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Plan wykPlan wykłładuadu

II. Biologia biofilmu:. Biologia biofilmu:

powstawanie,powstawanie,

cykl rozwojowy,cykl rozwojowy,

sposoby rozprzestrzeniania sisposoby rozprzestrzeniania sięę, , 

tolerancja na tolerancja na śśrodki rodki 
przeciwdrobnoustrojowe.przeciwdrobnoustrojowe.

IIII. Dekontaminacja endoskop. Dekontaminacja endoskopóów w –– czy obecnoczy obecnośćść biofilmu biofilmu 
stwarza realne zagrostwarza realne zagrożżenie dla pacjentenie dla pacjentóów?w?

IIIIII. Jak wykorzysta. Jak wykorzystaćć wiedzwiedzęę o biologii biofilmu o biologii biofilmu 
w zwalczaniu tych populacji bakterii?w zwalczaniu tych populacji bakterii?



Biofilm Biofilm -- definicjadefinicja

Populacja/konsorcjum drobnoustrojPopulacja/konsorcjum drobnoustrojóów spew spełłniajniająącaca
nastnastęępujpująące kryteria:ce kryteria:

1.1. przyleganie do powierzchni i/lub siebie nawzajem przyleganie do powierzchni i/lub siebie nawzajem 
w sposw sposóób nieodwracalny,b nieodwracalny,

2.    wydzielanie substancji (w tym polisacharyd2.    wydzielanie substancji (w tym polisacharydóów) w) 
tworztworząących macierz pozakomcych macierz pozakomóórkowrkowąą –– EPS,EPS,

3.    zwi3.    zwięększona tolerancja na kszona tolerancja na śśrodki przeciwdrobnoustrojowe.rodki przeciwdrobnoustrojowe.

Uropatogenny szczep
Escherichia coli

50 µm

20 µm

Na podstawie: Anderson i wsp., Science, 2003



Biofilm Biofilm –– powstawanie powstawanie 

1. Adhezja1. Adhezja

Na podstawie: Watnick i Kolter, Na podstawie: Watnick i Kolter, J. BacteriolJ. Bacteriol., 2000, 182, 2675., 2000, 182, 2675

2. Powstawanie2. Powstawanie
mikrokoloniimikrokolonii

VibrioVibrio
choleraecholerae

3. Dojrzewanie3. Dojrzewanie
biofilmubiofilmu



Biofilm Biofilm -- cykl rozwojowy cykl rozwojowy 

Pseudomonas aeruginosa

Na podstawie: Webb i wsp. 2003, J. Bacteriol.;185:4585

50 µm
50 µm

B.A. C.

A. A. –– 3 godz.3 godz.
B. B. –– 3 dni3 dni
C. C. –– 7 dni7 dni 25 µm



„„Porozumiewanie siPorozumiewanie sięę komkomóórekrek””

Na podstawie: Davies i wsp. Na podstawie: Davies i wsp. ScienceScience, 1998,, 1998, 280280,, 295295

Quorum sensing Quorum sensing –– system porozumiewania sisystem porozumiewania sięę
za pomocza pomocąą autoinduktorautoinduktoróóww

Szczep dziki Szczep mutanta:
autoinduktor (-)

Szczep mutanta:
autoinduktor (+)
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Pseudomonas aeruginosa



SkSkłład biofilmuad biofilmu
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1.1. Woda Woda –– 7575--90%90% masy biofilmu; masy biofilmu; 
2.2. Mikrokolonie drobnoustrojMikrokolonie drobnoustrojóów jednego lub wielu w jednego lub wielu 

gatunkgatunkóów (rodzajw (rodzajóów);w);
3.3. Macierz pozakomMacierz pozakomóórkowa rkowa –– EPS o skEPS o skłładzie:adzie:

polisacharydy,polisacharydy,
biabiałłka,ka,
kwasy nukleinowe,kwasy nukleinowe,
lipidy.lipidy.

BiaBiałłkaka PolisacharydyPolisacharydy
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Campanac C. i wsp. (2002) Campanac C. i wsp. (2002) Antimicrob. Agents ChemotherAntimicrob. Agents Chemother., 46, 1469., 46, 1469



Biofilm grzybBiofilm grzybóóww-- cykl rozwojowy cykl rozwojowy 

25 µm

Dojrzały biofilm 
(24-48 h)

Pozakomórkowa
macierz

(0-2 h)
Blastospory

(3-4 h)
Mikrokolonie

(12-14 h)

450 µm

BBiofilm iofilm C. albicansC. albicans na powierzchni silikonu hodowany na powierzchni silikonu hodowany in vitroin vitro
–– blastospory, strzblastospory, strzęępki i pseudostrzpki i pseudostrzęępkipki..

