
na chromosomie w wielu kopiach, zawiera po jednej
kopii genu dla kazdego rodząurRNA. Zaobserwowa-
no zależność pomiędzy ilością kopii genów kodują-
cych rRNA, a czasem generacji bakterii. Szybko ro-
snące bakterie, takie jak E. coli mają wiele kopii ge-
now, podczas gdy drobnoustroje wolno rosnące, np.
przedstawiciele rodziny Spirochaetaceae czy Myco-
bacteriaceae posiadają jedną lub dwie kopie. U B.
burgdorferiwystępuje pojedyncza kopia genu rrs, ko-
dującego 1 65 rRNA oraz po dwie kopie genów nl (rrlA
i nlB) i nf (nfA i r"rfB), kodujących odpowiednio 23S
rRNA oraz 55 rRNA. U B. anserina, B. turicate t B.
hermsiiwykryto tylko po jednej kopii genów nl i rrf
(16). Geny kodujące rybosomalny RNA zlokalizowa-
ne sąna fragmencie chromosomu o wielkości ok. 10
kpz. Region kodujący 23S rRNA oraz 55 rRNA jest
zlokaltzowany w pozycjt 435-44I kpz, natomiast gen
rT s znajduje się w pozycj i ok. 445 kpz. Geny kodujące
23S rRNA i 55 rRNA B. burgdorferi zaaranżowanę
są w sekwencj ę nlA-rrfA-nlB-rrfB położoną w odle-
głości ok.2,7 kpz od genu rrs. U B. garinii i B. aże]]i
odcinek ten jest dŁuższy o ok.2,2 kpz. W obrębie frag-
mentu DNA o wielkości 2,7 kpz znajdują się geny
kodujące tRNA - alaT oraz położony w przeciwnej
orientacji gen ileT. Takie ułożenie genów na ohromo-
somie wskazuje nanięzależnąod innych genów rRNA
transkrypcję genu rrs. Sekwencje rrl-rrf oddzielone są
od siebie fragmentem DNA o wielkości I82 pz, co
może sugerować, że transkrypcjakażdej z par genów
odbywa się niezależnie. Pomiędzy genami rrl i rrf
występuje identyczna sekwencja o wielkości 22 pz,
czego nie obserwuje się u innych bakterii (2, I0, II,

jest zmienna i waha się od jednego u E. co]i do cztę-
rechu B. subti]is. GrupyDnaAboxes w E. coli,Pseu-
domonas putida i Baci]lus subti]is zlokalizowane są
w poblizu genu gidA. IJ P putidai B, subti]is wystę-
puje drugie ori, położone pomiędzy genami dnaA i
rpmH. B. subtilisposiadajeszcze dwa dodatkowe miej-
sca inicjacji replikacji, zlokalizowane między genami
dnaA i dnaN oraz pomiędzy genami gyrA i rrnO. Gen
dnaA znajduje się w konserwatywnym regionie DNA,
wśród genów położonych w kolejności gidB-gidA-
5 0K-60K-rnpA-tmpH-dnaA-dnaN- gyrB (2, 3 4).

Początek replikacji u B. burgdorferimożebyc zlo-
kalizowany w centralnej części chromosomu, w po-
bliżu genów kodujących DnaA i rybosomalne RNA
(pozycja ok. 458 kpz). Wykazano, że ułozenie genów
na chromosomie, w obrębie których możnazlokalizo-
wać początek replikacji jest odmienne niz u innych

Tab. l. Analiza genomu krętka B. burgdorferi (lż)

0 725 pz (28,6% G+C)

Sekwencje koduiące - 93%
geny BNA 0,7%

Sekwencje międzygenowe - 6,3%

853 sekwencje kodujące:

- 500 (59%) - znana funkcja

- 104 (12"/.| - hipotetyczne białka

- 249 (29"/ą - nieznana lunkcja

cpg 9.386 pz (23,6% G+C)

cp26 26.497pz (26,3% G+C)

lp17 16.828pz (23,1% G+C)

lp25 24.182pz (23,3% G+C)

lp28-'| 26.926pz (32,3% G+C)

lp28-2 29.771pz (31,5% G+C)

lp28-3 28.605pz (25,1% G+C)

lp28-4 27.329pz (24,4% G+C|

lp36 36.834pz (26,8% G+C)

lp38 38.853pz (26,1% G+C)

lp54 53.590pz (28,1% G+C)

Sekwencje koduiące - 71%

Sekwencje międzygenowe - 29%

430 sekwencje kodujące:

- 70 (16%) - znana lunkcja

- 110 (26%)- hipotelyczne białka

- 250 (58%) - nieznana lunkcja



25). Położenie genów kontrolujących biosyntezę ry-
bosomalnych RNA w pobliżu genów biorących udział
w replikacji chromosomu (np. dnaA) zapewniaim dużą
stabilność.

