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Biofilmy  bakteryjne  
w  przewlek∏ym  zapaleniu 

zatok  przynosowych

Biofilmy bakteryjne sà to trójwymiarowe
skupiska bakterii, które, jak ostatnio udowodnio-
no, odgrywajà istotnà rol´ w patogenezie wielu
przewlek∏ych stanów zapalnych, takich jak: za-
palenie p∏uc u chorych na mukowiscydoz´, zapa-
lenie wsierdzia i wysi´kowe zapalenie ucha
Êrodkowego o ujemnym posiewie.

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) jest chorobà nie tylko bardzo trudnà
do leczenia, lecz tak˝e wywierajàcà wp∏yw
na spo∏eczeƒstwo w odniesieniu do jakoÊci ˝ycia
i kosztów ekonomicznych. Przez ostatnie dwie
dekady jesteÊmy Êwiadkami znacznych zmian
w strategii leczenia PZZP zarówno zachowaw-
czego, jak i chirurgicznego. Ciàgle jednak
stwierdza si´ znacznà liczb´ chorych cierpiàcych
z tego powodu. Szczególnie trudni terapeutycz-
nie sà pacjenci z PZZP, u których mimo chirur-
gicznego otwarcia zatok i w∏aÊciwej celowanej
antybiotykoterapii wyst´pujà oporne i nawraca-
jàce, niepoddajàce si´ leczeniu infekcje.

Istnieje coraz wi´cej dowodów na to, ̋ e bak-
teryjne biofilmy mogà pe∏niç istotnà funkcj´
w patogenezie niektórych typów PZZP, ich obec-
noÊcià mo˝na równie˝ wyt∏umaczyç oporne
na leczenie lub nawracajàce infekcje. Nowe kie-
runki terapii uwzgl´dniajàce istnienie biofilmów
jako patogenu mogà zapewniç wi´kszy odsetek
powodzeƒ w leczeniu pacjentów z PZZP.

Zapalenie zatok przynosowych jest jednà
z najcz´stszych przyczyn zg∏aszania si´ pacjen-
tów do lekarza. Regu∏a ta odnosi si´ do wszyst-
kich krajów Êwiata o umiarkowanym klimacie.
Ostatnio opublikowane w Stanach Zjednoczo-
nych dane okreÊlajà, ˝e problem ten dotyczy
16% populacji: choroba ogranicza aktywnoÊç pa-
cjentów przez 73 mln dni w roku, jest przyczynà
13 mln wizyt lekarskich i wytwarza ∏àczny koszt
wysokoÊci 6 mld dolarów rocznie. Wp∏ywa ona
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BACTERIAL BIOFILMS IN CHRONIC
RHINOSINUSITIS
Bacterial biofilms are three-dimensional aggregates
of bacteria that have recently been shown to play
a major role in many chronic infections, such as
pneumonia in cystic fibrosis patients, endocarditis,
and culture-negative otitis media. Chronic sinusitis
is a disease that is not only notoriously difficult to
treat, but has a wide range of impacts on society,
both with respect to quality of life and economic
cost. Over the last two decades, there has been
a great refinement of both medical and surgical
treatment strategies for chronic sinusitis, but there
are many patients who continue to suffer. One parti-
cularly vexing subcategory of patients with chronic
sinusitis includes those who continue to have recal-
citrant infections despite surgically opened sinus
cavities and what appears to be appropriate culture-
-directed antibiotic therapy. There is growing
evidence that bacterial biofilms may play a role in
some forms of chronic sinusitis, and the existence of
bacterial biofilms may help to explain the recalci-
trant infections often encountered. New directions
in therapy aimed at biofilms may provide some
success in treatment for patients with chronic
sinusitis.
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równie˝ na wiele dziedzin ̋ ycia spo∏ecznego, jak
równie˝ na jakoÊç ˝ycia, ocenianà za pomocà
ankiety SF-36 (standardowa ankieta s∏u˝àca
ocenie stanu zdrowia i wyników leczenia) [11,
15, 16]. Amerykaƒska Akademia Otolaryngolo-
gii – Chirurgii G∏owy i Szyi (AAO-H&NS) wyró˝ni-
∏a w roku 1997, ze zmianami dokonanymi w roku
2003, dwa typy zapalenia zatok przynosowych
w zale˝noÊci od czasu trwania dolegliwoÊci: ostre
(trwajàce mniej ni˝ 4 tygodnie) i przewlek∏e (trwa-
jàce ponad 12 tygodni), natomiast zapalenie trwa-
jàce wi´cej ni˝ 4 a mniej ni˝ 12 tygodni okreÊlono
jako podostre [1]. Pacjenci cierpiàcy z powodu
PZZP majà znacznie obni˝onà jakoÊç ˝ycia ze
wzgl´du na dolegliwoÊci specyficzne dla tej choro-
by oraz wyst´powanie innych problemów pogar-
szajàcych ogólny stan zdrowia. Interesujàce jest,
˝e w badaniach dotyczàcych oceny stanu zdrowia
w odniesieniu do bólu fizycznego i funkcji spo∏ecz-
nej gorzej swój stan zdrowia oceniali pacjenci
wymagajàcy zabiegu chirurgicznego zatok przy-
nosowych ni˝ ci, którzy cierpieli z powodu prze-
wlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc czy choroby
niedokrwiennej serca.

