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Plan prezentacji:

� Biofilmy.

� Kontrola i monitoring.

� Usuwanie biofilmów.

� Zapobieganie.



“Style życia”
mikroorganizmów

• Microorganizmy żyją w dwóch 
formach:

� Planktonowej

� Biofilmowej

• Teoria „jeden organizm –
jedna choroba” 

(Louis Pasteur i postulaty
Kocha)

• Teoria „wielogatunkowa” –
komórki żyją w 
przestrzennych 3-
wymiarowych 
interaktywnych, 
społecznościach 
(Ilja Miecznikow)



Biofilm:

� Mikroorganizmy
autoagregujące i adherujące
do powierzchni

� Otoczone złożoną 
chemicznie pozakomórkową 
substancją (EPS)



Biofilmy są zorganizowaną 
społecznością komórek…



• Związki organiczne tworzą warstwę kondycjonującą na 

powierzchni;

• Adhezja pierwszych komórek i ich wzrost;

• Produkcja EPS;

• Rozwój architektury biofilmu i towarzyszące jej oddziaływania 

(konkurencja i kooperacja);

• Uwalnianie pojedynczych komórek lub fragmentów biofilmu. 



Biofilm – struktura warstwowa



Wzajemne oddziaływania komórek 
tworzących biofilmy

• Skład wielogatunkowy

• Komunikacja

� Quorum sensing – między 
bakteriami gramujemnymi

� Feromony – między
bakteriami gramdodatnimi

� Cross-talk – komunikacja 
między gatunkami

• Rozwój warstwowy –
poszczególne warstwy 
biofilmu są na różnym etapie 
rozwoju

• Optymalna organizacja 
biofilmu pozwala na 
optymalne wykorzystanie 
substancji pokarmowych 

• Liczne mikrośrodowiska

• Szeroki zakres aktywności 
enzymatycznej

• Właściwości ciał stałych 
(elastyczność) i cieczy 
(lepkość)



Zjawisko migracji w biofilmie

płynięcie

odrywanie

falowanie

rozpraszanie

toczenie



Lokalizacja biofilmów

Biofilm na powierzchni płaskiej – stal nierdzewna 



Lokalizacja biofilmów

łączenia

rury

zbiorniki

linie rozlewnicze

studnie 
głębinowe



Czynniki wpływające na tworzenie 
biofilmów



Czynniki wpływające na tworzenie 
biofilmów

Jakość medium
liczba drobnoustrojów, 
TOC, pH, temperatura

Jakość powierzchni
charakter chemiczny, hydrofobowość, 

chropowatość (<0.8 µm)

Warunki przepływu
turbulencja, przestoje, 
„martwe” przestrzenie 



Biofilmy – problem w przemyśle 
napojowym

Korozja mikrobiologiczna



Biofilmy – problem w przemyśle 
napojowym

Korozja mikrobiologiczna



Biofilmy – problem w przemyśle 
napojowym

Zanieczyszczenie produktu



Biofilmy – problem w przemyśle 
napojowym

Zanieczyszczenie produktu

patogeny



Biofilmy – problem w przemyśle 
napojowym

Zmiana walorów sensorycznych produktu

Przyswajalne 
związki organiczne

2-3 tyg.

OVOC’s

OVOC’s
utlenione

lotne związki 
organiczne



Biofilmy – problem w przemyśle 
napojowym

Problemy w usuwaniu/dezynfekcji

dyfuzja

dezynfektant

• Ograniczona dyfuzja;

• Wykorzystanie związków 
utlenionych;

• Niska aktywność bakterii 
= większa odporność na 
dezynfekcję;

• Szybszy wzrost bakterii 
przeżywających.



Sama dezynfekcja bez czyszczenia 
przynosi więcej problemów



Monitoring

•Mikroskopia
•Wymazy i wysiewy
•Luminometria



Usuwanie biofilmów

•Metody mechaniczne

•Metody chemiczne



Usuwanie biofilmów

Mechaniczne działanie ciśnienia usuwa zabrudzenia.

Niektóre przedmioty, takie jak pompy, uszczelki, zaciski i inne elementy, mogą
wymagać dodatkowego czyszczenia.

Szczotkowanie lub skrobanie, przemywanie pomaga w uwalnianiu komórek
bakteryjnych z biofilmu i powoduje, że są mniej odporne na działanie chemicznych
środków dezynfekcyjnych.



Usuwanie biofilmów

Technologia „Pigs” wspomagająca CIP



Usuwanie biofilmów

Stosowanie enzymów do usuwania biofilmu może być stosowane zarówno w CIP
(czyszczenie rur, zbiorników) oraz na otwartych powierzchniach poprzez spienianie.

Enzymy działają szczególnie na pozakomórkowe substancje polimerowe (EPS),
które tworzą strukturę biofilmu, a kolejny etap dezynfekcji daje skuteczny efekt
zabicia drobnoustrojów

Enzymy
• skutecznie usuwają trudne zanieczyszczenia;
• mają neutralne pH;
• nie są żrące i nie powodują uszkodzeń materiałów.



Lepiej zapobiegać niż usuwać



Nowe powierzchnie 
antyadhezyjne:

• Metale
� Srebro

� Miedź

• Antybiotyki
– Vancomycin +/- heparin

– Triclosan

• Biomateriały/polimery
– CHG

– CHG-Silver-sulfadiazine

– Irgasan®

– Hydrophilic Hydromer®- Coating

– Aktywne organosilany



Nowe naturalne dodatki 
funkcjonalne:

• Soki owocowe • Ekstrakty roślinne



Dziękuję za uwagę 


