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σμών σε ποικίλους οικότυπους, όπως ξυσματα δοντιών, λίμνες 
νερού και φυτικά αφεψήματα . Οι απεικονίσεις του, ορατές κάτω 
απο τα απλά μικροσκόπια ( x300 ), εκδόθηκαν στην « Φιλοσοφική 
Συναλλαγή της Βασιλικής Κοινωνίας του Λονδίνου » πριν και 
μετά απο αυτή την ημερομηνία . Κάποιες απο τις εικονογραφή-
σεις του πιστεύεται πως εκπροσωπούν βακτήρια, παρόλο που η 
μεγαλύτερη μεγέθυνσηη οποία φημολογείται πως επετεύχθη ήταν 
x 300 . Αναλογιζόμενοι το τεχνικό επίτευγμα του Leeuwenhock 
στην μικροσκοπία και την επίπονη εφαρμογή του στην αρχι-
κή έρευνα, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πως βακτήρια σε 
μορφές αποικίας θα πρέπει να εθεάθησαν απο την αρχή της αν-
θρώπινης ύπαρξης . Μία πολύ πρώιμη αναφορά σε αυτά, δόθηκε 
απο τον Έλληνα ιστορικό Σικελιώτη, ο οποίος, γράφοντας για 
την πολιορκία της Τύρου το 332 π. Χ., δηλώνει πως το ψωμί το 
οποίο διανέμετο στους Μακεδόνες, είχε μία αιματηρή όψη. Αυτό 
κατά πάσα πιθανότητα, αποδίδετο σε μόλυνση απο χρωματισμένα 
στελέχη θαυμαστοβάκιλου και αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει 
να εθεάθη, εάν όχι καταγεγραφεί απο αμνημονεύτων χρόνων.

Γυρίζοντας πίσω στην Ευρώπη, είναι επίσης πιθανό να βρού-
με άλλα παραδείγματα εργατών, οι οποίοι πίστευαν, αλλά δεν 
μπορούσαν να αποδείξουν επιστημονικά, πως κάποιες ασθένειες 
προκαλούνταν από αόρατους ζωντανούς παράγοντες, «κινούμε-
νη λοίμωξη». Ανάμεσα σε αυτούς τους εργάτες ήταν ο Kircher 
(1658), ο Lange (1659), ο Lancisi (1718) και ο Marten (1720).

Εντούτοις, από παρατήρηση και διαίσθηση, βλέπουμε πως η 
εφαρμογή θερμότητας και χημικής απολύμανσης, το ανασταλτικό 
αποτέλεσμα της αποξήρανσης και η εμπλοκή αόρατων αντικειμέ-
νων με τα αίτια κάποιων ασθενειών, ήταν γνωστά ή αποτελούσαν 
συμπέρασμα από τα παλαιά χρόνια. Προτού περάσουμε σε μία 
πιο επίσημη επιστημονική περίοδο της ιστορίας, είναι απαραίτητο 
να αναφέρουμε μία αξιοσημείωτη ποσοτικοποίηση της χημικής 
συντήρησης, η οποία εξεδόθη το 1775 από τον Joseph Pringle. 
Ο Pringle ζητούσε να αξιολογήσει την συντήρηση αλατίζοντας, 
και προσέθεσε κομμάτια άπαχου κρέατος σε γυάλινα δοχεία τα 
οποία περιείχαν διαλύματα διαφορετικών αλάτων· αυτά επώασε 
και αιτιολόγησε το τελικό του συμπέρασμα με την παρουσία ή την 
απουσία της οσμής. Θεωρούσε πρότυπο «αλάτι» του, το θαλασσι-
νό αλάτι και εξέφρασε τα αποτελέσματα υπο όρους της σχετικής 
απόδοσης σε σύγκριση με το θαλασσινό αλάτι · παραδείγματος 
χάρην είχε μία κλίμακα του 4 υπο αυτή την μέθοδο. Ο Rideal και 
ο Walker, 153 χρόνια αργότερα, κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν 
μία παρεμφερή μέθοδο για να μετρήσουν την δραστηριότητα 
των φαινολικών απολυμαντικών έναντι της Salmonella typhi · 
το πρότυπό τους ήταν η φαινόλη. 

Παρόλο που η έννοια των βακτηριακών ασθενειών και της 
φθοράς δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη πριν τον 19ο αιώνα, δια-
δικασίες διατήρησης φαγητού και ποτού χρησιμοποιούνταν από 
αρχαιοτάτων χρόνων. Μόνο πιο πρόσφατα, και πιο συγκεκρι-
μένα το 1960, εκτιμήθηκε η σημασία των μικροοργανισμών στα 
φαρμακευτικά προϊόντα και εισήχθησαν στις αρχές διατήρησης 
των φαρμάκων. 

Χημική απολύμανση
Καθώς η επιστήμη της χημείας εξελισσόταν, νεότερα και καθα-
ρότερα χημικά απολυμαντικά άρχισαν να χρησιμοποιούνται. Ο 
χλωριούχος υδράργυρος, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί από τον 
Μεσαίωνα και πιθανότατα είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά από Άρα-
βες φυσικούς, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται ως κάλυμμα πληγών/
τραυμάτων. Το 1798, φτιάχτηκε για πρώτη φορά η λευκαντική 
σκόνη και ένα παρασκεύασμα αυτής χρησιμοποιήθηκε από τον 
Alcock το 1827 ως αποσμητικό και απολυμαντικό. Ο Lefèvre εισή-
γαγε το χλωριούχο νερό το 1843, και το 1839, ο Davies είχε προ-
τείνει το ιώδιο ως κάλυμμα πληγών /τραυμάτων. Ο Semmelweis 
χρησιμοποίησε το χλωριούχο νερό στο έργο του για τον παιδικό 

πυρετό ο οποίος εμφανιζόταν στο μαιευτικό τμήμα του Γενικού 
Νοσοκομείου της Βιέννης, όπου κατόρθωσε μία εντυπωσιακή 
μείωση της συχνότητας εμφάνισης της λοίμωξης, επιμένοντας 
όλοι όσοι παρευρίσκονταν στην γέννα, να πλένουν τα χέρια τους 
αρχικά σε χλωριούχο νερό και αργότερα (το 1847) σε χλωριούχο 
ασβέστιο. 

Το κάρβουνο και η λιθανθρακόπισσα χρησιμοποιούνταν ως 
καλύμματα πληγών/τραυμάτων στις αρχές του 19ου αιώνα, και 
σε ένα γράμμα του στον Lancet, ο Smith περιέγραψε την χρή-
ση κριεζότου (Gr. kreas flesh, solter savior) (σάρκα, σωτήρας) 
ως κάλυμα πληγών / τραυμάτων. Το 1850, ο Le Beuf, Γάλλος 
φαρμακοποιός, παρασκεύασε ένα εκχύλισμα λιθανθρακόπισσας 
χρησιμοποιώντας φυσική σαπωνίνη φλοιού quillaia ως διαλυτικό 
παράγοντα. Ο Le Beuf ζήτησε από έναν γνωστό χειρούργο, τον 
Jules Lemair, να αξιολογήσει το προϊόν του. Αποδείχθηκε εξαι-
ρετικά αποτελεσματικό. Ο Küchenmeister ήταν εκείνος ο οποίος 
χρησιμοποίησε διάλυμα καθαρής φαινόλης ως κάλυμμα πληγών/
τραυμάτων το 1860 και ο Joseph Lister επίσης χρησιμοποίησε 
την φαινόλη στις σπουδαίες έρευνές του στην αντισηπτική χει-
ρουργική κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1860. Είναι επίσης 
ενδιαφέρον να αναφερθεί πως ένας αριθμός χημικών χρησιμοποι-
είτο ως συντηρητικό ξύλου. Η ξύλινη πίσσα είχε χρησιμοποιηθεί 
κατα την δεκαετία του 1700 για να διατηρηθούν τα ξύλα των 
πλοίων και ο χλωριούχος υδράργυρος είχε χρησιμοποιηθεί για 
τον ίδιο σκοπό το 1705. Ο θειικός χαλκός εισήχθη το 1767 και ο 
χλωριούχος ψευδάργυρος το 1815. Πολλά από αυτά τα προϊόντα 
χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα.

Επιστρέφοντας στην αξιολόγηση, το 1875, ο Bucholtz προσδι-
όρισε αυτό που είναι σήμερα γνωστό ως η ελάχιστη ανασταλτική 
συγκέντρωση φαινόλης, κριεζότου, βενζοϊκού και σαλικυλικού 
οξέως ενάντια στα βακτήρια. Ο Robert Koch έκανε μετρήσεις 
της ανασταλτικής ισχύος του χλωριούχου υδραργύρου ενάντια 
σε σπόρους άνθρακα, όμως υπερεκτίμησε τα προϊόντα, καθώς 
απέτυχε να εξουδετερώσει την ουσία που μεταφερόταν στις δοκι-
μές. Αυτό επισημάνθηκε από τον Geppert, ο οποίος το 1889, χρη-
σιμοποίησε θειούχο αμμώνιο ως παράγοντα εξουδετέρωσης του 
χλωριούχου υδραργύρου και απέκτησε πολύ πιο ρεαλιστικές αξίες 
για τις αντιμικροβιακές δυνάμεις του χλωριούχου υδραργύρου. 

Θα καταστεί προφανές πως παράλληλα με αυτές τις πρώι-
μες μελέτες, μία σημαντική καινοτομία πέρασε · αυτό σημαίνει 
την επιστημονική ταυτοποίηση ενός μικροβιακού είδους με μία 
συγκεκριμένη ασθένεια. Ο έπαινος για αυτό θα πρέπει να απο-
δοθεί σε έναν Ιταλό, τον Agostino Bassi, έναν δικηγόρο από το 
Lodi (μία μικρή πόλη κοντά στο Μιλάνο). Παρόλο που δεν ήταν 
επιστήμονας ή φυσικός, διενήργησε απαιτητικά επιστημονικά 
πειράματα για να εξισώσει μία ασθένεια των μεταξοσκωλήκων με 
ένα μύκητα. Ο Bassi ταυτοποίησε την πανώλη και τη χολέρα ως 
μικροβιακής προέλευσης και πειραματίστηκε επίσης με την θερ-
μότητα και τις χημικές ουσίες ως αντιμικροβιακούς παράγοντες. 
Το έργο του αναμενόταν να είχε την απήχηση των σπουδαίων 
έργων των ονομάτων Pasteur και Koch στην ενοχοποίηση των 
μικροβίων για ορισμένες ασθένειες, αλλά επειδή είχε εκδοθεί 
τοπικά, στην πόλη Lodi και στην Ιταλία, δεν βρήκε την θέση που 
αξίζει σε πολλά βιβλία.

Δυο ακόμη χημικά απολυμαντικά που εξακολουθούν να χρη-
σιμοποιούνται μέχρι σήμερα ανακαλύφθηκαν στο παρελθόν. Το 
υπεροξείδιο του υδρογόνου εξετάστηκε για πρώτη φορά από τον 
Traugott to 1893, και ο Dakin έκανε λόγο για τις ενώσεις που 
απελευθερώνουν χλώριο το 1915. Οι ενώσεις του τεταρτοταγούς 
αμμωνίου πρωτοεμφανίστηκαν από τον Jacobs το 1916. 

Το 1897, οι Kronig και Paul, μαζί με την αναγνωρισμένη βο-
ήθεια του Ιάπωνα φυσικοχημικού Ikeda, εισήγαγαν την επιστήμη 
της δυναμικής απολύμανσης, και η πρωτοποριακή τους δημο-
σίευση [3], αποτέλεσε την αφορμή για αμέτρητες μελέτες πάνω 
στο θέμα οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα. 
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Κεφάλαιο 1 Ιστορική αναδρομή

Από τότε έχουν εισαχθεί άλλα χημικά μικροβιοκτόνα, τα 
οποία σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως στην νοσοκομειακή 
πρακτική – όπως είναι η χλωροεξιδίνη, ένα σημαντικό κατιο-
νικό μικροβιοκτόνο, η δραστηριότητα του οποίου περιγράφηκε 
το 1958 [4].

