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Czym jest biofilm ?

Zorganizowana struktura generowana przez komórki drobnoustrojów,
celem adaptacji do warunków bytowania i zwiększająca szansę na ich
przetrwanie - zapewnia optymalne fizycznie i chemicznie
mikrośrodowisko.
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https://biotechnologia.pl/biotechnologia/biofilm-bakteryjny-co-o-nim-wiemy,17010



Gdzie występuje biofilm?

Właściwie wszędzie tam, gdzie obecne są mikroorganizmy (bakterie,
archaebakterie, grzyby):

• Zbiorniki wodne

• Kanalizacja

• Biofermentory

• Powierzchnie zębów

• Błona śluzowa jelit, zatok przynosowych

• Powierzchnie implantów

• inne
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https://www.luminultra.com/blog/what-you-ought-to-know-about-biofilms/

https://www.burgesshilldental.co.uk/treatments/airflow-and-guided-biofilm-therapy/



Jak tworzy się biofilm?
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doi.org/10.1002/9781119246329.ch16

doi.org/10.1186/2110-5820-1-19

https://doi.org/10.1002/9781119246329.ch16


Struktura biofilmu
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http://www.pharmacy180.com/article/mechanisms-of-biofilm-tolerance-476/ https://www.debx-medical.com/article/biofilms-and-antibiotic-resistance/

http://www.pharmacy180.com/article/mechanisms-of-biofilm-tolerance-476/
https://www.debx-medical.com/article/biofilms-and-antibiotic-resistance/


Jak badać biofilm?

10.1007/s11356-020-10054-1

Metoda przesiewowa – Congo Red agar

http://dx.doi.org/10.20546/ijcmas.2016.503.075

Metoda przesiewowa – probówkowa

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-10054-1
http://dx.doi.org/10.20546/ijcmas.2016.503.075


Jak badać biofilm?
Hodowle biofilmu

Stała
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https://journals.asm.org/doi/10.1128/IAI.05896-11
https://bio-protocol.org/e1409

Komora przepływu

https://journals.asm.org/doi/10.1128/IAI.05896-11
https://bio-protocol.org/e1409


Jak badać biofilm?
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1ml zawiesiny 0,5                
w skali McFarlanda
(107 CFU/ml) dodawano 
do dołków na płytkach 
24-dołkowych (costar)

Inkubacja 24h 

T=36±1oC

Mgr Agnieszka Gibała (doktorantka), 2021

Katedra Mikrobiologii UJ CM

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

Barwienie 5% fioletem krystalicznym
Pomiar absorbancji przy ʎ=570 nm
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Jak badać biofilm?
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Jak badać biofilm?

01.05.2022

M
g

r A
g

n
ie

s
z
k
a

 G
ib

a
ła

 (d
o
k
to

ra
n
tk

a
), 2

0
2

1

K
a

te
d

ra
 M

ik
ro

b
io

lo
g

ii U
J
 C

M

M
e

to
d

a 
ilo

śc
io

w
a 

–
b

ad
an

ie
 „

ży
w

o
tn

o
śc

i”
Test MTT jest oparty na zdolności enzymu - dehydrogenazy mitochondrialnej do

przekształcania pomarańczowej, rozpuszczalnej w wodzie soli tetrazolowej (bromek 3-

(4,5- dimetylotiazol-2-yl)- 2,5-difenylotetrazoliowy) do nierozpuszczalnego formazanu,

będącego ciemnoniebieskim produktem powyższej reakcji (570 nm)
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Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu
elektronowego biofilmu Staphylococcus
aureus rosnącego w modelu rany in vitro

https://pulmonarychronicles.com/index.php/pulmona
rychronicles/article/download/126/260?inline=1

