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Santrauka 
Bakterijos bioplėveles sudaro ant abiotinių ir biotinių 
paviršių ne tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, 
bet ir aplinkoje. Bioplėvelės ligoninėse ant medicini-
nės įrangos, ventiliacijos angų sudaro infekcijos sukė-
lėjų  rezervuarą, iš kurio jie plinta į skyrius, medicinos 
personalui ir pacientams. Bioplėvelė silpnina ligonio 
imuninės sistemos reakciją į infekcijos sukėlėją,  for-
muoja atsparumą antibiotikams.
Tyrimo tikslas. Nustatyti klinikinių Staphylococcus 
aureus (S. aureus) padermių atsparumą antibiotikams 
ir bioplėvelių sudarymo aktyvumą.  
Tyrimo metodika ir tiriamoji medžiaga. Iš klinikinės 
medžiagos išaugintos 107 S. aureus padermės, kurios 
identifikuotos vertinant manitolio skaidymą manitolio 
druskos agare (LAB M Mannitol salt agar) ir atlikus 
plazmakoagulazės (Coagulase Plasma, Rabbit with 
EDTA, BBL) ir A baltymo nustatymo (Dryspot Stap-
hytect Plus, OXOID) testus. Stafilokokų atsparumas 
antibiotikams nustatytas, remiantis Europos jautrumo 
antimikrobinėms medžiagoms tyrimų komiteto (angl. 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing, EUCAST) reglamentuojamu Kirbio-Bauerio 
(Kirby-Bauer) metodu [1]. Kiekybinis S. aureus bio-
plėvelių sudarymo aktyvumas nustatytas Kristalvioleto 
metodu [2]. Vertinama – silpnas, vidutiniškas ar stiprus 
bioplėvelės sudarymo aktyvumas, ar jo nėra.
Statistinė duomenų analizė atlikta SPSS Statistics 23.0 
programa. Duomenys laikyti statistiškai reikšmingi, 
kai p<0,05. 
Rezultatai. Ištirtos 107 S. aureus padermės, išskirtos 

iš stacionare gydytų pacientų, sirgusių pūline infek-
cija. Nustatytos 57 (53,3%) S. aureus padermės jautrios 
meticilinui (MJSA) ir 50 (46,7%) S. aureus padermių, 
atsparių meticilinui (MASA). Vertinant S. aureus pa-
dermių atsparumą antibiotikams reikia atsižvelgti į jų 
atsparumą meticilinui. Nustatyta, kad MASA padermės 
yra 2,7 – 4,2 karto atsparesnės antibiotikams, lyginant 
su MJSA padermėmis. MJSA padermės buvo jautrios 
vankomicinui, linezolidui, ciprofloksacinui ir cefoksi-
tinui, o MASA padermės išliko jautrios vankomicinui 
ir linezolidui.
MASA padermės pasižymėjo didesniu bioplėvelių su-
darymo aktyvumu, lyginant su MJSA (60% ir 26,3%). 
73,7% MJSA padermių bioplėvelių nesudarė, 17,5% 
padermių buvo vidutinis ir 8,8% stiprus bioplėvelių 
sudarymo aktyvumas. Mažiau nei pusė (40%) MASA 
padermių bioplėvelių nesudarė, 34% padermių nusta-
tytas vidutinis bioplėvelių sudarymo aktyvumas, o 26% 
– stiprus bioplėvelių sudarymas. Lyginant MASA pa-
dermių  bioplėvelių sudarymo intensyvumą ir šių pa-
dermių atsparumą antibiotikams, nustatytas statistiškai 
reikšmingas skirtumas (p<0,05).
Išvada. Nustatyta, kad MASA padermės yra atsparesnės 
antibiotikams, lyginant su MJSA padermėmis. MJSA 
padermės buvo jautrios vankomicinui, linezolidui, ci-
profloksacinui ir cefoksitinui, o MASA padermės išliko 
jautrios vankomicinui ir linezolidui.
MASA padermės 1,84 karto dažniau sudaro bioplėve-
les, lyginant su MJSA padermėmis. Tik apie ketvirtai 
daliai MJSA padermių nustatytas vidutinis ar stiprus 
bioplėvelių sudarymo aktyvumas. MASA padermės 
dažniau sudarė bioplėveles: trečioji šių padermių dalis 
turėjo vidutinį, o ketvirtoji dalis stiprų bioplėvelių su-
darymo aktyvumą. 
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Įvadas
Žmogaus aplinkoje esančios bakterijos auga tokiomis 

