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Spirochaetales takımıSpirochaetales takımı
Leptospiraceae ve Spirochaetaceae ailesiLeptospiraceae ve Spirochaetaceae ailesiLeptospiraceae ve Spirochaetaceae ailesi Leptospiraceae ve Spirochaetaceae ailesi 



Spirochaetaceae ailesiSpirochaetaceae ailesi

SpirochaetaSpirochaeta
CristispiraCristispira
TreponemaTreponemaTreponemaTreponema
BorreliaBorrelia



LYME HASTALIĞILYME HASTALIĞI
etkeni Borrelia türlerietkeni Borrelia türleri

Borrelia burgdorferi sensu latoBorrelia burgdorferi sensu lato

B. burgdorferi sensu strictoB. burgdorferi sensu stricto
B. garinii
B. afzelii
B. valaisiana
B. japonica
B lusitaniaeB. lusitaniae
B. tanukii
B. turdaeB. turdae
B. sinica
B. andersonii
B. bissettii



T ihT ihTarihçeTarihçe

1948’de Erithema migranslı (EM) hastaların cilt 1948’de Erithema migranslı (EM) hastaların cilt 
bi il i d i k tl ö üldübi il i d i k tl ö üldübiyopsilerinde spiroketler görüldübiyopsilerinde spiroketler görüldü

1951’de bu hastalar penisilinle tedavi edilmeye 1951’de bu hastalar penisilinle tedavi edilmeye 
başlandıbaşlandı

1955’de Binder, EM’nin bulaşıcı bir hastalık 1955’de Binder, EM’nin bulaşıcı bir hastalık 
olduğunu gösterdi olduğunu gösterdi 



1970’de Old Lyme kasabasında tespit edilen 1970’de Old Lyme kasabasında tespit edilen 
vakalardan dolayı bu hastalığa Lyme ismi verildivakalardan dolayı bu hastalığa Lyme ismi verildi

1981’de Willy B1981’de Willy Burgdorferurgdorfer ilk defa Borrelia ilk defa Borrelia 
izolasyonunu gerçekleştirdiizolasyonunu gerçekleştirdiizolasyonunu gerçekleştirdi izolasyonunu gerçekleştirdi 

1984’t b tk i ilk b l t d l1984’t b tk i ilk b l t d l1984’te bu etkeni ilk bulan araştırıcının adıyla 1984’te bu etkeni ilk bulan araştırıcının adıyla 
etken etken Borrelia bBorrelia burgdorferurgdorferii olarak isimlendirildiolarak isimlendirildi



EpidemiyolojiEpidemiyolojiEpidemiyolojiEpidemiyoloji

Borrelia burgdorferi’nin neden olduğu LYME Borrelia burgdorferi’nin neden olduğu LYME 
hastalığının dünya’daki yayılışıhastalığının dünya’daki yayılışı



B. burgdorferi sensu lato, Trakya ve B. burgdorferi sensu lato, Trakya ve 
Karadeniz Sahilleri’nde görülürkenKaradeniz Sahilleri’nde görülürkengg

Ö llikl B li l i iÖ llikl B li l i i dd B liB liÖzellikle Borrelia valaisianaÖzellikle Borrelia valaisiana and and Borrelia Borrelia 
gariniigarinii (Asya tipi)(Asya tipi) gibi Borreliagibi Borrelia türlerinin de türlerinin de 
Asyadan Avrupaya yayıldığı görülmektedirAsyadan Avrupaya yayıldığı görülmektedir



Hastalığın TaşıyıcılarıHastalığın TaşıyıcılarıHastalığın TaşıyıcılarıHastalığın Taşıyıcıları

Borrelia burgdorferiBorrelia burgdorferinin nin gg
rezervuarı  fare, sincap, rezervuarı  fare, sincap, 
keçi, koyun geyik vb.’dirkeçi, koyun geyik vb.’diry g yy g y

Bulaş kene ısırığıylaBulaş kene ısırığıylaBulaş kene ısırığıyla Bulaş kene ısırığıyla 
olmaktadırolmaktadır



• Ixodes scapularis

• Amblyomma americanum

• Dermacentor variabilis

.
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MorMorffoloolojisi ve genel karakterlerijisi ve genel karakterleriMorMorffoloolojisi ve genel karakterlerijisi ve genel karakterleri

Gram nagatif spiral Gram nagatif spiral 
şeklinde bir bakteridirşeklinde bir bakteridir

BüyüklüğüBüyüklüğü 0.20.2--0.50.5 µµmmBüyüklüğü Büyüklüğü 0.20.2 0.50.5 µµm m 
ileile 1010--20 20 µµm m arasında arasında 
değişirdeğişirdeğişirdeğişir

MikroaerofiliktirMikroaerofiliktirMikroaerofiliktirMikroaerofiliktir



PeriplaPeriplazmik zmik flagellaflagella’ya ’ya 
(axial filament)(axial filament) sahiptirsahiptir(axial filament)(axial filament) sahiptir sahiptir 

