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• Meghatározás 
• Biofilm hatása 
• Biofilmek vízvezeték rendszerben 
• Bakteriális ökoszisztémák az állattenyésztésben 
• Biofilmek kialakulása / Bioaerosolok  
• Baktérium rezisztencia / Lokális denzitás érzékelés 
• Biosecurity : legfontosabb lépések az N&D-ben 
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MEGHATÁROZÁS 

A biofilm egy felületre tapadó mikrobiális társulás, mely gyakran az 
általuk szintetizált exocelluláris polymerekből álló mátrix része. Ezt a 
mátrixot hívják mucin rétegnek is. 

TRANSITIONAL GUIDANCE, May 2016: 
« A biofilm is a complex aggregation of micro-organisms usually 
distinguished by the excretion of a protective and adhesive matrix 
attached to a solid surface in contact with a fluid » 
 

 
 
Úgy tekintünk a mikróbákra, mint szabadon lebegő 
különálló sejtekre = Plankton 
De a legtöbb vegyes társulásban létezik felületekre 
tapadva, melyet extra-celluláris polyszacharid mátrix 
borít. = Sessile 
Ezek az ú.n. Biofilmek 



4 

BIOFILM HATÁSA 
Élelmiszer 
feldolgozás 

Csapvíz 

Hűtő víz 

Fogak 

Orvosi implantátumok 

Hajótest 

Papírgyártás 

Olajvezeték 

Istállók 
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  Tejipar, Sörfőzés 
       Bacillus cereus, Escherichia coli, Shigella sp.,     
 Staphylococcus aureus  

 [Sharma and Anand (2002)] 

  Halászat/ Aquakultúra 
 Listeria monocytogenes, Shigella 
 Gunduz and Tuncel (2006) 

 Pseudomonas, P. fluorescens,  P. putida - 
 Guobjornsdottir et al. (2005) 

  Vágóhidak, sózó üzemek 
 Listeria monocytogenes, E. coli, Salmonella, 
 Yersinia, Campylobacter 

 Giaouris et al. (2013) 

 Jégkrém előállítás  
  Listeria monocytogenes, Shigella 
 Gunduz and Tuncel (2006) 

 

 

 

BIOFILM HATÁSA 
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 Immunhiányos állapot 
 

 A páciensek 7%-a szenved el kórházi 
fertőzést az intenzív kezelések során 
(Franciao.) 

 750 000 fertőzés / 2012 
 

 

 Sebészeti vagy invazív 
beavatkozások 
 

 Katéter 
 Protézisek (P.aeruginosa/S.aureus-

epidermidis) 
 Intubálás/Légcsőmetszés 
 Seb 
 Húgycső katéter (E. coli átjut a húgycsövön 

keresztül a húgyhólyagba vagy prosztatába). 
 

BIOFILM HATÁSA 

               EURÓPA 
 

           3 millió 
 kórházi fertőzés 

 
         50 000 halálos 
               (ECDC) 

                  USA 
 
           1,7 millió 
kórházi fertőzés 
 
          90 000 halálos 
                 (CDC) 

Biofilmek a humán fertőzések 80% -ban szerepet játszanak 

60 -70% -a a kórházi fertőzéseknek gyógyászati eszközök 
beültetésével kapcsolatos 
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BIOFILM HATÁSA 

Agrobacterium rhizogenes paradicsom termesztő fóliaházak vízcső hálózatában 



8 

BIOFILM HATÁSA 

      MICROBIÓTA  Szám                         MICRO-ORGANISMES 
Bélrendszer    1014 - Estomac: Helicobacter pilori; Streptococcus 

- Intestin grêle: Bact lactique; entérocoque; entérobactéries; Bactériodes; 
Bifidobactéries 

- Colon: enterocoque; entérobactéries; clostridium; Bact lactique, Klebs; 
Proteus; Pseudomonas; …… 

Bőr     1012 Staph.; Propionibacterium; Micrococcus; Acinetobacter; Bacillus; …… 

Szájüreg     1010 Strepto.; Lactobacillus; Actinomyces; ….. 

Légzőszervi - Narines: Strept.; Coryneb.; Haemophilus; Strepto. Pneumoniae; …… 
- Pharynx: Strepto; Neisseria; Mycoplasma; …. 

Urogenitális - Urêtre: Strepto; Mycobacterium; Staphyl;  
- Vagin: Lactobacille; Strepto; Candida albicans; Corynebactérie; ….. 