sąlygomis, kuriose trūksta ne tik maisto medžiagų, bet ir 
aplinkos savybės nėra palankios bakterijų augimui, todėl 
jos sudaro bakterijų sankaupas, vadinamas bioplėvelėmis 
[3]. Bakterijos, sudarydamos bioplėveles, sukuria pačių pa-
gamintą ekstraląstelinę matricą iš baltymų, angliavandenių 
ir (arba) tarpląstelinės DNR [4], kuri apgaubia ląsteles li-
pnia matrica, lengvinančia  bakterijų išlikimą priešiškoje ar 
ekstremalioje aplinkoje. Pastaraisiais metais nustatyta, kad 
žmogui patogeninių bakterijų bioplėvelės ne tik saugo jas 
nuo šeimininko imuninės sistemos [5], bet ir nuo antibiotikų 
poveikio [6]. Bioplėveles gaminančios Staphylococcus au-
reus padermės dažnai sukelia lėtines infekcijas, nes būdamos 
atsparesnės antimikrobiniam gydymui, sudaro bioplėveles 
ant implantų –  dirbtinių širdies vožtuvų, drenų, sintetinių 
kraujagyslių, kateterių, sąnarių protezų ir kt. [7]. Infekcijos, 
kurių sukėlėjai sudaro bioplėveles, yra susijusios su  padi-
dėjusiu sergamumu, mirtingumu ir ilgesne hospitalizavimo 
trukme. Dėl šių priežasčių  pastaruoju dešimtmečiu meticili-
nui atsparių S. aureus padermių sukeltos infekcijos išplito ir 
padidino šių infekcijų gydymo išlaidas vienam ligoniui nuo 
68 053 iki 107 264 JAV dolerių [8]. Kuriant naujas su bio-
plėvelių sudarymu susijusių infekcijų gydymo strategijas ir 
mažinant reikšmingą šių patogenų sukeliamą finansinę naštą, 
būtina geriau suprasti stafilokokinių bioplėvelių sudarymo 
priežastis ir mechanizmą, įvertinti bioplėvelių sudarymo ir 
atsparumo antibiotikams sąsajas.  

Tyrimo tikslas – nustatyti klinikinių Staphylococcus 
aureus padermių atsparumą antibiotikams ir bioplėvelių 
sudarymo aktyvumą.  

Tyrimo medžiaga ir metodai  
S. aureus padermės, išaugintos iš klinikinės tiriamosios 

medžiagos, laikantis darbo saugos taisyklių Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto, Mikrobiologijos ir virusologijos 
instituto mikrobiologijos laboratorijoje. Iš klinikinės me-
džiagos išaugintos 107 S. aureus padermės, kurios identi-
fikuotos vertinant manitolio skaidymą manitolio druskos 
agare (LAB M Mannitol salt agar) ir atlikus plazmakoa-
gulazės (Coagulase Plasma, Rabbit with EDTA, BBL) ir 
A baltymo nustatymo (Dryspot Staphytect Plus, OXOID) 
testus. Stafilokokų atsparumas antibiotikams (penicilinui,   
cefoksitinui, amikacinui, gentamicinui, ciprofloksacinui, 
tetraciklinui, rifampicinui, linezolidui, fuzidino rūgščiai, 
trimetoprimui/sulfametoksazolui, vankomicinui) nusta-
tytas remiantis Europos jautrumo antimikrobinėms me-
džiagoms tyrimų komiteto (angl. European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) reglamen-
tuojamu Kirbio-Bauerio (Kirby-Bauer) metodu [8], nau-

dojant Miulerio-Hintono agarą (Mueller-Hinton II Agar, 
BBL, Cockeysville, JAV). Atsparumo antibiotikams re-
zultatai vertinti remiantis EUCAST nustatytais kriterijais. 
Antimikrobinių preparatų diskų kontrolė atlikta naudojant 
etaloninę Staphylococcus aureus ATCC 25923 padermę. At-
sparumas meticilinui nustatytas cefoksitino diskais: nustačius 
atsparumą cefoksitinui, EUCAST reikalavimu, atsparumas 
meticilinui patvirtinamas nustačius cefoksitino MSK (ma-
žiausiąją slopinančiąją antibiotiko koncentraciją, μg/ml) 
remiantis tirtų S. aureus padermių jautrumu ar atsparumu 
cefoksitinui – jautrios padermės buvo priskirtos MJSA, o 
cefoksitinui atsparios priskirtos MASA padermėms. Tyrimo 
kontrolė atlikta su Staphylococcus aureus ATCC 25922 eta-
lonine kultūra.  