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
mo˝e byç rozpoznane na podstawie nast´pu-
jàcych objawów: ograniczenie dro˝noÊci nosa,
obecnoÊç wydzieliny w jamie nosa, bóle twarzy
i g∏owy, zaburzenia w´chu, podwy˝szenie tem-
peratury cia∏a oraz na podstawie stwierdzenia
charakterystycznych zmian w obrazach tomo-
grafii komputerowej zatok przynosowych, jak
równie˝ w badaniu endoskopowym jam nosa.

Niezale˝nie od prób narzucenia procesowi
diagnostycznemu rygorystycznych i sztywnych
zasad post´powania, jest oczywiste, ˝e istnieje
wiele form PZZP o ró˝nej etiologii. Takie czynni-
ki, jak: astma, alergiczny nie˝yt nosa, zaka˝enia
bakteriami Gram-dodatnimi, Gram-ujemnymi
i grzybami, polipy nosa, astma aspirynowa, za-
palenie koÊci, superantygeny bakteryjne i inne
uwarunkowania indywidualne mogà doprowa-
dziç do rozwini´cia si´ PZZP.

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
a zaka˝enia szczepami 

Pseudomonas aeruginosa

Przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych
wywo∏ane przez bakterie Gram-ujemne budzà
szczególne zainteresowanie badaczy ze wzgl´du
na trudnoÊci w ich leczeniu. W tej grupie za-
ka˝eƒ Pseudomonas aeruginosa jest hodowany
w znaczàcym odsetku, a prawid∏owo prowadzona

antybiotykoterapia cz´sto nie jest w stanie era-
dykowaç tego drobnoustroju, który wydaje si´
byç organizmem odpowiedzialnym za infekcj´.
PZZP wywo∏ane zaka˝eniami Pseudomonas by∏y
w przesz∏oÊci przedmiotem licznych badaƒ.
Stwierdzono, ˝e w tych przypadkach mamy
do czynienia z nasilonym uszkodzeniem zewnà-
trzcytoplazmatycznym. Jego stopieƒ by∏ znacz-
nie wi´kszy ni˝ w eksperymentalnych modelach
PZZP wywo∏anych za pomocà innych bakterii,
np. Streptococcus pneumoniae [2, 13]. W mode-
lu zwierz´cym u królika odnotowywano wiele
zmian morfologicznych: obrz´k, zanikanie gru-
czo∏ów po∏o˝onych w b∏onie Êluzowej, owrzo-
dzenia, utrat´ rz´sek, w∏óknienie, przebudow´
koÊci i póêniejsze zmiany w komórkach kubko-
wych [18]. Poniewa˝ wiadomo, ˝e w innych cz´-
Êciach organizmu ludzkiego oporne zaka˝enia
wià˝à si´ równie˝ z wyst´powaniem biofilmów
wytworzonych przez Pseudomonas aeruginosa,
istotne wydaje si´ pytanie, czy formowanie
biofilmów przez szczepy Pseudomonas mo˝e byç
odpowiedzialne za t´ opornà postaç PZZP?

Czym jest biofilm?

Biofilm jest samopowstajàcà spo∏ecznoÊcià
wielokomórkowà z∏o˝onà z drobnoustrojów. Ko-
mórki tworzàce biofilm wytwarzajà doÊç cienkà
polimerycznà macierz (ang. matrix) zawierajàcà
polisacharydy, kwasy nukleinowe i bia∏ka. Macierz
ma okreÊlonà struktur´ i przylega do powierzchni
struktur organicznych i nieorganicznych [3]. Mo˝e
zwieraç komórki grzybów i bakterii, które komuni-
kujà si´ ze sobà oraz wspó∏pracujà. Jest oczywiste,
˝e dopiero zaczynamy poznawaç ró˝ne formy bio-
filmów i ich morfologi´. Odkryciem niepodlega-
jàcym wàtpliwoÊci jest fakt, ˝e bakterie bytujàce
w biofilmie majà wzory ekspresji genów inne ni˝
bakterie w formie planktonowej (ang. planktonic),
czyli wolne, niezwiàzane z otaczajàcymi tkankami,
swobodnie unoszàce si´ w p∏ynach ustrojowych.
Oznacza to, ˝e geny drobnoustrojów ˝yjàcych
w biofilmie ulegajà ekspresji, co powoduje znacz-
ne odmiennoÊci ich fenotypu w porównaniu z bak-
teriami w formie planktonowej. Jednà z takich
odmiennoÊci w biofilmie jest stwierdzenie zwi´k-
szonej cz´stoÊci poziomego przenoszenia genów
mi´dzy bakteriami, co prawdopodobnie wp∏ywa
na dostosowywanie si´ tych drobnoustrojów
do zmieniajàcych si´ warunków Êrodowiska.

