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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

 Καταστροφή των Μικροοργανισμών-Αποστείρωση  
 

 Ο πολλαπλασιασμός των μικροβίων αναστέλλεται ή τα μικρόβια 

καταστρέφονται με τη δράση διαφόρων φυσικών ή χημικών παραγόντων. Εάν ο 

πολλαπλασιασμός των μικροοργανισμών απλά αναστέλλεται οι παράγοντες 

(φυσικοί ή χημικοί) ονομάζονται μικρο-βιοστατικοί. Παράγοντες που 

καταστρέφουν ή θανατώνουν τους μικροοργανισμούς ονομάζονται μικρο-

βιοστατικοί. Τα διάφορα μικρόβια παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές 

ανθεκτικότητας στην επίδραση φυσικών και χημικών παραγόντων. Γενικά οι 

σπορογόνες μορφές των βακτηρίων είναι ανθεκτικότερες των φυτικών μορφών. 

 Δύο κυρίως όροι χρησιμοποιούνται για την καταστροφή ή απομάκρυνση 

των μικροοργανισμών: αποστείρωση και απολύμανση (sterilization, 

disinfection).  

 
 ΟΡΙΣΜΟΙ  
  
 Aποστείρωση. Ορίζεται ως η διεργασία που έχει στόχο την καταστροφή ή 

πλήρη απομάκρυνση κάθε ζωντανού μικροοργανισμού, παθογόνου ή 

σαπροφυτικού συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων τους. Ένα υγρό 

θρεπτικό υλικό θεωρείται στείρο μικροβίων όταν έχει υποστεί τη διαδικασία της 

αποστείρωσης. 

 Απολύμανση. Αποσκοπεί στην ελάττωση των μικροοργανισμών ώστε να 

παρεμποδίζεται η μετάδοση των λοιμώξεων. Απολυμαντικές ουσίες είναι 

μάλλον τοξικές, κατάλληλες συνήθως μόνο για εφαρμογή πάνω σε διάφορα 

αντικείμενα, επιφάνειες, και όχι πάνω σε ζωντανούς ιστούς.  

 Αντισηπτικά είναι ουσίες οι οποίες δεν είναι τοξικές και οι οποίες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν πάνω σε ζωντανούς ιστούς με σκοπό την αντισηψία, ιδίως 

στη χειρουργική και υγιεινή. Ο μηχανισμός δράσης για ένα μεγάλο αριθμό 

χημικών και φυσικών παραγόντων παραμένει άγνωστος.  
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Οι μικροοργανισμοί ποικίλουν ως προς την ευαισθησία τους στις μεθόδους 

αναστολής και καταστροφής αυτών. 

 Διαφορές μπορεί να παρατηρηθούν μεταξύ διαφόρων στελεχών μικροβίων, 

και οι λόγοι σχετίζονται με την ενεργότητα νερού, pH του θρεπτικού υλικού, η 

παρουσία σπόρων και η ηλικία των κυττάρων. Πρέπει τέλος να γίνει σαφής 

διαχωρισμός μεταξύ αποστείρωσης και μερικής αποστείρωσης («παστερίωση») 

όπου δεν καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί, αλλά ελαττώνεται ένα μέρος 

των βλαστικών μορφών αυτών, και βρίσκει εφαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων 

και ιδίως του γάλακτος.                     

 

 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

 Οι διάφοροι μέθοδοι αποστείρωσης που χρησιμοποιούν φυσικούς και 

χημικούς παράγοντες έχουν σκοπό την απομάκρυνση, καταστροφή και το 

θάνατο των μικροοργανισμών. Η αποστείρωση επιτυγχάνεται κυρίως με φυσικά 

μέσα, όπως η θερμότητα, ακτινοβολία, η διήθηση, αλλά και με χημικά μέσα, 

όπως οι ατμοί φορμαλδεϋδης και οξειδίου του αιθυλενίου. Ο ρυθμός θανάτου 

των μικροοργανισμών εξαρτάται από τον τύπο του μικροοργανισμού, τη μέθοδο 

αποστείρωσης και το περιβάλλον στο οποίο οι μικροοργανισμοί βρίσκονται.  