(A) Implant w momencie usunięcia z przyczepioną
kością martwiczą i śluzem biofilmu (B) SEM tego samego
implantu (a) kość martwicza (b) biofilm bakteryjny (c)
mikropory (d) biofilm wytwarzający endotoksyny w
mikroporach

https://thescipub.com/pdf/crdsp.2019.1.17.pdf

https://pulmonarychronicles.com/index.php/pulmonarychronicles/article/download/126/260?inline=1
https://thescipub.com/pdf/crdsp.2019.1.17.pdf
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Barwienie β-glukanu i materiału zewnątrzkomórkowego podczas wzrostu
biofilmu C. albicans SC5314 in vitro.
24h (A), 48h (B) i 72h (C) biofilmy hodowane na szkiełkach nakrywkowych i
barwione na β-glukan za pomocą BFDiv mAb (czerwony) i ConA-Alexa 488
(zielony)

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007967

https://doi.org/10.1155/2018/4508709

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007967
https://doi.org/10.1155/2018/4508709


Biofilm u pacjentów
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Biofilm u pacjentów - przykłady
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A) Inkrustacja wokół światła cewnika usuniętego pacjentowi po 5 dniach; B) pałeczki,
ziarenkowce i mikrokrystaliczne agregaty fosforanu wapnia w krystalicznym biofilmie
wokół światła cewnika https://doi.org/10.1002/gch2.201700068

Aktywne wegetacje bakteryjnego zapalenia wsierdzia zastawki aortalnej
(otwarty odpływ lewej komory), z kruchymi wegetacjami po komorowej
stronie płatków zastawki (strzałki)
https://doi.org/10.1148/rg.2016150225

Zakażenie kości oraz widoczne złamanie kości udowej (żółte strzałki). (b) Otwarte
zainfekowane udo wymaga usunięcie martwiczej tkanki miękkiej i martwej kości,
sąsiadującej z żywą (czerwoną) kością. (c) Pooperacyjne zdjęcie rentgenowskie kości
udowej z modułową protezą biodra. (d–g) Biofilm bakteryjny na usuniętych elementach
protezy. Fotografie powierzchni endoprotezy stawu kolanowego kości udowej przed (d) i
po (e) barwieniu tetratlenkiem osmu w celu identyfikacji biofilmu bakteryjnego. (f) SEM
eksplantowanej protezy ujawnia bakterie biofilmu (żółta strzałka) (x10 000) i bakterie (g)
zaadherowane do fibryny na eksplantowanej protezie (x10 000)
https://doi.org/10.1038/s41413-019-0061-z

https://doi.org/10.1002/gch2.201700068
https://doi.org/10.1148/rg.2016150225
https://doi.org/10.1038/s41413-019-0061-z


Biofilm u pacjentów - przykłady

Efekt czyszczenia rurki dotchawiczej
https://doi.org/10.4187/respcare.03246

Zakażone urazowe owrzodzenie podudzia u
pacjenta z cukrzycą. Na zdjęciu wisoczne
łyżeczkowanie bladożółtego, śluzowatego
biofilmu z rany.
https://doi.org/10.4103/2321-3868.113329

Fusarium spp. infection after wearing contact
lenses with biofilm present

Barwienie fioletem krystalicznym
przechowywania soczewki wykazujące
korelację między okresem używania,
a intensywnością barwienia (biofilmu).

https://www.reviewofcontactlenses.com/article/beware-the-biofilm

https://doi.org/10.4187/respcare.03246
https://doi.org/10.4103/2321-3868.113329
https://www.reviewofcontactlenses.com/article/beware-the-biofilm


Biofilm, a antybiotyki

01.05.2022

Cztery możliwe mechanizmy antybiotykooporności biofilmu. Obraz przedstawia przekrój biofilmu z powierzchnią
przylegania (kolor szary) na dole i fazą wodną zawierającą antybiotyk (kolor żółty) na górze. W strefach, w których
występuje ubytek składników odżywczych (różowy), działanie antybiotyków może być minimalne. Niektóre bakterie
mogą aktywować reakcje na stres (zielony), podczas gdy inne mogą wykształcać ochronny fenotyp (fioletowy).

h
tt

p
s:

//
d

o
i.o

rg
/1

0
.1

1
2

8
/A

EM
.7

2
.3

.2
0

0
5

-2
0

1
3

.2
0

0
6

https://doi.org/10.1128/AEM.72.3.2005-2013.2006


Biofilm, a antybiotyki
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Ważne pojęcia