Poczàtki nauki o biofilmach by∏y zwiàzane
z wodà, z instytucjami in˝ynieryjnymi zajmujà-
cymi si´ wodociàgami. Osady i zanieczyszczenia
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biologiczne spotykane w rurach wodociàgowych
sà przyk∏adem wyst´powania biofilmów w na-
turze. Dopiero w ostatnim czasie odnotowano
istotne znaczenie biofilmów w medycynie
klinicznej [4]. Pospolita p∏ytka bakteryjna, jakà
jest kamieƒ naz´bny, jest prawdopodobnie naj-
bardziej poznanà formà biofilmu w organizmie
cz∏owieka. Anton van Leeuwenhoek, ˝yjàcy
na prze∏omie XVII i XVIII wieku wynalazca
mikroskopu, który powi´ksza∏ ok. 300 razy, i od-
krywca bakterii, obserwowa∏ pierwsze biofilmy,
które uzyskiwa∏ przez zeskrobywanie p∏ytki bak-
teryjnej ze swoich z´bów i oglàda∏ animacule
za pomocà swego prymitywnego mikroskopu.
Jednak˝e, od koƒca XIX stulecia do czasów
obecnych mikrobiolodzy badali fizjologi´ i funk-
cj´ pojedynczych komórek obecnych w p∏yn-
nych hodowlach bakterii. Pokoleniom lekarzy
i naukowców przekazywano wiedz´, ˝e bakterie
to tylko pojedyncze komórki lub zbiory komórek
bakteryjnych unoszàce si´ bàdê p∏ywajàce w
jakimÊ p∏ynie. W rzeczywistoÊci jako rynolodzy
ciàgle podzielamy ten punkt widzenia. Gdy
zg∏asza si´ pacjent z opornym zaka˝eniem,
pierwszym podejmowanym dzia∏aniem jest
pobranie pod kontrolà endoskopu materia∏u
do badania bakteriologicznego, najlepiej przez
zanurzenie sàczka w wydzielinach znajdujàcych
si´ w jamie nosa lub chorej zatoce. Ten sàczek
po przetransportowaniu do laboratorium bakte-
riologicznego jest z wielkà uwagà przenoszony
kolejno z p∏ytki na p∏ytk´ z agarem, dopóki nie
pozostanie pojedyncza kolonia bakteryjna, b´-
dàca potomstwem pojedynczej komórki bakterii
(formy planktonowej). Wtedy po wzroÊcie kolo-
nii okreÊla si´ jej wra˝liwoÊç na poszczególne
antybiotyki. Powoli zaczyna docieraç do Êwia-
domoÊci badaczy, ˝e ta sama bakteria obecna w
organizmie pacjenta w postaci biofilmu i w for-
mie wolnej, z którà mamy do czynienia na p∏ytce
z agarem, ma bardzo ró˝ne w∏aÊciwoÊci, m. in.
wra˝liwoÊç na antybiotyki mo˝e byç istotnie
ró˝na [5, 17]. Badania nad bakteriami koncen-
trowa∏y si´ nad ich formà planktonowà prawdo-
podobnie z powodu trudnoÊci technicznych
zwiàzanych z badaniem biofilmów. Dopiero naj-
nowsze osiàgni´cia metod badawczych umo˝li-
wiajà prowadzenie tych badaƒ.

Ju˝ teraz wiadomo, ̋ e powinniÊmy przewar-
toÊciowaç wiedz´ na temat bakterii i zaka˝eƒ
bakteryjnych, gdy˝ wyniki badaƒ prowadzonych
w warunkach odpowiadajàcych naturalnemu
Êrodowisku bakterii pokazujà zupe∏nie inne, ni˝
dotychczas sàdzono relacje pomi´dzy bakterià
a gospodarzem.

