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Антибіотикорезистентність вважається важливою про-
блемою сучасної медицини. Одним з поширених шляхів 
розвитку стійкості до антимікробних препаратів є утво-
рення бактеріальних біоплівок, які здатні формуватися 
як на біотичних так і на абіотичних поверхнях [1].

На сучасному етапі достеменно невідомо провідний 
механізм розвитку антимікробної резистентності в біо-
плівках. Зважаючи на те, що 80% усіх бактерій здатні 
формувати біоплівки (60% збудників нозокоміальної 
інфекції), а також на велику варіацію умов та місць де біо-
плівка може бути утворена, домінантні механізми змен-
шення чутливості до антибіотиків мають варіювати.

Біоплівочні форми бактерій здатні збільшувати резис-
тентність до усіх відомих груп антибіотиків, а також син-
тетичних протимікробних речовин в незалежності від їх 
механізму дії. Такий широкий спектр резистентності у 
значної варіації бактерій може пояснюватися тільки 
наявністю декількох механізмів розвитку стійкості, які 
доповнюють одне одного під час існування біоплівки [2].

До основних механізмів розвитку антибактеріальної 
стійкості відносять:

- нездатність антибіотику дифундувати крізь екс-
трацелюлярний матрикс;

- посилену передачу генів, що забезпечують стій-
кість до антибіотиків;

- експресію молекулярних насосів, що здійснюють 
ефлюкс антибіотика за межі клітини;

- інактивацію  антибіотика внаслідок змін мікроото-
чення;

- наявність бактерій персисторів [4, 7].
Усі механізми стійкості до антибіотиків можна також 

класифікувати на:
- резистентність, що не успадковується (толерант-

ність);
- резистентність, що успадковується.
До другої групи належать мутації в геномі бактеріаль-

ної клітини, які дозволяють уникнути дії антибіотиків. 
Іншими прикладами можуть бути передача плазмід, що 
відповідальні за синтез бета-лактамаз або ж експресія 
нових ефлюксних помп. До першої ж групи належать 
механізми, які дозволяють бактерії бути толерантною до 
антибіотиків певний час, але стійкість не може успадко-
вуватися, до таких механізмів належать:

- специфічні умови середовища в яких тимчасово 
перебуває бактерія, що зменшує пенетрацію анти-
біотика, чи унеможливлює його активацію;

- індуцибельна толерантність, яка виникає у відпо-
відь на вплив певних стресових факторів на бакте-
рію;

- фізіологічна толерантність, яка виникає при пев-
ному рівні метаболізму всередині бактеріальної 
клітини. 

Прикладом слугують бактерії персистери, що не 
мають специфічних мутацій, однак є надзвичайно стій-

кими до дії більшості антибіотиків, навіть в надзвичай-
но високих концентраціях, яких не можна досягнути 
при терапії. [3, 5]

Можемо прослідкувати утворення "зачарованого 
кола". Утворення біоплівки призводить до появи гіпер-
мутабельних штамів бактерій, через дію вищеописаних 
механізмів. Поява гіпермутантів утворює, так звану, адап-
тивну генну різноманітність, що дозволяє обирати штами 
з найбільшою здатністю до плівкоутворення, таким 
чином замикаючи коло. Однак, усі три ланки ланцюга 
окрім підсилення ефекту один одного, ще й окремо 
збільшують антибіотикорезистентність популяції бакте-
рій.

Існує порівняно мало робіт, що демонструють механізм 
проникнення антибіотика через матрикс біоплівки або ж 
дають відповідь, які молекули здатні проникати через 
матрикс, а які ні. В першу чергу це пов`язано з технічною 
складністю виконання подібних експериментів, а також 
різноманітним складом матриксу біоплівки, який зале-
жить від виду бактерії, віку біоплівки та умов її синтезу. 
Однак ряд робіт демонструють, що матрикс біоплівки 
здатен повністю блокувати пенетрацію великих білкових 
молекул та значно знижувати швидкість дифузії менших 
з розмір молекул. Так було продемонстровано, що планк-
тонні бактерії більш чутливі до H2O2 ніж бактерії в біо-
плівці, навіть зважаючи на те, що активність каталази 
була нижча в біоплівочних форм бактерій. Можливим 
поясненням підвищення мінімальної інгібуючої концен-
трації може слугувати гіпотеза, що зменшення швидкості 
пенетрації  антибіотика дозволяє бета-лактамазам та 
іншим інактивуючим ферментам бактерій нейтралізува-
ти дію антибіотиків, тим самим збільшуючи стійкість бак-
терій. Suci та співавтори показали, що ципрофлоксацин 
проникає до біоплівки утвореної синьогнійною палич-
кою за 21 хвилину, в порівнянні, ципрофлоксацин здатен 
проникнути всередину планктонних бактерій за 40 
секунд. Дане припущення підтверджується тим фактом, 
що антибіотики які не здатні руйнуватися під дією бакте-
ріальних ферментів, такі як фторхінолони, демонструють 
високу антибіоплівочну активність [6].