PPeptidogleptidoglikikanan tabakatabakaPPeptidogleptidoglikikan an tabaka, tabaka, 
sisitoplatoplazzmimikk membranmembran veve
iit lt l d ld lsisitoplatoplazzmmadan oluşan adan oluşan 

helihelikkal protoplaal protoplazzmimikk
ili di ili di iili di ili di isilindire ve silindiri silindire ve silindiri 

çevreleyen çok tabakalı çevreleyen çok tabakalı 
bi d bbi d bbir dış membrana bir dış membrana 
sahiptirsahiptir



Tüm genomu yaklaşık 1 MB olarak tespit Tüm genomu yaklaşık 1 MB olarak tespit 
edilmiştiredilmiştirşş

1 d t d ğ l k 19 d i l1 d t d ğ l k 19 d i l1 adet doğrusal kromozomu ve 19 dairesel 1 adet doğrusal kromozomu ve 19 dairesel 
plazmiti vardırplazmiti vardır



Antijenik yapısıAntijenik yapısıAntijenik yapısıAntijenik yapısı
Dış yüzey antijenleri Dış yüzey antijenleri 
(ospA, ospB, ospC, ospD, (ospA, ospB, ospC, ospD, 
ospE ospF)ospE ospF)ospE, ospF)ospE, ospF)
Decorin binding surface Decorin binding surface 
protein(dpsp) olarakprotein(dpsp) olarakprotein(dpsp) olarak protein(dpsp) olarak 
isimlendirilen yüzey isimlendirilen yüzey 
proteiniproteini
Flagellar antijeni (suşlar Flagellar antijeni (suşlar 
arasında ortak)arasında ortak)
Isı şok antijenleri (ısı şok Isı şok antijenleri (ısı şok 
proteinlerine benzer)proteinlerine benzer)



ospA major protein olarak bulunurospA major protein olarak bulunurospA major protein olarak bulunurospA major protein olarak bulunur

ospA, ospC’ye değişim gösterirospA, ospC’ye değişim gösterir

ospD nin virulans faktörü göreviospD nin virulans faktörü göreviospD nin virulans faktörü görevi ospD nin virulans faktörü görevi 
gördüğü düşünülmektedirgördüğü düşünülmektedir



B b d f l t ’ d ü t i AB. burgdorferı sensu lato’nun dış yüzey protein A 
ve protein C ‘ye göre moleküler tiplendirimi



İzolasyonİzolasyon Laboratuar TanıLaboratuar Tanıİzolasyonİzolasyon--Laboratuar TanıLaboratuar Tanı

Teşhisi öncelikle klinik bulgulara dayanırTeşhisi öncelikle klinik bulgulara dayanır
Laboratuar tanısındaLaboratuar tanısındaLaboratuar tanısındaLaboratuar tanısında

1. Mikroskobi1. Mikroskobi
2. Kültür2. Kültür
3 Hayvan deneyleri3 Hayvan deneyleri3. Hayvan deneyleri3. Hayvan deneyleri
4. Serolojik yöntemler4. Serolojik yöntemler
5. Genomik yöntemler kullanılır5. Genomik yöntemler kullanılır



MikroskobiMikroskobiMikroskobiMikroskobi

Işık  Işık  

Karanlık alanKaranlık alan

Faz kontrast Faz kontrast 

Elektron mikroskobu Elektron mikroskobu 
kullanılabilirkullanılabilir



KültürKültürKültürKültür
B liB li tü l i i kültü ü dtü l i i kültü ü d difidifi B bB bBorrelia Borrelia türlerinin kültüründe türlerinin kültüründe modifimodifiyyee BarbourBarbour--
StoennerStoenner--Kelly mediumKelly medium adlı özel bir besiyeri adlı özel bir besiyeri 
k ll l kt dk ll l kt d Besiyeri serum taze organBesiyeri serum taze organkullanılmaktadırkullanılmaktadır. . Besiyeri serum, taze organ Besiyeri serum, taze organ 
parçaları, taze kan katılarak elde edilir. parçaları, taze kan katılarak elde edilir. 

Etken izolasyonu için keneler toplanıp Etken izolasyonu için keneler toplanıp 
t k ik ik k lt d di k dili it k ik ik k lt d di k dili istereoskopik mikroskop altında disseke edilir, iç stereoskopik mikroskop altında disseke edilir, iç 

ve dış oluşumlar BSK II besiyerine (Barbour ve ve dış oluşumlar BSK II besiyerine (Barbour ve 
ark 1984) alınır 33ark 1984) alınır 33 °°C ‘de (Takada ve ark 1998)C ‘de (Takada ve ark 1998)ark. 1984) alınır. 33 ark. 1984) alınır. 33 C de (Takada ve ark. 1998) C de (Takada ve ark. 1998) 
tanımladığı şekilde 3 ay boyunca takip edilir.tanımladığı şekilde 3 ay boyunca takip edilir.