Biofilmy bakteryjne

Biofilmy bakteryjne sà to zorganizowane
skupiska bakterii przytwierdzone do powierzch-
ni wewn´trznych organizmów ˝ywych: b∏on
Êluzowych, Êródb∏onka naczyƒ krwionoÊnych
i limfatycznych czy te˝ powierzchni sprz´tów
medycznych majàcych kontakt z wn´trzem
organizmu: kaniul, drenów czy rurek tracheosto-
mijnych. Powstajà ze zbioru przypadkowych
i niezale˝nych od siebie bakterii unoszàcych si´
w p∏ynie jak plankton, które nast´pnie przycze-
piajà si´ do powierzchni i zaczynajà formowaç
mikrokolonie. Gdy g´stoÊç bakterii osiàga punkt
krytyczny, rozpoczyna si´ mi´dzybakteryjna
wymiana sygna∏u. Zjawisko to okreÊla si´ jako
odczucie kworum (ang. quorum sensing) [7].
Wywo∏uje ono kaskad´ ekspresji bia∏ek, która
ostatecznie prowadzi do powstania fenotypu
biofilmu. Fenotyp ten charakteryzuje si´ formo-
waniem wie˝, warstw i kana∏ów wodnych – czyli
syncytium stworzonego z pojedynczych bakterii
przejawiajàcych funkcjonalnà heterogennoÊç
wewnàtrz spo∏ecznoÊci. Spoid∏em dla tych
struktur bakteryjnych jest macierz sk∏adajàca
si´ z wydzielonych przez bakterie egzopoli-
sacharydów, tworzàca prawie 90% obj´toÊci
biofilmu. Obecne w biofilmie bakterie o charak-
terystycznym fenotypie mogà pozostawaç nie-
wra˝liwe na mechanizmy obronne gospodarza
i objawiaç zmniejszonà wra˝liwoÊç na ogólnà
bàdê miejscowà antybiotykoterapi´. Z biofilmu
mogà uwalniaç si´ bakterie w formie wolnej
(planktonowej), przyczyniajàce si´ do powsta-
wania nowych ognisk infekcji w odleg∏ych rejo-
nach organizmu.

ObecnoÊç biofilmów w organizmie gospoda-
rza mo˝e byç bardzo niebezpieczna z powodu ich
opornoÊci na terapi´ antybiotykami. Stwierdzo-
no, ˝e bakterie ˝yjàce w biofilmie sà w stanie
prze˝yç nawet po zastosowaniu st´˝eƒ antybio-
tyków tysiàce razy wi´kszych ni˝ zabójcze dla
bakterii w formie planktonowej.

Powsta∏o kilka teorii próbujàcych wyt∏uma-
czyç t´ opornoÊç [24]. Jedna z nich mówi, ˝e po-
lisacharydowy p∏aszcz powoduje spowolnionà
lub niekompletnà penetracjà antybiotyku w g∏àb
biofilmu. Badania, w których okreÊlano st´˝enia
antybiotyków wewnàtrz biofilmów, wydajà si´
przeczyç tej teorii. Pomiary st´˝eƒ wykaza∏y, ˝e
antybiotyki mogà skutecznie przenikaç do biofil-
mu dzi´ki kana∏om wodnym, przez które przedo-
stajà si´ do jego rdzeniowych rejonów. Znacze-
nie ma prawdopodobnie to, ˝e woda stanowi
znacznà cz´Êç ca∏kowitej masy biofilmu. Inna
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z teorii mówi, ˝e antybiotyki penetrujàce do
wewnàtrz biofilmu mogà byç dezaktywowane
lub neutralizowane, zw∏aszcza wówczas, gdy
dodatnio na∏adowany antybiotyk wchodzi∏by
w interakcje z ujemnie na∏adowanym polime-
rem macierzy biofilmu. Inna hipoteza sugeruje,
˝e nagromadzenie hamujàcych produktów
przemiany materii lub wyczerpanie potrzeb-
nego substratu mo˝e przesunàç bakterie z
podstawnych warstw biofilmu do stanu nie-
wzrostowego, okreÊlanego jako zatrzymana
animacja (ang. suspended animation), dzi´ki
któremu bakterie nabierajà wzgl´dnej opor-
noÊci na antybiotyki. Zmiana sk∏adników i ich
st´˝eƒ mo˝e doprowadziç do powstania si∏
osmotycznych, które jako czynniki dra˝niàce
powodujà reakcj´ bakterii skutkujàcà zmniej-
szeniem kana∏ów porynowych w ich otoczce
i w konsekwencji o wiele mniej skuteczne prze-
nikanie antybiotyku do cytoplazmy bakterii.
Tak wi´c zmienione w biofilmie cechy fenoty-
powe bakterii majà du˝e znaczenie dla jego
funkcji. Znaczenie praktyczne dla klinicysty
ma stwierdzenie, ˝e podawanie antybiotyków
w dawkach leczniczych powoduje Êmierç bak-
terii na powierzchni biofilmu, natomiast bakte-
rie ̋ yjàce w jego g∏´bi prze˝ywajà, zapewniajàc
materia∏ do dalszego wzrostu.

