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Роботи 90-х років минулого сторіччя 
різко посилили інтерес до такого важливого 
у різних областях медицини питання, як 
утворення бактеріальних біоплівок. Біль-
шість дослідників вважають, що 99,9% бак-
терій ростуть у природних водних екосис-
темах з достатньою кількістю поживних ре-
човин не у вигляді вільно плаваючих клітин 
(планктону), а у вигляді біоплівок, що при-
кріплюються до будь-яких твердих повер-
хонь абіотичної природи (А.Я. Цыганенко и 
соавт., 2004; Il’ina et al., 2004). Вперше біо-
плівки були описані Antonie van Leeuwen-
hoek, але теорія їх утворення з’явилася у 
1978 р. (Donlan et al., 2002). З того часу іде 
активний процес вивчення цього явища та 
його значення для медицини в цілому. В 
теперішній час відбувається поступовий 
перехід від уяви про мікроорганізми як од-
ноклітинні організми до уяви про них як 
про цілісні «надорганізми». Це видно з того, 
що зростає інтерес до макро- та мікрострук-
тури бактеріальних біоплівок, мікроколоній, 
ланцюгів. В сучасній мікробіології наміча-
ється поступовий перехід до біосоціального 
підходу до мікроорганізмів, чому сприяє 
детальний аналіз міжклітинних (міжпопу-
ляційних) взаємодій за допомогою генної 
інженерії, скануючої електронної мікроско-
пії та ін. (Pink et al., 2004; Hunter et al., 2005; 
Nunez et al., 2005).  

Мікроорганізмам, що входять до 
складу колонії, притаманна гетерогенність, 
навіть якщо колонія розвинулась з однієї 

клітини. Колонія складається з декількох 
різних клітинних кластерів: ті, що активно 
діляться, в стані спокою та ті, що спонтанно 
автолізуються. Клітини, які знаходяться в 
стані спокою, не культивуються. Цим пояс-
нюється велика кількість посівів, в яких не 
виявлено росту мікроорганізмів. Також для 
колоній мікроорганізмів характерно форму-
вання функціональних органів надорганіз-
менного рівня, які належать до цілої систе-
ми та колективно використовуються всіма її 
елементами (індивідами). Найбільш примі-
тний факт злиття особистих зовнішніх клі-
тинних покривів (капсул, екстракапсуляр-
ного слизу та ін.), що призводить до утво-
рення єдиного біополімерного матриксу 
(В.Г. Войцеховський, 2004). Як «функціо-
нальний орган» мікробної колонії, матрикс 
виконує структуроутворюючу, захисну та 
комунікаційну ролі, тобто ролі, які відно-
сяться до надклітинного рівня організації.  

 Пряме електронно-мікроскопічне до-
слідження живої біоплівки, яка складається 
з бактерій одного виду або декількох видів, 
показало, що в основному структура біоплі-
вок універсальна та, незалежно від складу, 
суттєво не відрізняється. Повноцінна біо-
плівка складається з живих клітин (15%), 
оточених матриксом (85% об’єму) різних 
утворень, що за формою нагадують «вежі» 
або «гриби». Серед мікроколоній, складе-
них з прикріплених клітин, в глибині мат-
риксу проходять водні канали, ця вода 
утворює конвекційний потік. Через такі ка-
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нали здійснюється постачання поживними 
речовинами та видалення продуктів життє-
діяльності бактерій. 

