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Bioplēves definīcija
un izstrādes process
Dabā aptuveni 90% no baktērijām dzīvo bioplēvē (1). Bioplēves
ir mikrobu kolonijas, ko veido dažādas baktēriju sugas un/vai
raugi un pelējumi, kas aug uz virsmām. Bioplēves augšanas
procesam ir četras galvenās fāzes (2).
Pirmā fāze ir adhēzija, kuras laikā baktērijas uzkrājas uz
materiāla un piestiprinās pie tā. Daudzos gadījumos sākotnējā
mijiedarbība starp baktērijām un virsmu sākas kā reversējama,
ko veicina vāji mijiedarbības spēki (skatiet attēlu 1 A). Laika
gaitā baktēriju saite ar substrātu var gan pavājināties, gan
pastiprināties. Pirmajā gadījumā baktērijas šūna

atvienojas no materiāla; otrajā —adhēzija kļūst neatgriezeniska, ko
raksturo spēcīgs un stabils pieķeršanās spēks. Neatgriezeniskā
piestiprināšanās bieži rodas daudzu vāju spēku (piemēram, hidrofobo
mijiedarbību) summārā efekta rezultātā; tā var izveidoties arī no
spēcīgas molekulārās pieķeršanās (3). Piemēram, Escherichia coli
baktērijām fibrijas, izvirzījumi uz bakteriālās virsmas, darbojas kā
harpūnas, lai izveidotu ciešu kontaktu starp šūnu un virsmu (4, 5).
Dažas sugas spēj izmantot arī receptoru, lai atpazītu molekulu
(ligandu), kas tiek absorbēta uz virsmas. Piemēram, SdrG proteīns,
kas atrodas uz Staphylococcus epidermidis šūnas ārsienas, pastiprina
bakteriālo adhēziju fibrinogēnam, ar kuru ir pārklātas implantējamo
ierīču virsmas (6). Spēks starp SdrG un fibrogēnu ir īpaši
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Vai saskaraties ar bioplēvēm veselības aprūpes
iestādēs, patogēnu rezervuāriem?
Bioplēves ir ļoti noturīgas baktēriju populāciju eksistences formas. Tās var
atrast uz daudzām virsmām un medicīnas ierīcēm veselības aprūpes
iestādēs; un dažreiz tās var ļoti nopietni ietekmēt pacientu veselību. Šajā
literatūras apskatā ir aprakstīta bioplēvju veidošanās uz virsmām un loma,
kādu spēlē ārpusšūnu polimēriskās vielas matrica, kas ir ļoti nozīmīgas
bakteriālo bioplēvju izveidē. Bioplēvju veidošanās veselības aprūpes
iestādēs tiek apskatīta, ņemot vērā dažāda tipa problēmas, kuras tās izraisa,
piemēram, pastāvīgas infekcijas, kā arī medicīnas ierīču un kritisku virsmu
piesārņojumu.
Fleksiblo endoskopu konstrukcija padara to sterilizāciju apgrūtinošu, tādēļ
tie tiek apskatīti detalizētāk. Ir aprakstīti aktuālās tendences bioplēvju
apkarošanā.

.
ATSLĒGVĀRDI

Bioplēve – Piesārņojums – Medīcinas ierīces – Endoskops – Slimnīca –
Intrahospitāla infekcija – Nozokomiāla infekcija – Tīrīšana.
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1. attēls – Bioplēves izveides piecas fāzes, attēlotas no kreisās uz labo pusi. EPS matrica ir attēlota zaļā krāsā, bet baktērijas — oranžā.
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D – Izkliedēšanās
baktēriju izlaišana no bioplēves vidē
tiek daļēji kontrolēta. Baktērijas var
izveidot kolonijas uz jaunām
virsmām, lai uzsāktu jaunu ciklu.