Kiekybinis Staphylococcus aureus bioplėvelių sudarymo 
aktyvumas nustatytas Kristalvioleto metodu [2]. Kiekybi-
niam bioplėvelių sudarymo aktyvumo nustatymui naudota 
sterili lygiu dugnu 96 šulinėlių mikroplokštelė. Į kiekvieną 
šulinėlį pilama po 200 µl triptozės sojos buljono (TSB). Kie-
kviena tiriamoji S. aureus kultūra sėjama į keturis šulinėlius. 
Taip paruošta mikroplokštelė inkubuojama termostate 24 
val. 35 0C (± 1 0C) temperatūroje. Po inkubacijos, naudojant 
daugiakanalę pipetę, iš kiekvieno šulinėlio perkeliama po 
20 µl naktinės S. aureus kultūros į naujai paruoštą sterilią 
mikroplokštelę, kurios šulinėliai užpildyti 130 µl TSB terpės. 
Po to mikroplokštelė inkubuojama 48 val. 35 0C (± 1 0C)
temperatūroje. 

Po inkubacijos mikroplokštelėje pašalinama TSB, šuli-
nėliai 2 kartus plaunami 200 µl fosfatiniu buferiniu tirpalu 
(PBS), pH 7,2. Po plovimo PBS tirpalu, bioplėvelės 60 min. 
fiksuojamos 150 µl 5 proc. formalino tirpalu. Po fiksavimo 
formalino tirpalas pašalinamas. Fiksuotos bioplėvelės nu-
plaunamos steriliu dejonizuotu vandeniu ir 60 min. dažomos, 
naudojant 160 µl 0,5 proc. kristalvioleto tirpalą. Po 60 min. 
kristalvioleto tirpalas aspiruojamas, mikroplokštelė plaunama 
vandens vonelėje ir perplaunama steriliu dejonizuotu van-
deniu. Perplauta mikroplokštelė džiovinama. Kiekybiniam 
bioplėvelių sudarymui išdžiovinta mikroplokštelė 30 min. už-
pilama 30 proc. acto rūgšties tirpalu, siekiant ekstrahuoti bio-
plėvelėse susikaupusį kristalvioletą. Po 30 min. ekstrahuotas 
kristalvioleto tirpalas iš kiekvieno šulinėlio perkeliamas į 
naujai paruoštą mikroplokštelę. Spektrofotometru matuoja-
mas tirpalo optinis tankis 550 nm bangos ilgyje. Reakcijos 
teigiamai kontrolei naudota bioplėveles sudaranti Escheri-
chia coli ATCC 25922 padermė. Vertinama – silpnas, viduti-
niškas ar stiprus bioplėvelės sudarymo aktyvumas, ar jo nėra. 

Statistinė duomenų analizė atlikta SPSS Statistics 23.0 
programos pagalba, naudojant aprašomąją statistiką. Duo-
menys laikyti statistiškai reikšmingi, kai p<0,05. Grafikai 
braižyti naudojant programą Microsoft Office Excel 2018. 
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Tyrimo rezultatai
Ištirtos 107 Staphylococcus aureus padermės, išskirtos iš stacionare 

gydytų pacientų, sirgusių pūline infekcija. Tyrimo metu įvertinus išskirtų 
stafilokokų atsparumą antibiotikams, nustatyta, kad 57 (53,3%)  S. aureus 
padermės jautrios meticilinui ir 50 (46,7%) S. aureus padermių atsparios 
meticilinui. Atsparumas meticilinui rodo, kad bakterijos padermė yra 
atspari keturioms betalaktaminių antibiotikų klasėms – penicilinams, 
cefalosporinams, penemams ir monobaktamams. Meticilinui jautrių S. 
aureus (MJSA) padermių atsparumo antibiotikams tyrimo duomenys 
pateikiami 1 pav., o meticilinui atsparių S. aureus (MASA) – 2 paveiksle. 