 Το μέγεθος της καταστροφής η του θανάτου των μικρο-οργανισμών 

εκφράζεται από την τιμή D (D value), ως ο χρόνος που απαιτείται να θανατωθεί 

το 90% των κυττάρων και ονομάζεται χρόνος δεκαδικής ελάττωσης (Decimal 

reduction time, D10).    

 
 Θερμότητα. Η θερμότητα είναι από τις σπουδαιότερες φυσικές μεθόδους 

καταστροφής των μικροοργανισμών. Επειδή η θερμότητα είναι ταχεία, απλή και 

σχετικά φθηνή μέθοδος καταστροφής, χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ιατρική, 

την Βιομηχανία Τροφίμων και την καθημερινή ζωή ως μέθοδος αποστείρωσης. 

Η θερμότητα ως μέσο αποστείρωσης μπορεί να εφαρμοστεί σε δυο μορφές: 

ξηρή και υγρή θερμότητα. Ο χρόνος που υπολογίζεται για κάθε μέθοδο 

αποστείρωσης πρέπει να υπολογίζεται αφού η θερμοκρασία φθάσει στους 

απαιτουμένους βαθμούς.  
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Χαμηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν δεν επιφέρουν τον 

θάνατο των μικροβίων, αλλά απλώς αναστέλλουν την ανάπτυξή τους. Στην 

κατάσταση αυτή οι μικροοργανισμοί βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση και 

δεν εμφανίζουν μεταβολική δραστηριότητα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στο 

ψυγείο (4oC) ή στην κατάψυξη (-20oC) αποτελούν την βάση για την διατήρηση 

των τροφίμων.  

Υψηλές θερμοκρασίες. Η δράση της θερμότητας σχετίζεται με την 

περιεκτικότητα των μικροοργανισμών σε νερό, από την οποία καθορίζεται η 

ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία καταστρέφονται. Παρουσία νερού επέρχεται 

καταστροφή των μικροβίων αμέσως μόλις η άνοδος της θερμοκρασίας 

προκαλέσει πήξη του λευκώματος. Πιστεύεται ότι η καταστροφή των μικροβίων 

οφείλεται στην αδρανοποίηση των ενζύμων, στην διάσπαση των κυτταρικών 

λιποειδών, στην βλάβη των μηχανισμών αναπαραγωγής και πιθανόν στην 

καταστροφή της κυτταροπλασματικής μεμβράνης. 

 Ξηρή θερμότητα. Η ξηρή θερμότητα καταστρέφει τα μικρόβια με οξείδωση. 

Ξηρή θέρμανση σε 100οC ακόμη και μετά από πολλές ώρες δεν καταστρέφει 

όλους τις μορφές των μικροοργανισμών. Σε υψηλότερη θερμοκρασία (140oC, 1 

ώρα) καταστρέφονται οι φυτικές μορφές των μικροβίων. Οι σπορογόνες μορφές 

όμως των βακτηρίων είναι πιο ανθεκτικές στην υψηλή θερμοκρασία λόγω της 

μικρής περιεκτικότητας σε νερό και του ισχυρού περιβλήματος που διαθέτουν. 

 Πρακτικώς η ξηρή θέρμανση χρησιμοποιείται για την αποστείρωση 

αντικειμένων, τα οποία δεν καταστρέφονται με την υψηλή θερμοκρασία, κυρίως 

γυάλινων και μεταλλικών σκευών, ιατρικών εργαλείων, ελαίων και σκόνες. Η 

ξηρή αποστείρωση γίνεται σε κλίβανο ξηρής αποστείρωσης. Για την πλήρη 

καταστροφή όλων των μορφών των μικροοργανισμών η θερμοκρασία του 

κλιβάνου πρέπει να ανέλθει στους 170οC, για 1 ώρα ή στους 160οC για 2 ώρες. 

Ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει ενισχυμένο αερισμό, ώστε να επιτυγχάνεται 

ομοιόμορφη θερμοκρασία σ’ όλο το χώρο. Επειδή όμως ο ξηρός αέρας δεν είναι 

το ίδιο καλός αγωγός της θερμότητας με τον υγρό, γι’ αυτό απαιτούνται 

υψηλότερες θερμοκρασίες. 

 Υγρή θερμότητα. Η υγρή θερμότητα είναι δραστικότερη της ξηρής γιατί 

παρουσία νερού ή ατμών νερού οι φυτικές μορφές των μικροοργανισμών 

φονεύονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία και λιγότερο χρόνο.  
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Η υγρή θερμότητα φονεύει τα κύτταρα προκαλώντας μετουσίωση των 

πρωτεϊνών. Οι φυτικές μορφές των περισσότερων βακτηρίων και των μυκήτων 

φονεύονται περίπου στους 60οC σε 5-10’, οι σπόροι των μυκήτων και των 

ζυμών φονεύονται σε θερμοκρασίες πάνω από 80οC, ενώ οι σπόροι των 

βακτηρίων περίπου 15’ στους 121οC.  

 Οι σπόροι του Κλωστηριδίου της αλλαντίασης (Clostridium botulinum είναι 

μεταξύ των πιο ανθεκτικών σπόρων αναερόβιων μικροβίων. Για την  

καταστροφή αυτών απαιτείται θέρμανση για 4-20’ σε 120oC. Οι σπόροι του 

Bacillus stearothermophilus, το οποίο είναι θερμόφιλο μικρόβιο και 

αναπτύσσεται στους 55oC, είναι πολύ ανθεκτικοί. Φονεύονται με βρασμό σε 

νερό (100oC, 5 ώρες) ή σε θερμοκρασία 121οC για 12’. Για αυτό το λόγο οι 

σπόροι του Βακίλου αυτού χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της καλής 

αποστείρωσης. Η υγρή θερμότητα μπορεί να εφαρμοστεί: 1) ως βρασμός σε 

νερό (100oC) 2) ως ατμός υπό αυξημένη πίεση (θ > 100oC).  

Βρασμός. Ο βρασμός του νερού (100oC) είναι απλή, αλλά όχι ασφαλής 

μέθοδος αποστείρωσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν φονεύονται όλοι οι 

σπόροι. Η μέθοδος εφαρμόζεται για την αποστείρωση συριγγών και βελόνων ή 

άλλων ιατρικών εργαλείων. Για να είναι επιτυχής η αποστείρωση με βρασμό 

πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον για 10΄.  

Παστερίωση. Είναι η χρησιμοποίηση ήπιας μορφής θερμότητας για την 

καταστροφή ή ελάττωση των φυτικών (βλαστικών) μορφών των 

μικροοργανισμών και βρίσκει εφαρμογή στη Βιομηχανία Τροφίμων και ιδίως του 

γάλακτος. Αυτή επιτυγχάνεται με δυο μεθόδους: 1) θέρμανση του γάλακτος 

στους 63-65oC για 30΄ και 2) στους 72oC για 15΄΄. Επίσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί θέρμανση στους 132oC για τουλάχιστον 1΄. Χρησιμοποιείται 

κυρίως για μακράς διάρκειας ζωής τρόφιμα (UHT, Ultra High Temperature). 

 Κατά την παστερίωση φονεύονται όλα τα παθογόνα μικρόβια τα οποία είναι 

δυνατόν να υπάρχουν στο γάλα όπως το Μυκοβακτηρίδιο της φυματιώσεως, οι 

Βρουκέλλες και οι Σαλμονέλλες. Άλλα μη παθογόνα μικρόβια είναι δυνατόν να 

επιζήσουν της παστερίωσης, γι’ αυτό το μετά την παστερίωση το γάλα πρέπει 

να ψύχεται και να διατηρείται σε ψυγείο μέχρι της καταναλώσεως του.  