Przypuszcza si´, ˝e biofilmy odgrywajà
istotnà rol´ w wielu procesach infekcyjnych,
m.in. w próchnicy z´bów, paradontozie, wysi´-
kowym zapaleniu ucha Êrodkowego, infekcji
uk∏adu mi´Êniowo-szkieletowego, martwiczych
zapaleniach powi´zi, infekcjach dróg ˝ó∏ciowych,
zapaleniu szpiku kostnego, przewlek∏ym zapale-
niu gruczo∏u krokowego, rodzinnie wyst´pujà-
cym odzastawkowym zapaleniu wsierdzia czy
zapaleniu p∏uc w przebiegu mukowiscydozy.
Ponadto istnieje d∏uga lista zaka˝eƒ nosokomial-
nych, w których sà obecne biofilmy. Sà to: zapa-
lenie p∏uc wyst´pujàce na oddzia∏ach intensywnej
opieki medycznej u pacjentów zaintubowanych,
zaka˝enia szwów po zabiegach chirurgicznych,
zaka˝enia spojówek u osób u˝ywajàcych socze-
wek kontaktowych, odcewnikowe zapalenia
p´cherza moczowego, zaka˝enia miejscowe i
posocznice od cewników za∏o˝onych do ˝y∏ cen-
tralnych. W praktyce laryngologicznej istotne
znaczenie ma obecnoÊç biofilmów na rurkach
tracheostomijnych, protezach g∏osowych, dre-
nach wentylacyjnych ucha Êrodkowego, co mo˝e
skutkowaç wystàpieniem respiratorowego zapa-
lenia p∏uc czy przewlek∏ego wysi´kowego zapa-
lenia ucha Êrodkowego. Biofilmy powstajà tak˝e
na implantach: zastawkach serca, protezach

ortopedycznych, rozrusznikach serca czy im-
plantach Êlimakowych. ObecnoÊç biofilmu sama
w sobie nie musi mieç negatywnych konsekwen-
cji, lecz osiàgni´cie przez niego w piàtym
stadium rozwoju mo˝e powodowaç rozsiew
uwolnionych bakterii planktonowych, skutku-
jàcy chorobami uk∏adowymi. 

Cz´sto uwa˝a si´, ˝e przewlek∏e zapalenie
ucha Êrodkowego oraz przewlek∏e zapalenie
zatok przynosowych majà ze sobà wiele wspól-
nego, albowiem obie postacie zapalenia dotyczà
jam powietrznych zawartych w trzewioczaszce,
pokrytych nab∏onkiem urz´sionym. Od lat wia-
domo, ˝e w przewlek∏ym wysi´kowym zapa-
leniu ucha Êrodkowego 70% posiewów jest
ja∏owych. W coraz liczniejszych doniesieniach
stwierdza si´, ˝e za te ja∏owe posiewy oraz
wzgl´dnà opornoÊç na antybiotykoterapi´,
przy dobrej skutecznoÊci paracentezy b∏ony
b´benkowej z za∏o˝eniem drena˝u wentylacyj-
nego ucha Êrodkowego, jest odpowiedzialny
biofilm na wyÊció∏ce ucha Êrodkowego. Ehrlich
i in. [8] u˝yli zwierz´cego modelu zapalenia
ucha Êrodkowego u szynszyli, wywo∏anego za-
ka˝eniem Haemophilus influenzae, i oceniali
przebieg choroby za pomocà mikroskopu elek-
tronowego, by okreÊliç model morfologiczny.
Na podstawie tego modelu uda∏o si´ wyró˝niç
pi´ç stadiów tworzenia si´ biofilmu: 

I. – bakterie mocujà si´ do powierzchni, roz-
poczynajàc kaskad´ ekspresji genów 
i umo˝liwiajàc komunikacj´ pomi´dzy 
sobà w celu okreÊlenia, czy wystàpi∏o 
odczucie kworum,