Πιο πρόσφατα, η καλύτερη κατανόηση των εννοιών της υγι-
εινής αποτέλεσε τη βάση για μια εκρηκτική αύξηση του αριθμού 
των προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες. Συγκεκριμένα, 
ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου έχουν αναπτυχθεί με τροποποι-
ημένη την χημική τους σύνθεση και βελτιωμένη την δραστικότητα 
τους. Οι ενώσεις υπεροξυγόνου κερδίζουν δημοτικότητα λόγω της 
καλής in vitro δραστηριότητάς τους (συμπεριλαμβανομένης της 
δράσης έναντι των σπορίων) και μηχανισμοί για την παρασκευή 
ενώσεων που απελευθερώνουν υποχλωριώδες οξύ υιοθετούνται 
επίσης ευρέως στον κλάδο της υγείας, της κτηνιατρικής και της 
βιομηχανίας τροφίμων. Αυτή η αύξηση των προϊόντων που περι-
έχουν μικροβιοκτόνα έχει επίσης προκαλέσει μεγάλη ανησυχία 
σχετικά με την ακατάλληλη χρήση των χημικών απολυμαντικών, 
την πιθανή εμφάνιση μικροβιακής αντοχής σε αυτά τα μικροβι-
οκτόνα και την πιθανή διασταυρούμενη αντίδραση στα αντιβι-
οτικά. Μεταξύ των μικροβιοκτόνων που έχουν ευρέως μελετηθεί 
είναι η χλωροεξιδίνη και η τρικλοζάνη. Η διφαινολική τρικλοζάνη 
είναι μοναδική, υπό την έννοια ότι έχει αποδειχθεί ότι σε χαμηλή 
συγκέντρωση αναστέλλει εκλεκτικά την πρωτεΐνη μεταφοράς της 
ενολικής αναγωγάσης, η οποία είναι επίσης στόχος της αντιβιο-
τικής χημειοθεραπεία σε ορισμένους μικροοργανισμούς.

Αποστείρωση
Είναι γνωστό ότι η θερμότητα είναι μια μέθοδος καθαρισμού και 
εξυγίανσης επί αιώνες. Το 1832, ο William Henry, ένας γιατρός 
από το Μάντσεστερ, μελέτησε την επίδραση της θερμότητας σε 
μολυσμένα υλικά, όπως ρούχα ασθενών από τύφο και οστρακιά. 
Τοποθέτησε τα υλικά σε ένα δοχείο υπό πίεση και συνειδητο-
ποίησε ότι θα μπορούσε να επιτύχει θερμοκρασίες υψηλότερες 
των 100° C χρησιμοποιώντας ένα δοχείο που θα σφράγιζε και θα 
είχε εγκατεστημένη μια βαλβίδα ασφαλείας. Ανακάλυψε ότι τα 
ενδύματα που είχαν υποστεί αυτή την διαδικασία θα μπορούσαν 
να φορεθούν από άλλα άτομα χωρίς να μεταδώσουν την νόσο. 
Ο Luis Pasteur χρησιμοποίησε επίσης ένα δοχείο υπό πίεση με 
βαλβίδα ασφαλείας για αποστείρωση. 

Η αποστείρωση με διήθηση έχει παρατηρηθεί από πολύ 
νωρίς. Τα ακάθαρτα νερά που στράγγιζαν από λιμνούλες και 
διείσδυαν στο χώμα ή σε χαλίκια, μερικές φορές παρατηρείτο 
ότι ανέβλυζαν σε χαμηλότερα επίπεδα του εδάφους καθαρό και 
πόσιμο νερό, και με βάσει αυτό κατασκευάστηκαν φίλτρα που 
περιείχαν βότσαλα. Αργότερα, κατασκευάστηκαν σωλήνες από 
μη εμφιαλωμένη πορσελάνη ή από συμπιεσμένη γη διατόμων, τα 
οποία ονομάζονταν Chamberland ή Berkefeld φίλτρα και έκανα 
την εμφάνισή τους (το 1884 και 1891, αντίστοιχα). 

Αν και ήταν γνωστό ότι το ηλιακό φως βοηθούσε την επού-
λωση των πληγών και τον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου, ο 
Downes και ο Blunt το 1887 ήταν εκείνοι που πρώτη διεξήγαγαν 
πειράματα για να μελετήσουν την επίδραση του φωτός στα βα-
κτήρια και σε άλλους οργανισμούς. Χρησιμοποιώντας το Bacillus 
subtilis ως οργανισμό δοκιμής, ο Ward, το 1892, προσπάθησε να 
διερευνήσει τη σχέση μεταξύ του μήκους κύματος του φωτός και 
της αντιμικροβιακής του δράσης και βρήκε ότι το μπλε φως ήταν 
πιο ενεργό από το κόκκινο.

Το 1903, χρησιμοποιώντας ένα συνεχές βολταϊκό ρεύμα, οι 
Barnard και Morgan απέδειξαν ότι το μέγιστο βακτηριοκτόνο 
αποτέλεσμα παρατηρούνταν στην περιοχή των 226-328 nm, δη-
λαδή, στο υπεριώδες φως. Το υπεριώδες φως είναι πλέον σήμερα 
ένας ευρέως διαδεδομένος παράγοντας απολύμανσης του νερού 
και του αέρα.

Στα τέλη του 19ου αιώνα διεξήχθησαν πολλές πρωτοπορι-
ακές εργασίες στον τομέα της υποατομικής φυσικής. Το 1895, ο 
Γερμανός φυσικός Rontgen ανακάλυψε τις ακτίνες Χ και 3 χρόνια 
αργότερα ο Rieder ανακάλυψε πως αυτές οι ακτίνες είναι επι-
βλαβείς για τα κοινά παθογόνα. Οι ακτίνες Χ με μήκος κύματος 
μεταξύ 10-10 και 10-11 εκπέμπονται από το 60Co και τώρα χρησι-
μοποιούνται εκτεταμένα σε διαδικασίες αποστείρωσης.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας έρευνας στα τέλη του 19ου αι-
ώνα ήταν αυτός της φυσικής ραδιενέργειας. Το 1879, ο Becquerel 
διαπίστωσε ότι, αν άφηνε ενώσεις ουρανίου κοντά σε μια φωτο-
γραφική πλάκα, αυτή θα θόλωνε. Υπέθεσε ότι υπήρχε παραγωγή 
ακτινοβολίας, η οποία αργότερα ονομάστηκε Becquerel ακτι-
νοβολία. Το 1899, ο Rutherford, απέδειξε πως όταν η εκπομπή 
γινόταν σε μαγνητικό πεδίο, εκπέμπονταν τρεις τύποι ακτινο-
βολίας (α,β, και γ). Οι ακτίνες γ αποδείχτηκε ότι είχαν της ίδιας 
τάξης μήκος κύματος με τις ακτίνες Χ. Οι ακτίνες-β βρέθηκαν 
πως ήταν ηλεκτρόνια και οι ακτίνες- α ήταν πυρήνες ηλίου. Οι 
ακτινοβολίες αυτές αποδείχθηκαν πως είναι αντιμικροβιακές από 
τον Mink το 1896 και από τους Pancinotti και Porchelli 2 χρόνια 
αργότερα. Τα ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητας που παράγονται 
από τους επιταχυντές ηλεκτρονίων χρησιμοποιούνται τώρα στις 
διαδικασίες αποστείρωσης.

Έτσι, μέσα σε 3 χρόνια από την ανακάλυψη των ακτίνων Χ 
και της φυσικής ακτινοβολίας, είχε ερευνηθεί και δημοσιευθεί η 
επίδραση τους στην ανάπτυξη και την επιβίωση των μικροορ-
γανισμών. Και οι δυο βρέθηκαν να είναι θανατηφόρες. Το 1993 
αποδείχθηκε πως το υπεριώδες φως είναι το θανατηφόρο συ-
στατικό του ηλιακού φωτός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη πτυχή της 
αποστείρωσης βλέπε Hugo [5].

Η αποστείρωση μπορεί επίσης να επιτευχθεί με χημικές με-
θόδους, αν και η χρήση τους για το σκοπό αυτό δεν διασφαλίζει 
την ίδια ποιότητα με την αποστείρωση με θερμότητα ή ακτινο-
βολία. Ο όρος «chcmosterilizer» (χημειοαποστειρωτικά) χρησι-
μοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Borick το 1968. Σήμερα 
έχει αντικατασταθεί από τον όρο «χημικά αποστειρωτικά», που 
χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά ι σε εκείνα τα χημικά που 
χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο για την αποστείρωση επανα-
χρησιμοποιούμενων ιατρικών συσκευών. Μεταξύ των πρώτων 
χρησιμοποιημένων χημικών αποστειρωτικών υλικών ήταν η φορ-
μαλδεΰδη και το οξείδιο του αιθυλενίου. Μια άλλη αλδεΰδη, η 
γλουταραλδεΰδη, είχε χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό για σχε-
δόν 40 χρόνια [6]. Ενώσεις όπως το υπεροξικό οξύ, το διοξείδιο 
του χλωρίου και η ορθο-φθαλαλδεΰδη (OPA) έχουν παρουσιαστεί 
ως υποκατάστατα της δι-αλδεΰδης και έχουν υιοθετηθεί ευρέως 
για την απολύμανση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων με οπτική ίνα.

Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η επιστήμη της αποστεί-
ρωσης και της απολύμανσης ακολούθησε μια πιο ομαλή πορεία 
εξέλιξης, με αποκορύφωμα τις νέες τεχνολογίες όπως η απο-
στείρωση με ακτινοβολία και η αποστείρωση με πλάσμα αερίου. 
Ωστόσο δεν υπάρχει μέθοδος που να είναι αλάνθαστη με συνέ-
πεια την εμφάνιση ανθρώπινου σφάλματος. Συνεπώς ανεξάρτη-
τα από το ποια τεχνολογία χρησιμοποιείται, όλο το προσωπικό 
που εργάζεται στον τομέα της αποστείρωσης θα πρέπει να είναι 
σε εγρήγορση και να διατηρεί μια κριτική προσέγγιση καθώς 
η αξιολόγηση των μεθόδων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
διαδικασίας. 

Μελλοντική ανάπτυξη των μικροβιοκτόνων
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για όσους εμπλέκονται με 
την χρήση των μικροβιοκτόνων. Τα τελευταία 50 χρόνια, οι γνώ-
σεις μας για μικροβιοκτόνα έχουν αυξηθεί, αλλά και οι ανησυχίες 
μας για την εκτεταμένη χρήση τους σε νοσοκομειακό και οικιακό 
περιβάλλον. Ένα ενθαρρυντικό σημάδι είναι η εμφανής προθυ-



6

Τμήμα 1 Αρχές

προσδίδει συγκεκριμένες βιολογικές ιδιότητες στο μόριο, επι-
τρέποντάς του να παρεμβαίνει στην οξειδωτική φωσφορυλίωση. 
Αυτό έχει αποδειχθεί ότι οφείλεται στην ικανότητα των νιτρο-
φαινολών να δρουν ως παράγοντες αποσύνδεσης. Μελέτες[7] 
έδειξαν ότι η νιτροομάδα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απο-
σύνδεση, καθώς η αιθυλοφαινόλη είναι παράγοντας αποσύνδε-
σης. Οι νιτροφαινόλες έχουν πλέον αντικατασταθεί σε μεγάλο 
βαθμό ως χημικά φυτοπροστασίας, ενώ κάποια στιγμή ήταν στη 
μόδα, αν και η 4-νιτροφαινόλη εξακολουθεί να χρησιμοποιείται 
ως συντηρητικό στη βιομηχανία δέρματος.
4. Στη σειρά δισφαινόλης, η δραστικότητα ευρίσκεται με έναν 
άμεσο δεσμό μεταξύ των δύο ομάδων C6H5 ή αν διαχωρίζονται με 
–CH2-, -S- ή -Ο-. Εάν μια ομάδα -CO-, -SO- ή -CH (OH) - διαχω-
ρίζει τις φαινυλομάδες, η δραστικότητα είναι χαμηλή. Επιπροσθέ-
τως, η μέγιστη δραστικότητα βρίσκεται με την ομάδα υδροξυλίου 
στη θέση 2,2’ της δισφαινόλης. Η αλογονίωση των δισφαινολών 
προσδίδει επιπλέον μικροβιοκτόνο δράση.

