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REZUMAT 

 

Abordarea temei de cercetare asupra identificării şi caracterizării spirochetelor 

Borrelia burgdorferi s. l., agentul cauzal al Bolii Lyme, este justificată de apariŃia în 

ultimii ani a unor genospecii considerate a fi patogene la om şi datorită extinderii rapide a 

acestora. Această extindere se datorează expansiunii spirochetelor din genul Borrelia, 

direct proporŃional cu distribuŃia căpuşelor Ixodidae – vectori ai bolii Lyme. 

Boala Lyme este o boală zoonotică, transmisă de căpuşe diferitelor gazde 

vertebrate (Gray et al. 2002). În ultimii 20 de ani, borelioza Lyme a devenit cea mai 

comună boală transmisă de vectori artropozi în regiunea Holarctică (Margos et al., 2011). 

În aceste condiŃii, identificarea rapidă a infecŃiei cu Borrelia burgdorferi s.l. stă la baza 

unui tratament eficace.  

 În ultimii ani, metodele folosite pentru diferenŃierea şi identificarea 

agenŃilor patogeni din complexul Borrelia burgdorferi s. l. se bazează pe date privind 

morfologia, trăsăturile biochimice şi virulenŃa lor. Recent s-au dezvoltat şi metode 

specifice biologiei moleculare cu ajutorul cărora diferenŃierea microorganismelor se 

poate face până la nivel de specie. Experimentele care folosesc aceste metode, deşi sunt 

eficiente, se desfăşoară într-o perioadă îndelungată de timp, necesitând un număr mare de 

reagenŃi şi o cantitate mare de inocul. 

 Scopurile acestui studiu sunt:  

•  Evaluarea capacităŃii spectroscopiei în infraroşu cu transformată Fourier şi 

a spectroscopiei Raman în identificarea şi caracterizarea speciilor Borrelia burgdorferi 

s.l.; 

•  Testarea capacităŃii spectroscopiei în infraroşu de a furniza informaŃii 

despre ADN-ul extras de la spirochetele Borrelia burgdorferi s.l. şi de la căpuşe I. ricinus 

negative şi pozitive; 



•  Cuantificarea interacŃiunii dintre spirochetele Borrelia burgdorferi s.l. şi 

anticorpi; 

•  Evaluarea activităŃii metabolice a spirochetelor Borrelia burgdorferi s.l. 

prin metode fizice moderne (spectroscopia în infraroşu, spectroscopia Raman şi 

spectroscopia de fluorescenŃă).  

Principalele obiective ale tezei sunt: 

•  EvidenŃierea unor caracteristici spectrale a macromoleculelor care pot fi 

folosite ca indicatori ai diferenŃelor structurale ce apar între speciile de Borrelia 

burgdorferi s.l.; 

•  Testarea capacităŃii unei metode de identificare a infecŃiei cu Borrelia 

burgdorferi s.l. pe baza diferenŃierii ADN-ului extras de la spirochetele motile şi imotile; 

•  EvidenŃierea eficienŃei terapiei prin compararea spectrelor de absorbŃie FT-

IR a ADN-ului extras de la spirochetele Borrelia burgdorferi s.s. imotile, în absenŃa şi 

prezenŃa diferitelor antibiotice (doxiciclină, eritromicină, gentamicină, penicilină V sau 

fenoximetilpenicilină şi tetraciclină);  

•  Evaluarea viabilităŃii bacteriene prin evidenŃierea existenŃei unor substanŃe 

fluoroflore în interiorul speciilor de Borrelia burgdorferi s.l. cum ar fi acizii nucleici, 

triptofanul şi co-enzima NADH. 

Structura tezei 

  Lucrarea intitulată “Studiul comparativ prin metode fizice moderne 

al unor bacterii cu risc zoonotic, taxonomic diferite (Escherichia coli şi Borrelia 

burgdorferi sensu lato)” este structurată în două părŃi. 