II. – bakterie przylegajà ÊciÊle do powierzchni,
III. – powstajà agregaty bakterii, formujàce 

kolonie, 
IV. – dojrzewanie biofilmu i ró˝nicowanie agre-

gatów bakteryjnych w z∏o˝one formy 
wie˝ o kszta∏cie grzyba,

V. – uwalnianie si´ pojedynczych bakterii lub 
ich skupisk do otaczajàcego Êrodowiska.

Piàty stopieƒ formowania biofilmu – oddzie-
lenie si´ od niego bakterii lub ich skupisk w for-
mie planktonu, jest fazà, z którà klinicyÊci sà
najbardziej zaznajomieni. Nikomu nie sà obce
nawrotowe epizody goràczki o przebiegu hektycz-
nym, trudno poddajàcej si´ leczeniu przeciw-
bakteryjnemu. Si∏y uwalniajàce (np. pobieranie
za pomocà sàczka materia∏u do badania bakte-
riologicznego) lub aktywne przetwarzanie mo-
lekularne biofilmu powodujà rozsiew pojedyn-
czych komórek lub ma∏ych konglomeratów
bakteryjnych, które sà zdolne do wytworzenia
biofilmu w innym miejscu organizmu. 
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W obu modelach – zapalenia ucha Êrodko-
wego u szynszyli i zapalenia zatok przynosowych
u królików – proces formowania biofilmu zaj-
muje tylko 5 dni. Wspomniane wie˝e zawierajà
kana∏y wodne, które umo˝liwiajà dyfuzj´ sub-
stancji od˝ywczych i usuwanie odpadów meta-
bolicznych, a egzomukopolisacharydy, z których
wie˝e sà zbudowane, otaczajà miliony mikro-
Êrodowisk: mikrokolonii bakteryjnych. Taka bu-
dowa biofilmu zapewnia bakteriom wi´kszà
odpornoÊç na zmiany otaczajàcego Êrodowiska
oraz umo˝liwia symbiotycznà koegzystencj´
bakterii tlenowych i beztlenowych czy grzybów,
przypominajàcà sposób funkcjonowania organi-
zmów wielokomórkowych [14]. 

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e nie wszystkie biofilmy
majà takà samà morfologi´, poniewa˝ fenotyp
biofilmu w wysokim stopniu zale˝y od Êrodowi-
ska, w którym powstaje. Nie powinno byç zasko-
czeniem, ˝e wi´kszoÊç mikrobiologicznych
badaƒ laboratoryjnych biofilmów prowadzi si´
w ró˝nego rodzaju komorach przep∏ywowych.
Biofilmy pierwotnie zosta∏y bowiem odkryte
w rurach wodociàgowych i dra˝niàcy wp∏yw
ruchu cieczy wydaje si´ stymulowaç bakterie
do wytworzenia biofilmu.

Niezmiernie wa˝ne jest zrozumienie istoty
biofilmu tworzàcego si´ na b∏onie Êluzowej [21].
Takie biofilmy w odniesieniu do ekspresji genowej
i natury ich Êrodowiska nie b´dà identyczne
z obecnymi na wewn´trznych powierzchniach
organizmu (np. wewn´trznych powierzchniach
naczyƒ krwionoÊnych), poniewa˝ b´dà zmodyfiko-
wane przez odpowiedê zapalnà gospodarza oraz
mogà zawieraç pewne bia∏ka – produkty przemia-
ny materii czy wydzieliny komórkowe gospodarza.

Biofilmy bateryjne a przewlek∏e zapalenie
zatok przynosowych

Poniewa˝ istnieje teoria ∏àczàca wyst´powa-
nie opornych infekcji w przebiegu PZZP z obec-
noÊcià biofilmów bakteryjnych, konieczne sta∏o
si´ przeprowadzenie badaƒ wykazujàcych, czy
rzeczywiÊcie biofilmy bakteryjne sà obecne w tej
jednostce chorobowej. Pierwszym krokiem by∏o
wykazanie, czy biofilmy sà stwierdzane w
cia∏ach obcych umieszczonych wewnàtrz zatok
przynosowych, np. w drenach zak∏adanych  do
zatok czo∏owych podczas zabiegu operacyjnego
wykonywanego z powodu przewlek∏ego zapale-
nia zatok czo∏owych. Wydawa∏o si´, ˝e sytuacja
ta b´dzie analogiczna jak w przypadku dreników
usznych stosowanych w leczeniu wysi´kowego
zapalenia ucha Êrodkowego. W laboratorium
poddano ocenie dreny silastikowe, które pozo-
stawa∏y w organizmie pacjenta od 1 do 4 tygodni
po operacji endoskopowej zatok przynosowych.
Niezw∏ocznie po ich usuni´ciu przeprowadzono
badanie pod mikroskopem elektronowym oraz
badanie bakteriologiczne z hodowlà. We wszyst-
kich przypadkach na podstawie kryteriów
morfologicznych wykazano obecnoÊç biofilmów
bakteryjnych. Stwierdzono kana∏y wodne, gliko-
kaliks i trójwymiarowà struktur´. Z pi´ciu posie-
wów wyhodowano Staphylococcus aureus,
o którym wiadomo, ̋ e formuje biofilmy [19, 20].