Χημεία των φαινολών
Η μητρική ένωση φαινόλης C6H5OH (Σχήμα 2.1) είναι ένα λευκό 
κρυσταλλικό στερεό (σημείο τήξεως 39-40 ° C) το οποίο καθίστα-
ται ροζ και τελικά μαύρο σε μακροχρόνια βάση. Είναι διαλυτό 
στο νερό 1:13 και είναι ασθενές οξύ, pKa 10. Η βιολογική της 
δραστικότητα βρίσκεται στο μη διασπασμένο μόριο. Η φαινόλη 
είναι αποτελεσματική τόσο έναντι Gram θετικών όσο και αρνητι-
κών κατά Gram φυτικών βακτηρίων, αλλά είναι αποτελεσματική 
μόνο αργά ενάντια στα βακτηριακά σπόρια και τα οξεάντοχα 
βακτήρια.

Οι φαινόλες είναι το πρότυπο αναφοράς για τις δοκιμές 
Rideal-Walker (RW) και Chick-Martin για αξιολογήσεις απολυμα-
ντικών. Βρίσκουν σήμερα περιορισμένη εφαρμογή στην ιατρική, 
αλλά χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά σε προϊόντα όπως οι 
κόλλες ζώων. Παρόλο που προέρχονται πρωταρχικά από λιθαν-
θρακόπισσα, αποκτώνται σήμερα κυρίως με συνθετικές μεθόδους, 
οι οποίες περιλαμβάνουν την υδρόλυση του χλωροβενζολίου της 
αλληλεπίδρασης υψηλής θερμοκρασίας του βενζολοσουλφονικού 
οξέος και των αλκαλίων.

Τρόπος δράσης
Σε χαμηλές συγκεντρώσεις, οι φαινόλες αλληλεπιδρούν με τα 
βακτηριακά ένζυμα που απαιτούνται για τη σύνθεση κυτταρικού 
τοιχώματος, με αποτέλεσμα την κυτταρική λύση. Οι υψηλές συ-
γκεντρώσεις φαινολών προκαλούν γενική πήξη του κυτταροπλά-
σματος και δρουν ως γενικά πρωτοπλασμικά δηλητήρια. Επιπλέ-
ον, οι φαινόλες μπορούν να επηρεάσουν την κυτταροπλασματική 
μεμβράνη [8,9] με αποτέλεσμα τη διαρροή των ιόντων καλίου 
πρώτα, και μετά της κυτοσόλης. Το εξαχλωροφαίνιο βρέθηκε ότι 
έχει επιπρόσθετη δραστικότητα ως αναστολέας της αλυσίδας 
μεταφοράς ηλεκτρονίων, αναστέλλοντας έτσι τις μεταβολικές 
δραστηριότητες σε βακτήρια [10].

Πηγές φαινολών: η βιομηχανία λιθανθρακόπισσας
Οι περισσότερες από τις φαινόλες που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή απολυμαντικών είναι ένα υποπροϊόν της καταστρε-
πτικής απόσταξης άνθρακα. Ο άνθρακας θερμαίνεται απουσία 
αέρα και τα πτητικά προϊόντα, ένα εκ των οποίων είναι η πίσσα, 
συμπυκνώνονται. Η πίσσα κλασματοποιείται για να δώσει μια 
ομάδα προϊόντων που περιλαμβάνουν φαινόλες (ονομάζονται 
οξέα πίσσας), οργανικές βάσεις και ουδέτερα προϊόντα, όπως 
αλκυλ ναφθαλένια, τα οποία είναι γνωστά στη βιομηχανία ως 
ουδέτερα έλαια.

Οι κρεζόλες αποτελούνται από ένα μείγμα 2-, 3- και 4-κρε-
ζόλης. Οι «ξυλενόλες» αποτελούνται από τις έξι ισομερείς διμε-
θυλοφαινόλες συν αιθυλο-φαινόλες. Το συνδυασμένο κλάσμα, 

κρεσόλες και ξυλενόλες, είναι επίσης διαθέσιμο ως εμπορικό προ-
ϊόν γνωστό ως κρεζολικό οξύ. Τα υψηλού σημείου ζέσεως οξέα 
πίσσας αποτελούνται από ανώτερα αλκυλικά ομόλογα φαινολών: 
για παράδειγμα οι διαιθυλοφαινόλες, οι τετραμεθυλοφαινόλες 
και οι μεθυλ-αιθυλοφαινόλες, μαζί με τις μεθυλοϊνδανόλες, τις 
ναφθόλες και τις μεθυλο-ρεσορκινόλες, οι οποίες είναι γνωστές 
ως διϋδρικές. Μπορεί να υπάρχουν ίχνη 2-φαινυλοφαινόλης. Τα 
χημικά συστατικά ορισμένων φαινολικών συστατικών παρουσι-
άζονται στο σχήμα 2.1.

Ιδιότητες των φαινολικών κλασμάτων
Η μετάβαση από φαινόλη (σημείο βρασμού (b.p.) 182 ° C) στις 
φαινόλες υψηλότερου σημείου ζέσεως (b.p. έως 310 ° C) συνο-
δεύεται από μια καλά καθορισμένη διαβάθμιση στις ιδιότητες, 
ως εξής: μειώνεται η υδατοδιαλυτότητα, μειώνεται ο τραυματι-
σμός του ιστού, αυξάνεται η βακτηριοκτόνος δράση, αυξάνεται 
η απενεργοποίηση με οργανική ύλη. Εν τούτοις, ο λόγος δραστι-
κότητας έναντι αρνητικού κατά Gram προς δραστικότητα έναντι 
Gram-θετικών οργανισμών παραμένει σχετικά σταθερός, αν και 
στην περίπτωση των ψευδομονάδων, η δραστικότητα τείνει να 
μειώνεται με τη μείωση της υδατοδιαλυτότητας (Πίνακας 2.1).

Σχηματισμός απολυμαντικών λιθανθρακόπισσας
Από τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται ότι η προοδευτική αύ-
ξηση των επιθυμητών βιολογικών ιδιοτήτων των φαινολών λι-
θανθρακόπισσας με αυξημένο σημείο βρασμού συνοδεύεται από 
μείωση της υδατοδιαλυτότητας. Αυτό παρουσιάζει προβλήματα 
διαμόρφωσης και μέρος της ιστορίας της εξέλιξης των σημερινών 
προϊόντων βρίσκεται στην εξέλιξη των συσκευών διαμόρφωσης.

Σύγχρονη σειρά διαλυμένων και  
γαλακτωματοποιημένων φαινολικών απολυμαντικών
Τα μαύρα υγρά είναι βασικά κλάσματα λιθανθρακόπισσας που 
διαλυτοποιούνται με σαπούνια. Τα λευκά υγρά παρασκευάζονται 
με γαλακτωματοποίηση κλασμάτων πίσσας. Η σύνθεση τους όσον 
αφορά την περιεκτικότητα σε φαινόλη φαίνεται στο σχήμα 2.1. 
Ο όρος «διαυγές διαλυτό υγρό» χρησιμοποιείται επίσης για να 
περιγράψει τα διαλυτοποιημένα προϊόντα Lysol και Sudol.

Κρεσόλη και διάλυμα σαπουνιού Βρετανική Φαρμακοποιία 
(BP) 1963 (Lysol)
Αποτελείται από κρεσόλη (ένα μείγμα από 2-, 3- και 4-κρεζόλες) 
διαλυτοποιημένο με ένα σαπούνι παρασκευασμένο από έλαιο 
λιναρόσπορου και υδροξείδιο καλίου. Σχηματίζει ένα διαυγές 
διάλυμα με την αραίωση και είναι ένα απολυμαντικό ευρέος φά-

Πίνακας 2.1. Συντελεστές της φαινόλης στα προϊόντα λιθανθρακόπισσας 
ενάντια Salmonella typhi και Staphylococcus aureus.

Προϊόν και σ.τ. εύρος Συντελεστής φαινόλης Υδατο- 
διαλυτότητα 
(g/100ml)S. typhi S. aureus

Φαινόλες (182°C) 1 1 6.6

Κρεσόλες (190-203eC) 2.5 2.0 2.0

4-Αιθυλοφαινόλη (195°C) 6 6 Μικρή

Ξυλενόλες (210-230°C) 5 4.5 Μικρή

Υψηλού σημείου ζέσεως οξέα 
πίσσας (230—270oC) 40 25 Αδιάλυτο

Υψηλού σημείου ζέσεως οξέα 
πίσσας (250-275oC)

60 40 Αδιάλυτο

Σ.τ., σημείο τήξης
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Κεφάλαιο  2 Τύποι μικροβιοκτόνων και μικροβιοστατικών παραγόντων

Σχήμα 2.1 Φαινόλες, Κρεσόλες,  
Ξυλενόλες και αιθυλοφαινόλες και  
Υψηλού σημείου ζέσεως οξέα πίσσας

σματος που δρα κατά των βλαστικών βακτηρίων, των μυκοβα-
κτηρίων, των μυκήτων και των ιών [11]. Τα περισσότερα φυτικά 
παθογόνα, συμπεριλαμβανομένων των μυκοβακτηρίων, θανατώ-
νονται σε 15 λεπτά με αραιώσεις Lysol που κυμαίνονται από 0,3% 
έως 0,6%. Οι βακτηριακοί σπόροι είναι πολύ πιο ανθεκτικοί και 
υπάρχουν αναφορές για τους σπόρους του Bacillus subtilis που 
επιβιώνουν σε 2% Lysol για σχεδόν 3 ημέρες. Ακόμη μεγαλύτερη 
αντοχή παρατηρήθηκε μεταξύ των σπόρων του κλωστριδίου. Η 
λυσόλη εξακολουθεί να διατηρεί τη διαβρωτική φύση που σχετί-
ζεται με τις φαινόλες και πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. 
Τόσο η μέθοδος παρασκευής όσο και η φύση του σαπουνιού που 
χρησιμοποιήθηκε έχουν βρεθεί ότι επηρεάζουν τις μικροβιοκτό-
νες ιδιότητες του προϊόντος [12]. RW συντελεστές (βρετανικό 
πρότυπο (BS) 541: 1985) είναι της τάξεως του 2.

Μαύρα υγρά
Αυτά αποτελούνται από ένα διαλυτοποιημένο κλάσμα ακατέργα-
στης φαινόλης που παρασκευάζεται από οξέα πίσσας, με περιοχή 
βρασμού 250-310 ° C (Σχήμα 2.1). Οι παράγοντες διαλυτοποίησης 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των μαύρων υγρών 
εμπορίου περιλαμβάνουν σαπούνια που παρασκευάζονται από 
την αλληλεπίδραση υδροξειδίου του νατρίου με ρητίνες (που πε-
ριέχουν ρητινικά οξέα) και με το θειικό και σουλφονικό μίγμα 
που παρασκευάζεται με θέρμανση καστορέλαιου με θειικό οξύ 
(ονομάζεται σουλφονωμένο καστορέλαιο ή Turkey red oil).