BBiofilmiofilm grzybgrzybóóww –– fazafaza dojrzadojrzałłegoego biofilmubiofilmu

Mikrokolonie

Kanały wodne



Wielogatunkowe biofilmyWielogatunkowe biofilmy

(1985 r.) 
Staphylococcus epidermidis i C. albicans: 
biofilm na powierzchni cewnika centralnego
typu Hickman; 
te same drobnoustroje izolowano
z krwi pacjenta z zakażeniem
uogólnionym.

(2002 r.)
EPS S. epidermidis hamuje penetrację flukonazolu w obrębie
biofilmu. Obecność C. albicans „chroni” komórki gronkowców, 
które nie wytwarzają EPS, przed działaniem wancomycyny.

Berit i wsp. (2002) J. Med. Microbiol., 51, 344-349



Wielogatunkowe biofilmyWielogatunkowe biofilmy

Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa i i CCandidaandida albicansalbicans

P. aeruginosa przylega jedynie
do strzępek i pseudostrzępek,
nie przylega natomiast do
blastospor C. albicans.

Biofilm Biofilm P. P. aeruginosaaeruginosa

C. C. albicansalbicans

OddziaOddziałływaniaywania tete prowadzprowadząą dodo
śśmiercimierci miceliummicelium natomiastnatomiast
nienie majamaja wpwpłływuywu nana żżywotnoywotnośćść
blastosporblastospor.

Na podstawie: Hogan D.A. i Kolter R. (2002) Science, 296, 2229.



Starzenie siStarzenie sięę biofilmubiofilmu

Czas, w jakim dochodzi do starzenia siCzas, w jakim dochodzi do starzenia sięę biofilmubiofilmu
i wzmoi wzmożżonego wydzielania komonego wydzielania komóórek potomnych,rek potomnych,
uzaleuzależżniony od gatunku drobnoustroju i warunkniony od gatunku drobnoustroju i warunkóów w 
panujpanująących w danej niszy ekologicznej.cych w danej niszy ekologicznej.



Biofilm Biofilm –– rozprzestrzenianie sirozprzestrzenianie sięę



AktywnoAktywnośćść metaboliczna biofilmumetaboliczna biofilmu
P. aeruginosa P. aeruginosa –– wydzielanie AmpC wydzielanie AmpC ββ--laktamazylaktamazy

KomKomóórki bakteriirki bakterii
aktywne aktywne 

metaboliczniemetabolicznie

KomKomóórki bakteriirki bakterii
nieaktywne nieaktywne 

metaboliczniemetabolicznie

Na podstawie: Bagge i wsp. Antimicrob. Agents Chemother. 2004;48:1168
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KomKomóórki przetrwarki przetrwałłe (ang. persisters)e (ang. persisters)

Biofilm Pseudomonas aeruginosa poddany działaniu ciprofloksacyny w stężeniu
4 mg/l  (stężenie równe wartości MBC dla komórek planktonowych).

Ołdak E., Trafny E.A. (2005) Antimicrob. Agents Chemother., 49, 3281-3288. 

ą ą



Tolerancja na Tolerancja na śśrodki dezynfekcyjnerodki dezynfekcyjne
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WraWrażżliwoliwośćść na chlor komna chlor komóórek rek M. aviumM. avium i i M. intracellulareM. intracellulare
wolnopwolnopłływajywająących, w populacji biofilmu cych, w populacji biofilmu 

i komi komóórek potomnychrek potomnych

Steed i Falkinham (2006) Steed i Falkinham (2006) Appl. Environ. MicrobiolAppl. Environ. Microbiol., 72, 4001., 72, 4001--40114011



GiGięętkie endoskopy tkie endoskopy –– bakterie i grzybybakterie i grzyby

AnalizaAnaliza: dwa uniwesyteckie szpitale w Brazylii, 298 pr: dwa uniwesyteckie szpitale w Brazylii, 298 próóbb
pobranych z bronchoskoppobranych z bronchoskopóów (n=40), EGDs (n=138) orazw (n=40), EGDs (n=138) oraz
kolonoskopkolonoskopóów (n=120).w (n=120).

