
Co to jest biofilm?

Większość bakterii, grzybów i pierwotnia-
ków występujących w środowisku natu-
ralnym jest związana z powierzchnią sta-
łą, w postaci tzw. biofilmów. Są to trwałe, 
zwykle wielowarstwowe skupiska mikroko-
lonii komórek otoczonych zewnątrzkomór-
kowym amorficznym polimerem. Tworzą 
w efekcie wysoce zorganizowane i dyna-
miczne struktury przestrzenne, przyjmują-
ce wygląd wysokich kolumn, postaci grzyb-
kowatych, rzadziej występują jako mono-
warstwa drobnoustrojów. Niezależnie od 
rodzaju ekosystemu, w którym biofilm po-
wstaje, stadia jego tworzenia są podobne. 
Pierwszym etapem jest przyleganie komó-
rek drobnoustrojów do powierzchni. Ich 
adhezja do podłoża abiotycznego i wzajem-
na agregacja komórek uwarunkowana jest 
na ogół fizykochemicznymi interakcjami 
nieswoistymi (często odwracalnymi). Na-
tomiast adhezja mikroorganizmów do ko-
mórek w tkankach, skutkująca adherencją 
trwałą, wymaga udziału ich swoistych ad-
hezyn i receptorów obecnych na danej po-
wierzchni biotycznej. W optymalnych wa-
runkach mikrośrodowiska następnym eta-
pem jest dojrzewanie biofilmu, co oznacza 
zwiększanie gęstości komórek, spoistości 
struktury i zróżnicowania fenotypowego 
mikroorganizmów znajdujących się w róż-
nych jej miejscach. Podczas fazy dojrze-
wania biofilmu następuje dalszy przyrost 
objętości polimeru pozakomórkowego, aż 
do całkowitego otoczenia powstałych mi-
krokolonii. Na tym etapie w skład całego 
biofilmu mogą wchodzić, oprócz mikro-
organizmów, komórki gospodarza, licz-
ne substancje organiczne, tj. białka, kwa-
sy nukleinowe, wielocukry, lipidy, wytrąco-
ne minerały itp. Wiele biofilmów uzyskuje 
w ten sposób wspomnianą wyżej złożoną 
strukturę przestrzenną, w której poszcze-
gólne skupiska mikroorganizmów poprze-
dzielane są specjalnymi „kanałami wod-
nymi” zapewniającymi dostęp substancji 
odżywczych i odpływ produktów prze-
miany materii na całej grubości warstwy. 
W tej fazie dojrzałości pojedyncze komór-
ki lub ich agregaty w sposób kontrolowany 

opuszczają biofilm, aby tworzyć nowe sku-
piska, niekiedy w odległych mikroniszach 
środowiska zewnętrznego lub zasiedlone-
go organizmu wyższego (1, 2).

Jak wspomniano, biofilmy są obecne 
nie tylko na różnorodnych wilgotnych po-
wierzchniach abiotycznych, ale również 
in vivo w różnych ontocenozach człowie-
ka i zwierząt. Tkanki zwierzęce są jedny-
mi z bardziej „atrakcyjnych” naturalnych 
powierzchni dla utrzymywania się biofil-
mu, ponieważ pozostają we względnej ho-
meostazie, są wilgotne i bogate w składniki 
odżywcze. Przykładem biofilmów fizjolo-
gicznie korzystnych są populacje zasiedla-
jące zdrową skórę, jamę ustną, nosogar-
dziel, śluzówkę przewodu pokarmowe-
go czy dróg moczowo-płciowych. Z kolei, 
przejściowa kolonizacja uszkodzonych tka-
nek lub ciał obcych umieszczonych w or-
ganizmie (wszczepów medycznych) jest 
obojętna, dopóki pozostaje pod skutecz-
ną kontrolą mechanizmów nadzoru im-
munologicznego. Natomiast w przypadku 
zaistnienia warunków stresowych (różnej 
natury) skutkujących obniżeniem zdol-
ności obronnych gospodarza, może dojść 
do rozwoju zakażeń z udziałem biofilmu. 
Przykładem takich patologii u człowieka 
są np. zakażenia towarzyszące stosowa-
niu biomateriałów medycznych (cewni-
ki, dreny, protezy, zespolenia naczyniowe 
i kostne itp.), przewlekłe zakażenia otola-
ryngologiczne (gardła, zatok, ucha) i zaka-
żenia oskrzelowo-płucne. Do tej kategorii 
należą też nawracające zakażenia urolo-
giczno-ginekologiczne, przewlekłe zaka-
żenia skóry i różnego typu ran oraz wiele 
innych. Z racji uwarunkowań biochemicz-
no-immunologicznych to właśnie mikro-
urazy skóry i błon śluzowych oraz więk-
sze, szczególnie trudno gojące się rany, są 
sprzyjającym środowiskiem dla powstania 
biofilmu. Stanowią bowiem szerokie wrota 
zakażenia z łatwo dostępnymi dla drobno-
ustrojów składnikami odżywczymi, a zale-
gająca zazwyczaj warstwa martwiczej tkan-
ki i płynu wysiękowego jest dogodną po-
wierzchnią dla ich adhezji, jednocześnie 
ograniczając penetrację leków i zastoso-
wanych antyseptyków (2, 3, 4).