Πρόσθετη σταθερότητα αποδίδεται από την παρουσία υδρο-
γονανθράκων ουδέτερων ελαίων λιθανθρακόπισσας. Ο πραγμα-
τικός μηχανισμός με τον οποίο σταθεροποιούν τα μαύρα υγρά 
δεν έχει διασαφηνιστεί επαρκώς. Εντούτοις, αποτρέπουν την 
κρυστάλλωση της ναφθαλίνης που υπάρχει στο κλάσμα των 
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Παράγωγα του υδροξυδιφαινυλαιθέρα
Η τρικλοσάνη, 2,4,4’-τριχλωρο-2’-υδροξυδιφαινυλαιθέρα (Ir-
gasan, που επανεγγράφεται στο Ciba Specialty Chemicals, Βασι-
λεία, Ελβετία) είναι ελάχιστα διαλυτό στο νερό (10mg / l) αλλά 
είναι διαλυτό σε διαλύματα αραιών αλκαλίων και οργανικών δι-
αλύτες. Η δραστικότητα του δεν υπονομεύεται από σαπούνια, 
τα περισσότερα επιφανειοδραστικά, οργανικούς διαλύτες, οξέα 
ή αλκάλια. Ωστόσο, οι αιθοξυλιωμένοι επιφανειοδραστικοί πα-
ράγοντες όπως το πολυσορβικό 80 (Tween-80) παγιδεύουν την 
τρικλοσάνη εντός των μικκυλίων, αποτρέποντας έτσι την δράση 
του [45]. Η τρικλοσάνη είναι γενικά βακτηριοστατική έναντι ευ-
ρέως φάσματος θετικών κατά Gram και Gram αρνητικών βακτη-
ριδίων και επίσης επιδεικνύει κάποια μυκητοστατική δράση. Η 
τρικλοσάνη έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Γενικά, είναι 
περισσότερο δραστικό έναντι των θετικών κατά Gram βακτη-
ριδίων σε σχέση με τα Gram-αρνητικά βακτήρια, ιδιαίτερα την 
Pseudomonas spp. Είναι δραστικό έναντι κάποιων μυκήτων, του 
Plasmodium falciparum και του Toxoplasma gondii αν και οι βα-
κτηριακοί σπόροι δεν επηρεάζονται [46]. Εξουδετερώνει τους 
σταφυλόκοκκους σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 0,1 έως 
0,3 μg / ml. Παραδόξως, ένας αριθμός στελεχών Ε. Coli εξουδετε-
ρώνεται σε παρόμοια κλίμακα συγκεντρώσεων. Τα περισσότερα 
στελέχη του P. aeruginosa απαιτούν συγκεντρώσεις που κυμαί-
νονται από 100 έως 1000 μg / ml για εξουδετέρωση. Αναστέλλει 
την ανάπτυξη αρκετών ειδών μούχλας σε συγκεντρώσεις από 1 
έως 30 μg / ml.

Η τρικλοσάνη απαντάται ευρέως σε ένα ευρύ φάσμα προ-
ϊόντων προσωπικής φροντίδας όπως σαπούνια χεριών, αφρό-
λουτρα, φαρμακευτικά σαπούνια, αποσμητικά και σφουγγάρια. 
Χρησιμοποιείται επίσης στις οδοντόκρεμες και έχει προταθεί ότι 
καταπολεμά την πλάκα[44]. Είναι ιδανική για αυτές τις εφαρμο-
γές καθώς έχει χαμηλή τοξικότητα και ερεθιστικότητα και είναι 
ουσιώδης για το δέρμα [45]. Πιο πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί 
σε μια σειρά άλλων εφαρμογών όπως η ενσωμάτωση σε πλα-
στικά και υφάσματα για να προσδώσει μικροβιοκτόνο δράση. 
Αυτό, και η σχέση μεταξύ των ανθεκτικών σε τρικλοσάνη βα-
κτηρίων και της αντοχής στα αντιβιοτικά, οδήγησε σε ανησυχίες 
σχετικά με τη χρήση του [47-49]. Ωστόσο, με τη σωστή χρήση 
αυτού του μικροβιοκτόνου, δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις που 
να υποδηλώνουν ότι θα υπάρξει πολλαπλασιασμός βακτηρίων 
ανθεκτικών στα αντιβιοτικά [50]. Ορισμένες αναφορές έδειξαν 
ότι η ανασταλτική δραστικότητα της τρικλοσάνης προκύπτει από 
την παρεμπόδιση της σύνθεσης λιπιδίων με συγκεκριμένη ανα-
στολή μιας εξαρτώμενης απο NADH πρωτεΐνης που είναι φορέας 
ενοϋλ-ακύλιου (ACP) αναγωγάσης, ή αλλιώς Fabl [46,51]. Βάσει 
αυτού του τρόπου δράσης, τα μόρια που βασίζονται σε τρικλο-
σάνη θεωρούνται δυνητικά υποψήφια για νέα αντικαρκινικά και 
ανθελονοσιακά φάρμακα [46, 52, 53].

Παράγωγα διφαινυλοσουλφιδίου
Το Fenticlor 2,2’-διυδροξυ-5,5’-διχλωροδιφαινυλοσουλφίδιο εί-
ναι λευκή σκόνη διαλυτή στο νερό στα 30 μg / ml, αλλά είναι 
πολύ πιο διαλυτή σε οργανικούς διαλύτες και έλαια. Δείχνει με-
γαλύτερη δραστικότητα κατά Gram θετικών οργανισμών και ένα 
«χάσμα ψευδομονάδας». Τυπικές ανασταλτικές συγκεντρώσεις 
(μg / ml) είναι: S. aureus, 2; Ε. coli, 100; και P. aeruginosa, 1000. 
Τυπικές ανασταλτικές συγκεντρώσεις (μg / ml) για μερικούς μύ-
κητες είναι: Candida spp., 12; Epidermophyton interdigitale, 0,4; 
και Trichophyton granulosum, 0,4. Το Fenticlor έχει βρει κύρια 
εφαρμογή στη θεραπεία δερματοφυτικών καταστάσεων. Ωστόσο, 
μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση και ως εκ τούτου η 
χρήση του ως συντηρητικό είναι περιορισμένη [5]. Η χαμηλή υδα-
τοδιαλυτότητα και το στενό φάσμα είναι περαιτέρω μειονεκτή-
ματα, αλλά έχει δυνατότητες ως μυκητοκτόνο. Ο τρόπος δράσης 
του έχει περιγραφεί από τους Hugo και Bloomfield [54-56] και τον 

Bloomfield [57]. Το χλωριωμένο ανάλογο του fenticlor, 2,2-διυ-
δροξυ-3,4,6,3 ‘, 4,6’-εξαχλωροδιφαινυλοσουλφιδίου ή 2,2’-θειο-
δις (3,4,6-τριχλωροφαινόλης) είναι σχεδόν αδιάλυτο σε νερό . Σε 
μια δοκιμή πεδίου, αποδείχθηκε ότι είναι ένας αποτελεσματικός 
αναστολέας της μικροβιακής ανάπτυξης στα γαλακτώματα κο-
πής-πετρελαίου. Μια διεξοδική μελέτη των αντιμυκητιασικών 
ιδιοτήτων των υδροξυδιφαινυλ-σουλφιδίων έγινε από τους Pflege 
και συνεργάτες[58].

Οργανικά και ανόργανα οξέα:  
εστέρες και άλατα
Μια μεγάλη οικογένεια οργανικών οξέων (Σχήμα 2.5), τόσο αρω-
ματικών όσο και αλειφατικών, και ένα ή δύο ανόργανα οξέα έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως συντηρητικά, ειδικά στη βιομηχανία τροφί-
μων. Μερικά, για παράδειγμα το βενζοϊκό οξύ, χρησιμοποιούνται 
επίσης για τη συντήρηση φαρμακευτικών προϊόντων. Άλλα (σαλι-
κυλλικά, ενδεκυλενικά και βενζοϊκά οξέα) έχουν χρησιμοποιηθεί, 
κατάλληλα διαμορφωμένα, για την τοπική θεραπεία μολύνσεων 
του δέρματος από μύκητες.

Το ξύδι, που περιέχει οξικό οξύ (αιθανοϊκό οξύ), έχει βρεθεί 
ότι λειτουργεί ως συντηρητικό. Χρησιμοποιήθηκε επίσης σε επι-
δέσμους για τραύματα. Αυτή η εφαρμογή έχει ανανεωθεί με τη 
χρήση αραιών διαλυμάτων οξικού οξέος σε επίδεσμους τραυμά-
των όπου έχουν εμφανισθεί μολύνσεις από ψευδομονάδα.

Τα υδροχλωρικό και θειικά οξέα είναι δύο ανόργανα οξέα που 
μερικές φορές χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική απολύμανση. 
Το υδροχλωρικό οξύ σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι σποροκτόνο 
και έχει χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση δερμάτων και δέρ-
ματος μολυσμένων με σπόρους άνθρακα. Το θειικό οξύ, ακόμη ����������
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Σχήμα 2.5 Οργανικά οξέα και εστέρες.
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Κεφάλαιο  2 Τύποι μικροβιοκτόνων και μικροβιοστατικών παραγόντων

και σε υψηλές συγκεντρώσεις, δεν είναι σποριοκτόνο, αλλά σε 
ορισμένες χώρες χρησιμοποιείται, συνήθως σε συνδυασμό με 
φαινόλη, για την απολύμανση των δαπέδων, των κιβωτίων τρο-
φοδοσίας και των κοιλοτήτων.

Το κιτρικό οξύ είναι εγκεκριμένο απολυμαντικό έναντι του 
ιού του αφθώδους πυρετού. Φαίνεται επίσης, λόγω των χηλικών 
ιδιοτήτων του, να αυξάνει τη διαπερατότητα της εξωτερικής μεμ-
βράνης Gram-αρνητικών βακτηριδίων [59] όταν χρησιμοποιείται 
σε αλκαλικό pH. Το μηλικό οξύ και το γλυκονικό οξύ, αλλά όχι το 
τρυγικό οξύ, μπορούν επίσης να δράσουν ως διαπερατοποιητές 
σε αλκαλικό pH [59].

Χημεία οργανικών και ανόργανων οξέων
Εάν ένα οξύ αντιπροσωπεύεται από το σύμβολο ΑΗ, τότε ο ιονι-
σμός του θα αντιπροσωπεύεται από το Α-Η+. Ο πλήρης ιονισμός, 
όπως φαίνεται στα υδατικά διαλύματα ανόργανων οξέων, όπως 
το υδροχλώριο (όπου AH = CIH), δεν βρίσκεται στα ασθενέστερα 
οργανικά οξέα και τα διαλύματά τους θα περιέχουν τρία συστα-
τικά: Α-, Η+ και ΑΗ. Η αναλογία της συγκέντρωσης αυτών των 
τριών συστατικών ονομάζεται σταθερά ιονισμού αυτού του οξέος 
Ka και Ka = A- x H+ /AH. Κατ’ αναλογία με τη μαθηματική συσκευή 

που χρησιμοποιείται για τον ορισμό της κλίμακας pH, εάν ληφθεί 
ο αρνητικός λογάριθμος του Ka, λαμβάνεται ένας αριθμός που κυ-
μαίνεται από περίπου 0 έως περίπου 14, ονομάζεται pka. Μερικές 
τυπικές τιμές pka, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2.

Ένας έλεγχος της εξίσωσης που ορίζει το Ka, δείχνει ότι ο 
λόγος Α- / ΑΗ πρέπει να εξαρτάται από το pΗ του διαλύματος 
στο οποίο διαλύεται και οι Henderson και Hasselbalch απέδωσαν 
μια σχέση μεταξύ αυτού του λόγου και pΗ ως εξής:

Log (A-/AH) = pH - pKa

Ένας έλεγχος του τύπου θα δείξει επίσης ότι σε τιμή pΗ ίση με το 
pKa, το προϊόν είναι ιονισμένο κατά 50%. Αυτά τα δεδομένα επι-
τρέπουν την εκτίμηση της επίδρασης του pΗ στην τοξικότητα των 
οργανικών οξέων. Συνήθως έχει βρεθεί ότι παρατηρείται έντονη 
τοξική επίδραση μόνο όταν οι συνθήκες του pΗ εξασφαλίζουν 
την παρουσία του μη ιονισμένου μοριακού τύπου ΑΗ. Καθώς 
το pH αυξάνεται, η συγκέντρωση του ΑΗ μειώνεται και η το-
ξικότητα του συστήματος πέφτει. αυτό μπορεί να φαίνεται από 
υψηλότερο MIC, μεγαλύτερο χρόνο θανάτου ή υψηλότερο μέσο 
χρόνο επιβίωσης, ανάλογα με το κριτήριο της τοξικότητας (δηλ. 
της μικροβιοκτόνου δράσης) που επιλέχθηκε.