 Παστερίωση με θέρμανση στους 80oC για 20΄χρησιμοποιείται στην 

συντήρηση κονσερβών φρούτων όπου φονεύονται οι φυτικές μορφές και οι 
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σπόροι μυκήτων. Οι σπόροι των βακτηρίων επιζούν αλλά η χαμηλή τιμή pH 

λόγω της οξύτητας των φρούτων εμποδίζει την εκβλάστηση των σπόρων των 

βακτηρίων. 

 Ατμός υπό αυξημένη πίεση. Η μέθοδος αυτή αποτελεί την ασφαλέστερη 

μέθοδο αποστείρωσης. Χρησιμοποιείται για τις αποστειρώσεις φαρμάκων, 

διαλυμάτων και μικροβιολογικών θρεπτικών υλικών. Σε πίεση μιας ατμόσφαιρας 

το νερό βράζει στους 100oC. Για μικρότερες ή μεγαλύτερες θερμοκρασίες, 

απαιτείται αντίστοιχα μικρότερη ή μεγαλύτερη θερμοκρασία. Το δοχείο ή χύτρα 

στο οποίο τοποθετούνται τα υλικά προς αποστείρωση είναι συνήθως κλεισμένο 

αεροστεγώς και ανθεκτικό σε πιέσεις, και ονομάζεται αυτόκαυστο (Σχήμα 7.1). 
  

 
 

 Σχήμα 7.1 Κλίβανος αποστείρωσης. 

 

 Λόγω της αυξημένης πίεσης στην οποία βρίσκεται ο ατμός (2 ατμόσφαιρες, 

121οC), η αποστείρωση διαρκεί 15-20΄, και ο χρόνος αποστείρωσης 

υπολογίζεται από τη στιγμή που η θερμοκρασία και η πίεση φθάσουν τις 

επιθυμητές τιμές. Ο χρόνος των 15-20΄ είναι αρκετός για να καταστραφούν όλες 

οι μορφές των μικροοργανισμών (φυτικές, σπόροι, μύκητες κ.ά.). Η καλή 

λειτουργία των κλιβάνων ελέγχεται με την τοποθέτηση μέσα στον κλίβανο 

σπόρων μικροβίων Bacillus stearothermophilus. Οι σπόροι δεν πρέπει να 

επιζήσουν μετά την αποστείρωση. 

 Διήθηση. Διαλύματα που περιέχουν ευαίσθητα συστατικά στη θερμότητα 

μπορούν να απαλλαγούν από τα μικρόβια με διήθηση.  
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Χρησιμοποιούνται φίλτρα από κυτταρίνη με μεγέθη πόρων από 8 μm έως 0,025 

μm. Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται τα φίλτρα με διάμετρο πόρων 0,22 μm που 

κατακρατούν τα βακτήρια. Τα φίλτρα αποστειρώνονται στο αυτόκαυστο. Με 

διήθηση αποστειρώνονται φάρμακα, οργανικές ουσίες και με φίλτρα επίσης 

απαλλάσσεται από τα μικρόβια ο αέρας ενός χώρου και το νερό του δικτύου 

προτού χρησιμοποιηθεί. Η διήθηση βρίσκει εφαρμογή  στην αρίθμηση του 

μικροβιακού φορτίου δειγμάτων νερού και αέρα.  

 Ακτινοβολία. Διάφορα είδη ακτινοβολίας μπορούν να προκαλέσουν τον 

θάνατο ή μεταλλαγές στους μικροοργανισμούς. Στόχος τους είναι το DNA, η 

διαδικασία αναπνοής των μικροοργανισμών και ο μηχανισμός ανάπτυξης.   

Μη Ιονίζουσα ακτινοβολία. Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) που εκπέμπεται 

από λάμπες υδρογόνου και υδραργύρου με μήκη κύματος 200-280nm είναι 

πολύ καταστρεπτικές για τους μικροοργανισμούς. Η άριστη δράση της 

ακτινοβολίας είναι σε μήκος κύματος 260nm στο οποίο απορροφούν οι βάσεις 

του πυρηνικού οξέος. Όταν οι μικροοργανισμοί εκτεθούν στο μήκος αυτό 

φονεύονται αφού υφίστανται μεταλλάξεις. 