Tyrimo duomenys parodė, kad stafilokokų klinikinės padermės yra 
atspariausios penicilinui: 91,2%  MJSA (1 pav.) ir 100% MASA (2 pav.). 
MJSA padermių atsparumas tirtiems antibiotikams nėra didelis. Tik 28,1% 
MJSA padermių buvo atsparios tetraciklinui, 19,3% – fuzidino rūgš-

čiai, 10,6% – gentamicinui ir trimetoprimui 
(sulfametoksazolui), 10,5% – amikacinui ir 
7,0% padermių atsparios  rifampicinui. Visos 
(100%) tirtos MJSA padermės buvo jautrios 
vankomicinui, linezolidui, ciprofloksacinui ir 
cefoksitinui. Dauginis atsparumas (atsparios 
trims antibiotikų klasėms ir daugiau) nustaty-
tas 21% tirtų MJSA padermių.  

Visos (100%) tirtos MASA padermės buvo 
atsparios penicilinui ir cefoksitinui,  86,0% 
padermių atsparios ciprofloksacinui, 52,0% 
– gentamicinui, 34,0% – amikacinui, 30,0 % 
– fuzidino rūgščiai ir rifampicinui, 28,0% – 
tetraciklinui ir 4,0% padermių atsparios tri-
metoprimui/ sulfametoksazoliui (2 pav.). Visos 
tirtos MASA padermės buvo jautrios vankomi-
cinui ir linezolidui. Dauginį atsparumą tirtiems 
antibiotikams turėjo 96,0% MASA padermių.

MJSA ir MASA padermių suskirstymas, 
remiantis bioplėvelių sudarymo aktyvumu, 
parodytas 3 pav. Visų tirtųjų S. aureus pader-
mių 42% sudarė bioplėveles. MASA padermės 
pasižymėjo didesniu bioplėvelių sudarymo 
aktyvumu, lyginant su MJSA (60% ir 26,3%). 
73,7% MJSA padermių bioplėvelių nesudarė, 
17,5% padermių buvo vidutinis ir 8,8% sti-
prus bioplėvelių sudarymo aktyvumas. Mažiau 
nei pusė (40%) MASA padermių bioplėvelių 
nesudarė, 34% padermių nustatytas vidutinis 
bioplėvelių sudarymo aktyvumas, o 26% – sti-
prus bioplėvelių sudarymas. Lyginant MASA 
padermių  bioplėvelių sudarymo intensyvumą 
ir šių padermių atsparumą antibiotikams, nu-
statytas statistiškai reikšmingas skirtumas 
(p<0,05).

Rezultatų aptarimas 
Viena labiausiai sveikatos priežiūros sis-

temai susirūpinimą keliančių problemų vi-
same pasaulyje yra bakterijų gebėjimas įgyti 
atsparumą antibiotikams. Didelį pavojų kelia 
kelioms antibiotikų klasėms atsparios bakterijų 
padermės, nes jų sukeltos infekcijos reikšmin-
gai pailgina hospitalizavimo trukmę, didina 
sergamumą, mirštamumą ir sveikatos priežiū-
ros išlaidas [9]. Remiantis Higienos instituto 
duomenimis (2019) [10], Lietuvoje 2015-2019 
m. S. aureus sukėlė 11,4 proc. visų hospitali-
nių infekcijų ir buvo antras dažniausiai pasi-
taikantis hospitalinių infekcijų sukėlėjas.

1 pav. Meticilinui jautrių Staphylococcus aureus padermių atsparumas antibio-
tikams (n=57)

2 pav. Meticilinui atsparių Staphylococcus aureus padermių atsparumas antibi-
otikams (n=50)
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Stafilokokai sukelia pūlinius uždegiminius procesus – 
odos ir operacinių žaizdų supūliavimus, pūlinių susidarymą, 
sepsį ir kitas infekcijas. Vienas stafilokokų virulentiškumo 
veiksnių yra gebėjimas audiniuose, gleivinėjė sudaryti bio-
plėveles.  