Як було згадано, характерною для мі-
кроорганізмів, об'єднаних в біоплівку, є 
продукція позаклітинної суміші цукрових 
полімерів, які отримали назву екзополісаха-
риду та утворюють матрикс. Він фізично 
захищає клітини від факторів імунної сис-
теми, від бактеріофагів, ускладнює та упо-
вільнює проникнення антибіотиків (Stewart, 
1996; Mukherjee et al., 2004). При проник-
ненні антибіотиків типу аміноглікозидів 
(для P. aeruginosa), ципрофлоксацину чи імі-
пенему (для E. coli), амоксициліну та клін-
даміцину (для L. acidophilus) в клінічно до-
сяжних концентраціях спочатку більшість 
клітин в біоплівках гине, але після змен-
шення кількості живих клітин з 103-104 до 
102-103 порядків ті, що залишились, стають 
надзвичайно стійкими до підвищення кон-
центрації антибіотиків. Важливу роль у фо-
рмуванні стійкості відіграє також уповіль-
нена швидкість росту бактерій в біоплівках 
(А.Я. Цыганенко и соавт., 2004; Vuong et al., 
2005). Крім того, біоплівки здатні еліміну-
вати пошкоджені клітини, які могли б вико-
ристовувати обмежені поживні та енергети-
чні ресурси, тим самим створюючи більше 
можливостей для виживання клітин, що за-
лишилися та придбали резистентність до 
антибактеріальних препаратів. Таким чи-
ном, бактерії існують у вигляді цілісних 
структурованих колоній, біоплівок та ін., які 
характеризуються функціональною спеціа-
лізацією клітин, нагадують «суперорга-
нізм», подібний до сімей таких соціальних 
комах, як мурахи, бджоли. Феномен такої 
соціальної поведінки отримав назву «від-
чуття кворуму», або Quorum sensing (QS). 

Багато мікробних процесів, таких як 
синтез детермінант вірулентності, біолюмі-
несценція, перенос кон′югативних плазмід, 
синтез антибіотиків, утворення біоплівок і 
навіть процес реплікації, реалізуються тіль-
ки при наявності достатньої щільності по-
пуляції (кворума). Коли патоген, наприклад, 
P.aeruginosa попадає до організму людини, 
він при низькій щільності не продукує фак-
тори вірулентності (екзотоксини, екзофер-
менти, слиз, формування біоплівки та ін.) і 
не атакує еукаріотичні клітини хазяїна, поки 

немає цілковитої впевненості в успіху, щоб 
не проявити себе раніше часу, бо імунна 
система реагує, в першу чергу, на ці факто-
ри та при низькій щільності мікроорганізмів 
легко може з ними впоратися. Розмножую-
чись і досягнувши порогових значень, бак-
терії «оцінюють» свої можливості та вклю-
чають гени, що відповідають за синтез фак-
торів вірулентності. Встановлено, що існу-
ють, в усякому разі, три способи оцінки та 
передавання інформації між бактеріями: 
безпосередній контакт, утворення дифун-
дуючих в середовищі хімічних агентів, ге-
нерація тих чи інших фізичних полів. 

Утворення мікроорганізмами біоплі-
вок вважається на теперішній час первин-
ною стратегією виживання не тільки в зов-
нішньому середовищі, а також і в організмі 
людини (Il′ina et al., 2004; Lasa et al., 2005). 
В стані бактеріальної біоплівки бактерії є 
недіючими. Вони намагаються вижити, а 
коли отримують сигнал про екологічну без-
пеку, відриваються від біоплівки, розсію-
ються та прикріплюються в інших місцях, 
вертаючись до планктонічної форми. В цей 
час вони знову стають чутливими до зви-
чайної антибіотикотерапії. Планктонічні 
форми мають здатність швидко розмножу-
ватися та розповсюджуватися, мікрооргані-
зми в біоплівці цього не можуть робити, але 
виявляють високу стійкість до макрофагів, 
бактеріофагів, біоцидів, антитіл, антибіоти-
ків (Stewart, 1996; Stewart et al., 2001; Peter 
S. Roland, 2002; Mukherjee et al., 2004; 
Swords et al., 2004; Costerton et al., 2005; 
Harrison et al., 2005). Таким співтовариством 
складно керувати ззовні, наприклад, лікува-
ти при захворюваннях полімікробного по-
ходження, коли чутливість мікроорганізмів, 
асоційованих у біоплівку, не відповідає та-
кій, що визначена в лабораторних тестах на 
клінічних ізолятах чистих культур бактерій 
(Г. Осипов, 2005). Мікробіологи базують 
вивчення чутливості до антибіотиків на ла-
бораторних дослідженнях вільних планкто-
нічних форм, які, вірогідно, не є характер-
ними для пацієнта. 