Μια επιθεώρηση του Σχήματος 2.6 θα έδειχνε ότι το ΗΑ είναι 
πιο τοξικό από το Α-. Ωστόσο, ένα μεταβαλλόμενο pH μπορεί 
να μεταβάλει την ενδογενή τοξικότητα του περιβάλλοντος. Αυτό 
οφείλεται μόνο στο Η+, τον ιονισμό της κυτταρικής επιφάνειας, 
τη δραστηριότητα μεταφοράς και μεταβολισμού των ενζύμων και 
τον βαθμό ιονισμού της κυτταρικής επιφάνειας και κατά συνέπεια 
της ροφήσεως των ιοντικών ειδών στο κύτταρο.

Οι προβλέψεις για την συντηρητική ικανότητα των οξέων 
σε ένα pΗ καθίστανται άνευ σημασίας όταν προστίθεται ένα 
τέτοιο συντηρητικό χωρίς περαιτέρω εξέταση σε ένα σκεύασμα με 
υψηλότερο pΗ. Το pΚa του συντηρητικού οξέος πρέπει πάντοτε 
να εξακριβώνεται και κάθε μετατόπιση pΗ κατά 1,5 μονάδα ή 
περισσότερο προς την αλκαλική πλευρά μπορεί να προκαλέ-
σει προοδευτική απώλεια δραστικότητας αρκετά επαρκή για να 
ακυρώσει την αρχικά καθορισμένη απόδοση. Ότι το pΗ τροπο-
ποιεί το μικροβιοκτόνο αποτέλεσμα του βενζοϊκού οξέος είναι 

Πίνακας 2.2 pKa τιμές οξέων και εστέρων που χρησιμοποιούνται ως μικροβι-
οκτόνοι παράγοντες

Οξέα ή εστέρες pKa

Οξικό (αιθανολικό) οξύ 4,7

Προπιονικό (προπανοϊκό οξύ) 4,8

Σορβικό οξύ (2,4-εξαδιενοϊκό οξύ) 4,8

Γαλακτικό οξύ 3,8

Βενζοϊκό οξύ 4,2

Σαλικυλικό οξύ 3,0

Δεϋδροοξικό οξύ 5,4

Θειώδες οξύ 1,8, 6,9

Μεθυλο-p-υδροξυβενζοϊκό οξύ 8,5

Προπυλο-p-υδροξυβενζοϊκό οξύ 8,1
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Σχήμα 2.6 Ένα γενικευμένο διάγραμμα της 
επίδρασης του pH στον ιονισμό και στη μικροβι-
οκτόνο δράση ενός οξέος (ΗΑ) pka 4,1. Α- είναι το 
ανιόν του οξέος.
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Τμήμα 1 Αρχές

Η αντοχή μπορεί να αποκτηθεί με συνεχόμενη υποκαλλιέργεια 
και οι ανθεκτικοί οργανισμοί εμφανίζουν επίσης κάποια αντίστα-
ση στην προπαμιδίνη. Οι Russell και Furr [138, 139] διαπίστω-
σαν ότι τα Gram-αρνητικά βακτήρια παρουσιάζουν ένα φραγμό 
διαπερατότητας στην ισαιθειονική διβρωμοπροπαμιδίνη και τα 
στελέχη MRSA μπορεί να είναι ανθεκτικά στη διαμιδίνη. Η δρα-
στικότητα της μειώνεται σε όξινα περιβάλλοντα και παρουσία 
αίματος και σκόνης. Συνήθως εφαρμόζεται ως γαλάκτωμα κρέμας 
ελαίου σε νερό που περιέχει 0,15% ισεθειονικό άλας. Λεπτομερέ-
στερες ανασκοπήσεις αυτής της ομάδας ενώσεων μπορούν να 
βρεθούν στους Fleurette και συνεργάτες[140]. 

Διγουανίδια
Διάφορα διγουανίδια παρουσιάζουν μικροβιοκτόνο δράση, συ-
μπεριλαμβανομένης της χλωρεξιδίνης, της αλεξιδίνης και πολυ-
μερικών μορφών.

Τρόπος δράσης
Διάφοροι τρόποι δράσης έχουν βρεθεί για διαφορετική ένωση 
διγουανιδίων όπως περιγράφεται παρακάτω:

Χλωρεξιδίνη
Η χλωροεξιδίνη (Σχήμα 2.8α) είναι μια ομάδα Ν1, Ν5-υποκατεστη-
μένων διγουανιδίων που προέκυψε από εκτεταμένες συνθετικές 
και διαγνωστικές μελέτες. Διατίθεται ως διυδροχλωρικό, διοξικό 
και γλυκονικό. Στους 20 ° C οι διαλυτότητες του διυδροχλωρικού 
και διοξεικού είναι 0,06 και 1,9% β / ο, αντιστοίχως. Το γλυκο-
νικό είναι ελεύθερα διαλυτό. Η χλωροεξιδίνη και τα άλατά της 
εμφανίζονται ως λευκές ή ελαφρώς κρεμ-χρωματισμένες σκόνες 
και είναι διαθέσιμες σε έναν αριθμό φαρμακευτικών σκευασμά-
των. Χρησιμοποιείται ευρέως σε συνδυασμό με βρωμιούχο κε-
τυλοτριμεθυλαμμώνιο ως τοπικό αντισηπτικό (Savlon, Novartis 
Consumer Health, Basle, Ελβετία).

Η χλωρεξιδίνη έχει ένα ευρύ φάσμα αντιβακτηριακής δράσης 
τόσο έναντι Gram-θετικών όσο και έναντι Gram-αρνητικών βα-
κτηριδίων. Ορισμένα βακτήρια, ιδιαίτερα τα στελέχη των Proteus 
και Providencia spp μπορεί να είναι πολύ ανθεκτικά στη διγου-
ανίδη [141,142]. Δεν είναι σποροκτόνο σε θερμοκρασίες περι-
βάλλοντος [26, 143-146). Η χλωρεξιδίνη δεν είναι θανατηφόρος 
για τους οξεάντοχους οργανισμούς, αν και παρουσιάζει υψηλό 
βαθμό βακτηριοστασίας [147-148] (Πίνακας 2.5). Εν τούτοις, είναι 
φυματιοκτόνος σε αιθανολικά διαλύματα και σποροκτόνος στους 
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Σχήμα 2.8 (a) Χλωροεξιδλινη, (b) Αλεξιδίνη και (c) Vantocil 1Β, 
ένα πολυμερικό διγουαδίνιο, όπου η μέση τιμή n είναι 5.5.

Πίνακας 2.5 Βακτηριοστατική δράση της χλωρεξιδίνης έναντι διαφόρων 
βακτηριακών ειδών.

Οργανισμός Συγκέντρωση της χλωρεξιδίνης (pg / ml) 
που είναι απαραίτητη για την αναστολή της 
ανάπτυξης

Streptococcus lactis 0,5

Streptococcus pyogenes 0,5
Streptococcus pneumoniae 1,0
Streptococcus faecalis 1,0
Staphylococcus aureus 1,0
Corynebacterium diphtheriae 1,0
Salmonella typhi 1 67
Salmonella pullorum 3,3
Salmonella dublin 3,3
Salmonella typhimurium 5,0
Proteus vulgaris 5,0
Pseudomonas aeruginosa (1) 50
Pseudomonas aeruginosa (2) 5,0
Pseudomonas aeruginosa (3) 12,5
Enterobacter aetogenes 10
Escherichia coli 10a

Vibrio cholerae 3,3
Bacillus subtilis 0,5
Clostridium welchii 10
Mycobacterium tuberculosis 0,5
Candida albicansb 5,0

Εμβόλιο: Ένας βρόγχος ζωμού καλλιέργειας 24 ώρων ανά 10 ml Difco μέσω καρδιοε-
γκεφαλικής έγχυσης. Επώαση: 24 ώρες στους 37°C.
a Πολύ υψηλότερη από την κανονική εγγραφή.
b Ζύμη

98-100 ° C. Εύρος για βακτηριοστατικές και βακτηριοκτόνες τιμές 
έναντι μιας ποικιλίας βακτηριακών ειδών παρουσιάζεται στους 
Πίνακες 2.5 και 2.6, αντίστοιχα.

Η δραστικότητα μειώνεται παρουσία ορού, αίματος, πύου 
και άλλων οργανικών ουσιών. Λόγω της κατιονικής φύσης της, 
η δραστικότητα της μειώνεται επίσης παρουσία σαπουνιών και 
άλλων ανιονικών ενώσεων. Η χλωρεξιδίνη παρουσιάζει τη με-
γαλύτερη μικροβιοκτόνο δράση σε pΗ 7 έως 8 όπου υπάρχει 
αποκλειστικά ως δι-κατιόντα. Αυτή η εξάρτηση από το ρΗ την 
καθιστά συμβατή με ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου (QACs), 
οι οποίες είναι περισσότερο αποτελεσματικές σε ουδέτερο και 
ελαφρώς αλκαλικό pΗ, όπως για παράδειγμα βρωμιούχο κετυλ-
τριμεθυλαμμώνιο (cetrimide) που χρησιμοποιείται ως τοπικός 

(α)

(β)

(γ)
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γουανιδίων [130]. Η χλωροεξιδίνη έχει χαμηλή από του στόματος 
τοξικότητα και μπορεί να χορηγηθεί για φαρμακευτική αγωγή στο 
λαιμό με τη μορφή παστίλιας. Πολλές λοιμώξεις έχουν αναφερθεί 
λόγω της χρήσης μολυσμένων διαλυμάτων χλωρεξιδίνης και οι 
πιο συνηθισμένοι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν ήταν οι 
Pseudomonas spp. [157].

Διεξοδικές έρευνες για την δράση και τις χρήσεις της έχουν 
δημοσιευθεί[145, 146, 166].

Αλεξιδίνη
Η αλεξιδίνη (Σχήμα 2.8b) είναι ένα δισβιγουανίδιο που έχει τελι-
κές ομάδες αιθυλεξυλίου διακριτές από τις τελικές ομάδες χλω-
ροφαινόλης που βρίσκονται στην χλωρεξιδίνη. Η αλεξιδίνη είναι 
σημαντικά πιο δραστική από την χλωρεξιδίνη στην πρόκληση 
διαρροής κυττάρων από την Ε. Coli και οι συγκεντρώσεις αλεξι-
δίνης (αλλά όχι χλωρεξιδίνης) πάνω από το MIC προκαλούν λύση 
στο κύτταρο[167, 168]. Η αλεξιδίνη έχει προταθεί για χρήση ως 
από του στόματος αντισηπτική ένωση και για την καταπολέμηση 
της πλάκας [169]. Έχει αμοιβαδοκτόνο δράση έναντι αρκετών 
παθογόνων Acanthamoeba spp. και χρησιμοποιείται σε διαλύμα-
τα απολύμανσης φακών επαφής [170, 171]. Σε αντίθεση με την 
χλωρεξιδίνη, τόσο η αλεξιδίνη όσο και η διγουανίδη πολυεξαμε-
θυλενίου (PHMB) προκαλούν διαχωρισμό λιπιδικής φάσης και 
σχηματισμό τομέων.