EPS : ārpusšūnu polimērās vielas.

spēcīga, 40 reizes lielāka par klasisko hidrofobo iedarbību (2
nN pret 50 pN) (7). Ir pierādīta tieša saistība starp lielu
daudzumu SdrG uz S. epidermidis virsmas un šī
mikroorganisma štammu spēju pieķerties fibrinogēna klātām
virsmām (8). Tādēļ virsmas, ar kuriem saskaras
mikroorganismi, fizikāli ķīmiskā daba un topogrāfija spēlē
atslēgas lomu to galējās pieķeršanās procesā. Jo īpaši virsmas
ar mikroskopiskām struktūrām vai strukturāliem defektiem ļauj
baktērijām sasniegt labāku piestiprināšanos, jo kontakta
laukums ir plašāks, un mikroorganismi ir aizsargāti no
šķidrumu atraušanas spēkiem (9, 10). Labvēlīgos apstākļos
(temperatūra, mitrums un barības vielas), mikroorganismu
pieķeršanās pie virsmas aktivizē ievērojamas fizioloģiskās
izmaiņas, kas raksturo otru bioplēves veidošanās fāzi:
uzkrāšanos (11, 12). Mikroogranismi sadalās, lai izveidotu
mikrokolonijas (skatiet attēlu 1 B) (13). Šajā stadijā baktērijas
izdala aizsargājošu matricu, kuru veido dažādi ārpusšūnu
polimēri (EPS). Konkrēti to veido proteīni, polisaharīdi, NDS
un lipīdi. Pēc tam EPS matrica kļūst par mikrokoloniju atslēgas
komponentu (14). Bioplēves
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uzkrāšanās laikā tās loma ir saturēt baktērijas, kas veido
mikrokolonijas, un aizsargāt tās no ārējās vides draudiem,
piemēram, antibiotikām (15) vai dezinfekcijas līdzekļiem (16).
Trešā fāze, nobriešana (skatiet attēlu 1 C) aktivizējas, kad
mikrokolonijas sasniedz tādu biomasas kvantitāti, kas veido
bioplēvē ievērojamu heterogēnumu (17). EPS matrica patiesībā
ierobežo barības vielu un vielmaiņas galaproduktu difūziju, kā arī
gāzu cirkulāciju bioplēvē (īpaši skābekļa un slāpekļa oksīda) (18),
tādā veidā izveidojot bioplēvē daudzas mikrovides. Baktērijas reaģē
uz šīm apstākļu maiņām, pielāgojot savu metabolismu, piemēram,
pārslēdzoties no respirācijas uz fermentāciju, ja ir ierobežots
skābeklis (19).
Galu galā, sasniedzot noteiktu brieduma pakāpi, bioplēve pāriet
dispersijas fāzē (20). Mikroorganismi, kas veido nobriedušu
bioplēvi, tiek pastāvīgi izdalīti apkārtējā vidē (skatiet attēlu 1 D). Šis
process tiek aktivizēts, to kontrolējot izdalītajiem enzīmiem vai
peptīdiem, kas spēj destabilizēt EPS matricu (21). Šādā veidā
baktērijas tiek izlaistas no bioplēves struktūras, lai kolonizētu jaunu
ekoloģisko nišu uz citas virsmas, lai uzsāktu jaunu dzīves ciklu
bioplēvē (22, 23).
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EPS matricas dažādās lomas
EPS matricas sastāvs var plaši variēt atkarībā no sugām, kas
veido bioplēvi.
S. epidermidis bioplēvēs dominējošais polimērs bieži vien ir
poli-N-acetilglukosamīns (PNAG) (24), bet daži štammi, kas
nespēj veidot PNAG, kompensē to, pastiprināti izdalot
ārpusšūnu proteīnus, īpaši Bhp, Embp un Bap (25,
26).
Matrica, ko ražo Pseudomonas aeruginosa, pamatā satur
alginātu polisaharīdus, Pel un Psl polimērus (27). Ārpusšūnu
DNS, pazīstams arī kā eDNA, ir arī svarīgs bioplēves matricas
komponents, īpaši Bacillus cereus gadījumā (28). Garas
nukleotīda ķēdes bioplēvē pilda savienotāja lomu (29). Dažādu
EPS mijiedarbība ar dažāda tipa spēkiem (Van der Waals,
elektrostatiskajiem un ūdeņraža saitēm) uzlabo noturības
īpašības, kas satur baktērijas savienotas savā starpā bioplēvē.
Šī funkcija ir īpaši svarīga, lai uzturētu bioplēves noturību un
pretotos ārējiem spēkiem, kas varētu mazināt bioplēves
ilgtspēju uz kolonizētās virsmas (14).
Izņemot šo vienkāršo mehānisko noturēšanas lomu, bioplēves
matrica veido barības vielu rezervuāru un, tā kā tā ir
higroskopiska, tā notur ūdeni, kas nepieciešams baktēriju
augšanai (14). Grūtos apstākļos baktērijas bieži izvēlas dzīvot
bioplēvēs kā aizsardzības formu. Bioplēves matricas spēja