 Η υπεριώδης ακτινοβολία χρησιμοποιείται για την απολύμανση του αέρος 

σε νοσοκομεία, στις βιομηχανίες παρασκευής και μεταποίησης τροφίμων, ενώ 

με ειδικές συσκευές είναι δυνατή και η αποστείρωση του νερού.  

Ιονίζουσα ακτινοβολία. Χρησιμοποιούνται σήμερα οι ακτίνες γ, 

ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες μικρού μήκους κύματος από τους πυρήνες 

ραδιενεργών στοιχείων και οι σωματιδιακές ακτίνες που παράγονται από ειδικές 

γεννήτριες και είναι ηλεκτρόνια μεγάλης επιτάχυνσης. Η ιονίζουσα ακτινοβολία 

έχει μεγάλη διαπεραστική ικανότητα και χρησιμοποιείται για την αποστείρωση 

ιατρικών ειδών (επίδεσμοι, σύριγγες μιας χρήσης) και ορισμένων φαρμάκων, 

ευαίσθητων στην θερμότητα.  

 Ακτινοβολία γ από πηγή Κοβαλτίου 60 (60Co) έχει επίσης χρησιμοποιηθεί 

και σε χαμηλές δόσεις (1-10kGy) έχει βρεθεί ότι αποτελεί μια ασφαλή και 

αποτελεσματική μέθοδο συντήρησης τροφίμων. Τα μειονεκτήματα της γ-

ακτινοβολίας είναι ότι έχει μεγάλο κόστος εγκαταστάσεων και ότι απαιτεί 

εξειδικευμένο προσωπικό. Για αυτό χρησιμοποιείται κυρίως μόνο σε 

βιομηχανική κλίμακα.  
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 ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

 Πολλές ουσίες παρουσιάζουν ισχυρή μικροβιοκτόνο δράση και 

καταστρέφουν τις φυτικές μορφές των βακτηρίων, όχι όμως και τους σπόρους 

τους. Οι απολυμαντικές ουσίες είναι κατάλληλες για απολύμανση χώρων και 

αντικειμένων, αλλά γενικώς είναι τοξικές για το δέρμα και τους βλεννογόνους. Οι 

αντισηπτικές ουσίες χρησιμοποιούνται για την καταστροφή και αναστολή της 

ανάπτυξης παθογόνων κυρίως μικροοργανισμούς σε ζωντανούς ιστούς. Ένα 

απολυμαντικό-αντισηπτικό προϊόν πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:  

 

• Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα 

• Να δρα όσο το δυνατόν ταχύτερα 

• Η δραστικότητά του να μην επηρεάζεται από την παρουσία ανόργανων και 

οργανικών ουσιών 

• Να αναμιγνύεται και να διαλύεται εύκολα στο νερό 

• Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό στους ιστούς 

• Να μην προσβάλλει τα αντικείμενα για απολύμανση 

• Να είναι σταθερό στις επιδράσεις της θερμοκρασίας και του φωτός κατά την 

αποθήκευσή του 

• Να είναι σχετικά φθηνό και εύκολο στη χρήση 

• Να μην έχει δυσάρεστη οσμή και γεύση  

• Οι μικροοργανισμοί να μην αναπτύσσουν εύκολα αντοχή σ’ αυτό  

 

 Τα απολυμαντικά, ως αντιμικροβιακοί παράγοντες διαφέρουν από τα 

αντιβιοτικά κυρίως στο ότι δεν έχουν εκλεκτική τοξικότητα, οι βακτηριοκτόνες 

συγκεντρώσεις τους είναι αρκετά υψηλές, έχουν ταχεία δράση και δρουν σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 
 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
  