 Prima parte descrie în mod succint cunoştinŃele actuale referitoare la 

componentele lanŃului epidemiologic al bolii Lyme, precum şi unele aspecte legate de 

metodele de spectroscopie utilizate în caracterizarea şi identificarea speciilor din 

complexul Borrelia burgdorferi s.l., agentul etiologic al bolii Lyme. În acest studiu s-au 

ales ca metode de caracterizare şi identificare: spectroscopia în infraroşu cu transformată 

Fourier (FT-IR), spectroscopia Raman şi spectroscopia de fluorescenŃă. 



 Partea a doua a tezei, cuprinde cercetările proprii şi este structurată pe 

patru capitole. Fiecare capitol prezintă câte un studiu în care sunt descrise obiectivele, 

materialele şi metodele utilizate, rezultatele obŃinute însoŃite de discuŃii care relevă 

originalitatea tezei şi concluziile rezultate la fiecare studiu. Această parte se încheie cu 

prezentarea concluziilor generale şi a literaturii citate. Lista bibliografică cuprinde 209 

titluri. 

 

 

 Metodele utilizate în acest studiu 

În acest studiu au fost utilizate metode biofizice (spectroscopia în infraroşu, 

spectroscopia Raman şi spectroscopia de fluorescenŃă) pentru identificarea şi 

caracterizarea spirochetelor Borrelia burgdorferi s.l., agentul etiologic al bolii Lyme. 

Spectroscopia în infraroşu cu transformată Fourier (FT-IR) are la bază o sursă de 

lumină ce conŃine radiaŃie infraroşie care trece prin probă şi determină mişcări 

vibraŃionale. Aceste mişcări vibraŃionale se datorează faptului că legăturile chimice din 

interiorul moleculelor în timpul trecerii radiaŃiei infraroşii prin probă absorb energie 

luminoasă de la fotoni. Mişcările vibraŃionale oferă informaŃii despre structura chimică a 

probei, informaŃii care apar sub forma unui spectru FT-IR. 

Spectroscopia Raman are la bază vibraŃii moleculare ale legăturilor chimice ce se 

comportă precum arcurile (Schrader şi Keller 2003). Spectroscopia Raman este o metodă 

complementară spectroscopiei FT-IR. 

Spectroscopia de fluorescenŃă are la bază emisia unui foton în urma dezexcitării 

unui atom sau a unei molecule de pe o stare energetic superioară pe una inferioară. 

Rezultatele cercetării 

Capitolul I , intitulat “Studiul prin spectroscopie în infraroşu cu transformată 

Fourier a unor specii din complexul Borrelia burgdorferi sensu lato şi a bacteriei 

Escherichia coli”  are drept scop caracterizarea din punct de vedere structural a bacteriei 

E. coli folosind spectroscopia în infraroşu. Principalul obiectiv al acestui studiu este de a 

identifica câŃiva parametri spectrali pe baza cărora să se poată caracteriza structura 



moleculară a trei specii din complexul Borrelia burgdorfei s.l., agentul etiologic al bolii 

Lyme. Parametri spectrali identificaŃi vor ajuta să se evidenŃieze modificările ce apar în 

compoziŃia biochimică a celulei în timpul celor patru faze de dezvoltare a bacteriei. 

Înregistrarea spectrelor FT-IR s-a realizat în domeniul spectral cuprins între ~ 400-

4000 cm-1. Acest domeniu spectral prezintă benzi caracteristice grupărilor funcŃionale din 

structura proteinelor, carbohidraŃilor, fosfolipidelor şi acizilor nucleici şi este potrivit 

pentru caracterizarea microorganismelor (Al-Qadiri et al., 2008; Lin et al., 2009).  

Acest studiu a permis o analiză comparativă detaliată a spectrelor de absorbŃie FT-

IR caracteristice speciilor Borrelia burgdorferi s.l.  

