
Mikroorganizmalar tarafından geliştirilen, her-
hangi bir yüzeye veya birbirlerine yapışmalarını

sağlayan, farklı gen transkripsiyonu ve büyüme oran-
larına bağlı olarak farklı fenotipik özellik gösterebilen
ve yapıyı oluşturan mikroorganizmaların içine gömü-
lü olarak bulunduğu ekstraselüler polimerik madde-
den oluşmuş yapılar biyofilm olarak adlandırılır[1].

Biyofilm oluşumunda; patojene, konağa veya kul-
lanılan aygıta (üriner kateter ve stentler, her türlü int-
ravasküler kateterler, kırık fiksasyonunda kullanılan
aygıtlar, dental implantlar, eklem protezleri, vasküler
greftler, meme implantları, prostetik kalp kapakları,
penil implantlar ve kalbe yerleştirilen yardımcı aygıt-
lar) ait pek çok faktör rol oynar[2]. Yabancı cisimler-
de biyofilm gram-pozitif, gram-negatif bakteriler ve
mantarlar tarafından oluşturulur. Biyofilmlerden en
sık izole edilen mikroorganizmalar Tablo 1’de görül-
mektedir.

Yabancı cisimlerde gelişen biyofilm içindeki mik-
roorganizmanın saptanmasının zorluğu, antibiyotik-
lerin biyofilm dokusuna difüze olamamasından dolayı
yaşanan tedavi zorlukları; biyofilm oluşumunu engel-
leyici birtakım uygulamalar geliştirilmesini zorunlu kıl-

mıştır. Bu makalede biyofilm oluşumunu engelleyici
stratejilere yönelik çalışmalardan bahsedilmektedir.

BİYOFİLM OLUŞUMUNUN ENGELLENMESİNE
YÖNELİK ÇALIŞMALAR

A. Antimikrobiyal kullanılarak yapılanlar,

B. Antimikrobiyal kullanılmadan yapılanlar
olarak iki ana başlıkta ele alabiliriz.

A. Antimikrobiyal Kullanılarak Yapılanlar
Antimikrobiyal kullanılarak yapılan girişimlerle il-

gili çalışmalarda; antimikrobiyal konsantrasyonu, an-
timikrobiyal tipi ve patojen tipi gibi değişkenlere
bağlı olarak değişik derecelerde klinik başarı elde
edilmiştir[2]. Santral venöz kateter (SVK)’lere anti-
mikrobiyal kaplanarak yapılan bazı çalışmalar ve so-
nuçları örnek olarak Tablo 2’de özetlenmiştir.

Ayrıca; SVK’larda biyofilm oluşumunun engellen-
mesine yönelik stratejiler arasında topikal antimikrobi-
yal kullanımı da önerilmektedir. Ancak Maki ve arka-
daşlarının yaptıkları çalışmada, bu uygulamanın etkisi
oldukça kısıtlı bulunmuştur[1,3].

Damar içi kateterlerde cilt altı “cuff”lar gümüş ile
kaplanarak test edilmiş ve biyofilm oluşumunu en-
gellediği, fakat 10 günden uzun kalan kateterlerde
etkinliğinin olmadığı gösterilmiştir[7-9].

Yine damar içi kateterlerde; kateter “hub”una,
%3 alkol-iyot içeren antiseptik bir “chamber” yerleş-
tirilmiş ve ortalama 15 gün kalan kateterlerle yapı-
lan prospektif randomize çalışmalarda bu uygulama-
nın biyofilm ve infeksiyon oluşumu insidansını dört
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kat düşürdüğü gösterilmiştir. Ancak, fiyat-yarar ana-
lizi yapılmamıştır[10].

St. Jude tipi mekanik kalp kapaklarında gümüş
kaplama yapılarak bakteriyel aderansın ve inflamas-
yonun azaltılabileceğini; Illingworth ve arkadaşları
hayvan deneyi ile, Carrel ve arkadaşları ise bir olgu-
da göstermişlerdir[11,12]. Halen çeşitli merkezlerde
gümüş kaplama yapılmış St. Jude tipi mekanik kalp
kapakları kullanılmaktadır. Fakat bu konuda yapılmış
çok fazla kapsamlı çalışmalar bulunmamakta ve kar-
şıt görüşler ileri sürülmektedir[13,14].

Üriner sistem kateterlerinde antimikrobiyal
kremler veya antimikrobiyal kayganlaştırıcıların kul-
lanılması, mesane içinin irrigasyonu ve kateter yüze-
yinin çeşitli antimikrobiyallerle kaplanması biyofilm
oluşumunun engellenmesinde başlıca stratejiler-
dir[15]. Kateter yüzeyine mikroorganizmaların ade-
ransını engelleyen gümüş-hidrojel bir üretral kateter
geliştirilmiş ve in vitro olarak yapılan çalışmalarda
enterokoklar, enterobakteriler, stafilokoklar ve ma-
yalara karşı etkin olduğu gösterilmiştir. Nitrofurazon
gibi üriner antiseptikler veya minosiklin ve rifampin
gibi antibiyotikler emdirilmiş üriner kateterlerle yapı-
lan çalışmalarda; kateterde biyofilm oluşumu ve bu-
na bağlı üriner infeksiyon gelişimi belirgin şekilde
daha düşük bulunmuştur[16].