Πολυμερικά διγουανίδια
Ένα πολυμερές διγουανιδίου εξαμεθυλενίου (Σχήμα 2.8c), με μο-
ριακό βάρος περίπου 3000 (μέσος όρος βάρους), έχει βρεί ειδική 
χρήση ως καθαριστικός παράγοντα στη βιομηχανία τροφίμων. 
Οι ιδιότητές του έχουν περιγραφεί από τους Davies και συνεργά-
τες[172] με την εμπορική ονομασία Vantocil 1Β. Το PHMB είναι 
διαλυτό στο νερό και συνήθως παρέχεται ως υδατικό διάλυμα 
20%. Αναστέλλει την ανάπτυξη των περισσότερων βακτηρίων 
μεταξύ 5 και 25 μg / ml, αλλά απαιτούνται 100 μg / ml για την 
αναστολή του P. aeruginosa ενώ το Pseudomonas vulgaris απαιτεί 
250 μg / ml. Είναι λιγότερο δραστικό ενάντια στους μύκητες. για 
παράδειγμα το Cladosporium resinae, το οποίο έχει ενοχοποιηθεί 
ως οργανισμός αλλοίωσης σε φαρμακευτικά προϊόντα, απαιτεί 
1250 μg / ml για την πρόληψη της ανάπτυξης.

Το PHMB πιστεύεται ότι αποκτά πρόσβαση σε Gram-αρ-
νητικά βακτήρια με μηχανισμό αυτοπροβολής μέσω της μετα-
τόπισης κατιόντων από, κυρίως, λιποπολυσακχαρίτες πυρήνα 
στην εξωτερική μεμβράνη [173]. Η μικροβιοκτόνος δράση του 
PHMB αυξάνεται με το αυξανόμενο μήκος του πολυμερούς [174]. 
Είναι ένας μεμβρανικώς δραστικός παράγοντας [175-178], προ-
καλώντας διαχωρισμό φάσης φωσφολιπιδίων [179]. Ακολουθεί 
πλήρης απώλεια της λειτουργίας της μεμβράνης, με καθίζηση 
ενδοκυτταρικών συστατικών που οδηγεί σε βακτηριοκτόνο δρά-
ση. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι το PHMB έχει αλληλεπιδράσεις 
ευρέος φάσματος με νουκλεϊνικά οξέα, υποδηλώνοντας αυτό ως 
μερική αιτία της αντιμικροβιοκτόνου δραστικότητας [180, 181].

Λόγω των υπολειμματικών θετικών φορτίων στο πολυμερές, 
το ΡΗΒΜ καθιζάνει από υδατικά διαλύματα με ανιονικές ενώσεις, 
οι οποίες περιλαμβάνουν σάπωνες και απορρυπαντικά με βάση 
αλκυλοθειικά. Καθιζάνει επίσης από συστατικά απορρυπαντικών, 
όπως το εξαμεταφωσφορικό νάτριο, και σε ένα έντονα αλκαλικό 
περιβάλλον.

Το PHMB χρησιμοποιείται ως γενικός αποστειρωτικός παράγο-
ντας στη βιομηχανία τροφίμων, με την προϋπόθεση ότι οι επιφάνει-
ες στις οποίες εφαρμόζεται είναι απαλλαγμένες από αποφρακτικά 
υπολείμματα, μια αυστηρότητα που εφαρμόζεται σε όλες τις δια-
δικασίες απολύμανσης. Επειδή δεν είναι ένας επιφανειοδραστικός 
παράγοντας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία ζυθοποιίας, 
καθώς δεν επηρεάζει την κατακράτηση σε ζύθους και μπύρες. Έχει 

Πίνακας 2.6 Βακτηριοκτόνος δράση της χλωρεξιδίνης έναντι διαφόρων 
βακτηριακών ειδών.

Οργανισμός Συγκέντρωση χλωρεξιδίνης (pg/ml)

Για  
θανάτωση 
του 99% 

Για  
θανάτωση  
του 99.9% 

Για  
θανάτωση  
του 99.99% 

Staphylococcus aureus 8 14 25

Streptococcus pyogenes - - 50

Escherichia coli 6.25 10 20

Pseudomonas aeruginosa 25 33 60

Salmonella typhi 5 - 8

Εμβόλιο: 105 σε απεσταγμένο νερό. Χρόνος επαφής: 10 λεπτά σε θερμοκρασία 
δωματίου.
Ουδετεροποιητής: μέσο κρόκο αυγού.

μικροβιοκτόνος παράγοντας επί του δέρματος και των βλεννο-
γόνων μεμβρανών (π.χ. Savlon). Δεδομένου ότι η χλωρεξιδίνη έχει 
κατιονική φύση, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η δραστικότητά της 
να μειώνεται με ανιονικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
σαπουνιού, λόγω του σχηματισμού αδιάλυτων αλάτων. Ανιόντα 
όπως δισανθρακικά, βορικά, ανθρακικά, χλωριούχα, κιτρικά, φω-
σφορικά και σκληρά νερό μπορούν να εξουδετερώνουν εν μέρει 
ή εξ ολοκλήρου το φορτίο και συνεπώς τη δραστικότητα. Υπό το 
φως των ανωτέρω, οι χρήστες παρασκευασμάτων χλωρεξιδίνης 
συνιστάται να χρησιμοποιούν απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό 
για την αραίωση.

Η κύρια χρήση της είναι στην ιατρική και κτηνιατρική αντιση-
ψία [149]. Ένα αλκοολικό διάλυμα είναι ένα πολύ αποτελεσματικό 
απολυμαντικό δέρματος [150, 151], στην πλύση με καταιόνηση 
της ουροδόχου κύστης και στη μαιευτική και τη γυναικολογία. Εί-
ναι ένα από τα συνιστώμενα βακτηριοκτόνα για να συμπεριλαμ-
βάνεται σε οφθαλμικές σταγόνες και χρησιμοποιείται ευρέως σε 
διαλύματα φακών επαφής [152]. Στην κτηνιατρική, η χλωρεξιδίνη 
εκπληρώνει τη βασική λειτουργία της εφαρμογής ενός απολυμα-
ντικού θηλών των θηλυκών μετά το άρμεγμα και μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως σαν αντισηπτικό σε τραύματα. Η χλωρεξιδίνη 
χρησιμοποιείται επίσης ευρέως στον οδοντιατρικό τομέα λόγω 
του ευρέος φάσματος δράσης της και της χαμηλής τοξικότητας 
της [153-155]. Έχει επίσης μελετηθεί σε συνδυασμό με υποχλω-
ριώδες νάτριο ως ενδοδοντικό εμπότισμα[156]. Η χλωρεξιδίνη 
είναι ένας πολύ αποτελεσματικός αντιβακτηριακός παράγοντας 
ως αντισηπτικό, όπου μια συγκέντρωση 1: 2,000,000 εμποδίζει 
την ανάπτυξη του S. aureus και μια αραίωση 1: 50,000 εμποδίζει 
την ανάπτυξη του P. aeruginosa. Ωστόσο, μερικές αναφορές [157] 
που δείχνουν μόλυνση υδατικών διαλυμάτων χλωρεξιδίνης από 
ψευδομονάδα έχουν προωθήσει την ιδέα του να συμπεριλαμβά-
νονται μικρές ποσότητες αιθανόλης ή ισοπροπανόλης σε αυτά τα 
παρασκευάσματα. Η περιορισμένη αντιμυκητιασική δράση της 
χλωρεξιδίνης περιορίζει τη χρήση της ως γενικού συντηρητικού.

Ο τρόπος δράσης της έχει μελετηθεί από διάφορους επιστή-
μονες [158-163]. Η γλυκονική 14C-χλωροεξιδίνη απορροφάται 
πολύ γρήγορα από βακτηριακά [158] και μυκητιακά κύτταρα 
[164, 165]. Σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις, μέχρι 200 μg / ml, 
αναστέλλει τα ένζυμα της μεμβράνης και προάγει τη διαρροή κυτ-
ταρικών συστατικών, η οποία πιθανώς σχετίζεται με τη βακτηριο-
στασία. Καθώς η συγκέντρωση αυξάνει πάνω από αυτή την τιμή, 
τα κυτταροπλασματικά συστατικά συσσωματώνονται και έχουμε 
βακτηριοκτόνο αποτέλεσμα. Επιπλέον, οι υψηλές συγκεντρώσεις 
χλωρεξιδίνης αναστέλλουν την τριφωσφατάση της αδενοσίνης 
(ATPase) και καταστέλλουν τα δυναμικά της μεμβράνης, αν και 
αυτό δεν είναι η κύρια αιτία της θανατηφόρου επίδρασης των δι-
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Τμήμα 1 Αρχές

Αυτή η άποψη, ότι η δραστηριότητα της ταυρολίνης προκύ-
πτει από την απελευθέρωση της φορμαλδεΰδης, η οποία προσρο-
φάται από τα βακτηριακά κύτταρα, δεν είναι πλέον υποστηρίξιμη. 
Όταν η ταυρολίνη διαλύεται σε νερό, δημιουργείται μια ισορροπία 
(Σχήμα 2.13γ) για την απελευθέρωση δύο μορίων του μονομερούς 
(1,1-διοξοπερυδρο-1,2,4-θειαδιζίνη (GS 204)) και του παραγώγου 
καρβινολαμίνης. Η αντιβακτηριακή δράση της ταυρολίνης είναι 
σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη της ελεύθερης φορμαλδεΰδης 
[271] και οι Allwood και συνεργάτες κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι η δραστηριότητα της ταυρολίνης δεν οφειλόταν εξ ολοκλήρου 
σε βακτηριακή προσρόφηση ελεύθερης φορμαλδεΰδης, αλλά επί-
σης σε αντίδραση με μασκοφόρο (ή λανθάνουσα) φορμαλδευγή. 
Δεδομένου ότι το GS 204 έχει μόνο χαμηλή αντιβακτηριακή δρά-
ση, τότε η καρβινολαμίνη πρέπει προφανώς να διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο. Κλινικά, η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση ταυρολίνης 
έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί σημαντική μείωση της νοσηρότητας 
στην περιτονίτιδα [268].

Ένας τρίτος παράγοντας απελευθέρωσης φορμαλδεΰδης είναι 
η εξαμίνη (μεθεναμίνη). Η ίδια η εξαμίνη είναι ανενεργή, αλλά 
διασπάται με όξινη υδρόλυση για να απελευθερώσει φορμαλ-
δεΰδη. Έχει ανασκοπηθει από τους Allwood και Myers [271].

Χρήσεις φορμαλδεΰδης
Η φορμαλδεΰδη χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό τόσο σε υγρή 
όσο και σε αέρια κατάσταση. Φορμαλδεΰδη σε μορφή ατμού χρη-
σιμοποιείται στην απολύμανση σφραγισμένων χώρων. Ο ατμός 
μπορεί να παραχθεί όπως περιγράφεται παραπάνω ή εναλλακτι-
κά ίσος όγκος βιομηχανικών μεθυλιωμένων οινοπνευματωδών 
(IMS) μπορεί να προστεθεί σε φορμαλδεΰδη και το μίγμα να 
χρησιμοποιηθεί με ψεκασμό. Άλλες χρήσεις ατμών φορμαλδεΰ-
δης συνοψίστηκαν από τον Russell [272]. Αυτά περιλαμβάνουν 
τα εξής: ατμός χαμηλής θερμοκρασίας και ατμοί φορμαλδεΰδης 
(LTSF) για την απολύμανση / αποστείρωση των ιατρικών υλικών 
ευαίσθητων στη θερμότητα, για νοσοκομειακά κλινοσκεπάσμα-
τα και κουβέρτες και για τον υποκαπνισμό των ορνιθώνων, που 
έχουν μεγάλη σημασία στην υγιεινή του εκκολαπτηρίου [273].

Οι αερόβιοι σπόροι που εκτίθενται σε υγρή φορμαλδεΰδη 
μπορούν να αναζωογονηθούν με υποθανατηφόρα μετα-θερ-

μική επεξεργασία [274, 275]. Η αναζωογόνηση των σπόρων 
Geobacillus stearothermophilus που έχουν υποστεί επεξεργα-
σία με LTSF μπορεί επίσης να επιτευχθεί με τέτοια μέσα [276], 
γεγονός που δημιουργεί σημαντικές αμφιβολίες για την αποτε-
λεσματικότητα του LTSF ως πιθανή διαδικασία αποστείρωσης.