absorbēt un noturēt barības vielas un ūdeni ļauj baktērijām
bioplēvē turpināt augšanu nelabvēlīgos apstākļos. Matrica
pilda arī aizsargbarjeras lomu baktērijām bioplēvē. EPS veido
blīvu polimēru tīklu, kas ievērojami ierobežo plēsēju
(makrofāgu, protozoju, vīrusu) iekļūšanu bioplēvē un attiecīgi
aizsargā tur dzīvojošās baktērijas (22). Galu galā tā veicina
komunikācijas mehānismus starp baktērijām, šo fenomenu
dēvē par kvoruma sajūtu. Šī sistēma pamatojas baktēriju
izsūtīto signālu peptīdu sajušanā, lai varētu atpazīt sev līdzīgās
un kontrolētu to uzvedību, pamatojoties uz populācijas
blīvumu (30). Bioplēvē baktēriju populācija ir blīva, un matrica
notur signālu peptīdus ierobežotā telpā. Kā rezultātā šo signālu
molekulu robežvērtības, piemēram, cikliskie peptīdi vai
homoserīna laktoni, tiek sasniegti ātrāk. Tādā veidā baktērijas
spēj kooperēties un organizēt sevi, lai reaģētu uz vides
izmaiņām (31).
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Bioplēves un horizontālā gēnu pārnese
(HGT)
Šo mikroorganismu tuvība un vides stabilitāte bioplēvēs veicina
ģenētiskā materiāla apmaiņu (32, 33). Šādās situācijās komensālie
(nepatogēnie) mikroorganismi un patogēni var apmainīties ar
ģenētisko materiālu, izmantojot dažādas metodes.
Pirmā ir transformācija. Noteiktas sugas Bacillus subtilis tiek
uzskatītas par dabiski kompetentām, tas ir, tās spēj uzņemt
ārpusšūnu DNS un integrēt to savā genomā (34). Ārpusšūnas DNS
nobriedušās bioplēvēs ir plaši pieejama substance, kas veidojas no
bioplēves baktēriju programmētas un neprogrammētas šūnu
lizēšanas (35). Bioplēves baktērijas spēj konsekventi atjaunot eDNA
no EPS matricas, lai integrētu to savā genomā (skatiet attēlu 2 A).
Otrs gēnu pārneses veids ir konjugācija, mobilo plazmīdu un
ievietošanas sekvenču horizontālā apmaiņa. Šī veida pārnese notiek,
izveidojot ciešu kontaktu starp divām baktēriju šūnām; pēc tam
mobilā DNS molekula tiek sekrēta no vienas šūnas citā (skatiet attēlu
2 B) (36). Bioplēves mehāniskā stabilitāte palielina plazmīdu
pārneses procesa efektivitāti (32). Pēc pārneses uz jauno saimnieku
plazmīdas spēj pašreplicēties un tikt pārnestas atkal. Noteiktu
plazmīdu izplatība bioplēvēs var būt ievērojama (37). Tās pārnes
ģenētisko materiālu, kas var palīdzēt baktērijām izdzīvot vai pat augt
ļoti smagos apstākļos: dehidrācija, radiācija, barības vielu trūkums
vai lielas antibiotiku vai dezinfekcijas līdzekļu dozas. Kā rezultātā
saite, kas savieno bioplēves un plazmīdas, ir abpusēji noderīga (38).
Trešais un pēdējais gēnu pārneses veids ir transdukcija, kas ir pilnībā
atkarīga no fāgiem (baktēriju vīrusiem). Sava infekciozā cikla laikā
fāzi neizbēgami uzņem DNS fragmentus no sava saimnieka.
Infekcijas laikā šie fragmenti var tikt integrēti jaunā saimnieka
genomā (skatiet attēlu 2 C) (39). Šī pēdējā fenomena relatīvā
nozīme paliek vāji izprasta, salīdzinot ar transformāciju un
konjugāciju. Tomēr nesens pētījums pierāda, ka Shigella spp.
bioplēves veicina transdukciju kā stx virulences gēnu, kas atbild par
toksīnu ražošanu, ģenētiskās pārneses veidu (40).
Šīs ģenētiskās apmaiņas kļūst kritiskas, kad tās ir saistītas ar
antibiotiku rezistences gēniem (piemēram, rezistenci pret
karbapenemu (41, 42) vai vankomicīnu (43, 44)) vai gēniem, kas
kodē vīrusveida darbības faktorus. Šajos gadījumos bioplēve kļūst
par īstu apmaiņas tirgus laukumu, kur baktērijas palielina savu
noturības un patogēnuma potenciālu.
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2. attēls –Horizontālā gēnu pārnese bakteriālā bioplēvē. Sarkanā bulta attēlo gēnu, piemēram, tādu, kas pārnes rezistenci pret antibioti kām
vai virulences gēnu. EPS matrica ir attēlota gaiši zaļā krāsā. Baktērijas šūnapvalks ir parādīts ar nepārtrauktu melnu līniju.