Біоплівки сприяють посиленню передачі генів між бак-
теріями. Це важлива обставина так як бактерії, які є 
резистентними до антибіотиків і можуть швидко переда-
вати гени стійкості до чутливих бактерій, в такий самий 
спосіб бактерії можуть посилювати свою вірулентність. 
На реплікацію генів впливає система кворум-сенсингу, 
бактеріальна клітина під впливом аутоіндукторів може 
активувати гени стресостійкості та гени, що відповідають 
за підвищення вірулентних властивостей бактерій [9].

Велика кількість мутантних бактерій у складі біоплів-
ки пояснюється не тільки горизонтальним переносом 
генів між клітинами, а також альтерацією генів, що є від-
повідальними за репарацію ДНК під час оксидативних 
пошкоджень. В біоплівці спостерігається підвищення 
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кількості активних форм кисню, що разом з недоскона-
лістю антиоксидантної системи бактерій призводить до 
оксидативного стресу, який у свою чергу призводить до 
збільшення мінливості бактерій у біоплівці та селекції 
бактерій, що здатні синтезувати ефлюксні насоси. Ці 
насоси або помпи здатні переносити зсередини клітини 
у зовнішнє середовище різноманітні антибактеріальні 
речовини, тим самим збільшуючи свою стійкість до дії 
антибіотиків [8].

Збільшення частки бактерій з підвищеною здатністю 
до мутації ще один з механізмів розвитку антибактері-
альної стійкості. Було продемонстровано, що при розвит-
ку гострої бактеріальної інфекції кількість гіпермута-
бельних штамів бактерій не перевищувала один відсо-
ток. При дослідженні бактерій виділених з осередків 
хронічних інфекцій, більше 30% бактерій мали гіперму-
табельні властивості. Хоча більшість мутацій є за своїм 
впливом або нейтральними або негативними (навіть 
летальними) для окремої бактерії, загалом для популяції 
бактерій збільшення кількості мутацій носить величезне 
значення, оскільки збільшує вірогідність до розвитку 
мутації, що стане ключовою в розвитку стійкості до анти-
біотиків. В експериментах де були кокультивовані зви-
чайні та мутабельні штами бактерій показано, що гіпер-
мутабельні штами виступали захисним щитом для сприй-
нятливих до антибіотиків бактерій [9, 11].

Бактерії всередині біоплівки здатні одночасно продуку-
вати ферменти, що руйнують антибіотики, змінювати екс-
пресію генів, що відповідають за синтез «мішеней» для 
антибіотика, роблячи їх малоафінними до антибактеріаль-
них речовин, а також гіперекспресувати  ефлюксні помпи, 
які здатні виводи широкий спектр внутрішньоклітинних 
субстратів. Наведені властивості бактерій доповнюються 
тим, що ферменти, які руйнують антибіотики накопичу-
ються у матриксі біоплівки і досягають там значних кон-
центрацій, таким чином мінімальна інгібуюча концентра-
ція антибіотика має зростати задля досягнення бактеріос-
татичного або бактерицидного ефекту. Було продемон-
стровано, що проникнення антибіотика погіршується ще 
й через те, що позитивно заряджені молекули антибіотика 
утворюють комплекси з негативно зарядженими поліса-
харидами  матриксу біоплівки [10].