Rezultatele obŃinute arată următoarele: 

•  Spectroscopia în infraroşu poate fi utilizată în identificarea unor diferenŃe 

spectrale în structura principalelor macromolecule vitale pentru creşterea spirochetelor de 

Borrelia burgdorferi s.l.; 

•  Prin tehnica spectroscopiei FT-IR se poate reliefa conformaŃia α-helix a 

proteinelor şi prezenŃa acizilor graşi polinesaturaŃi în structura spirochetelor Borrelia 

burgdorferi s.l.  

Capitolul II , intitulat “Studiul prin spectroscopie în infraroşu cu transformată 

Fourier a ADN-ului extras de la Borrelia burgdorferi sensu lato şi de la căpuşele Ixodes 

ricinus” urmăreşte capacitatea spectroscopiei FT-IR de a identifica infecŃia cu Borrelia 

burgdorferi s.l. şi evidenŃierea eficienŃei terapiei prin raportarea spectrelor de absorbŃie 

FT-IR a ADN-ului extras de la spirochetele imotile de Borrelia burgdorferi s.s., în 

absenŃa şi prezenŃa diferitelor antibiotice. 

Rezultatele acestui studiu au permis caracterizarea pentru prima dată a ADN-ului 

extras de la spirochetele Borrelia burgdorferi s.l. şi de la căpuşe negative şi pozitive I. 

ricinus. În urma acestei caracterizări s-a reliefat conformaŃia predominantă a ADN-ului, 

care este de formă B în cazul spirochetelor Borrelia burgdorferi s.l motile şi s-au 

observat unele diferenŃe spectrale în cazul ADN-ului extras de la căpuşele I. ricinus 

pozitive, în comparaŃie cu cel extras de la căpuşele I. ricinus negative.  



Pentru evidenŃierea eficienŃei terapiei s-a realizat un studiu comparative între 

spectrale FT-IR ale speciei Borrelia burgdorferi s.s. motile şi imotile în absenŃa şi 

prezenŃa unor antibiotice. În timpul tratamentului cu antibiotice a avut loc o creştere lentă 

şi o distrugere a celulelor, obŃinându-se modificări structurale la nivelul constituenŃilor 

biochimici ai celulelor, datorită posibilelor pierderi ale grupărilor fosfatice şi absorbŃiei 

insuficiente de glucide (Lu et al., 2011). S-a putut observa alterarea grupărilor fosfatice în 

cazul ADN-ului extras de la spirochetele Borrelia burgdorferi s.s. imotile, în comparaŃie 

cu ADN-ul extras de la spirochetele Borrelia burgdorferi s.s. motile. 

În urma tratamentului cu antibiotice s-au observat modificări structurale în 

reziduurile dA, dG, dC şi dT prezente în structura acizilor nucleici ce se găsesc în 

spirochetele Borrelia burgdorferi s.s. imotile. 

În capitolul III , intitulat “Studiul comparativ prin spectroscopie Raman a trei 

specii din complexul Borrelia burgdorferi sensu lato”, se urmăreşte evidenŃierea unor 

caracteristici spectrale ale macromoleculelor care pot fi folosite ca indicatori ai 

diferenŃelor structurale ce apar între speciile Borrelia burgdorferi s.l., agentul etiologic al 

bolii Lyme. 

Spectrele Raman caracteristice spirochetelor Borrelia burgdorferi s.l. au fost 

înregistrate în domeniul spectral cuprins între ~ 400-1800 cm-1. Analiza comparativă a 

acestor spectre a permis constatarea unor diferenŃe în structura acizilor nucleici, a 

proteinelor şi a acizilor graşi saturaŃi. Prin analiza comparativă a spectrelor Raman 

caracteristice spirochetelor Borrelia burgdorferi s.l. s-a evidenŃiat forma B a ADN-ului şi 

conformaŃia α-helix a proteinelor. 

Capitolul IV , intitulat “Studiul prin spectroscopie de fluorescenŃă a trei specii din 

complexul Borrelia burgdorferi sensu lato” are drept scop evaluarea viabilităŃii 

bacteriene prin evidenŃierea existenŃei unor substanŃe fluoroflore în interiorul speciilor 

Borrelia burgdorferi s.l. cum sunt acizii nucleici, triptofanul şi coenzima NADH. 