A– Transformācija
Saņēmēja baktērija, kas tiek dēvēta par
kompetentu, spēj uzņemt ārpusšūnu DNS
fragmentu.

B – Konjugācija.
Donora baktērija (zilā krāsā) satur mobilas plazmīdas,
kas cieša kontakta, starp baktērijām, laikā var tikt
pārnesta uz saņēmēju baktēriju. Bioplēve dod
priekšroku stabilam kontaktam starp divām šūnām un
attiecīgi arī mobilo plazmīdu pārnesi.

Ārpusšūnas
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A
EPS
matrica

B
C
Saņēmēja
baktērija

Baktērija,
kuru lizē
fāgs

C– Pārnese.
Fāgs var saturēt DNS fragmentu, kas pieder
baktērijai, kuru tas ir lizējis. Sekojošās
infekcijas laikā DNS fragments tiek pārnests
uz saimnieku.
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EPS : ārpusšūnas polimēras vielas (extracellular
substances)

Bioplēves
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Bioplēves pamatā attiecas uz slimnīcām, jo tās ir tieši
saistītas ar dažādām infekcijas slimībām. Kopš Viljama
Kostertona (William Costerton) novatoriskā darba
1980os gados literatūrā ir plaši dokumentēta no
bioplēvēm iegūto infekciju problēma (45–48). Bieži tiek
citētas vairākas kategorijas. Pirmā kategorija attiecas uz
ķirurģiski apstrādātu vietu infekcijām uz pacienta
ķermeņa (49, 50). Piesārņojums var nākt no gaisa,
saskares ar medicīniskā aprūpes personāla ķermeni vai
no medicīnas ierīces, kura nav pietiekami sterilizēta vai
dezinficēta. Divas citas bioplēves izraisītu infekciju
kategorijas ir cieši saistītas ar implantiem: tās ir centrālo
vēnu katetru infekcijas un urīnceļu katetru infekcijas
(51). Bioplēvju noturība pret antibiotiku iedarbību
padara pacientu, kas cieš no šādām infekcijām, ārstēšanu
sarežģītāku (52). Inficētā ierīce parasti ir jānoņem.
Vispārīgāk jebkurš implants var darboties kā bioplēves
attīstības pamatne, ja higiēnas apstākļi operācijas laikā
nav ideāli.