Dlaczego zakażenia z udziałem biofilmu 
są trudne do eradykacji?

Odpowiedzi na powyżej postawione pyta-
nie i co można zaproponować w zamian, 
poszukuje się od wielu lat. Wiadomo, że 
wysoce wzmożona oporność struktury bio-
filmu dotyczy zarówno działania większo-
ści antybiotyków i chemioterapeutyków, 
wielu środków antyseptycznych i dezyn-
fekcyjnych, jak i efektorowych składników 
humoralnych i komórkowych układu od-
pornościowego. Aktualnie wiemy, że me-
chanizmy leżące u podstaw tego zjawiska 
są złożone i zależą zarówno od rodzaju 
mikroorganizmu, miejsca patologii tkan-
kowej, statusu immunologicznego organi-
zmu, jak i rozważanej grupy terapeutycznej 
leku. Mianowicie, może zachodzić ograni-
czona penetracja antybiotyku w biomasę; 
mniejsza podatność na ich działanie z racji 
zwolnionego metabolizmu drobnoustrojów 
znajdujących się w głębszych warstwach 
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biofilmu; wzrasta ekspresja potencjalnych 
genów oporności. Akceptowana jest też 
teoria pojawiania się w biofilmie komórek 
wykazujących nie tyle większą oporność, 
ile tolerujących dane stężenie antybiotyku 
(persisters, komórki „uparte”), które po za-
przestaniu działania antybiotyku, odbudo-
wują biofilm od nowa, powodując utrwa-
lenie się zakażenia przewlekłego (2, 4, 5).

Czy fitozwiązki mogą być  
alternatywą wobec klasycznej 
antybiotyko-/chemioterapii?

Wobec oczywistego wyczerpywania się 
możliwych klasycznych opcji w terapii za-
każeń przebiegających z udziałem biofil-
mów wciąż poszukuje się nowych rozwią-
zań. Coraz częściej rozważa się wykorzy-
stanie w tym celu naturalnie istniejących 
produktów wchodzących w skład układu 
obronnego roślin i zwierząt oraz wzorowa-
nych na nich nowych związkach chemicz-
nych. Zaletą może być ich skuteczne dzia-
łanie, zwykle niezależne od preferowanego 
fenotypu danego drobnoustroju (osiadłe-
go lub rozproszonego) i reprezentowanego 
profilu lekowrażliwości. Co ważne, z racji 
wielokierunkowego działania większości 
naturalnych produktów biobójczych, ist-
nieje znikome zagrożenie generowaniem 
mechanizmów oporności patogenów. Za 
celowością terapeutycznego wykorzystania 
surowców naturalnych, np. fitozwiązków, 
przemawiają też inne argumenty. Ich sta-
bilna pozycja wynika przede wszystkim ze 
sprawdzonego (już w medycynie ludowej) 
działania leczniczego związanego z  sze-
rokim spektrum aktywności biologicznej. 
Produkty roślinne (nalewki, odwary, eks-
trakty, olejki eteryczne) oprócz aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej często cechują 
się działaniem przeciwzapalnym, przeciw-
bólowym oraz immunomodulującym (6, 7).

Rośliny, podobnie jak organizmy zwie-
rzęce, wykształciły w drodze ewolucji me-
chanizmy pozwalające na unikanie efektów 
ataku mikroorganizmów, oparte na wytwa-
rzaniu substancji ochronnych będących za-
zwyczaj produktami metabolizmu wtór-
nego. Obejmują one dwa główne rodzaje 
substancji syntetyzowanych w celu zapo-
biegania (prohibitiny) lub naprawy zaist-
niałych uszkodzeń tkanek rośliny (fitoalek-
syny). Związki o silnej aktywności bakte-
rio-, grzybostatycznej i bójczej zaliczane 
są w większości do fitoaleksyn. W obrę-
bie tej grupy bardzo ważne wydają się olej-
ki eteryczne, pod względem chemicznym 
– złożone mieszaniny substancji, z któ-
rych przynajmniej jedna wykazuje działa-
nie przeciwdrobnoustrojowe. Największa 
grupa związków chemicznych wchodzą-
cych w ich skład to syntezowane z jedno-
stek izoprenowych terpeny. Należące do tej 
klasy monoterpeny i seskwiterpeny, obok 