MIC (minimum inhibitory concentration) – minimalne stężenie hamujące

MBC (minimum bactericidal concentration) – minimalne stężenie bójcze

MBEC (minimal biofilm eradication concentration) – minimalne stężenie eradykujące biofilm

MBIC (minimal biofilm inhibitory concentration) – minimalne stężenie hamujące biofilm
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https://doi.org/10.3390/antibiotics9110817


01.05.2022
https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.02.027

https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.02.027


Przykłady metod biologicznych wykorzystywanych do walki                         
z biofilmem

Enzymy
proteazy 

egzopoliisacharydazy
deoksyrybonukleazy

Zastosowanie 
bakteriofagów 

(terapia fagowa)

Wpływ na genom 
bakterii zaburzenie 

quorum sensing poprzez  
cząsteczki sygnałowe 

oddziaływujące z 
receptorami dla 
autoinduktorów

Zastosowanie 
przeciwciał

np. p. monoklonalne 
przeciw białku AAP                 

S. epidermidis

Mgr Kamil Drożdż (doktorant), 2022

Katedra Mikrobiologii UJ CM



Przykład metod fizycznych wykorzystanych w badaniach nad 
eliminacją biofilmu bakteryjnego

Procesy mechaniczne

Temperatura

Terapia 
fotodynamiczna

Prądu elektrycznego

Działanie laserem

Ultradźwięki

szorowanie, skrobanie

Rozbicie struktury biofilmu np. 
eradykacja drobnoustrojów z 
przewlekłyh ran. 

powstanie reaktywnych form tlenu

Zwiększenie przepuszczalności błon 
komórkowych i utlenienie białek wew.kom.
Metoda elektrochemiczna – usuwanie 
bofilmu z implantu.

zamrażanie, temp. 100 st. C

Ułatwienie penetracji antybiotyku przez 
kolejne warstwy.

Mgr Kamil Drożdż (doktorant), 2022

Katedra Mikrobiologii UJ CM



Surfaktanty

Wolne kwasy 
tłuszczowe

Związki chloru, 
niektóre sole

Jony metali

Nanocząstki

Przykłady metod chemicznych stosowanych                          
w eliminacji biofilmu

Rozbicie biofilmu i dyspersja
Dodecylosiarczan (IV) sodu, Tween 20, Triton-X, 
Biosurfaktanty np. lipopeptydy

Kwas cis-2-dekanowy

Utlenianie struktury biofilmu, dezynfekcja powierzchni
Chlorowodorek oktenidyny - szerokie spektrum aktywności biobójczej

Jony Cu, Ti, Ag, Ga – zapobieganie 
kolonizacji bardziej niż eliminacja biofilmu

Metali, antybiotyków - zapobieganie 
kolonizacji bardziej niż eliminacja biofilmu

Mgr Kamil Drożdż (doktorant), 2022

Katedra Mikrobiologii UJ CM



Strategie projektowania powłok o właściwościach 
przeciwadhezyjnych

− Powłoki UWALNIAJĄCE substancję przeciwdrobnoustrojową do otoczenia                    
np. PMMA, kwas poliakrylowy (PAA), hydroksyapatyt, hydrożele

− Powłoki eliminujące drobnoustroje na drodze BEZPOŚRDENIEGO KONTAKTU, poprzez 
kontaktowe oddziaływanie z błoną komórkową bakterii np. peptydy przeciwdrobnoustrojowe 
przyłączone kowalencyjnie do powierzchni

− Powłoki o właściwościach ODPYCHAJĄCYCH komórki bakteryjne, poprzez zmianę ich 
właściwości fizycznych

Antybiotyki gentamycyna, ciprofloksacyna, ampicilina, wankomycyna

Peptydy 
przeciwdrobnoustrojowe 

wytwarzane przez bakterie, rośliny, zwierzęta - najlepiej 
poznane katelicydyny (peptyd LL-37)

Metale srebro, miedź, cynk, gal

Enzymy lizozym

Związki organiczne oktenidyna, chlorheksydyna, sole amoniowe



Dziękuję za uwagę
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