Η φορμαλδεΰδη σε υγρή μορφή έχει χρησιμοποιηθεί ως ιοκτό-
νος παράγοντας στην παραγωγή ορισμένων τύπων εμβολίων ιών, 
όπως εμβόλιο πολιομυελίτιδας (αδρανοποιημένο). Το διάλυμα 
φορμαλδεΰδης έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία των 
κονδυλωμάτων, ως αντισηπτικό διάλυμα στοματικής πλύσης, για 
την απολύμανση μεμβρανών στον εξοπλισμό αιμοκάθαρσης και 
ως συντηρητικό στα σαμπουάν μαλλιών. Οι παράγοντες απε-
λευθέρωσης φορμαλδεΰδης εξετάστηκαν στην προηγούμενη 
ενότητα. Η φορμαλδεΰδη και τα συμπυκνώματα φορμαλδεΰδης 
έχουν εξεταστεί σε βάθος από τους Rossmore και Sondossi [277].

Ορθο-φθαλαλδεϋδη
Χημεία της Ορθο-φθαλαλδεΰδης
Η Ορθο-φθαλαλδεϋδη (OPA) (Σχήμα 2.14) είναι μια αρωματική 
αλδεΰδη. Χρησιμοποιείται ως διάλυμα 0,55% 1,2-βενζολοδικαρ-
βοξαλδεΰδης. Το διάλυμα OPA είναι ένα διαυγές, ελαφρά μπλε 
υγρό με ρΗ 7,5 [194].

Αλληλεπιδράσεις της ορθο-φθαλαλδεϋδης
Η OPA έχει αποδειχθεί ότι αλληλεπιδρά με αμινοξέα, πρωτεΐνες 
και μικροοργανισμούς, αν και όχι τόσο αποτελεσματικά όσο η 
γλουταραλδεΰδη. Ωστόσο, η ΟΡΑ είναι λιπόφιλη, βοηθώντας την 
πρόσληψη μέσω των κυτταρικών τοιχωμάτων Gram-αρνητικών βα-
κτηριδίων και μυκοβακτηρίων, αντισταθμίζοντας την χαμηλότερη 
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Σχήμα 2.13 (a) νοξυθειολίνη, (b) ταυρολίνη και (c) υπο-
τιθέμενη ισορροπία της ταυρολίνης σε υδατικό διάλυμα.
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ικανότητα διασταυρούμενης σύνδεσης σε σύγκριση με τη γλουτα-
ραλδεϋδη [278]. Η μικροβιοκτόνος δράση της έχει αποδειχθεί ότι 
προκύπτει από μια ακολουθία συμβάντων: δέσμευση σε υποδοχείς 
μεμβράνης λόγω διασταυρούμενης σύνδεσης. μείωση των λειτουρ-
γιών της μεμβράνης, επιτρέποντας στο μικροβιοκτόνο να εισέλθει 
διαμέσου της διαπερατής μεμβράνης. και αλληλεπίδραση με εν-
δοκυτταρικά αντιδραστικά μόρια, όπως το RNA, υπονομεύοντας 
τον κύκλο ανάπτυξης των κυττάρων και, τελικά, με το DNA [279].

Τρόπος δράσης
Η OPA είναι απολυμαντικό υψηλού επιπέδου το οποίο έλαβε 
έγκριση από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμά-
κων (FDA) το 1999 [194]. Η OPA έχει αποδειχθεί ότι έχει ισχυ-
ρή βακτηριοκτόνο και ιοκτόνο δράση [256,257,280-284]. Είναι 
επίσης δραστική έναντι μυκοβακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων 
ανθεκτικών σε γλουταραλδεΰδη στελεχών [285]. Έχει αναφερθεί 
επίσης κάποια σποροκτόνος δράση για την ορθο-φθαλαλδεϋδη, 
αλλά η δραστικότητα είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με αυτή 
που παρατηρείται ενάντια σε φυτικά κύτταρα. Η επικάλυψη των 
σπόρων φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη 
μειωμένη δραστικότητα, αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας, 
καθώς η OPA φαίνεται να επιδεικνύει σποροκτόνο δράση πα-
ρεμποδίζοντας τη διαδικασία βλάστησης των σπόρων [285,286].

Χρήσεις της ορθο-φθαλαλδεϋδης
Η OPA έχει πολλά πιθανά πλεονεκτήματα έναντι της γλουταραλ-
δεΰδης [283, 287] όπως φαίνεται παρακάτω: Δεν ερεθίζει τα μάτια 
και τις ρινικές διόδους, Δεν απαιτεί ενεργοποίηση ή παρακολού-
θηση της έκθεσης. Έχει εξαιρετική σταθερότητα σε ευρύ φάσμα 
pΗ (pΗ 3 έως 9). Δεν συσσωματώνει αίμα και δεν σταθεροποιεί 
τους ιστούς σε επιφάνειες. Η οσμή της είναι ελάχιστα ανιχνεύ-
σιμη, και απαιτείται σύντομος χρόνος έκθεσης για την επίτευξη 
απολύμανσης υψηλού επιπέδου. Ωστόσο, προκαλεί χρώση σε πε-
ριβαλλοντικές επιφάνειες και ρούχα. Η OPA χρωματίζει γκρίζες 
τις πρωτεΐνες και έτσι χρωματίζει το δέρμα και τις βλεννογόνες 
μεμβράνες και συνεπώς απαιτείται πολύ προσεκτικός χειρισμός 
με προστατευτικά γάντια και απαιτείται άφθονη πλύση με νερό 
για τα εργαλεία που απολυμαίνονται με αυτό για να αποφευχθεί 
ο αποχρωματισμός του δέρματος του ασθενούς ή του στόματος.

Το διάλυμα OPA έχει εγκριθεί από την αμερικανική Υπηρεσία 
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για χρήση ως απολυμαντικό υψη-
λού επιπέδου για ενδοσκόπια (χειροκίνητα και σε αυτοματοποι-
ημένα συστήματα) και για επανεπεξεργασία ιατρικών συσκευών 
ευαίσθητων στη θερμότητα [248]. Έχει αποδειχθεί ότι είναι συμ-
βατό με όργανα κατασκευασμένα από διάφορα υλικά [283]. 100 
κύκλοι απολύμανσης υψηλού επιπέδου ενός ουρηθροσκόπιου με 
OPA δεν παρουσίασαν σημαντική δυσμενή επίδραση στη δομή 
ή τη λειτουργία του [288].

Τον Απρίλιο του 2004, ο κατασκευαστής της OPA (DSM 
Gist, Ολλανδία) δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με ασθενείς 
που εμφάνισαν αντίδραση αναφυλακτικού τύπου μετά από κυ-
στεοσκόπηση, όπου το κυστεοσκόπιο είχε επανεπεξεργαστεί με 
τη χρήση της OPA. Εικοσιτέσσερις περιπτώσεις από περίπου 1 
εκατομμύριο ουρολογικές επεμβάσεις που εκτελούνται χρησι-
μοποιώντας όργανα επανεπεξεργασμένα με χρήση OPA έχουν 
αναφέρει αντιδράσεις παρόμοιες με αναφυλαξία μετά από επα-
ναλαμβανόμενη κυστεοσκόπηση (συνήθως μετά από τέσσερις 
έως εννέα θεραπείες). Προτεινόμενα προληπτικά μέτρα περι-
λαμβάνουν την απομάκρυνση υπολειμμάτων ΟΡΑ με λεπτομερή 
έκπλυση και μη χρήση της OPA για επανεπεξεργασία οργάνων 
ουρολογίας που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενών οι 
οποίοι έχουν ιστορικό καρκίνου της ουροδόχου κύστης [194]. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί γλυκίνη (5g / l) για την εξου-
δετέρωση της OPA ώστε να είναι ασφαλής για απόρριψη μέσω 
του αποχετευτικού συστήματος [194].

Άλλες αλδεΰδες
Άλλες αλδεΰδες έχουν μελετηθεί, αλλά τα αποτελέσματα είναι 
αντιφατικά και έχουν επανεξεταστεί [289]. Το Sporocidin (που 
περιέχει 1,12% γλουταραλδεΰδη συν 1,93% φαινόλη / φαινικό) και 
το Aldahol III (που περιέχει 3,4% γλουταραλδεΰδη συν 26% ισο-
προπανόλη) εγκρίθηκε από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων 
και Φαρμάκων (FDA) το 2009 για αποστείρωση συσκευών και 
απολύμανση υψηλού επιπέδου [248]. Το Gigasept, που περιέχει 
βουταν-1,4-dial, διμεθοξυτετραϋδροφουράνιο και φορμαλδεΰδη 
και χρησιμοποιείται σε αραιώσεις 5% και 10% κατ’ όγκο, είναι 
σημαντικά λιγότερο δραστική [289]. Το Glyoxal (2%) είναι ασθε-
νώς σποροκτόνο και η βουτυραλδεΰδη δεν έχει δραστικότητα. 
Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες διαδικασίες 
για την απομάκρυνση της υπολειμματικής γλουταραλδεϋδης (και 
φαινόλης / φαινοϊκού, εάν υπάρχει) ή άλλων αλδεϋδών για τον 
προσδιορισμό των επιπέδων επιβίωσης. Οι ιδιότητες και οι χρή-
σεις διαφόρων αλδεϋδών έχουν αναθεωρηθεί από τους Bartoli 
και Dusseau [290].

Μικροβιοκτόνες χρωστικές
Υπάρχουν τρεις κύριες ομάδες χρωστικών που βρίσκουν εφαρ-
μογή ως μικροβιοκτόνοι παράγοντες: οι ακριδίνες, η ομάδα τρι-
φαινυλομεθανίου και οι κινόνες. Οι χρωστικές με αλογονωμένες 
φθορεσκεΐνες (υδροξυξανθίνη) έχουν επίσης αποδειχθεί ότι έχουν 
μικροβιοκτόνο δράση έναντι του 5. aureus [291, 292].

Ακριδίνες
Χημεία ακριδινών
Οι ακριδίνες (Σχήμα 2.15) είναι ετεροκυκλικές ενώσεις που έχουν 
αποδειχθεί ότι έχουν κάποια αξία ως μικροβιοκτόνοι παράγοντες. 
Η ίδια η ακριδίνη είναι ασθενώς βασική, αλλά δύο από τις πέ-
ντε πιθανές μονοαμινοακριδίνες είναι ισχυρές βάσεις και αυτές 
(3-αμινοακριδίνη και 9-αμινοακριδίνη) υπάρχουν ως υβρίδια δύο 
κανονικών τύπων. Αμφότερες αυτές οι μονοακριδίνες ιονίζονται 
καλά όπως το κατιόν σε pΗ 7,3 και αυτό έχει σημαντική επίδραση 
στη μικροβιοκτόνο δράση τους (Πίνακας 2.8). Περαιτέρω πληρο-
φορίες σχετικά με την χημεία των ακριδινών μπορούν να βρεθούν 
στην ολοκληρωμένη επισκόπηση του Wainright [293].

Τρόπος Δράσης
Οι ακριδίνες και τα παράγωγά τους είναι γνωστό ότι είναι ευρείς 
χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Έχουν αντιβακτηριακή, ανθελο-
νοσιακή και αντικαρκινική δράση [293-295]. Αυτές οι δραστηρι-
ότητες σχετίζονται με την υψηλή συγγένεια και αλληλεπίδραση 
των ακριδινών με το DNA. Η πολυκυκλική επίπεδη δομή των 
ακριδινών εισάγεται μεταξύ των ζευγών βάσεων της δομής ϋΝΑ. 
Αυτή η παρεμβολή επηρεάζει τις κύριες μεταβολικές διεργασίες. 
Επιπρόσθετα, ορισμένα παράγωγα της ακριδίνης έχουν αποδει-
χθεί ότι παρεμβαίνουν σε κρίσιμα ένζυμα όπως η τοποϊσομεράση 
και η τελομεράση και στοχεύουν διαδικασίες αντοχής πολλαπλών 
φαρμάκων [296, 297].