diterpenów i innych związków aromatycz-
nych lub alifatycznych, są najczęstszymi 
jednostkami chemicznymi identyfikowa-
nymi w olejkach eterycznych. Ze względu 
na silną aktywność przeciwdrobnoustro-
jową warto wymienić chociażby aldehyd 
cynamonowy, cytral A  i B, tymol, gera-
niol, mentol, terpinen-4-ol, linalol, men-
ton, 1,8-cyneol, D-limonen, alfa-pinen, 
karwakrol, eugenol, chamazulen czy bor-
neol. Uważa się, iż mechanizmy, przez któ-
re składniki olejków eterycznych hamują 
wzrost mikroorganizmów, mogą być czę-
ściowo zależne od ich lipofilności/hydro-
fobowości. Ta cecha umożliwia im wbudo-
wywanie i uszkadzanie dwuwarstwy lipi-
dowej błony komórkowej i mitochondriów 
lub upośledzenie działania, istotnych dla 
przeżycia drobnoustrojów systemów enzy-
matycznych i przebiegu ich szlaków meta-
bolicznych (8, 9, 10).

Olejki eteryczne jako preparaty 
o aktywności przeciwbiofilmowej

Naukowe podejście do obserwacji wywo-
dzących się z praktyki medycyny ludowej, 
w kwestii wykorzystania w tym celu właśnie 
produktów roślinnych, to jeden z bardziej 
obiecujących aspektów alternatywnych me-
tod zwalczania zakażeń biofilmowych. Ten 
nurt badawczy realizowany jest od kilku lat 
w naszym zespole przez poszukiwanie fi-
toterapeutyków (ekstrakty roślinne bogate 
w związki polifenolowe oraz olejki eterycz-
ne i ich składniki) o potencjalnej aktywności 
antyadhezyjnej, antybiofilmowej i biobój-
czej. Pozostając w temacie wykorzystania 
produktów roślinnych do zwalczania bio-
filmów, nie sposób nie wspomnieć w tym 
kontekście o ich zastosowaniu w leczeniu 
mikrourazów i ran przewlekle zakażonych. 
Swoją długą historię etnomedyczną w tym 
zakresie ma olejek eteryczny z liści drze-
wa herbacianego (Melaleuca alternifolia). 
Jest on również skuteczny w zwalczaniu in-
nych schorzeń dermatologicznych o podło-
żu bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym 
i pierwotniakowym. W literaturze moż-
na też znaleźć interesujące wyniki badań 
poświęconych antybiofilmowemu działa-
niu innych olejków eterycznych oraz wie-
lu izolowanych z nich składników (11, 12, 
13, 14). W badaniach własnych wykaza-
no np. aktywność bójczą olejków eterycz-
nych pozyskanych nie tylko z liści drzewa 
herbacianego, ale i z kwiatów lawendy (La-
vandula angustifolia), z owocni cytrynow-
ca zwyczajnego (Citrus limon) oraz ziela 
melisy lekarskiej (Melissa officinalis), uży-
tych wobec hodowli rozproszonej i biofil-
mowej Staphylococcus aureus i Escherichia 
coli (15). Dużo uwagi w literaturze poświę-
ca się badaniom aktywności przeciwgrzy-
biczej i przeciwbakteryjnej olejków ete-
rycznych przeciwko takim patogenom, jak 

drożdżaki Candida albicans, różne gatunki 
dermatofitów i grzybów pleśniowych, bak-
terie Helicobacter pylori, Neisseria gonor-
rhoeae, E. coli oraz oporne na antybiotyki 
szczepy gronkowców S. aureus (methicil-
lin resistant S. ureus – MRSA) czy wanko-
mycynooporne Enterococcus spp. (vanco-
mycin resistant enterococci–VRE). Nale-
ży zauważyć, iż wszystkie z wymienionych 
bakterii i grzybów są zdolne w określonych 
warunkach tworzyć biofilmy.