KÜLTÜRKÜLTÜRKÜLTÜRKÜLTÜR

Deri biyopsisiDeri biyopsisi
BOSBOSBOSBOS
Sinovial sıvıSinovial sıvı
KanKan



Serolojik TanıSerolojik TanıSerolojik TanıSerolojik Tanı

E dik iE dik i CDCCDC t t tit t tiEndikasyon var iseEndikasyon var ise, CDC, , CDC, tarama testi tarama testi 
olarak ELISA ve IFA testlerini, doğrulama olarak ELISA ve IFA testlerini, doğrulama 
testi olarak da testi olarak da Western blotWestern blot yöntemini yöntemini 
önermektedir. (IFA, B.burgdorferi’nin önermektedir. (IFA, B.burgdorferi’nin 
tanısında ilk geliştirilen testtir.)tanısında ilk geliştirilen testtir.)

Rutin teşhislerde Rutin teşhislerde PolPoliimerameraz Zincirz Zincir
RReaeaksiyonu standardize edilmediğindenksiyonu standardize edilmediğindenRReaeaksiyonu standardize edilmediğinden ksiyonu standardize edilmediğinden 
kullanılması önerilmemektedir.kullanılması önerilmemektedir.



Spesifik IgM hastalığın başlangıcından 1Spesifik IgM hastalığın başlangıcından 1--2 hafta2 haftaSpesifik IgM hastalığın başlangıcından 1Spesifik IgM hastalığın başlangıcından 1 2 hafta 2 hafta 
sonra (+)sonra (+)

33--6 haftada en yüksek düzeye ulaşır.6 haftada en yüksek düzeye ulaşır.

6 ay içinde düşer.6 ay içinde düşer.

Spesifik IgG, IgM den daha sonra tanımlanır.Spesifik IgG, IgM den daha sonra tanımlanır.

IgG aylar sonra bile yüksek değerlere IgG aylar sonra bile yüksek değerlere 
ulaşmayabilir.ulaşmayabilir.



ELISA IFA l itif l biliELISA IFA l itif l biliELISA ve IFA yanlış pozitif sonuçlar verebilir.ELISA ve IFA yanlış pozitif sonuçlar verebilir.

İnfeksiyon devam etmesine rağmen serolojik İnfeksiyon devam etmesine rağmen serolojik 
testler negatif çıkabilir.testler negatif çıkabilir.g çg ç

Başarılı bir tedaviden sonra bile serolojik testlerBaşarılı bir tedaviden sonra bile serolojik testlerBaşarılı bir tedaviden sonra bile serolojik testler Başarılı bir tedaviden sonra bile serolojik testler 
pozitif olabilir.pozitif olabilir.



Değişkenler Duyarlılık ÖzgüllükDeğişkenler Duyarlılık Özgüllük

Erken Dönem Lyme Hastalığı

Dressler et al. 40 94

CDC çalışması 78 89

Randomize kombine çalışma 59 93

Geç Dönem Lyme Hastalığı

D l t l 89 72Dressler et al. 89 72

CDC çalışması 100 89

Randomize kombine çalışma 95 81



Değişkenler Dressler et al CDC Çalışması 
Hasta Kontrol Hasta KontrolHasta 
(n= 98)

Kontrol 
(n= 139)

Hasta 
(n= 49)

Kontrol 
(n=113)

ELISA
Pozitif sonuç 66 5 44 5
Sınırda sonuç 23 34 5 7
N tif 9 100 0 101Negatif sonuç 9 100 0 101

ELISA ve Western blot

Pozitif sonuç 66 5 44 5
Sınırda ELISA ve 17 2 5 1
pozitif Western blot

Negatif veya 
sınırda ELISA ve 
negatif Western blot 15 132 0 107negatif Western blot 15 132 0 107



PCR ilePCR ilePCR ile PCR ile 

Borrelia DNABorrelia DNA

Flajel kodlayan DNAFlajel kodlayan DNA

16S rRNA16S rRNA

Dış yüzey proteinleriDış yüzey proteinleri



Hasta örneklerinde PCR kullanımıHasta örneklerinde PCR kullanımıHasta örneklerinde PCR kullanımıHasta örneklerinde PCR kullanımı

BorreliaBorrelia DNA’sı Artritli olgularda, >50%  DNA’sı Artritli olgularda, >50%  
sinovial sıvı sinovial sıvı 

B liB li DNA EM’l l l d 50DNA EM’l l l d 50 70% d i70% d iBorreliaBorrelia DNA EM’lı olgularda, 50DNA EM’lı olgularda, 50--70% deri 70% deri 
biyopsileri ve nadiren serumdanbiyopsileri ve nadiren serumdan

BorreliaBorrelia DNA Nöroborrelio ’l olg lardaDNA Nöroborrelio ’l olg lardaBorreliaBorrelia DNA Nöroborrelioz’lu olgularda, DNA Nöroborrelioz’lu olgularda, 
20% 20% -- 30% BOS’dan  30% BOS’dan  



Saygılarımla;Saygılarımla;