Endotrakeal tüplerin gümüş hidrojel ile kaplan-
masıyla yapılan bir hayvan deneyinde, endotrakeal
tüp iç yüzeyinde biyofilm oluşumu ve akciğerlerde
infeksiyon oluşumu için geçen süreler kontrol grubu-
na oranla anlamlı derecede daha uzun bulunmuş-
tur[17].

Görme kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan
kontakt lenslerde biyofilm oluşumunun önlenmesine
yönelik; antimikrobiyal saklama ve temizleme solüs-
yonlarının karşılaştırıldığı pek çok çalışma yapılmış-
tır. Wilson ve arkadaşlarının yaptıkları karşılaştırma-
lı bir çalışmada “%3’lük hidrojen peroksit”, biyofilm-
lere karşı en etkili solüsyon olarak saptanmıştır[18].

B. Antimikrobiyal Kullanılmadan Yapılanlar

Antimikrobiyal kullanılmadan yapılan çalışmalar-
da ise;

• Nonsteroid antiinflamatuvar (NSAİ) kaplı kate-
terler ve intraoküler lensler,

• Fibrinolitik ajanlarla kaplı çelik aygıtlar-implantlar,

• “Hydroxyapatite” kaplı kırık fiksasyon aygıtları,

• Jelatin kaplı greftler ve üriner kateterler,

• Hidrofilik polimer kaplı biliyer stentler çeşitli
hayvan çalışmalarında ve in vitro çalışmalarda etkili
bulunmuştur[2].

Tablo 1. Yabancı cisim infeksiyonlarında biyofilmlerden en sık izole edilen mikroorganizmalar

Gram-pozitif Gram-negatif Mantarlar

Mikroorganizma Staphylococcus epidermidis Escherichia coli Candida türleri
Staphylococcus aureus Klebsiella pneumoniae
Streptococcus viridans Proteus mirabilis
Enterococcus faecalis Pseudomonas aeruginosa

Tablo 2. Santral venöz kateterlere antimikrobiyal kaplanarak yapılan bazı çalışmalar ve sonuçları

Yapılan çalışma Sonuç Kaynak

• Klorhekzidin + gümüşsülfadiazin Çalışma grubu; %13.5 kolonizasyon, %1 KDİ 4
kaplanmış ve kontrol grubuyla Kontrol grubu; %24.1 kolonizasyon, %4.7 KDİ 
karşılaştırılmış (klorhekzidin + gümüşsülfadiazin kaplanması etkili bulunmuş)

• Gümüş iyonları ile kaplanmış ve Çalışma grubu; %52.9 kolonizasyon 5
kontrol grubuyla karşılaştırılmış Kontrol grubu %57.6 kolonizasyon

(gümüş iyonları ile kaplanması etkili bulunmamış)

• Tridesilmetilamonyum klorid + Çalışma grubu; %2.06 kolonizasyon, %0 KDİ 6
sefalosporin kaplanmış, Kontrol grubu %13.6 kolonizasyon, %0 KDİ
kontrol grubu ile karşılaştırılmış (Tridecylmethylammonium klorid + sefalosporin etkili bulunmuş)

Tridesilmetilamonyum klorid: Katyonik bir sürfaktan.
KDİ: Kan dolaşımı infeksiyonu.
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Antimikrobiyal kullanılmadan yapılan çalışmalar-
daki diğer bir yaklaşım da, kateterlerin imal edildik-
leri ham maddelerdeki arayışlardır. Örneğin; üreter
darlıklarında kullanılan stentlerden; polietilen olanlar
rijid ve biyofilm oluşumuna müsaittir, silikon stentler
biyofilm oluşumuna dirençli, fakat fazla yumuşak ol-
duklarından kullanımları problemlidir, poliüretan
stentler ise biyofilm oluşumuna polietilenden daha
dirençli olup kullanım kolaylığı açısından silikondan
daha serttir[19].

Fleksibl silikon veya poliüretandan imal edilmiş
SVK’lar ile yapılmış olan çalışmalarda da bu tür ka-
teterlerin yüzeyinde diğerlerine oranla daha az trom-
büs oluştuğu ve dolayısıyla bakterilerin daha az kolo-
nize olabildikleri gösterilmiştir[20].

Damar içi kateterlerde oluşan fibrin birikimleri ve
trombüsler, özellikle uzun süre kalması gereken ka-
teterlerde mikrobiyal kolonizasyon için zemin oluştu-
rabilir ve önemli bir infeksiyon nedeni olurlar. Bunu
önlemek için heparin emdirilmiş kateterler kullanıla-
bilir veya uzun süre kalıcı olan kateterlerin antiko-
agülanlı solüsyonlarla periyodik olarak yıkanması
önerilebilir[21].

