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Charakterystyka krętków Borrelia burgdorferi.
Krętki Borrelia burgdonferi sensu lato - będące czynni-

kiem etiologicznym choroby określanej jako borelioza z Lymy 
– są długimi, ruchliwymi bakteriami Gram-ujemnymi, które 
wykształciły wyjątkowe mechanizmy intrerakcji ze swoim 
gospodarzem. Kształt komórki jest wydłużony, silnie skrę-
cony, w znacznym stopniu zależny od środowiska, w którym 
bytuje bakteria. Te cechy i zdolność ruchu ułatwiają penetra-
cję do struktur o różnej gęstości – w tym także tkanki łącznej. 
Budowa ściany komórkowej krętków jest charakterystyczna 
dla bakterii Gram-ujemnych. Błona zewnętrzna zawiera licz-
ne białka ( OMPs – outer membrane proteins) stanowiące 
silne antygeny uczestniczące w kolonizacji, penetracji tkanek 
i odpowiedzi immunologicznej gospodarza na zakażenie. 
Są to lipoproteiny, które odgrywają istotną rolę w adaptacji 
krętków do środowiska oraz są związane z ich chorobo-
twórczością i przebiegiem odpowiedzi immunologicznej 
gospodarza. Wykryte w błonie zewnętrznej lipoproteiny ( 
Osp - outer surface protein) oznaczane są symbolami OspA 
aż do OspG.

Wyniki badań nad genomem Borrelia burgdorferi wska-
zują, żę bakterie te mają szczątkowe mechanizmy własnego 
metabolizmu i są uzależnione - w zakresie przemiany tłusz-
czów, białek, węglowodanów, aminokwasów i żelaza - od 
gospodarza.[1]. To powoduje, iż dopasowują swój metabo-
lizm biologiczny do zupełnie innych substancji odżywczych 

kleszczy i kręgowców a wynikiem są zmiany w budowie 
antygenowej. Brak jest także wyjaśnienia przebiegu kolej-
nych faz infekcji w boreliozie dotyczących mechanizmu 
transportu Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) wewnątrz 
naczyń czy też rodzaju czynników umożliwiających krętkom 
opuszczenie systemu naczyniowego. [2]. W obrebie tego 
gatunku wyróżnionych zostało 15 genogatunków, z których 
7 jest chorobotwórczych dla człowieka: B. burgdorferi sensu 
stricto, B. afzelii, B. garinii, B. bissetii, B. spielmanii, B. lusi-
taniae i B. valaisiana. [3]. Geny zapisane w obrębie plazmi-
dów warunkują antygenowość białka Osp oraz zdolność 
krętka do transmisji pomiędzy żywicielami i rozwój zakażenia 
po wniknięciu do kolejnego gospodarza.

Mechanizm infekcji Borrelia burgdorferi.
Bakterie B. burgdorferi wykształciły mechanizmy prze-

trwania podczas żywienia się krwią stawonogów jak i krę-
gowców. Ślina kleszczy posiada silne właściwości immuno-
modulujące, co wykorzystywane jest przez patogeny do uni-
kania odpowiedzi immunologicznej gospodarza. 

Hamowanie procesu zapalnego
W gruczołach ślinowych kleszcza zawarte są m.in. biał-

ka śliny Salp15. Wykazano, że hamują one in vitro procesy 
zapalne (wywołane B. burgdorferi sensu stricto lub lipopro-
teiną Borrelia –OspC) w keratynocytach. Zaobserwowano 
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Borrelia burgdorferi sensu lato są długimi, spiralnymi Gram-ujemnymi krętkami, powodujący-
mi infekcje u ssaków, ptaków i gadów. Borrelia burgdorferi sensu stricto – Borrelia burgdorferi, 
Borrelia afzelii i Borrelia garini są najważniejszymi czynnikami bakteryjnymi, wywołującymi „cho-
robę z Lymy” u człowieka. Bakterie te są przenoszone przez kleszcze z rodzaju Ixodes ricinus a 
infekcje stanowią poważny problem zdrowia publicznego. Nowe genogatunki bakterii są ciagle 
odkrywane i lista ich pozostaje nadal otwarta.
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zmniejszoną ekspresję chemokiny IL-8 oraz przeciwbakteryj-
nych peptydów – defensyny i katelicydyny. Przeciwbakteryjne 
peptydy (Antimicrobial peptides – AMPs) hamowały ruchli-
wość bakterii ale nie zabijały. 