Bioplēves —
intrahospitālo infekciju avots?
Lai gan vairs nav nepieciešams demonstrēt bioplēves tiešo
iesaisti dažādos infekciju procesos, nepietiekami novērtēta ir
to netiešā ietekme uz patogēnu mikroorganismu pārnesi.
Tomēr arī slimnīcas vidē nav iespējams izvairīties no
bioplēvju
kolonijām,
kas
ir
ideāli
rezervuāri
mikroorganismiem. Šie rezervuāri ir daļa no piesārņojuma
cikla (53–55), kas ietver pacientus, kauzālos aģentus
(mikroorganismus) un vektorus, piemēram, gaisu, ūdeni (56),
medicīnisko personālu, insektus (57) vai medicīniskās ierīces
(58).
Vairāki pētījumi liecina par bioplēvju klātbūtni uz virsmām
slimnīcās. Cits pētījums, kas veikts intensīvās aprūpes nodaļā
Austrālijas slimnīcā, atklāja multirezistentu Staphylcoccus
aureus (MRSA) štammu un vankomicīna rezistentu
Enterococci (VRE) klātbūtni bioplēvju formā pēc tīrīšanas. Jo
īpaši it kā sterilu spaiņu, aizkaru vai plastmasas durvju
virsmas uzrādīja pozitīvus testu rezultātus (59). Satraucoša ir
arī situācija ar Acinetobacter baumannii. Daudzi avoti ziņo,
ka šīs sugas izraisīto infekciju skaits palielinās, iespējams, šī
patogēna palielinātās rezistences uz inertām virsmām dēļ (60–
62). Turklāt A. baumannii spēj augt kā bioplēves uz dažāda
veida inertām virsmām (stikla, nerūsējošā tērauda un vairāku
veidu plastmasām). Ir aizdomas, ka A. baumannii bioplēves
spēlē nozīmīgu lomu inficēšanās procesā (īpaši, urīnceļu un
cirkulārās sistēmas) un intrahospitālos inficēšanās gadījumos

(61, 62).
Slimnīcas ūdens sadales sistēma arī var būt vērā ņemams
potenciālais mikrobioloģiskā piesārņojuma avots, parasti
no Pseudomonas spp. un Legionella spp. ģintīm (63).
2012. gadā astoņi pacienti slimnīcā Viskonsīnā inficējās
ar legionelozi samērā īsā laikā (15 dienas) pēc viņu
nonākšanas slimnīcā. Vides izpēte, kas tika veikta, lai
noteiktu piesārņojuma avotu, atklāja, ka dekoratīvās
ūdens strūklakas virsmas bija ļoti spēcīgi kolonizējušas
baktērijas no Legionella ģints — līdz līmenim, kas
pārsniedza
105 CFU/virsmas parauga. Detalizētāka analīze
apstiprināju bioplēvju klātbūtni uz vairākiem strūklakas
komponentiem (64). Citā slimnīcā Ziemeļīrijā plaša P.
aeruginosa bioplēvju izplatība tika identificēta uz ūdens
sadales sistēmas krāniem neonatālās aprūpes nodaļā. Šīs
bioplēves visdrīzāk bija daudzu bērnu infekciju ar P.
aeruginosa cēlonis; četras no tām bija fatālas (65). Šie
divi piemēri parāda, kādu atslēgas lomu bioplēves spēlē
patogēno baktēriju noturībā ūdens sadales sistēmās.
Saskarē ar bioplēvi ūdens darbojas kā svarīgs vektors
mikroorganismu transportā un pārnesē uz pacientu (56,
66).
Arī medicīnas ierīces var būt piesārņotas ar bioplēvēm.
Pašreizējie standarti augsta līmeņa tīrīšanai un
dezinfekcijai, pat ja rekomendācijas tiek ievērotas
skrupulozi, var pilnībā neiznīcināt bioplēves. Šīs
bioplēves, kas pieķērušās medicīnas ierīču virsmām, pēc
tam kļūst par vektoriem potenciāli patogēnu
mikroorganismu izplatībā. Piemēram, endotraheālās
caurules, ko izmanto, lai palīdzētu pacientiem elpot,
varētu būt pārnesušas patogēnus, kas atbildīgi par smagu
pneimoniju, kurš tiek saistīts ar ventilatoru. Vairumā
gadījumu pneimoniju izraisošie mikroorganismi, ar
kuriem pacienti bija inficējušies, tika atrasti bioplēvēs uz
cauruļu sieniņām (67, 68). Nesens pētījums parādīja, ka
bioplēves, kas piesārņoja šīs caurules, ir vairāku sugu,
ieskaitot pazīstamus patogēnus, kā P. aeruginosa, E. coli,
K. pneumoniae, bet arī mikrobu sugas, kuru galvenā niša
ir mute. Tiek uzskatīts, ka šīs pēdējās sugas nespēlē tiešu
lomu patoloģenēzē, bet drīzāk darbojas kā iniciatori
bioplēves veidošanā, kas savukārt spēj aizsargāt
iepriekšminētos patogēnus (69).
Bioplēves uz virsmām un neimplantējamām