Gebėjimas prisitvirtinti prie paviršių ir sudaryti bioplė-
veles susijęs su greitu S. aureus plitimu ir antimikrobinio 
atsparumo įgijimu [11]. Bioplėvelių sudarymas kateteriuose, 
širdies stimuliatoriuose, ortopediniuose protezuose ar im-
plantuose, dažnai sukelia lėtines su S. aureus susijusias in-
fekcijas [12]. 

Mūsų atlikto tyrimo duomenys panašūs į E.Yilmaz ir Ö. 
Aslantaş [13] pateiktus MJSA padermių atsparumo antibioti-
kams tyrimo  duomenis: 83,5 proc. tirtų S. aureus padermių 
buvo atsparios penicilinui, 16,5 proc. – tetraciklinui, 15,5 
proc. – trimetoprimui (sulfametoksazolui), 12,4 proc. – fu-
zidino rūgščiai ir 6,2 proc. buvo atsparios rifampicinui ir 
gentamicinui. Dauginį atsparumą antibiotikams turėjo 21  
proc. tirtų MJSA padermių. 

P. Neopane ir kt. [14] atliko tyrimą, kurio metu buvo ver-
tinamas bioplėveles sudarančių ir jų nesudarančių S. aureus 
padermių atsparumas antibiotikams. Tyrimo metu iš žaizdų 
buvo išskirtos 43 klinikinės S. aureus padermės. Nustatyta, 
kad 69,8 proc. išskirtų padermių sudarė bioplėveles: 53,3 
proc. nustatytas silpnas bioplėvelių sudarymas, 36,7 proc. – 
vidutinis ir 10 proc. – stiprus bioplėvelių sudarymas. Tyrimo 
metu nustatyta, kad bioplėveles produkuojančios S. aureus 
padermės buvo atsparesnės antibiotikams: 50,0 proc. buvo 
atsparios eritromicinui ir gentamicinui, 43,3% – cefoksiti-
nui, 10,0% – tetraciklinui, visos bioplėvelių nesudarančios 
S. aureus padermės buvo jautrios minėtiems antibiotikams. 
Šis tyrimas rodo, kad bioplėvelės sudarymas yra vienas iš 
veiksnių, lemiančių didėjantį bakterijų atsparumą dažniausiai 
vartojamiems antimikrobiniams preparatams.

Mūsų atliktame tyrime nustatyta, kad bioplėveles sudarė 
42% S. aureus padermių, 51,5% padermių būdingas vidu-
tinis bioplėvelės ir 34.8% – stiprus bioplėvelės sudarymas. 
Bioplėveles sudarančios S. aureus padermės buvo 1,4 – 2,1 
karto atsparesnės antibiotikams, lyginant su bioplėvelių ne-
produkuojančiomis S. aureus padermėmis. 

M. Piechota ir kt. [15] atlikto tyrimo metu nustatė, jog 
45,6 proc. tirtų MJSA padermių pasižymėjo vidutiniu ir 36,8 
proc. stipriu bioplėvelių sudarymo aktyvumu. Toks MJSA 
padermių bioplėvelių sudarymo aktyvumas rodo jų gebėjimą 
lengviau išlikti ligoninės aplinkoje ir padidinti hospitalizuotų 
pacientų riziką susirgti jų sukeliamomis infekcijomis. 

Mūsų tyrimo duomenimis, 26,3% MJSA padermių sudarė 
bioplėveles – nustatytas 2,6 karto mažesnis vidutinis bioplė-
velės sudarymo aktyvumas (17,5 %) ir 4,2 karto mažesnis 
stiprus bioplėvelės sudarymo aktyvumas (8,8%), lyginant 

su M. Piechota ir kt. [15] tyrimo duomenimis. 
Bioplėvelių sudarymas yra labai naudingas sąlyginai 

patogeninėms ir patogeninėms bakterijoms. Bioplėvelėje 
esančios bakterijos, skirtingai nei pavienės bakterijos, yra 
atsparesnės antibiotikų poveikiui, bioplėvelėse išlieka gy-
vybingos net esant 100 kartų didesnei antibiotiko koncen-
tracijai. Bioplėvelė sunkina antibiotikų patekimą, silpnina 
imuninės sistemos reakciją į infekcijos sukėlėją, slopina 
fagocitozę, formuoja atsparumą antibiotikams.