Існування бактеріальних біоплівок без 
сумніву впливає на перебіг запальних за-
хворювань ЛОР-органів, в тому числі і 
ХГСО (Post, 2001; Chole et al., 2002; Erdos et 
al., 2003; Fergie et al., 2004; Post et al., 2004; 
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Dohar et al., 2005; Lasa et al., 2005; San-
clement et al., 2005; Wang et al., 2005; Mehta 
et al., 2006). Це знаходить відображення в 
значній кількості досліджень за останні ро-
ки. Багато дослідників вказують на те, що 
бактеріальні біоплівки виявляються при 
хронічних середніх отитах, холестеатомах, 
хронічних тонзилітах, риносинуситах, інфе-
кціях, асоційованих з різними медичними 
засобами (Stewart, 1996; Mukherjee et al., 
2004; Post et al., 2004; Cravatt et al., 2005; 
Ramadan et al., 2005; Liang et al., 2006; Me-
hta et al., 2006). Традиційні бактеріологічні 
дослідження виявилися менш успішними, 
ніж інші методи визначення бактерій, на-
приклад, полімеразно-ланцюгова реакція 
(ПЛР). Цей метод дослідження дозволяє ви-
явити навіть нежиттєздатні мікроорганізми, 
а тому може застосовуватись незалежно від 
момента початку антибіотикотерапії. Post 
(2001) зібрав візуальні докази існування ба-
ктеріальних біоплівок при середніх отитах. 
Використовуючи електронну мікроскопію, 
він зробив висновки, що бактеріальні біо-
плівки формуються на слизовій оболонці 
середнього вуха шиншил при експеримен-
тально викликаному H. influenzae середньо-
му отиті та можуть утворюватися на тимпа-
ностомних трубках, розміщених у вухах під 
час хірургічного втручання у хворих. Ці ре-
зультати підкріплюють гіпотезу про те, що 
бактеріальні біоплівки не виявляються ста-
ндартними культуральними методами і мо-
жуть відігравати головну етіологічну роль 
при середніх отитах та при одному з його 
ускладнень – посттимпаностомальній отореї 
(Post, 2001). Позитивні результати ПЛР при 
негативних стандартних бактеріологічних 
дослідженнях отримали також і Rayner та 
співатори (1998) при обстеженні 93 хворих 
на ХГСО. 29 екземплярів ексудату (31,2%) 
були ПЛР-позитивні при негативному бак-
теріологічному дослідженні (Rayner et al., 
1998). Kuczkowski та співавтори підкрес-
люють, що ПЛР-техніка є досить чутливою 
і дозволяє прискорити діагностику серед-
нього отиту. Комбінація класичних бактері-
ологічних досліджень з ПЛР-технікою може 
бути дуже корисною для оцінки бактеріоло-
гічного стану порожнини середнього вуха 
(Dingman et al., 1998; Kuczkowski et al., 
2004).  

Утворення бактеріальних біоплівок 
було виявлене також і при формуванні хо-
лестеатоми. Chao та співавтори (1996) зна-
ходили мікроорганізми при електронно-
мікроскопічному дослідженні слизової обо-
лонки середнього вуха у 20 пацієнтів з 
ХГСО, ускладненим холестеатомою. Бакте-
рії були присутні в 5 випадках. Вони зроби-
ли висновок, що, хоча слизова оболонка ви-
глядає під операційним мікроскопом здоро-
вою після видалення холестеатоми, мікро-
організми, які залишилися між війками епі-
телію, можуть викликати запалення та не-
обхідність антибактеріального лікування 
(Chao et al., 1996). Chole, Faddis (2002) до-
слідили, використовуючи світлову та елект-
ронну мікроскопію, 24 холестеатоми, отри-
мані під час їх хірургічного видалення у 
хворих, та 22 експериментально викликані у 
шин-шил холестеатоми. Грамнегативні та 
грампозитивні мікроорганізми були при 
цьому знайдені серед скупчень кератину у 
21 з 22 шиншил і у 16 з 24 прооперованих 
пацієнтів. Ділянки скупчення бактерій мали 
ультраструктурні властивості типового 
аморфного полісахариду матриці біоплівки.  

Olszewska та співавтори (2004) вису-
вають гіпотезу про те, що утворення ретра-
кційної кишені призводить до послаблення 
захисних механізмів в порожнині середньо-
го вуха та до розвитку планктонічних форм 
мікроорганізмів. Такі бактеріальні продук-
ти, як ендотоксини, прямо чи побічно сти-
мулюють каскад реакцій за участю цитоки-
нів, що стимулює гіперпроліферацію кера-
тиноцитів та утворення холестеатоми 
(Olszewska et al., 2004).  