medicīnas ierīcēm ir nozīmīgi rezervuāri patogēniem un
oportūniskiem patogēniem, uzrādot palielinātu rezistenci. Kaut
saite starp šīm bioplēvēm un intrahospitālajām slimībām ir
mazāk dokumentēta, vispārējai prevencijai būtu jāiekļauj
bioplēves kā saitei, kas ļauj mikroorganismiem izplatīties un
palielina to noturību slimnīcu vidē.
Starp medicīnas ierīcēm īpašu uzmanību medicīniskajā un
zinātniskajā sabiedrībā ir piesaistījuši endoskopi.
Infekciju
uzliesmojumi, kas saistīti ar endoskopu lietošanu, vairs nav
izņēmums; pieaugošs infekciju skaits tiek saistīts ar endoskopu
lietošanu (70, 71). Savās 2008. gada rekomendācijās ASV
Slimību kontroles centrs (Center for Disease Control — CDC)
paziņoja, ka endoskopi ir atbildīgi par lielāku intrahospitālo
infekciju uzliesmojumiem kā visas citas medicīnas ierīces (72).
Bioplēvju veidošanās šo instrumentu iedobumos ļoti palielina
patogēnu noturību, piemēram, Klebsiella spp. un E. coli
gastroskopos, duodenoskopos un kolonoskopos, kā arī P.
aeruginosa bronhoskopos (70, 73, 74). Pašreizējie tīrīšanas un
dezinfekcijas standarti var būt neatbilstoši, lai pilnībā iznīcinātu
bioplēves, tādā veidā atstājot vietu, kur baktēriju biomasa var
uzkrāties bioplēvē. Lietošanas un tīrīšanas vai dezinfekcijas
ciklu laikā bioplēve, kas atrodas endoskopos, izveidojas formā,
kas pazīstama kā uzslāņošanās bioplēve (Buildup Biofilm BBF), kas pazīstama ar savu palielināto toleranci pret
ķīmiskajām vielām, kuras izmanto endoskopu dezinfekcijā.
Nesenā pētījumā Dr M. Alfa parādīja, ka šīs kārtiņu
izveidojušās bioplēves formas liels daudzums, būdams
rezistents pret dezinfekciju, auga ciklu pēc cikla in vitro modelī
(75).
Galvenās grūtības, ar kurām saskaras personāls, kas
atbildīgs par endoskopu dezinfekciju, ir tas, ka nav metodes, lai
uzticami analizētu lietošanai gatavo ierīču mikrobioloģisko
tīrību (70).
Jo īpaši pašreizējās metodes endoskopu
mikrobioloģiskā piesārņojuma novērtēšanai nav piemērotas
šāda veida spēcīgu kārtiņu izveidojušas un rezistentas
bioplēves noteikšanai, piemēram, uzslāņošanās bioplēves.
Patiesībā paraugu ņemšana, izmantojot sterilu šķīdumu, ko
pašlaik uzskata par vienu no etalonmetodēm (76), paņem tikai
daļu no bioplēves, kura atvienojas sterilā šķīduma atraušanas
spēku iedarbībā endoskopa iedobumos. Tādēļ aktuālais
etalonprotokols neļauj adekvāti izmērīt endoskopu reālo
mikrobioloģisko piesārņojumu, bet gan sliecas to novērtēt
pārāk zemu.
Nesen atkal jau divi letāli gadījumi no infekcijas ar
karbapenema rezistentām enterobaktērijām tika saistīti ar
duodenoskopu lietošanu divās Losandželosas slimnīcās. Šie
atgadījumi apliecināja nepieciešamību ņemt vērā endoskopu
mikrobu piesārņojuma formu kompleksumu un attiecīgi
pielāgot tīrīšanas un dezinfekcijas standartus.