Flora po myciu i dezynfekcjiFlora po myciu i dezynfekcji (2% glutaraldehyd, mycie r(2% glutaraldehyd, mycie ręęczne):czne):
GramGram--ujemne paujemne pałłeczki eczki –– 61%61%
GramGram--dodatnie ziarniaki dodatnie ziarniaki –– 23%23%
Gram dodatnie laseczki Gram dodatnie laseczki –– 9%9%
DroDrożżddżżaki aki –– 7%7%

Gatunki drobnoustrojGatunki drobnoustrojóóww::
Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa, , Klebsiella pneumoniaeKlebsiella pneumoniae, , Escherichia coliEscherichia coli,,
EnterobacterEnterobacter sp., sp., Serratia marcescensSerratia marcescens, , Proteus mirabilisProteus mirabilis, , 
Citrobacter freundiiCitrobacter freundii, , Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus, koagulazo, koagulazo--ujemne ujemne 
gronkowce, gronkowce, Micrococcus luteusMicrococcus luteus, , Candida albicansCandida albicans, , C. tropicalisC. tropicalis, , 
C. glabrataC. glabrata, , BacillusBacillus spsp., ., CorynebacteriumCorynebacterium sp.sp.



SkaSkażżenie endoskopenie endoskopóów po pew po pełłnymnym
procesie dekontaminacjiprocesie dekontaminacji
W Stanach Zjednoczonych badaniom poddano:W Stanach Zjednoczonych badaniom poddano:

1992 r.1992 r. –– 71 endoskop71 endoskopóów, skaw, skażżonych onych –– 23,9%,23,9%,
wzrost bakterii > 10wzrost bakterii > 1055 CFU;CFU;

1993 r.1993 r. –– 60 endoskop60 endoskopóów, skaw, skażżonych onych –– 18%;18%;

2006 r.2006 r. –– 2 363 endoskopy, ska2 363 endoskopy, skażżonych onych –– 2% (48)2% (48)
(pa(pałłeczki jelitowe, eczki jelitowe, BacillusBacillus spsp., ., P. aeruginosaP. aeruginosa, , 
StreptococcusStreptococcus sp.)  sp.)  

Kaczmarek R.G. i wsp. (1992) Kaczmarek R.G. i wsp. (1992) Am. J. MedAm. J. Med., 92, 257., 92, 257--261.261.

Frazer V.J. i wsp. (1993) Frazer V.J. i wsp. (1993) Infect. Contr. Hosp. EpidemiolInfect. Contr. Hosp. Epidemiol., 14, 383., 14, 383--389.389.

Bisset L. i wsp. (2006) Bisset L. i wsp. (2006) Am. J. Infect. ContrAm. J. Infect. Contr., 34, 274., 34, 274--280.280.



Jatrogenna transmisja patogenJatrogenna transmisja patogenóóww

ENDOSKOPYENDOSKOPY

Wirusy: HBV(5), HCV (8), HIV (0), SARSWirusy: HBV(5), HCV (8), HIV (0), SARS--CoV(0), CoV(0), 
PrPrąątki: tki: Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis, , M. chelonae M. chelonae (35),(35),
GramGram--dodatnie, przetrwalnikujdodatnie, przetrwalnikująące:ce:

Clostridium difficileClostridium difficile, , C. botulinumC. botulinum, , C. perfringensC. perfringens, , C. tetaniC. tetani,,
Bacillus cereusBacillus cereus, , B. subtilis B. subtilis (pojedncze przypadki)(pojedncze przypadki)

GramGram--ujemne: ujemne: Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa (216)(216), , 
Salmonella Salmonella sp.(48), sp.(48), Helicobacter pyloriHelicobacter pylori (12)(12), , 
Serratia marcescens Serratia marcescens i inne pai inne pałłeczki jelitowe (2)eczki jelitowe (2)

Priony? Priony? 

Przyczyny?
Nieprawidłowości procesu dezynfekcji wysokiego poziomu

Nelson i Muscarella (2006) Nelson i Muscarella (2006) World J. GastroenterolWorld J. Gastroenterol., 12, 3953., 12, 3953--39643964



Czy drobnoustroje bytujCzy drobnoustroje bytująą
w przewodach endoskopu w przewodach endoskopu 
w postaci w postaci biofilmubiofilmu??