 Κυτταρικό τοίχωμα και κυτταροπλασματική μεμβράνη.  Σε υψηλές 

συγκεντρώσεις (70%) η αιθυλική αλκοόλη προκαλεί πήξη των πρωτεϊνών και με 
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αυτό τον τρόπο καταστρέφει τα βακτήρια. Αραιά διαλύματα απολυμαντικών 

(φαινόλες, αλδεϋδες, αλκοόλες) είναι δυνατόν να προκαλέσουν λύση του 

κυτταρικού τοιχώματος, ιδίως στα Gram-θετικά βακτήρια. Οι ουσίες αυτές 

προκαλούν αλλαγή στη διαπερατότητα της μεμβράνης, ή αλλαγή του ηλεκτρικού 

δυναμικού της και δρουν στα ένζυμα της και ειδικά στις σουλφυδριλικές ομάδες. 

 Κυτταρόπλασμα. Προκαλούν αποικοδόμηση των πρωτεϊνών των 

ενζύμων και των νουκλεϊνικών οξέων και σε υψηλές συγκεντρώσεις πήξη του 

πρωτοπλάσματος. Δρουν επίσης στα ριβοσώματα αναστέλλοντας την σύνθεση 

πρωτεϊνών. 

Ένζυμα και μεταβολικές λειτουργίες. Ορισμένα βαρέα μέταλλα ακόμη 

και σε χαμηλές συγκεντρώσεις (χαλκός, άργυρος, υδράργυρος) αντιδρούν με τις 

σουλφυδριλικές ομάδες των ενζύμων και προκαλούν αλλαγές στις δομές των 

πρωτεϊνών. Το μονοξείδιο του άνθρακα αναστέλλει τη λειτουργία της κυτταρικής 

αναπνοής και δρα κατά του ενζύμου κυτοχρωμική οξειδάση, η ουσία 2,4 

δινιτροφαινόλη παρεμποδίζει τη φωσφορυλίωση της αναπνευστικής αλυσίδας, 

και η αντιμυκίνη Α αναστέλλει τη μεταφορά ηλεκτρονίων στην αναπνευστική 

αλυσίδα των βακτηρίων. 

Αναστολή της πρωτεϊνικής σύνθεσης. Ορισμένα αντιβιοτικά 

αναστέλλουν τη σύνθεση πρωτεϊνών στα προκαρυωτικά βακτήρια. Ο στόχος 

είναι συνήθως τα ριβοσώματα 50-70S. Τα αντιβιοτικά στρεπτομυκίνη και 

νεομυκίνη αναστέλλουν την ενσωμάτωση αμινοξέων στα πολυπεπτίδια. Η 

τετρακυκλίνη εμποδίζει την αντίδραση του αμινοακετυλ-tRNA με τα 

ριβοσώματα. Η χλωραμφενικόλη αναστέλλει τη δημιουργία πεπτιδικού δεσμού, 

και χρησιμοποιείται χημειοθεραπευτικά ως αποτελεσματικό βακτηριοστατικό 

μέσο χωρίς να επηρεάζει τις άλλες μεταβολικές λειτουργίες του κυττάρου.  H 

σύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων DNA, RNA επίσης αναστέλλεται από 

ορισμένα αντιβιοτικά (μιτομυκίνη, ακτινομυκίνη, ριφαμπικίνη).  

 
 ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  
 

 Αλκοόλες. Ενώσεις (R-CH2OH) είναι τοξικές και συνήθως δρουν κατά της 

σύνθεσης των πρωτεϊνών. Η αιθυλική και η ισοπροπυλική αλκοόλη (70% 

υδατικά διαλύματα ή σε συνδυασμό με χλωροεξιδίνη ή ιωδιούχα, συνήθως 
 60 



χρησιμοποιούνται) για αντισηψία σε υγιές δέρμα. Επίσης χρησιμοποιούνται για 

ταχεία απολύμανση επιφανειών και θερμομέτρων. Έχουν γρήγορη δράση, αλλά 

είναι πτητικές και είναι εύφλεκτες και δύσκολα διαπερνούν τις οργανικές ουσίες. 