Supresyjne działanie czynników zawartych w ślinie 
kleszczy na mechanizmy wrodzonej odporności skóry 
i hamowanie migracji komórek układu odpornościowe-
go skóry do miejsca ukłucia kleszcza stwarza korzystne 
warunki dla namnażania się Borrelia i rozprzestrzenia-
nia się do stawów, serca czy ośrodkowego układu ner-
wowego. [4,5]. 

Po wniknięciu do komórek zwierzęcia lub człowieka, 
B. burgdorferi napotyka na przeszkodę, jaką jest wrodzo-
ny system odpornościowy broniący gospodarza przed 
inwazją. Uruchomione  zostają  ścieżki kaskady dopeł-
niacza – klasyczna, lektynowa i alternatywna. Wynikiem 
jest powstanie czynnika dopełniacza C3 i rozszczepie-
nie na składowe C3a i C3b. Składowa C3b jest wiąza-
na do powierzchni bakterii - co skutkuje fagocytozą lub 
z C5 – co prowadzi do tworzenia kompleksu ataku błony 
(MAC – membrane attack complex). Efektem jest hamo-
wanie aktywacji dopełniacza oraz zmniejszenie opsoniza-
cji i fagocytozy.[6,7]. W ślinie kleszcza znajdują się także 
PGE2 czy sialostatyna L (Sialol) – inhibitor proteinazy 
cysteinowej o dużym powinowactwie do katepsyny L oraz 
częściowo S. W komórkach dendrytycznych gospodarza 
dochodzi do wiązania katepsyny S i w związku z tym zabu-
rzenia przetwarzania antygenów i powstania kompleksów 
MHC II. 

Prowadzi to do hamowania dojrzewania komórek 
dendrytycznych indukowanego obecnością drobno-
ustrojów i zahamowania proliferacji antygenowo swo-
istych limfocytów T. Tak więc lokalna immunosupresja 
spowodowana działaniem samego kleszcza prowadzi 
do translokacji i rozwoju zakażenia B. burgdorferi. [8].

Współczesne badania wskazują również na istotny 
udział białek błonowych tzw. Erp - wytwarzanych przez 
te krętki – poprzez aktywację inhibitora H dopełniacza. 
Prowadzi to do hamowania kaskady i uodpornienia bakterii 
na mechanizmy niszczące dopełniacza. [9,10]. 

Autoimmunizacja
Antygeny bakteryjne powodują powstawanie kom-

pleksów immunologicznych, miejscowe zapalenie naczyń, 
miejscową syntezę cytokin i stwarzają wywołanie mimikry 
molekularnej, co sprzyja przedłużaniu się procesu choro-
bowego.

Zjawisko mimikry molekularnej jest wstępem dla 
wielu procesów autoimmunizacyjnych. W przypad-
ku B. burgdorferi dochodzi do wytwarzania prze-
ciwciał skierowanych przeciwko antygenowi OspA. 
Przeciwciała te wiążą się z  bardzo podobnymi epi-
topami białkowymi antgenu hLFA-1 na powierzchni 
limfocytów i rozwoju reakcji autoimmunologicznych 
w stawach. [11]. 

Równolegle z rozwojem procesu chorobowego docho-
dzi do ewolucji wytwarzania przeciwciał IgM oraz IgG. 
Przeciwciała wczesnej odpowiedzi immunologicznej IgM 
skierowane są głównie przeciwko flagelinie i gatunkowo swo-
istemu białku OspC. Przeciwciała IgG skierowanae przeciw-
ko antygenowi VIsE oraz białkom p39 i p58 i szeregu innym , 
charakterystyczne są dla późnych stadiów objawiających się 
zapaleniem stawów, zanikowym zapaleniem skóry, neurobo-
reliozą czy neuropatią obwodową. [12,13]. Niepoznana jest 
także rola zakażenia B.burgdorferi w rozwoju reakcji alergicz-
nych.

Z uwagi na tak skomplikowane mechanizmy, prowadzo-
ne są szeroko zakrojone badania naukowe celem których 
jest wyjaśnienie etiopatogenezy boreliozy z Lymy oraz opra-
cowanie skutecznej terapii tej choroby.
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