Pentru evidenŃierea acestor substanŃe în interiorul spirochetelor Borrelia 

burgdorferi s.l. culturile bacteriene au fost excitate cu lungimi de undă diferite specifice 

pentru fiecare substanŃă fluorofloră. Pentru acizii nucleici s-a folosit lungimea de undă de 



250 nm, pentru triptofan lungimea de undă folosită a fost 270 nm, iar pentru coenzima 

NADH s-a folosit 316 nm.  

În urma excitării culturilor cu 250 nm s-a obŃinut spectrul de emisie caracteristic 

acizilor nucleici care poate fi asociat unui metabolism proteic mai intens.  

Excitarea culturilor cu 270 nm a permis obŃinerea spectrului de emisie caracteristic 

triptofanului care reflectă lipsa denaturării proteinelor. 

Excitarea culturilor cu 316 nm a reliefat prezenŃa coenzimei NADH în structura 

spirochetelor Borrelia burgdorferi s.l. 

Prin spectroscopia de fluorescenŃă s-a observat faptul că triptofanul şi coenzima 

NADH pot fi indicatori fiabili ai viabilităŃii celulei. 

 

 

Concluzii  

Pe baza cercetărilor realizate s-au putut concluziona următoarele: 

1.  Metodele de spectroscopie FT-IR, Raman şi fluorescenŃă pot fi utilizate 

pentru a 

evidenŃia principalele modificări structurale ce apar în timpul creşterii celulelor 

bacteriene datorită proceselor metabolice. 

2.  Prin analiza spectrelor de emisie în fluorescenŃă se observă conformaŃia 

proteinelor. În funcŃie de conformaŃia lor proteinele pot fi funcŃionale sau nefuncŃionale. 

În cazul spirochetelor studiate s-a observat faptul că proteinele sunt pliate, deci 

funcŃionale. 

3.  Prin analiza spectrelor FT-IR şi de fluorescenŃă s-a evidenŃiat că în timpul 

metabolismului are loc procesul de peroxidare a lipidelor membranare, ceea ce afectează 

structura şi funcŃia membranei plasmatice şi a membranei organitelor, reconfirmând 

faptul că majoritatea acizilor graşi din membrană sunt polinesaturaŃi. 

4.  Prin spectroscopie FT-IR şi Raman s-a constatat conformaŃia predominantă 

de formă B a ADN-ului în sistemul molecular studiat (Borrelia burgdorferi s.s., B. afzelii, 

B. garinii, I. ricinus negative, I. ricinus pozitive). 



5.  Au fost identificate diferenŃe spectrale între spectrele de absorbŃie FT-IR 

ale probelor de ADN extrase de la celulele motile şi de la cele imotile de Borrelia 

burgdoferi s.s. 

6.  Alterarea grupărilor fosfatice şi a zaharurilor prezente în lanŃul ADN, 

formă B, a fost observată în cazul probelor extrase de la spirochetele imotile de Borrelia 

burgdorferi s.s., în comparaŃie cu cele extrase de la cele motile. 

7.  InteracŃiunile specifice dintre ADN-ul extras de la spirochetele Borrelia 

burgdorferi s.l., ligand, antibioticele utilizate şi structura vaccinului vor putea fi 

investigate prin utilizarea spectroscopiei FT-IR. Observarea acestor interacŃiuni va 

permite o înŃelegere mai bună a mecanismelor de infecŃie şi un control mai riguros al 

bolii Lyme. 

8.  Prin analiza spectrelor FT-IR şi Raman s-a evidenŃiat conformaŃia α-helix a 

proteinelor, această metodă putând fi utilizată în cuantificarea interacŃiunilor dintre 

bacterie şi anticorpi, care sunt de conformaŃie β-sheet. 
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