Išvados
1. Vertinant S. aureus padermių atsparumą antibiotikams, 

būtinai reikia atsižvelgti į jų atsparumą meticilinui. MJSA ir 
MASA klinikinės padermės atspariausios penicilinui (91,2% 
ir 100%). Nustatyta, kad MASA padermės yra 2,7 – 4,2 karto 
atsparesnės antibiotikams, lyginant su MJSA padermėmis. 
MJSA padermės buvo jautrios vankomicinui, linezolidui, 
ciprofloksacinui ir cefoksitinui, o MASA padermės išliko 
jautrios vankomicinui ir linezolidui.

2. MASA padermės 1,84 karto dažniau sudaro bioplė-
veles, lyginant su MJSA padermėmis. Tik apie 25% MJSA 
padermių nustatytas vidutinis ar stiprus bioplėvelių sudarymo 
aktyvumas. MASA padermės dažniau sudarė bioplėveles: 
trečioji šių padermių dalis turėjo vidutinį, o ketvirtoji dalis 
− stiprų bioplėvelių sudarymo aktyvumą. 

3 pav. Meticilinui jautrių (n=57) ir meticilinui atsparių (n=50) 
Staphylococcus aureus padermių bioplėvelių sudarymo aktyvumas 
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Summary
Bacteria form biofilms on abiotic and biotic surfaces not only in 

personal health facilities, but also in the environment. In hospitals, 
biofilms on medical equipment, vetilation openings form a reservoir 
of infectious agents from which they spread to departments, medi-
cal staff and patients. Biofilms help to protect against the patient’s 
immune system and to acquire increased resistance to antibiotics.

The aim. To determine antibiotic resistance and biofilm-for-
ming activity of clinical Staphylococcus aureus (S. aureus) strains.

Research methodology and research material. 107 S. aureus 
strains were grown from the clinical material and identified by eva-
luating mannitol degradation in mannitol salt agar (“LAB M” Man-
nitol salt agar) and plasma coagulase (Coagulase Plasma, Rabbit 
with EDTA, BBL) and protein A determination (Dryspot Staphy-
tect Plus, OXOID) tests. Antibiotic resistance of staphylococci was 
determined based on the Kirby-Bauer method regulated by the Eu-
ropean Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EU-
CAST) [1]. The quantitative activity of S. aureus biofilm formation 
was determined by the Crystal Violet method [2]. Weak, moderate 
or strong biofilm-forming activity, or its absence, is evaluated.

Statistical data analysis was performed using the SPSS Sta-
tistics 23.0 program. Data were considered statistically signifi-
cant when p<0.05.

Results. 107 S. aureus strains isolated from hospitalized pa-
tients with purulent infection were analyzed. 57 (53.3%) S. au-
reus strains were methicillin-susceptible (MJSA) and 50 (46.7%) 
S. aureus strains were methicillin-resistant (MASA). When eva-
luating antibiotic resistance of S. aureus strains, their resistance to 
methicillin must be taken into account. MASA strains were found 
to be 2.7-4.2 times more resistant to antibiotics compared to MJSA 
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strains. MJSA strains were susceptible to vancomycin, linezolid, 
ciprofloxacin, and cefoxitin, while MASA strains remained sus-
ceptible to vancomycin and linezolid.

MASA strains showed higher biofilm formation activity com-
pared to MJSA (60% and 26.3%). 73.7% of MJSA strains did not 
form biofilms, 17.5% of strains had moderate and 8.8% strong bio-
film formation activity. Less than half (40%) of the MASA strains 
did not form biofilms, 34% of the strains showed moderate bio-
film-forming activity, and 26% showed strong biofilm-forming 
activity. Comparing the intensity of biofilm formation of MASA 
strains and the antibiotic resistance of these strains, a statistically 
significant difference was found (p<0.05).

Conclusion. MASA strains were found to be more resistant to 
antibiotics compared to MJSA strains. MJSA strains were suscep-

tible to vancomycin, linezolid, ciprofloxacin, and cefoxitin, while 
MASA strains remained susceptible to vancomycin and linezolid.

MASA strains are 1.84 times more likely to form biofilms com-
pared to MJSA strains. Only about a quarter of MJSA strains sho-
wed moderate to strong biofilm-forming activity. MASA strains 
were more likely to form biofilms: a third of these strains had mo-
derate and a fourth had strong biofilm-forming activity.
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