TAK,TAK,

metodmetodąą SEM wykazano obecnoSEM wykazano obecnośćść biofilmubiofilmu ((mikrokoloniimikrokolonii i EPS) i EPS) 
w w śświetle przewodwietle przewodóów endoskopw endoskopóów. w. BiofilmBiofilm wystwystęępowapowałł w postaci w postaci 
skupisk o wymiarach ~ 122 skupisk o wymiarach ~ 122 µµm m ×× 90 90 µµm.m.

najwynajwyżższy stopieszy stopieńń skaskażżenia obserwowano w wenia obserwowano w wąąskich kanaskich kanałłach ach 
endoskopendoskopóów (12/9/5), ktw (12/9/5), któóre nie sre nie sąą czyszczone mechanicznie. czyszczone mechanicznie. 
BiofilmBiofilm wystwystęępowapowałł w postaci ciw postaci ciąąggłłej warstwy, obserwowano ej warstwy, obserwowano 
przyleganie leukocytprzyleganie leukocytóów do w do biofilmubiofilmu (HIV i inne patogeny!). (HIV i inne patogeny!). 

PajkosPajkos A. i A. i wspwsp. (2004) . (2004) J. J. HospHosp. . InfectInfect., 58, 224., 58, 224--229229



GiGięętkie endoskopy tkie endoskopy -- dezynfekcjadezynfekcja

Aldehyd Aldehyd glutarowyglutarowy
Aldehyd bursztynowy Aldehyd bursztynowy 
Aldehyd Aldehyd ortoorto--ftalowyftalowy
Kwas nadoctowy Kwas nadoctowy 
Nadtlenek wodoru Nadtlenek wodoru 
Dwutlenek chloru Dwutlenek chloru 
Kwas podchlorawy, podchloryn sodu Kwas podchlorawy, podchloryn sodu 
Woda zawierajWoda zawierająąca wolne rodniki ca wolne rodniki 
CzwartorzCzwartorzęędowe zwidowe zwiąązki amoniowe zki amoniowe 

Dezynfekcja wysokiego poziomu (Dezynfekcja wysokiego poziomu (angang. high . high levellevel disinfectiondisinfection))

, zwi, zwiąązki o potencjalnej aktywnozki o potencjalnej aktywnośści wobec ci wobec biofilmbiofilmóóww

Marek T., Dziurkowska-Marek A. (2006) Zakażenia, 2,6-10



Tolerancja na Tolerancja na śśrodki dezynfekcyjnerodki dezynfekcyjne
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BiofilmBiofilm szczepu szczepu E. coliE. coli CIP 54127, hodowany w probCIP 54127, hodowany w probóówkach,wkach,
masa bakterii (masa bakterii (biofilmbiofilm) ) –– oznaczana metodoznaczana metodąą kolorymetrycznkolorymetrycznąą
((CrystalCrystal Violet).Violet).

LoukiliLoukili N. i N. i wspwsp. (2004) . (2004) J. J. HospHosp. . InfectInfect. 58, 151. 58, 151--154154



Tolerancja na Tolerancja na śśrodki dezynfekcyjnerodki dezynfekcyjne
BiofilmBiofilm klinicznego szczepu klinicznego szczepu P. P. aeruginosaaeruginosa, hodowany w p, hodowany w płłytkachytkach
polistyrenowych w cipolistyrenowych w ciąągu 24, 48 i 72 h i poddany dziagu 24, 48 i 72 h i poddany działłaniu aniu „„PerasafePerasafe””..
Oznaczane:Oznaczane:
1.1. Masa bakterii (Masa bakterii (biofilmbiofilm) ) –– metodmetodąą kolorymetrycznkolorymetrycznąą ((CrystalCrystal Violet)Violet)
2.2. AktywnoAktywnośćść metaboliczna metaboliczna żżywych bakterii ywych bakterii –– metodmetodąą MTT.MTT.

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

24h-biofilm 48h-biofilm 72h-biofilm

Kontrola - MTT
PAA - MTT

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

24h-biofilm 48h-biofilm 72h-biofilm

Kontrola - Crystal Violet
PAA - Crystal Violet

Badania wBadania włłasne: asne: WielechowskaWielechowska A. i Trafny EA. (2007)A. i Trafny EA. (2007)
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WpWpłływ detergentyw detergentóów na w na biofilmbiofilm
BiofilmBiofilm szczepu klinicznego szczepu klinicznego E. coliE. coli hodowany na powierzchni hodowany na powierzchni 
teflonu i PCV w citeflonu i PCV w ciąągu 6 dni, liczba bakterii w gu 6 dni, liczba bakterii w biofilmiebiofilmie
–– oznaczana ilooznaczana ilośściowo: CFU/cmciowo: CFU/cm22, SEM., SEM.