W kontekście rosnącej oporności drob-
noustrojów wobec dostępnych leków na 
szczególną uwagę zasługuje intensywnie 
badana możliwość wykorzystania produk-
tów roślinnych nie tylko w roli preparatów 
działających bezpośrednio biostatycznie 
lub biobójczo, ale też jako czynników mo-
dulujących oporność drobnoustrojów lub 
obniżających ich wirulencję. Jak się okazuje, 
wiele związków roślinnych ma zdolność od-
działywania na niektóre struktury i niektóre 
mechanizmy odpowiedzialne za reprezen-
towany fenotyp oporności bakterii i grzy-
bów na leki. Niezwykle interesujący nurt 
badań światowych to poszukiwanie wspo-
mnianego wcześniej możliwego synergizmu 
pomiędzy olejkami eterycznymi a antybio-
tykami. Może on przynieść nie tylko wyraź-
ne zahamowanie wzrostu nawet wieloleko-
opornych drobnoustrojów, ale też możli-
wość uzyskania efektu odległego w czasie 
tzw. efektu poantybiotykowego (post-an-
tibiotic effect – PAE; 8, 16, 17, 18, 19).

Potrzeba weryfikacji 
metodyki badania aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej 
olejków eterycznych

Z powyższych pobieżnych rozważań wyni-
ka, iż z uwagi na znaną wysoką lekoopor-
ność biofilmów, wypracowanie standardów 
alternatywnego leczenia zakażeń człowieka 
i zwierząt przebiegających z ich udziałem, 
stanowi ważny nurt badawczy mikrobiolo-
gii i medycyny. Jak wspomniano wcześniej, 
w tym zakresie tematycznym wzrasta zain-
teresowanie badaniem zarówno aktywno-
ści bezpośredniej różnych czynników bio-
bójczych pochodzenia naturalnego, jak i ich 
połączeń z antybiotykami. W celu ewalu-
acji efektu ich działania na biomasę drob-
noustrojów stosuje się różnorodne techniki 
odmienne pod względem sposobu hodowli 
i analizy otrzymanych biofilmów (20, 21, 22). 
Dobór procedury oceny żywotności biofil-
mu poddanego działaniu badanych substan-
cji jest niezwykle ważny i zależy w dużym 
stopniu od planowanego założenia pracy.

Celem naszych już opublikowanych ba-
dań było przedstawienie metodyki służą-
cej ocenie aktywności przeciwbiofilmo-
wej olejków eterycznych (23, 24). Z uwagi 
bowiem na ich oleistą konsystencję oraz 
w wielu przypadkach lotność składników 
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ustalenie optymalnych parametrów me-
todyki badawczej staje się kluczowym ele-
mentem decydującym o wiarygodności 
otrzymanych wyników. Stwierdzono, że 
np. olejek goździkowy (Oleum Caryophyl-
li) i, co ważne, jego lotne składniki wykazu-
ją aktywność przeciwbiofilmową, ocenio-
ną w oryginalnie opracowanym teście „ín-
sertowym”. Na membranach insertów do 
płytek hodowlanych zakładano biofilmy S. 
aureus i C. albicans, po czym poddawano 
je bezpośredniemu działaniu fazy płynnej 
olejku (przez zanurzenie insertu) lub dzia-
łaniu jego frakcji lotnej (inserty umieszcza-
ne w szczelnie zamykanych pojemnikach, 
z zachowaniem wolnej przestrzeni między 
membraną a powierzchnią płynnego olej-
ku). Ustalone MBEC75 (minimalne stężenie 
eradykujące co najmniej 75% biomasy) dla 
fazy płynnej olejku wynosiło 3,125% (v/v). 
Jak się spodziewano było to stężenie wyż-
sze, odpowiednio, 8 lub 16 razy od stęże-
nia hamującego wzrost hodowli rozproszo-
nych tych patogenów w czasie 24 godzin-
nej koinkubacji. Należy jednak zauważyć, iż 
ten istotny (75%) efekt redukcji żywotności 
biofilmu uzyskano już po ich krótko trwa-
jącej (4 godziny) ekspozycji na działanie 
fazy płynnej olejku goździkowego. Z kolei, 
stężenie frakcji lotnej tego olejku, aktywne 
wobec biofilmu S. aureus także już w czasie 
4 godzin działania wynosiło 0,66%, a wo-
bec biofilmu C. albicans – 1,32%. Uzyska-
nie w naszej pracy efektu działania frakcji 
lotnej olejku jest interesujące w świetle fak-
tu planowanych przez nas badań nad zwal-
czaniem w ten sposób biofilmów bakteryj-
nych, grzybowych i biofilmów mieszanych, 
będących przyczyną np. przewlekłych zaka-
żeń miejscowych. Tym bardziej że propozy-
cje zastosowania w celach terapeutycznych 
frakcji lotnej olejku wydają się uzasadnione 
obserwacjami klinicznymi. Wynika z nich, 
iż miejscowa aplikacja chemioterapeutyków 
w kremie, maści lub zasypce bezpośrednio 
na zakażoną ranę, często może utrudniać 
odpływ wydzieliny, zwiększać proces zapal-
ny i opóźniać ziarninowanie i gojenie tkan-
ki. W tym kontekście, z uwagi na możliwe 
działanie drażniące lub cytotoksyczne fazy 
płynnej olejków, skuteczność ich frakcji lot-
nych może okazać się opcją terapeutyczną 
wartą rozważenia (23).