Kādas ir stratēģijas bioplēves piesārņojuma kontrolē?
Šīs dekādes laikā ir palielinājusies izpratne par riskiem, kuri saistīti ar bioplēves klātbūtni uz slimnīcu virsmām un medicīnas ierīcēm, kas attiecīgi ir
paātrinājis atbilstošu šīs problēmas risinājumu izstrādi. Galvenais virziens, kuram pamatā seko, ir uzstāt uz padziļinātu tīrīšanas fāzi, pirms izmantot
dezinfekcijas līdzekļus, jo ir pierādīts, ka tiem ir ierobežota iedarbības uz bioplēvēm spēja (54, 77). Dažos gadījumos tīrīšanas formulas, kuras
kombinēja ar dezinfekcijas līdzekli, piemēram, uz peroksietiķskābes bāzes, radīja blakusefektu, ka bioplēves un organiskās vi elas nofiksējās uz
tīrāmās virsmas (78). Piesārņojuma nofiksēšana uz virsmas mazina dezinfekcijas līdzekļa efektivitāti, ierobežojot piekļuvi mikroorganismiem (79).
Vairāki pētījumi apraksta molekulu izstrādi, kurām ir īpaši augsta dezinfekcijas efektivitāte pret baktērijām bioplēvēs. Jo īpaši nozīmīgi uzlabojumi
ir sasniegti ar biocidālām molekulām, kas spēj iekļūt dziļi bioplēvēs, piemēram, biocīdiem, kas iekapsulēti nanodaļiņās (80, 81). Nanodaļiņas var
būt neitrālas, un tas, ka tām nav sava lādiņa, ievērojami atvieglo difūziju caur bakteriālās bioplēves polimēru matricas struktūru. Daudzsološus
rezultātus ir parādījušas arī kombinētas pieejas, kad tiek samaisīti vairāki aktīvi ingredienti ar antibioplēves un/vai antib akteriālu iedarbību (82, 83).
Neskatoties uz uzlabojumiem dezinfekcijas līdzekļu formulās, tiek plaši atzīts, ka efektīvs tīrīšanas cikls ir vislabākais veids, kā sadalīt kārtiņu
izveidojušu organisko materiālu un efektīvi atsegt mikroorganismus dezinfekcijas līdzekļa iedarbībai (84). Noteiktas enzīmu b āzes tīrīšanas līdzekļu
formulas atbilst šim kritērijam, jo uzbrūk bioplēvju ārpusšūnu komponentiem, de facto graujot to saites. Multienzīmu kompleksi maksimāli izmanto
šīs tehnoloģijas potenciālu, izmantojot dažādu enzīmu paralēlas iedarbības sinerģiju (85). Eksperimentālais darbs arī ir pier ādījis, ka aktīvo
ingredientu, kas bloķē kvoruma uztveri, pievienošana šīm formulām (kvoruma jaucēji) varētu traucēt bioplēvju atkārtotu veidoš anos, izjaucot
starpšūnu komunikāciju starp baktērijām (86, 87).

Secinājumi
Bakteriālās bioplēves ir rezultāts evolūcijai, kas dod priekšroku noturību veicinošiem dzīvesveidiem, kas aizsargā pret īpaši nelabvēlīgiem vides
apstākļiem. Bioplēves veido 90% no dabā sastopamām bakteriālajām formām, un tās kolonizē vidi slimnīcās, uz inertām virsmā m, ūdens sadales
sistēmā un uz medicīnas ierīcēm. To klātbūtne dažreiz ļauj patogēniem mikroorganismiem dzīvot uz virsmām ļoti ilgu laiku, līdz pat vairākiem
mēnešiem, tādā veidā veidojot rezervuārus. Šādi rezervuāri ir ideāla vide gēnu pārnesei, īpaši antibiotiku rezistentus g ēnus.
Ir precīzi noskaidrota bioplēvju svarīgā loma intrahospitālo infekcija izraisīšanā uz implantētām medicīnas ierīcēm. Tomēr p ar to ietekmi kā patogēnu
mikroorganismu rezervuāriem slimnīcās, uz inertām virsmām un neimplantējamās medicīnas ierīcēs, tikai tagad tā īsti tiek uzsākta izpēte. Daudzos
nesen aprakstītajos uzliesmojumu gadījumos, kuros figurē karbapenema rezistentas enterobaktērijas, Legionella vai Pseudomonas , tiek norādīts, ka
bioplēves var būt svarīgs pacientu piesārņojuma avots. Tādēļ ir ļoti svarīgi uzbrukt bakteriālajām bioplēvēm, lai samazinātu patogēnu noturību
veselības iestādēs. Pateicoties savai principiāli atšķirīgajai dabai, kas jo īpaši atšķiras no planktoniskām baktērijām, biop lēvju apkarošanas stratēģijām
jāsasniedz visa bioplēve, jo sevišķi tās EPS matrica.
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