VickeryVickery K. i K. i wspwsp. (2004) . (2004) Am. J. Am. J. InfectInfect. . ControlControl,. 32, 170,. 32, 170--176176



WpWpłływ detergentyw detergentóów na w na biofilmbiofilm

Propozycja:Propozycja:
Optymalna procedura Optymalna procedura reprocesowaniareprocesowania endoskopendoskopóów o wysokim stopniuw o wysokim stopniu
skaskażżenia (enia (biofilmbiofilm w przewodach wewnw przewodach wewnęętrznych trznych –– 9,6 9,6 ×× 101077 CFU/cmCFU/cm22))::

1. Oddzia1. Oddziałływanie za pomocywanie za pomocąą preparatpreparatóów o wysokiej aktywnow o wysokiej aktywnośścici
enzymatycznej (zawierajenzymatycznej (zawierająących cych proteazyproteazy, amylazy, lipazy);, amylazy, lipazy);

2. Oddzia2. Oddziałływanie za pomocywanie za pomocąą roztworroztworóów detergentw detergentóów;w;
3. Oddzia3. Oddziałływanie za pomocywanie za pomocąą śśrodkrodkóów dezynfekcyjnych,w dezynfekcyjnych,

npnp. kwasu nadoctowego.. kwasu nadoctowego.

EfektywnoEfektywnośćść tej procedury wobec sztucznie skatej procedury wobec sztucznie skażżonych endoskoponych endoskopóóww
(zawiesina drobnoustroj(zawiesina drobnoustrojóów: w: P. P. aeruginosaaeruginosa, , S. S. epidermidisepidermidis, , E. E. cloaceaecloaceae,,
K. K. pneumoniaepneumoniae) potwierdzona do) potwierdzona dośświadczalnie z uwiadczalnie z użżyciem SEM. yciem SEM. 

MarionMarion K. i K. i wspwsp. (2006) . (2006) UsingUsing anan efficientefficient biofilmbiofilm detachingdetaching agent: agent: anan essentialessential step for step for thethe improvementimprovement
ofof endoscopeendoscope reprocessingreprocessing protocolsprotocols. J. . J. HospHosp. . InfectInfect. 64, 136. 64, 136--142.142.



Czy obecne techniki dekontaminacjiCzy obecne techniki dekontaminacji
endoskopendoskopóów sw sąą skuteczne?skuteczne?

NIE,NIE,
1. w kana1. w kanałłach endoskopach endoskopóów wystw wystęępujpująą miejsowemiejsowe uszkodzeniauszkodzenia
powierzchni, co zwipowierzchni, co zwięększa wydajnoksza wydajnośćść adhezji drobnoustrojadhezji drobnoustrojóów;w;

2. budowa endoskop2. budowa endoskopóów uniemow uniemożżliwia dostliwia dostęęp mechaniczny dop mechaniczny do
niektniektóórych wrych wąąskich kanaskich kanałłóów;w;
3. istnieje potrzeba opracowania nowych substancji 3. istnieje potrzeba opracowania nowych substancji 
przeznaczonych do mycia endoskopprzeznaczonych do mycia endoskopóów, efektywnie usuwajw, efektywnie usuwająącychcych
osiadosiadłłe populacje bakterii i grzybe populacje bakterii i grzybóów.w.

PajkosPajkos A. i A. i wspwsp. (2004) . (2004) J. J. HospHosp. . InfectInfect., 58, 224., 58, 224--229229



Praktyczne zapobieganie Praktyczne zapobieganie 
powstawaniu powstawaniu biofilmubiofilmu

Sprzęt medyczny powinien być przekazany do dekontaminacji
w jak najkrw jak najkróótszym czasie po zabiegutszym czasie po zabiegu – zapobiega to adhezji
białek do powierzchni, ogranicza namnażanie się
drobnoustrojów, a poprzez to ich wzrost w postaci biofilmu.

Po procesie dezynfekcji sprzęt medyczny powinien być
prawidprawidłłowo wysuszonyowo wysuszony – środowisko wilgotne sprzyja
wzrostowi tych drobnoustrojów, które przeżyły  proces
dezynfekcji, w postaci biofilmu.