Пригнічення експресії білків ефлюксних помп призво-
дило до зменшення можливості синтезувати біоплівки, 
втрати бактеріями пілій, які критично важливі для між-
целюлярної адгезії. Найбільший ефект від інгібування 
синтезу ефлюксних помп був помічений на етапі форму-
вання біоплівки, блокування помп у зрілій біоплівці 
майже не мала антибіоплівочного ефекту. Також варто 
відмітити, що вказаний ефект мали не тільки інгібування 
основних видів ефлюксних помп, а й ізольоване пригні-
чення допоміжних насосів, які виконують лише допов-
нюючу роль. Можна вважати, що процес утворення пілій, 
синтез матриксу біоплівки та експресія ефлюксних насо-

сів має спільні шляхи регуляції, які залишаються до кінця 
не вивченими. 

Ефлюксні помпи є цікавою мішенню в боротьбі з біо-
плівками, оскільки блокування даних молекулярних 
структур мембрани бактерій призводить до зменшення 
толерантності до антибіотиків, зменшення адгезивних 
властивостей бактерій та їх здатності синтезувати осно-
вні компоненти позаклітинного матриксу. Наразі синте-
зовані інгібітори помп такі як: СССР, CPZ, але попри бага-
тообіцяючі результати in vitro, вони продемонстрували 
достатньо високу токсичність та погані фармакокінетич-
ні властивості в живому організмі [3].

Бактерії здатні уникати бактерицидного ефекту анти-
біотиків навіть без зміни свого генотипу. Такі бактерії 
мають назву «персистери», вони не здатні розмножува-
тися в присутності  антибіотика, але й не гинуть від його 
дії. Бактерії-персистери вважаються однією з головних 
причин хронізації інфекційного процесу. Механізми 
захисту у бактерій-персисторів до кінці не зрозумілі, 
однак найбільш вірогідним механізмом стійкості є спо-
вільнення процесів метаболізму всередині клітини, що 
дозволяє бактерії персистувати у найнесприятливіших 
умовах середовища.  Біоплівка є ідеальним середови-
щем існування для персистерів. Через наявні градієнти 
розподілу кисню і поживних речовин всередині біоплів-
ки, в її середніх шарах бактерії змушені зменшувати 
швидкість свого метаболізму через брак кисню і накопи-
чення продуктів обміну. Саме в цих шарах біоплівки і 
концентруються бактерії-персистери, кількість яких у 
стаціонарну фазу росту досягає 1% популяції [4, 6, 9].

Kwan та співавтори продемонстрували, що клітини-
персистери мають суттєво знижену швидкість метаболіз-
му, ключову роль має синтез білку. Було доведено, що 
бактерії, які мають знижений рівень синтезу білка стають 
толерантними до дії антибіотика. Найпоширеніший 
механізм пригнічення білкового синтезу полягає в дис-
балансі у системі токсин-антитоксин всередині бактері-
альної клітини. Класичним прикладом виступає система 
TisB/IstR-1, в якій TisB-токсин здатен пригнічувати синтез 
білка та АТФ, тим самим переключаючи клітину на «спля-
чий» стан, в якому вона може уникати дії антибіотиків. 
Інші токсини здатні блокувати синтез мішеней для анти-
біотиків також зменшуючи чутливість до препаратів [8].

Пусковим гачком для активації токсин-антитоксин сис-
теми є гуанозин тетрафосфат (рpGpp). ppGpp продуку-
ється специфічними білками  RelA та SpoT, коли клітина 
відчуває брак у продуктах харчування. Основна функція 
гуанозин тетрафосфату полягає в активації синтезу фак-
тора стресостійкості сігма для стаціонарної фази росту 
(RpoS) та фактора стресостійкості сігма для місфолдних 
протеїнів періплазми (RpoE). Важливість фактору RpoS 
наочно демонструє експеримент, де кишкові палички 
дефектні за геном RpoS були в 20 разів чутливішими до 
дії ампіциліну ніж бактерії в яких синтез даного фактору 
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перебував в межах норми.  ppGpp напряму пригнічує 
реплікацію ДНК та синтез білків, а також гуанозин тетра-
фосфат є ключовим фактором в активації токсинів HipA 
та системи MazF/MazE і переходу бактеріальної клітини 
до персистерної форми. Дія токсину HipA пов’язана з 
інактивацію фактора трансляції  EF-Tu шляхом його фос-
форилювання. Активація цього токсину може виникати 
внаслідок мутації у його структурі, що зменшує його афі-
нітет до антитоксину, результатом є гальмування швид-
кості метаболізму бактерії.