Роль бактеріальних біоплівок в пато-
генезі ХГСО до кінця не з’ясована. Біоплів-
ки здатні змінювати оточуюче середовище 
кількома способами, наприклад, формувати 
навколо себе шар глікокаліксу, який захи-
щає їх від шкідливих факторів. Також було 
доведено, що саме екзополімери відіграють 
роль факторів агресивності і її рівень відрі-
зняється у різних видів чи штамів мікроор-
ганізмів. На початкових етапах агрегації 
бактеріальні клітини синтезують розчинні 
біополімери глікопротеїдної природи, спе-
цифічні для даної фази формування біоплі-
вки (В.Г. Войцеховський, 2004). Як тільки 
глікокалікс сформований, біоплівка починає 
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утворювати ферменти, які руйнують слизо-
ву оболонку та кістку. До якої міри це є ос-
таточною причиною змін слизової оболонки 
та початку розвитку ХГСО – невідомо. Кіс-
тка є сприятливим місцем адгезії бактеріа-
льних клітин, що є початком утворення біо-
плівки, особливо після порушень, виклика-
них вірусами під час гострого запального 
процесу. А.О. Бєлоусова (2005) звертає ува-
гу на кісткові секвестри, які спричиняють 
перехід гнійного процесу в хронічний, оскі-
льки в них зосереджуються мікроорганізми. 
Існування бактеріальних біоплівок в межах 
холестеатоми може пояснити клінічну хара-
ктеристику ХГСО з холестеатомою, тобто 
постійність, часті рецидиви інфекції, хірур-
гічне видалення, як єдиний ефективний на 
теперішній час спосіб лікування (Д.И. Тара-
сов, 1988; Л.Г. Асауленко, 2004; Gyo et al., 
1995; Chole et al., 2002; Ronchetti et al., 2003; 
Cravatt et al., 2005; Wang et al., 2005). 

Формування біоплівки також впливає 
на приживлення різних медичних засобів, 
наприклад, кохлеарних імплантатів (Cristo-
bal et al., 2004; Pawlowski et al., 2005). 
Antonelli та співавтори (2004) дослідили 6 
кохлеарних імплантатів: 2 – видалених че-
рез тривкий інфекційний процес, 2 – вида-
лених через порушення функції імпланту, 2 
– які ще не імплантувалися. При скануючій 
електронній мікроскопії чітко визначалися 
мікроорганізми на поверхні одного імплан-
тату, який ще не імплантувався, та ще на 
одному, що був видалений через тривкий 
інфекційний процес.  

Жоден матеріал, який використову-
ється для виготовлення імплантатів, не є 
біологічно інертним. Мікроорганізми здатні 
зв’язуватися з їх поверхнями в результаті 
неспецифічної адгезії. Особливість імплан-
тів як субстратів для адгезії мікроорганізмів 
полягає в тому, що у них повністю відсутні 
фактори, які протидіють цьому процесу. Та-
ким чином, при контакті мікроорганізму з 
поверхнею штучних пристроїв адгезія прак-
тично неминуча (С.В. Сидоренко, 2001). 
Адгезія – це складний процес, який зале-
жить від багатьох факторів: фази росту бак-
терій, форми й розміру клітин, гідрофобно-
сті поверхні та ін. (Л.Г. Асауленко, 2004; 
Lyte et al., 2003; Cerca et al., 2005; Komlos et 
al., 2005; Liang et al., 2006). Враховуючи це, 

дослідники використовують матеріали, які 
мають низькі адгезивні властивості (титан, 
силікон), і також іде активний пошук нових 
матеріалів (Ultrasil, Gore-Tex, Gore-Tex Plus, 
Medpor). Застосовуються різні методи обро-
бки імплантів, які попереджують утворення 
біоплівок (іонізація, покриття різними речо-
винами та ін.) (Sclafani et al., 1997; 
Biedlingmaie et al., 1998; Malaisrie et al., 
1998; Saidi et al., 1999; Berry, 2000; Gotz, 
2002; Emery et al., 2003). Відомо, що при 
інфекціях успішне лікування аміноглікози-
дами пов’язане, поряд з іншими факторами, 
з їхньою здатністю пригнічувати адгезію 
мікроорганізмів („Механизмы биосинтеза 
антибиотиков”, 1986). 