Nast´pnym krokiem by∏o stworzenie modelu
zwierz´cego. Wybrany zosta∏ dobrze opisany
model zapalenia zatok przynosowych u królika.
UjÊcie prawej zatoki szcz´kowej u bia∏ego królika
nowozelandzkiego zosta∏o zamkni´te, a zatok´
nastrzykni´to zawiesinà bakterii Pseudomonas

Ryc. 2. Biofilm stworzony przez Pseudomonas w
zatoce szcz´kowej królika 20 dni po zaka˝eniu.
Widoczne formacje wie˝, agregaty przestrzenne, struk-
tura biofilmu.

Ryc. 1. B∏ona Êluzowa o prawid∏owym wyglàdzie
pobrana z wn´trza zatoki szcz´kowej królika
podczas zabiegu symulowanej chirurgii (ang. sham
surgery).
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aeruginosa, znajdujàcych si´ w fazie wzrostu,
których patogennoÊç dla zwierzàt wykazano
uprzednio. Króliki zosta∏y przebadane w 1, 5, 10
i 20 dniu, a pobranà z zatoki treÊç ropnà posiano
na obecnoÊç Pseudomonas aeruginosa. B∏ona
Êluzowa zosta∏a zbadana pod mikroskopem elek-
tronowym (ryciny 1–4). Obrazy od dnia 1 do 20
wykazujà wzrost biofilmu z obecnoÊcià wydzie-
lonej egzopolisacharydowej macierzy, kana∏ami
wodnymi i pa∏eczkami Pseudomonas. Symulo-
wany zabieg chirurgiczny, jak równie˝ zamkni´-
cie ujÊç zatok bez umieszczania w nich bakterii
wykaza∏y podczas badania prawid∏owà b∏on´
Êluzowà [20]. Wyniki przytoczonych badaƒ udo-
wadniajà, ˝e bakteryjne biofilmy sà obecne w
zapaleniu zatok przynosowych.

Nast´pnym etapem by∏o przeprowadzenie
badaƒ na ludziach. Po uzyskaniu zgody komisji
etycznej i zgody pacjentów pobrano ma∏e próbki
b∏ony Êluzowej z jam nosa i zatok przynosowych
od 16 pacjentów poddawanych reoperacjom zatok,
poniewa˝ nie przynios∏y im poprawy ani antybio-
tykoterapia, ani poprzednie zabiegi operacyjne.
Próbki zosta∏y poddane badaniu pod mikrosko-
pem elektronowym, w którym wykazano obraz
zaka˝enia z obecnoÊcià komórek stanu zapalnego
i utrat´ rz´sek komórkowych. W 4 próbkach
stwierdzono tak˝e prawie ca∏kowite pokrycie
rz´sek przez trójwymiarowy ko˝uch. Po dok∏ad-
nym badaniu ujawniono w nim pa∏eczkowate
struktury i kana∏y wodne substancji b´dàcej
prawdopodobnie egzopolisacharydowà macierzà.
Hodowle u tych pacjentów wykaza∏y wzrost Pseudo-
monas aeruginosa w formie mukoidalnej [6].

Tak˝e inne zespo∏y bada∏y mo˝liwoÊç istnie-
nia biofilmów bakteryjnych u pacjentów z PZZP.

Metody stosowane w tych badaniach obejmowa-
∏y badanie z zastosowaniem mikroskopu elektro-
nowego, mikroskopi´ transmisyjno-elektronowà
i fluorescencyjnà hybrydyzacj´ in situ (FISH) [9,
22, 23]. Warto odnotowaç, ˝e te metody sà kom-
plementarne i mogà wykazaç obecnoÊç nie tylko
pa∏eczek Pseudomonas sp., lecz tak˝e Staphylo-
coccus aureus.

Biofilmy bakteryjne w PZZP 
– perspektywy na przysz∏oÊç 

Mimo ˝e dotychczas przeprowadzone ba-
dania zacz´∏y dopiero dotykaç istoty problemu,
nale˝y przypuszczaç, ˝e biofilmy bakteryjne
odgrywajà istotnà rol´ w etiopatologii PZZP.
Dalsze badania b´dà zapewne prowadzone z za-
stosowaniem laserowej konfokalnej mikroskopii
skaningowej w celu lepszego uwidocznienia
wie˝, kana∏ów wodnych i innych charaktery-
stycznych struktur morfologicznych. Równie˝
zastosowanie metod immunohistochemicznych
umo˝liwi identyfikacj´ bakterii. Wraz z post´-
pem badaƒ dotyczàcych natury biofilmów
na poziomie komórkowym i molekularnym mogà
pojawiç si´ nowe standardy leczenia i eradyka-
cji biofilmów. Terapia uderzajàca w specyficz-
ne miejsca na ró˝nych etapach molekularnego
cyklu ˝yciowego biofilmu, jak np. zak∏ócenie
fazy przyczepiania przez rozerwanie wie˝ typu
IV Pseudomonas sp. lub zak∏ócenie odczucia
kworum, wydaje si´ metodà fantazyjnà, lecz
jak˝e obiecujàcà.