Kolejna grupa genów koduje białka odpowiadające
z a tr ansp otlr r o żny ch sub s tancj i pT z ę z b ł ony kom ó rko -

we. Na chromosomie zidentylrkowano 46 ORF, zaś
na plazmidach - dalszych 6 ORF kodujących białka
biorące udział w transporcie. Białka te wchodzą w
skład i6 różnych systemów transpotlu dla aminokwa-
sów, cukrów, anionów i kationów DysĘbucja w ob-
rębie tych cztęręchklas trans
rrjest podobnajak w przypa
np. Haemophi l us influenzae,

trans-

?,j-',t-
rie nadrabiająbraki pewnych szlaków biosyntezy po-
przezwytwarzanie systemów transportu aktywnie po-
bierających brakujące składniki ze środowiska. Tak jest
również l B. burgdorferi,ktory nie syntetyzuje żadne-
go aminokwasu de novo. Pomimo tego dotychczas nie
zidentyfikowano mechanizmów odpowiedz ialny ch za
pobieranie nukleozydów, nukleotydów, NADATADH
czy teżkwasów tŁuszczovłych (12).

Ekspresja genów B. burgdorferi, podobnie jak u
wszystkich olganizmów, jest regulowana pTzez sę-
kwencje promotorowe i regulatorowe, wraz]iwe na
czynniki środowiska zewnętrznego i zmienia się w
zależności np. od organizmu gospodarza, temperatu-

ry zainfekowanego innych czynników.
Jednakregulacja ek niż u modelowych
bakterii. U B, burgdorferi zidentyirkowano geny wy-
kazujące duże podobieństwo do genów białek szoku
termicznego, takie jak: groES (784 kpz), groEl (689
kpz), grpE (531 kpz), dn ), hslU (304kpz),
hslV (305 kpz), dnaK (2 G (512Ęz) (I2).
Zaobserwowano równie homologow bia-
łek szoku cieplnego Hsp60 i Hsp70 oraz Hsp90 (1,

1 2). Krętek j est wrazliwy na zm:'any temperatury, acz-
kolwiek nie posiada czynntka ó32, który kontroluje

motorów znaleziono powyżej genu rpoS, kodującego
óS. U enterobakterii czynnik óS jest zaangażowany w
odpowiedź na warunki stresowe. W czasie cyklll, ży-
c iowe go B. burgd orferi zmięnia śro dowi sko bytowa-
nta. Z jelita środkowego k|eszczy z rcdzaju Ixodes
krętek przenoszony jest do organizmu ludzi lub zwte-
r ząt, u których j e st p ato genem zew nątr zkomórkowym.
Wydaj e s ię, ze w zw iązku z konięczno ś ci ą przysto s o -

wania się do różnych warunków bytowania, krętek
może wykorzystywac czynnik óN do regulacji innego
czynnlka stresowego, jakim jest óS (35).

Pozachromosomalne elementy genomu krętka ,B.

burgdorferi stanowi przynajmniej 17 liniowych i ko-

Nie udało się jednak prz o-
50 (58%) plazmidowym d-
ze względu na ltratę cz w

czasie hodowli in vitro nie określoncl całkowitej se-

54Ęz (1p5a) (,yc. 1) (12). Region kodujący Osń
ma w zależnośct od szczepu wielkość od 819 do 822
pz.IJ B. gariniii
cej nlżw przypa
su stricto (II).

kalizowano na kolistym plazmtdzte cpż6 (I2). Białka
mi immunodominu-
wczesną odpowiedz
organizmie. Oprócz

tych lipoprotein na powierzchni komórki zidentyfiko-
wano ok. 30 różnych białek, między innymi OspD (23),

OspE (18), OspF (18), EppA (exportedplasmidprote-
in A) (12), a 2),

Na podsta ycznych nad
krętkiem -B. ele szczepio-



czy DbpA (decorin binding protein A) (14). Wykaza-
no, że naj lep sze właściwości immunogenne po si adały
szczepionki zawterające białko OspA. Tego typu pre-
paraty są obecnie poddawane badaniom klinicznym
dotyczącymmożliwości ich zastosowania nie tylko u
zwl,erząt, aletakże w medycynie ludzkiej.

Nadal j ednak pozostaj ą nie w,yj aśnione funkcj e nie-
ktorych genów krętka B. burgdorferi, co stanowi pod-
stawę do prowadzęnia dalszych badań umożliwiają-
cych bliższe poznanie m. in. mechanizmów determi-
nuj ących j ego właściwości patogenne.
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