 Φαινόλες. Η χρησιμοποίηση της φαινόλης έως αντισηπτικού μέσου έγινε 

την πρώτη φορά από τον Lister. Χρησιμοποιούνται σήμερα τα αλκυλιωμένα 

παράγωγά τους ή συνδυασμοί με απορρυπαντικά για απολύμανση επιφανειών. 

Οι φαινόλες και οι ενώσεις αυτών είναι ισχυροί αντιμικροβιακοί παράγοντες και 

στις συνήθεις συγκεντρώσεις που χρησιμοποιούνται (1-2%) επεμβαίνουν στην 

δομή των πρωτεϊνών. Είναι αποτελεσματικές κατά των φυτικών μορφών των 

βακτηρίων, ορισμένων μυκήτων και ιών, αλλά δεν καταστρέφουν τους σπόρους. 

 Βαρέα μέταλλα. Ο υδράργυρος, ο χαλκός και ο άργυρος και τα άλατα 

αυτών ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις δρουν κατά των ενζύμων και 

αντιδρούν με τις σουλφυδριλικές ομάδες των πρωτεϊνών. Ο υδράργυρος 

χρησιμοποιείται ως ασφαλές παρασκεύασμα με  τις ονομασίες Μercurochrome, 

Merthiolate πάνω στο δέρμα. 

 Οξειδωτικές ουσίες. Διάφορες ισχυρές οξειδωτικές ουσίες δρουν κατά των 

σουλφυδριλικών ομάδων των πρωτεϊνών και περιλαμβάνουν: H2O2, I2, Cl2 κ.ά.   

Μέσα αλκυλίωσης. Ενώσεις που χρησιμοποιούνται για απολυμαντικό σκοπό 

είναι η φορμαλδεϋδη (37% υδ. διάλυμα , φορμόλη) και το οξείδιο του 

αιθυλενίου. Το οξείδιο του αιθυλενίου είναι εκρηκτικό αέριο και καθίσταται 

ανενεργό με ανάμιξη 90%  και είναι το πλέον αποτελεσματικό μέσο 

απολύμανσης των ξηρών επιφανειών. Για την χρησιμοποίησή του απαιτείται 

ειδικός κλίβανος και καλός αερισμός μετά τη χρήση του για απομάκρυνση των 

υπολειμμάτων. 

 Απορρυπαντικά-Σάπωνες. Δυο τύποι απορρυπαντικών δρουν κατά των 

βακτηρίων: κατιονικά και ανιονικά. Τα απορρυπαντικά κατιονικού τύπου θετικώς 

φορτισμένα, συσσωρεύονται στην κυτταρική μεμβράνη και επεμβαίνουν στη 

λειτουργία της. Τα συνθετικά απορρυπαντικά ανιονικού τύπου περιλαμβάνουν 

τα κοινά «σαπούνια» και αυτά έχουν αυξημένη διαλυτότητα σε σύγκριση με τα 

φυσικά σαπούνια. Τα απορρυπαντικά καταστρέφουν τα κατά Gram-θετικά 

βακτήρια, ενώ παρουσιάζουν μικρότερη δράση έναντι των κατά Gram-

αρνητικών βακτηρίων και δεν δρουν κατά των σπόρων. 

 61 



 Αλογόνα. Για απολύμανση χρησιμοποιούνται το χλώριο και ορισμένες 

ενώσεις του ενώ για αντισηψία το ιώδιο. Είναι αποτελεσματικά μέσα και 

καταστρέφουν όλους τους μικροοργανισμούς ενώ για τους σπόρους χρειάζονται 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και παρατεταμένος χρόνος. Το χλώριο 

χρησιμοποιείται στην απολύμανση νερού  και ουσίες που ελευθερώνουν χλώριο 

(υποχλωριώδες νάτριο) είναι κατάλληλες για απολύμανση επιφανειών. Όσον 

αφορά το ιώδιο οι ενώσεις του είναι λιγότερο τοξικές και χρησιμοποιούνται στην 

αντισηψία του δέρματος.        
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