Z kolei, w naszej innej wcześniej opubli-
kowanej pracy, badano wrażliwość C. albi-
cans i C. glabrata na wybrane leki antymi-
kotyczne w ich połączeniu z olejkami ete-
rycznymi – geraniowym (Oleum Geranii) 
lub goździkowym (Oleum Caryophylli) i ich 
najbardziej aktywnymi składnikami. Do 
oceny efektu synergistycznego flukonazolu 
oraz worykonazolu i olejków (w fazie płyn-
nej lub lotnej) zastosowano standardową 
metodę paskową (gradientowo-dyfuzyjną), 
w modyfikacjach własnych. Stwierdzono, 
że np. olejek geraniowy użyty w stężeniu ½ 

MIC wobec C. albicans spowodował spadek 
wartości MIC flukonazolu z 12,0 mg/l do 
0,064 mg/l oraz worykonazolu z 0,125 mg/l 
do 0,006 mg/l. Wychodząc z założenia, iż 
w niektórych olejkach eterycznych frakcję 
najbardziej aktywną stanowią związki lot-
ne, dokonano następnej modyfikacji meto-
dy. Dla wykazania synergizmu antymiko-
tyków i olejków/składników w fazie lotnej 
wykorzystano metodę odwróconej szalki 
Petriego. W tym celu nasycono krążek bi-
buły roztworem olejku w stężeniu ½ MIC 
i umieszczono na wieczku szalki. Stworzo-
no w ten sposób kontrolowaną ilościowo 
mikroatmosferę nad podłożem z posiewem 
powierzchniowym Candida spp. Uzyska-
no efekt synergistyczny leków i frakcji lot-
nej olejków, przejawiający się kilkakrotnym 
obniżeniem wartości MIC antymikotyków. 
Metodyka opisana powyżej może być rów-
nie użyteczna w badaniach dotyczących sy-
nergistycznego działania dowolnych anty-
biotyków, antyseptyków i nowych związków 
potencjalnie aktywnych wobec innych ro-
dzajów grzybów oraz bakterii (24).

Podsumowanie

Tworzenie biofilmu przez bakterie i grzy-
by jest istotnym czynnikiem ich choro-
botwórczości, szczególnie zaznaczającym 
się w patogenezie zakażeń przewlekłych. 
Ze względu na wysoką oporność biofilmu 
i częste niepowodzenia antybiotyko-/che-
mioterapii, konieczne wydaje się poszuki-
wanie niekonwencjonalnych metod lecze-
nia, np. z wykorzystaniem produktów ro-
ślinnych. W szczególności byłoby cenne, 
aby przez ich zastosowanie osiągnąć efekt 
synergii z lekami tradycyjnymi lub spowo-
dować zmniejszenie zjadliwości patogenów. 
W terapii zakaźnych stanów zapalnych i ran 
przewlekle zakażonych istotna jest nie tyle 
całkowita eradykacja patogenów, co utrzy-
manie ich populacji poniżej określonego 
progu ilościowego, stanowiąc zabezpiecze-
nie przed rozwojem zakażenia. Nie bez zna-
czenia jest możliwe jednoczesne ujawnienie 
się aktywności immunomodulującej zasto-
sowanych fitozwiązków. Jak wiadomo z ob-
serwacji klinicznych, miejscowo stosowane 
preparaty antyseptyczne dobrze sprawdza-
ją się w prewencji zakażeń oraz w leczeniu 
towarzyszącym chemioterapii systemowej 
ran i owrzodzeń z cechami infekcji. Uwa-
żamy, że poprawa skuteczności chemiote-
rapii zakażeń „biofilmowych” i dalszy roz-
wój standardów alternatywnego leczenia za 
pomocą kombinacji substancji, które nie ge-
nerują oporności na leki, jest wyzwaniem 
współczesnej medycyny. Ważnym aspektem 
badań w tym zakresie zapewniających wia-
rygodność wyników, jest dostosowanie pa-
rametrów metodycznych do charakteru fizy-
kochemicznego analizowanych produktów 
oddziałujących na złożoną strukturę biofilmu.
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