Бактерії-персистери здатні до «пробудження» та пере-
ходу до стадії швидкого розмноження, таким чином бак-
терії забезпечують пул клітин, які здатні переживати 
несприятливі умови, а потім поновлювати популяцію 
бактерій у складі біоплівки.

За результатами проведених нами досліджень, було 
встановлено, що зі збільшенням розміру біоплівки сфор-
мованої клінічними ізолятами  E.coli (розмір визначався 
методом вимірювання оптичної щільності зразків після 
фарбування метиленовим синім) зменшувалася ефектив-
ність дії цефалоспоринових та аміноглікозидних антибіо-
тиків, даний ефект може бути поясненим меншою пене-
трацією антибіотика до нижніх шарів біоплівки [12].

Наразі питання найбільш ефективної групи антибіоплі-
вочних антибіотиків є невирішеним. Біоплівка та її здат-
ність посилювати резистентність мікроорганізмів суттє-
во варіює в залежності від виду бактерії, віку біоплівки, 
місця її формування. На сучасному етапі розвитку науки 
про біоплівки дані про ефективність антибіотиків тільки 
накопичуються і їх недостатньо для всеохоплюючих 
висновків [3].

Щоб мати високу ефективність проти біоплівки анти-
біотик має добре проникати через позаклітинний 
матрикс, в незалежності від того якими речовинами він 
утворений, не руйнуватися під дією бактеріальних фер-
ментів, бути активним за різних значень pH та інших 
умов мікросередовища, антибіотик має впливати на бак-
терії персистери.  Найбільш ефективними антибіотиками 
в дослідженнях in vitro по відношенню до бактерій у 
складі біоплівки є представники груп макролідів, фторхі-
нолонів. Цей факт може бути пояснений тим, що дані 
антибіотики мають широкий спектр дії, легко проходять 
ліпідні бар'єри та проникають всередину мукополісаха-
ридів та не руйнуються бактеріальними бета-лактамаза-
ми. Ефективними препаратами є представники карбапе-
немів, оскільки це антибіотики резерву і стійкість мікро-
організмів майже відсутня. Чутливість до амінопеніцилі-
нів, цефалоспоринів, синтетичних протимікробних таких 
як похідні сульфаніламідів та нітрофуранів значно варіює 
в залежності від дослідження.

Бета-лактамні антибіотики обмежено проникають в біо-
плівку, впливають лише на бактерії, що діляться таким 
чином, бактерії персистери всередині біоплівки є майже 
недосяжною мішенню для бета-лактамних антибіотиків [1].

Аміноглікозиди здатні проникати через матрикс який 
складається з целюлози, однак альгінатний матрикс, що 
характерний для синьогнійної палички є значною пере-
шкодою для даного класу антибіотиків.

Колістін справляє прямо протилежну дію до бета-лак-
тамних  антибіотиків – він впливає на бактерії, що не 
діляться і майже не впливає на бактерії ззовні біоплів-
ки. Дані властивості колістіну дають підставу вважати 
ефективними комбінації цього антибіотика з протимі-
кробними засобами, що впливають на бактерії, що 
діляться.

Бактерії у біоплівці можуть підвищувати свою стійкість 
до антибіотиків у більше ніж 1000 разів, що робить 
неможливим застосування певних груп антибіотиків у 
терапії біоплівкоасоційованих захворювань. Тому 
нагальним є питання розробки альтернативних методів 
та хіміопрепаратів для попередження утворення біоплі-
вок та покращення лікування хворих з хронічними інфек-
ційними процесами [7].

Порівняльне дослідження ефективності різноманітних 
антимікробних препаратів на сформовану біоплівку про-
ведене на кафедрі педіатрії №4 продемонструвало, що 
похідні нітрофуранів мають більшу ефективність до біо-
плівкових форм бактерій, аніж амінопеніциліни (амокси-
цилін клавуланат), цефалоспорини (цефртріаксон, цефік-
сим) та аміноглікозиди (гентаміцин) [12].
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