Biofilm természetes körülmények között is jelen van az emberi szervezetben= 
 Endogén flóra = Microbióta 
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BIOFILMEK A VÍZELLÁTÁSBAN 
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Víz forrás 

Tárolás 

VÍZ Víz 

Cső fala 

Biofilm a csőben 
Ellátó rendszer 

vezeték 

Ellátó 
rendszer 

Áramlás 

Áramlás 

BIOFILMEK A VÍZELLÁTÁSBAN 
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BIOFILMEK A VÍZELLÁTÁSBAN 

Megtapadás Növekedés Leválás 
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Leválás 

Folyamatos 
szétszóródás 

Áramlás 

Fodrozódás 
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BAKTERIÁLIS ÖKOSZISZTÉMÁK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN 
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A FLÓRA  MEGOSZLÁSA AZ EMÉSZTŐTRAKTUSBAN ÉS A KÖRNYEZETBEN 
  
 

• A baktériumok kis része kórokozó (enzim és toxin 
készlettel) 

• Egy része fakultatív patogén 
(kórházi fertőzés) 

•  A legtöbb baktérium szaprofita 
vagy ártalmatlan 
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BIOAEROSOLOK ÉS A BIOFILM KÉPZŐDÉS 
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BIOFILM KÉPZŐDÉS 
 

Listeria monocytogenes 
scanning electron-
mikroszkópos képe 
 
A kép demonstrálja a 
baktérium azon képességét, 
hogy nagy számban 
megtapadjon a szilárd 
felületeken, különösen  
résekben és egyéb 
egyenetlen felszíneken.  
nagyítás = 5.0 K, bar = 6 
microns.  
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BIOFILMS FORMATION 
 

BACTERIAL ECOSYSTEMS 
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BIOFILMS FORMATION 
 

BACTERIAL ECOSYSTEMS 
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BIOFILMS FORMATION 
 

BACTERIAL ECOSYSTEMS 
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BACTÉRIUM REZISZTENCIA 
FIZIKO-KÉMIAI VS PLASMID REZISZTANCE 

Oxigén 

Tápanyag 

Felület 

Aerob 

Anaerob 

 »Anionos vagy cationos fertőtlenítők sokkal inkább elvesztik 
hatékonyságukat a biofilmeken, mint az oxidatív hatóanyagok. 
Ezeknek mind emellett még a megtapadt baktériumok eltávolítását 
célzó képességük is van. » 
SFM. Sociéte Française de Microbiologie; Les biofilms dans 
l’industrie agro-alimentaire. Vol. 14, N°2 



21 

BACTÉRIUM REZISZTENCIA 
FIZIKO-KÉMIAI VS PLAZMID REZISZTANCE 

Különböző biocidok hatékonyságának összehasonlítása lebegő vagy 
biofilmet képző baktérium sejtek esetében. 
Bourion & Cerf, 1996 
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PLASMID REZISZTENCIA 
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PLASMID REZISZTENCIA 
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Quorum sensing: 
Lokális denzitás érzékelés 
Baktérium együttműködés 
 
- A lokális denzitás érzékelés több 

sejt funkcióban is szerepet 
játszik: a közegben jelenlévő 
bomlástermékekre való reakció, 
virulencia, antibiotikum 
rezisztencia és  biofilm képződés 
(Li and Nair, 2012). 

- Összehangolják a viselkedésüket 
a biofilmen belül autoinducernek 
nevezett sejtek közötti kis jelek 
kibocsátásával és észlelésével 
(Sakuragi and Kolter, 2007). 

- Gram-negatív baktériumok 
esetében a legismertebb 
kommunikációs mód az N-acyl 
homoserine lactone (AHL). 
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Sejt-Sejt kommunikáció 
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A LOKÁLIS DENZITÁS ÉRZÉKELÉS VEZET A: 

 A biofilm felépítésének szabályozásához, 

 A gén expresszió szabályozásához, 

 A baktériumok közötti gén átadás jelentős megnövekedéséhez. 

 

 A sejtek gén expressziójának megváltozásához 

 Polysaccharide mátrix megnövekedett termeléséhez 

 Energiatermelő folyamatok megváltozásához 

 Megnövekedett antibiotikum / biocid rezisztenciához 
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Leválás Biofilm 
kifejlődése 

Mikrokolóniák 
kialakulása 

Elsődleges 
megtapadás 

Kedvező 
Felület 

BIOFILM KIALAKULÁS 
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Kontaminációs utak 
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Miért fontosak a biofilmek a sertéságazatban? 

Kezelést vagy fertőtlenítést követően újrafertőzi az állatokat 
és a rendszert  
Fertőzés közvetlenül az állatra vagy a felületekre csöpög 
Szennyeződés ventillátoroktól/ hűtőktől/szállítóeszközöktől  
Állományról állományra történő betegségterjesztő szerepe 

Csökkent antibiotikum aktivitás (keresztrezisztens 
antibiotikumok/biocidek) 
Hatás az antibiogrammok pontosságára 
Csökkent fertőtlenítőszer aktivitás 
Megnövekedett víz szennyezés és cső elzáródás  
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Aspergillus biofilm. Repülőgépen talált kevert biofilm.  Ezek a gomba biofilmek 
megtalálhatók ipari felszíneken és halálos tüdőgyulladást okoznak mind 

emberben mind állatban. 

Nem csak baktériumokból állnak 
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Ultradiffusion 

 Biosecurity : legfontosabb lépések az  N&D-ben 

Tenzidek/Felületaktív anyagok 

Oxydálószerek 
Fenol vegyületek 
Glu/Quats 

Ultradiffúzió 
(Glycol sav/OPP) 
Glu/Quat melegköd képzés 
 



THANK YOU ! 
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