Görme kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan
kontakt lenslerde antimikrobiyal kullanılmadan yapı-
lan bir çalışmada Farber ve arkadaşları; nonsteroidal
bir antiinflamatuvar olan “sodyum salisilat”ın; bakte-
rilerin lense aderansını ve biyofilm oluşumunu engel-
lediğini göstermişlerdir[22].

Kontakt lenslerde biyofilm oluşumunun engellen-
mesine yönelik diğer bir arayış da, değişik biyoma-
teryallerden kontakt lens üretimidir. Örneğin; And-
rews ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada; “bi-
yomimetik yumuşak kontakt lensler”de bakteri adez-
yonunun “standart HEMA lensler”e oranla istatistik-
sel olarak daha düşük olduğu in vitro olarak gösteril-
miştir[23].

GEÇERLİLİĞİ KESİN OLARAK
KANITLANMAMIŞ YAKLAŞIMLAR

Birçok çalışmada; çeşitli bakteriler, çeşitli antibi-
yotiklerin subinhibitör konsantrasyonları ile muame-
le edilerek bakterilerin yüzeylere yapışma ve biyofilm
oluşturma yetenekleri üzerine antibiyotiklerin etkin-
liği in vitro olarak araştırılmıştır. Denenen antibiyo-
tiklerin hiçbiri bakterilerin yüzeylere yapışmasını in-
hibe edememiş, fakat sefazolin ve vankomisinin bi-
yofilm ayrıntılı yapısının tam olarak oluşumunu inhi-
be edebildiği gösterilmiştir[24-26].

Yapılan çalışmalarda gram-pozitif ve gram-negatif
pek çok bakteride; hücreler arası sinyal molekülleri

sentezleyen genler (“cell-tocell signaling system” ve-
ya “quorum-sensing system”) saptanmıştır. Bu siste-
me ait genlerin ürünleri olan ekstraselüler moleküller,
oluşan biyofilmin tam olarak diferansiasyonunu sağ-
lamakta olup, Davies ve arkadaşlarının yaptıkları ça-
lışmada bu sistem genlerinin eksikliğinde Pseudomo-
nas aeruginosa’nın oluşturduğu biyofilmlerin; biyosi-
dal bir deterjan olan %0.2’lik “sodium dodecyl sulfa-
te”a karşı dayanıksız oldukları gösterilmiştir[27,28].
Buna dayanılarak; biyofilmlerin önlenmesinde bu sis-
tem moleküllerinin bir şekilde blokajı, gelecekteki te-
davi alternatiflerinden birini oluşturacak gibi görün-
mektedir.

Biyomateryallerin; antifibronektin antikorlarıyla
kaplanmasının da gelecekte kateterlerde mikroorga-
nizma kolonizasyonunu önleyeceği düşünülmekte-
dir[29].

Gan ve arkadaşları; yakın zamanda yaptıkları bir
çalışmada, Lactobacillus fermentum ve salgıladığı
biyosürfaktanların; Staphylococcus aureus’un cer-
rahi implantlara adezyonunu ve biyofilm oluşumunu
engellediğini göstermişlerdir ancak, daha kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç vardır[30].

Özellikle koagülaz-negatif stafilokok (KNS)’ların
kapsüler polisakkarid/adezinlerine karşı antikorlar
ve bu adezinlerin kodlandığı kromozom bölgeleriyle
ilgili çalışmalar yapılmış, fakat henüz rutin kullanıma
giren klinik bir uygulama bildirilmemiştir[31-33].

Morris ve arkadaşları; Proteus mirabilis’in salgı-
ladığı üreazın idrar pH’sını yükselterek kalsiyum ve
magnezyum fosfatın kristalleşmesine ve kateter üze-
rinde tortu birikimine yol açmasından yola çıkarak
yaptıkları in vitro bir çalışmada; üreaz inhibitörleri
olan “acetohydroxamic asid” ve “fluorofamide”yi
kullanmış ve bu maddelerin idrarda tortulaşmayı, do-
layısıyla da biyofilm oluşumunu engellediğini göster-
mişlerdir. Sonuç olarak, bu maddelerin klinik uygula-
malarda da kullanılabileceğini ileri sürmüşlerdir[34].

Yapılan bazı çalışmalarda “ultrasound”un; psö-
domonasların çeşitli yüzeylerde oluşturdukları biyo-
filmlere olan etkinliği gösterilmiş ve aynı zamanda
gentamisinin biyofilm üzerindeki etkinliğini arttırdığı
ortaya konmuştur[1].

Blenkinsopp ve arkadaşları; düşük voltajlı elekt-
riksel akım uygulamasının, çeşitli antimikrobiyallerin
P. aeruginosa biyofilmleri üzerindeki etkinliğini art-
tırdığını göstermişlerdir[35].

Bütün bunların yanında; bugün pek çok labora-
tuvar, bakterilerde biyofilm oluşumunu başlatan gen-
lerin anlaşılması için yoğun çalışmalar yapmaktadır.
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Belki de gelecekte bu genlerin inhibisyonuna yöne-
lik girişimler; bakteriyel aderansı ve biyofilm oluşu-
munu tamamen engelleyebilecektir.
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