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Biofilmer i mikrobernas värld 
 
Njurarnas funktion är att rena kroppen från slaggprodukter och överflödig vätska och 
fungerar därmed som kroppens reningsverk. Om njurarna inte längre kan rena 
kroppen måste behandling sättas in eller njuren bytas ut genom transplantation. Det 
finns två olika typer av dialysbehandlingar: hemodialys (HD) och peritonealdialys 
(PD). I hemodialys förs blodet igenom en dialysator som med hjälp av ett högt tryck 
driver ut vätska och slaggprodukter från blodet. I peritonealdialys förs en hög-
osmotisk lösning in i bukhålan via en kateter vilket gör att vätska och restprodukter 
från blodet dras ut i bukhålan. Dialysatet som bildas tappas sedan från bukhålan via 
en kateter. Ett stort problem inom PD är peritonit, infektion av bukhinnan. Peritonit 
orsakas oftast av mikroorganismer som når bukhålan via händerna, katetern eller 
tarmen. Det har också visat sig att dessa infektioner ofta involverar biofilmsbildande 
mikroorganismer som fäster in till katetrarna t.ex. Staphylococcus epidermidis, 
Pseudomonas aeruginosa och Candida albicans. Syftet med mitt projekt var att 
jämföra olika dialysvätskor och se hur de påverkar biofilmsbildningen av dessa 
mikroorganismer på silikonkatetrar.  
 
I naturen är biofilmer väldigt vanliga och bildas på en mängd olika ytor, t.ex. på 
tänderna i form av plaque, på båtar och även på kontaktlinser. Biofilmsinfektioner är 
svåra att behandla eftersom mikroorganismerna är inbäddade i ett skyddande lager 
som består av polysackarider och DNA. Olika metoder har testats för att förhindra att 
mikroorganismer fäster in till kateterytan, t.ex. genom att binda in antibakteriella 
substanser på kateterytan. Detta har dock fungerat dåligt eftersom så fort katetern 
opereras in i patienten täcks den av proteiner, humana celler och makromolekyler som 
gör att bakterierna inte nödvändigtvis påverkas av antibiotikan. En annan metod 
skulle vara ett supplement i PD-lösningen, t.ex. citrat, som kan tänkas hindra 
bakterierna från att fästa in till kateterytan. Citrat har en anti-inflammatorisk effekt 
och studier har visat att immunresponsen och koaguleringskaskaderna som normalt 
aktiveras vid PD istället minskar då citrat används i PD-lösningen. Vidare har man 
sett att citrat har en antibakteriell effekt på mikroorganismer vid vissa 
koncentrationer, men vid låga koncentrationer stimuleras biofilmsbildning.  
 
Syftet med det här arbetet var att studera om citrat har någon effekt, antingen 
hämmande eller stimulerande, på biofilmsbildning av organismerna S. epidermidis, P. 
aeruginosa och C. albicans på silikonkatetrar. Resultaten visar att citrat varken 
hämmar eller stimulerar biofilmsbildning av de studerade organismerna vid den 
koncentration som användes. Snarare krävs högre koncentrationer av citrat än vad 
som går att tillsätta till en PD-lösning. Dock kan citrat ha en effekt in vivo, dvs. i 
människokroppen, eftersom citrat inhiberar bildandet av koaguleringsproteinerna 
fibrinogen och fibrin. Och för att mikroorganismer ska kunna fästa in till kateterytan 
krävs det att det först bildas ett lager av proteiner på katetern. Om inte detta 
proteinlager kan bildas kanske inte heller mikroorganismerna kan fästa in till 
kateterytan.  
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Abstract 
 
In peritoneal dialysis (PD) patients often get peritonitis, infection of the peritoneum.  
Peritonitis and other catheter-related infections are major causes of removal of the 
catheter and transfer to haemodialysis. Studies have shown that these infections are 
associated with microbial biofilms forming on the PD catheters. Biofilm infections are 
a huge medical problem and are hard to treat with traditional antibiotics since the 
bacteria in the biofilm are embedded in a protective polysaccharide matrix and have 
less metabolic activity.  
 
During peritoneal dialysis there is a constant inflammation of the peritoneum 
characterized by activated complement systems and coagulation cascades. Sodium 
citrate has been shown to have anti-inflammatory effects and have been studied as a 
potential additive in PD fluids.  
 
The aim of this project was to study the effect of citrate in PD fluids on the organisms 
Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans. The 
planktonic growth and biofilm formation on silicone catheters of these organisms 
were studied both in PD fluids supplemented with 5 mM citrate and in commercial 
PD fluids. In addition, the effects of different concentrations of citrate on planktonic 
growth and biofilm formation were studied. Furthermore, the effect of citrate on the 
inhibition of mammalian cell growth on L929-cells and MET-5A cells was also 
studied.  
 
The results showed that 5 mM citrate neither inhibit nor stimulate planktonic growth 
or biofilm formation on silicone catheters of the three organisms. 120 mM citrate did 
not prevent biofilm formation on PD catheters of P. aeruginosa while C. albicans was 
inhibited at 80 mM citrate. The planktonic growth of S. epidermidis was to some 
extent inhibited by 80 and 120 mM citrate. The studies on inhibition of mammalian 
cell growth showed no effect of citrate. However, the cells grew well in bicarbonate 
which seems to be the buffer system preferred by mouse- and human cells.   
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