Prawdopodobnie PZZP ma wiele czynników
etiologicznych, lecz obecnie tylko jednà wspólnà

Ryc. 4. B∏ona Êluzowa pobrana z zatoki szcz´kowej
cz∏owieka. Widoczny biofilm o morfologii charakte-
rystycznej dla szczepów Pseudomonas.

Ryc. 3. Przekrój macie˝y biofilmu wytworzonego przez
bakterie Pseudomonas widziany pod mikroskopem
elektronowym. Charakterystyczna dla biofilmu two-
rzonego przez bakterie Gram-ujemne morfologia wie˝
widoczna na prze∏amanej jego powierzchni.
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metod´ leczenia. U˝ytecznà analogià klinicznà
mo˝e byç niewydolnoÊç krà˝enia, która powstaje
wskutek ró˝nych procesów chorobowych, jak
kardiomiopatia niedokrwienna, wady zastawek,
kardiomiopatia o etiologii wirusowej, kardiomio-
patia przerostowa rodzinna i wielu innych, lecz
terapia jest zawsze taka sama: leczenie inotropo-
we i redukcja obcià˝enia nast´pczego (ang.
afterload reduction).

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
zapewne ma wiele wywo∏ujàcych je czynników,
które mogà byç od siebie niezale˝ne, jak np. za-
ka˝enie bakteryjne (zarówno przez formy wolne
bakterii, jak i o typie biofilmu), odmiennoÊci bu-
dowy anatomicznej, alergia, czynniki genetycz-
ne, zaka˝enie grzybicze, nadreaktywnoÊç dróg
oddechowych, superantygeny i wiele innych.
Leczenie jednak pozostaje takie samo: przeciw-
bakteryjne i przeciwzapalne w po∏àczeniu z
chirurgicznym przywróceniem wentylacji i
drena˝u zaka˝onych zatok. Nale˝y podkreÊliç,
˝e byç mo˝e jest to w∏aÊnie optymalna i w∏aÊciwa
terapia usuwajàca problemy zwiàzane z obec-
noÊcià biofilmów bakteryjnych. Per analogiam
najbardziej skutecznym sposobem leczenia
wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego jest
umieszczenie w b∏onie b´benkowej dreniku
i przywrócenie wentylacji, dzi´ki czemu zwi´ksza
si´ st´˝enie tlenu w uchu Êrodkowym, a spraw-
na wentylacja wspomaga naturalne mechani-
zmy obronne organizmu.

Nawet w przypadku leczenia zakoƒczonego
powodzeniem wydaje si´, ˝e biofilmy bakteryjne
mogà obni˝aç odpornoÊç organizmu i przyczyniaç
si´ zarówno do powstawania, jak i do nawrotu
choroby. Nadziej´ niesie ze sobà leczenie z zasto-
sowaniem niskich dawek makrolidów. Terapia ta
wydaje si´ doskona∏a w przypadkach, w których
odpowiedzialnoÊç za powstanie PZZP jest przypi-
sywana biofilmowi bakteryjnemu. Niezale˝nie
od tego, ˝e stosowane dawki makrolidów sà
o wiele ni˝sze ni˝ okreÊlone MIC dla pa∏eczek
Pseudomonas, wykazano pewnà skutecznoÊç
w zmniejszeniu si´ tworzenia biofilmów po
zastosowaniu tej metody leczenia [10, 25, 12].
Makrolidy prawdopodobnie dzia∏ajà nie tylko
przeciwbakteryjnie, lecz tak˝e modulujà przebieg
zaka˝enia, poniewa˝ wp∏ywajà na przesy∏anie
informacji mi´dzy bakteriami oraz na immuno-
modulacj´. Mechanizmy stojàce za tym cz´Êcio-
wym sukcesem wymagajà dalszego badania;
istnieje wiele kwestii, które nale˝y wyjaÊniç, by
pojàç, czym sà i jak leczyç te przewlek∏e infekcje?

Metody terapeutyczne w odniesieniu do bio-
filmów sà obecnie na etapie rozwa˝aƒ teoretycz-
nych i wst´pnych eksperymentów. WyjaÊnienia
wymagajà relacje pomi´dzy biofilmem bakteryj-
nym a mechanizmami obronnymi gospodarza.
Konieczne jest wynalezienie metod, które b´dà
wykorzystywa∏y nie tylko w∏aÊciwoÊci bakterio-
bójcze antybiotyków, lecz tak˝e niszczy∏y samà
struktur´ biofilmów.  ●

Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
www.magazynor l .p l
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