Як було згадано вище, один із способів 
оцінки та передачі інформації між бактерія-
ми є утворення дифундуючих в середовищі 
хімічних агентів. Wang та співавтори (2005) 
дослідили деякі особливості Pseudomonas 
aeruginosa, виділених з 12 холестеатом, які 
мають значення при утворенні бактеріальних 
біоплівок: здатність прикріплюватися до ке-
ратиноцитів людини; експресію генів, що 
відповідають за «відчуття кворуму», або 
Quorum sensing (QS); рухливість; здатність 
продукувати позаклітинну речовину (мат-
рикс). Автори виявили, що 10 з 12 отопато-
генних P. aeruginosa (ОРРА) демонстрували 
більшу здатність прикріплюватися до кера-
тиноцитів людини, ніж лабораторні штами. 
Експресію генів, які відповідають за «відчут-
тя кворуму», виявлено у 11 ОРРА, а також 
рухливість і здатність продукувати позаклі-
тинну речовину (матрикс) були вищими у 
ОРРА в порівнянні з лабораторними штама-
ми (Dohar et al., 2005; Wang et al., 2005).  

Дослідження QS системи продемонст-
рувало, що бактерії використовують велику 
кількість хімічних сигналів для комунікації 
як всередині, так і між видами. На теперіш-
ній час відкриті дві різні комунікаційні сис-
теми для специфічного внутрішньовидового 
спілкування у грампозитивних і грамнега-
тивних бактерій. Механізм реалізації фено-
мена Qs полягає в продукції позаклітинних 
сигнальних молекул (аутоіндукторів, феро-
монів), детекції останніх, генерації відпові-
дної реакції. Найдетальніше вивчена роль 
«відчуття кворуму» в регуляції вірулентно-
сті Pseudomonas aeruginosa. Під контролем 
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цієї системи знаходиться утворення біоплі-
вок, синтез практично всіх позаклітинних 
токсичних ензимів. Блокада «відчуття кво-
руму» призводить до зниження вірулентно-
сті Pseudomonas aeruginosa при експеримен-
тальних інфекціях. 

Аутоіндуктори контролюють синтез 
основних токсинів також і у Staphylococcus 
aureus. Дуже цікавою знахідкою є визна-
чення конкурентних взаємовідносин між 
аутоіндукторами, які продукуються Staphy-
lococcus aureus та Staphylococcus 
epidermidis. Виявилось, що аутоіндуктори, 
які продукуються Staphylococcus epider-
midis, блокують токсиноутворення у біль-
шості штамів Staphylococcus aureus. Це, мо-
жливо, пояснює переважаюче розповсю-
дження коагулазонегативних стафілококів 
при катетерасоційованих інфекціях. Для па-
тогенних мікроорганізмів характерно, що 
мікробні клітини починають взаємодіяти з 
макроорганізмом тільки в тому випадку, 
коли концентрація аутоіндукторів сигналі-

зує про достатню щільність мікробної по-
пуляції, яка дозволить їм почати продукува-
ти токсичні субстанції в кількості, необхід-
ній для пошкодження тканин людини-
господаря. 

Традиційне лікування при бактеріаль-
них інфекціях базується на використанні 
антибіотичних препаратів. Інший перспек-
тивний напрямок – створення препаратів, 
які б впливали на унікальні фізіологічні си-
стеми, що не мають аналогів у еукаріотич-
них організмів. Відкриття комунікаційних 
систем Qs, регулюючих вірулентність, на-
дає можливість контролювати бактерії без 
впливу на їхній ріст, а лише на взаємодію 
між ними, оскільки доведено, що існують 
фази, коли бактеріальні клітини сприйма-
ють чи не сприймають зовнішні регуляторні 
сигнали (В.Г. Войцеховський, 2004; Saleh et 
al., 1999; Greiner et al., 2004; Haussler, 2004). 
Такий підхід суттєво знизив би терапевтич-
ні дози антибіотиків та підвищив ефектив-
ність їх використання. 
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