Οι ακριδίνες είναι σημαντικού ενδιαφέροντος διότι απει-
κονίζουν πόσο μικρές μεταβολές στη χημική δομή του μορίου 
προκαλούν σημαντικές αλλαγές στην αντιβακτηριακή δραστηρι-
ότητα. Ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας που διέπει 
αυτή τη δραστηριότητα είναι ο βαθμός ιονισμού, αν και αυτό 
πρέπει να είναι κατιονικής φύσης (Πίνακας 2.8). Τα παράγωγα 
ακριδίνης που σχηματίζουν ανιόντα ή αμφιτεριόνια είναι μόνο 
ελάχιστα αντιβακτηριακά σε σύγκριση με εκείνα που σχηματί-
ζουν κατιόντα.

Σε γενικές γραμμές, εάν ο βαθμός ιονισμού είναι μικρότερος 
από 33%, υπάρχει μόνο ασθενής αντιβακτηριακή δραστηριότητα, 
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μετάλλων. Επί του παρόντος, το clioquinol βρίσκεται υπό εκτε-
ταμένη διερεύνηση, όχι λόγω της αντιβακτηριακής δράσης του, 
αλλά λόγω της δραστηριότητάς του ως πιθανού αντικαρκινικού 
παράγοντα και θεραπευτικού παράγοντα για τη νόσο του Alz-
heimer. Αυτά τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την ικανότητά 
του να σχηματίζει σταθερά σύμπλοκα με διαφορετικά μέταλλα 
[379. 380].

Παράγωγα 4-αμινοκουιναλδινίου
Αυτά είναι QAC (βλ. Σχήμα 2.23), τα οποία επίσης εμπίπτουν 
στην ομάδα κινολίνης. Τα σημαντικότερα μέλη είναι το οξικό 
λαουρολίνιο και το χλωριούχο δεκουαλίνιο (bis-QAC). Και οι δύο 
ενώσεις έχουν αντιβακτηριακή δράση, ειδικά κατά Gram-θετικά 
βακτηρίων[381, 382], καθώς και σημαντική δραστικότητα έναντι 
πολλών ειδών ζυμών και μυκήτων [201, 383]. Το χλωριούχο δε-
κουαλίνιο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία κολπικών μολύνσεων 
και έχει αποδειχθεί ότι έχει ένα ευρύ φάσμα μικροβιοκτόνου δρά-
σης έναντι σχετικών οργανισμών [384]. Χρησιμοποιείται επίσης 
ως παστίλιες ή χρωστικές στη θεραπεία λοιμώξεων του στόματος 
και του λαιμού. Το λαουρολίνιο έχει χρησιμοποιηθεί ως προεγ-
χειρητικό απολυμαντικό για το δέρμα, παρόλο που ποτέ δεν υι-
οθετήθηκε ευρέως. Η δραστικότητα και των δύο παραγόντων 
μειώνεται με την παρουσία λεκιθίνης. Ο ορός μειώνει την απο-
τελεσματικότητα του λαουρολίνιου, αλλά όχι του δεκουαλίνιου.

Παράγωγα ισοκινολίνης
Το σημαντικότερο παράγωγο ισοκινολίνης είναι το χλωριούχο 
ηδακινίλιο (Σχήμα 2.22γ), ένα δις-τεταρτοταγές άλας. Αυτό έχει 
αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή δράση [201,381] και θεωρεί-
ται ως ένας από τους πιο δραστικούς αντιμυκητιακούς παράγο-
ντες QAC [201].
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Σχήμα 2.22 (α) Δομή κινολίνης και ισοκινολίνης, (β) 
Παράγωγα 8-υδροξικινολίνης με αντιμικροβιακές ιδιότητες, 
(γ) χλωριούχο ηδακινίλιο.

Σχήμα 2.23 Παράγωγα 4-αμινοκουιναλδινίου με αντιμικροβιακές ιδιότη-
τες.

Αλκοόλες
Διάφορες αλκοόλες έχουν αποδειχθεί ότι διαθέτουν μικροβιοκτό-
νες ιδιότητες. Γενικά, οι αλκοόλες έχουν ταχεία βακτηριοκτόνο 
δράση [385], συμπεριλαμβανομένων των οξεάντοχων βακίλων, 
αλλά δεν είναι σποροκτόνες. Έχουν χαμηλή δραστικότητα ενά-
ντια σε ορισμένους ιούς, αλλά έχουν ιοκτόνο δράση απέναντι 
σε άλλους. Οι χημικές τους δομές φαίνονται στο Σχήμα 2.24. Οι 
αλκοόλες,

Σύμφωνα με τη χημική δομή τους, διαιρούνται σε αλειφατικές 
αλκοόλες και αρωματικές αλκοόλες. Οι περισσότερες από τις 
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αλειφατικές αλκοόλες (αιθύλιο και ισοπροπύλιο) χρησιμοποι-
ούνται ευρέως ως αντισηπτικά και απολυμαντικά. Ωστόσο, ορι-
σμένες αλειφατικές αλκοόλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
συντηρητικά (χλωροβουτανόλη και βρωνόπολη). Οι αρωματικές 
αλκοόλες χρησιμοποιούνται κυρίως ως συντηρητικά (βενζυλική 
αλκοόλη, φαινυλαιθανόλη και φαινοξυ αιθανόλη). Οι αλειφατικές 
αλκοόλες έχουν καλή βακτηριοκτόνο δράση εναντίον φυτικών 
μορφών που περιλαμβάνουν το Mycobacterium spp. και καλή ιο-
κτόνο δράση, αλλά δεν έχουν σποροκτόνο δράση σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Η καλή μικροβιοκτόνος δράση και η πτητικό-
τητα των αλκοολών, τις καθιστούν ιδανικά αντισηπτικά για το 
δέρμα πριν από τις ενέσεις, τις χειρουργικές επεμβάσεις και την 
υγιεινή των χεριών σε κλινικές καταστάσεις. Αυτές οι ιδιότητες 
επίσης καθιστούν τις αλκοόλες ιδανικές απολυμαντικές ουσίες 
για τα δοχεία ανάμιξης, τις γραμμές πλήρωσης κ.λπ. τόσο σε 
βιομηχανίες τροφίμων όσο και σε φαρμακευτικές βιομηχανίες.

Τρόπος δράσης
Με βάση το γεγονός ότι η δραστικότητα των αλκοολών αυξάνε-
ται παρουσία νερού (καθώς τα μίγματα αλκοολών και νερού είναι 
περισσότερο μικροβιοκτόνα δραστικά από την απόλυτη αλκοό-
λη) και εφόσον η μετουσίωση πρωτεΐνης συμβαίνει ταχύτερα πα-
ρουσία ύδατος, πιστεύεται ότι οι αλκοόλες ενεργούν καταστρέ-
φοντας τις κυτταρικές μεμβράνες, μετουσιώνοντας τις βασικές 
μικροβιακές πρωτεΐνες και κατά συνέπεια παρεμβαίνοντας στο 
μεταβολισμό και οδηγώντας σε κυτταρική λύση [130]. Επιπλέον, 
μερικές αναφορές έδειξαν ότι οι αλκοόλες προκαλούν μετουσί-
ωση των αφυδρογενασών στην Ε. Coli και αύξηση του μήκους 
της φάσης υστέρησης του Enterobacter aerogenes, γεγονός που 
αποδίδεται στην αναστολή των μεταβολικών διεργασιών [130].

Αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη)
Η αιθανόλη είναι ταχέως θανατηφόρα για τα μη σπορογόνα 
βακτήρια και καταστρέφει τα μυκοβακτηρίδια [224], αλλά είναι 
αναποτελεσματική σε όλες τις συγκεντρώσεις έναντι των βακτη-
ριακών σπόρων [315]. Οι Setlow και συνεργάτες [386] έδειξαν 
ότι η μείωση της βιωσιμότητας των σπόρων Β. Subtilis μπορεί 
να επιτευχθεί με επεξεργασία με αιθανόλη στους 65 ° C. Ο προ-
τεινόμενος μηχανισμός δράσης αυτής της θανάτωσης είναι μια 
διακοπή του περιβλήματος διαπερατότητας των σπόρων. Η πα-
ρουσία ύδατος είναι απαραίτητη για τη δραστηριότητά της, αλλά 
οι συγκεντρώσεις κάτω του 30% έχουν μικρή ή καθόλου δράση. 
Η δραστικότητα, στην πραγματικότητα, πέφτει απότομα κάτω 
από το 50% [387].

Η αποτελεσματικότερη συγκέντρωση είναι περίπου 60-70% 
[388] για την αντισηψία του δέρματος, τα καθαρά όργανα και 

τις περιβαλλοντικές επιφάνειες. Ωστόσο, σε υψηλότερες συγκε-
ντρώσεις (περίπου 90%) είναι δραστική κατά των περισσότερων 
ιών, συμπεριλαμβανομένου του HIV. Διαλύματα ιωδίου ή χλω-
ρεξιδίνης σε 70% αλκοόλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
προεγχειρητική απολύμανση του δέρματος. Η αιθανόλη είναι η 
αλκοόλη επιλογής στα καλλυντικά προϊόντα λόγω της σχετι-
κής έλλειψης οσμής και ερεθιστικότητας [389]. Τα καθαριστικά 
χεριών με βάση αλκοόλες γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή. Η 
υγιεινή των χεριών έχει ιδιαίτερη σημασία στα επαγγέλματα της 
υγειονομικής περίθαλψης για την πρόληψη των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων που προκαλούνται από τη διασταυρούμενη μετάδοση 
μικροοργανισμών. Η συμμόρφωση σε ένα καθεστώς απολύμαν-
σης χεριών έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνεται με καθαριστικά που 
έχουν ως βάση αλκοόλη σε σύγκριση με το πλύσιμο των χεριών 
με σαπούνι και νερό[390]. Ωστόσο, θέμα συζήτησης αποτελεί το 
ότι ενώ κάποιες μελέτες δείχνουν πως τα καθαριστικά χεριών με 
βάση αλκοόλη είναι πιο αποτελεσματικά σε σχέση με την πλύση 
με αντισηπτικό σαπούνι και νερό[391,392], άλλοι ερευνητές ανα-
φέρουν ότι τέτοια προϊόντα είναι λιγότερο αποτελεσματικά[393].

Έχουν αναφερθεί μεταβλητά αποτελέσματα σχετικά με τις 
επιδράσεις της αιθανόλης στον HIV [394]. Τα αποτελέσματα 
αυτά, έδειξαν ότι η 70% αιθανόλη παρουσία 2,5% ορού παρήγαγε 
μείωση του τίτλου του ιού 3-log / ml μετά από περίοδο επαφής 
10 λεπτών, όπως προσδιορίζεται από δοκιμασία πλάκας ή ανο-
σοφθορισμού. Αντίθετα, με τη χρήση μίας μολυσματικής δοσο-
λογίας καλλιέργειας ιστού 50% (TCID50))), οι Resnick και συνερ-
γάτες[395] διαπίστωσαν ότι 70% αλκοόλη μετά από 1 λεπτό και 
παρουσία 50% πλάσματος απέδωσε μία μείωση 7-log σε TCID50 
/ ml, και πάλι σε δοκιμασία εναιωρήματος. Οι Van Bueren και 
συνεργάτες[396] περιγράφουν επίσης μια ταχεία αδρανοποίηση 
του HIV-1 σε εναιώρημα, ανεξάρτητα από το πρωτεϊνικό φορτίο. 
Ο ρυθμός αδρανοποίησης μειώθηκε όταν υπήρχαν υψηλά επίπεδα 
πρωτεΐνης όταν χρησιμοποιήθηκε ένα τεστ φορέα. Ένα αξιοση-
μείωτο χαρακτηριστικό των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν 
από τους van Bueren και συνεργάτες[396] ήταν η προσπάθεια που 
έγινε για να εξασφαλιστεί ότι η υπολειμματική αλκοόλη εξουδε-
τερώθηκε έτσι ώστε να αποτραπεί η τοξικότητα στη κυτταρική 
γραμμή που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση υπολειμματικού 
ενεργού ιϊκού φορτίου. Ο χωρίς έλυτρο ιός πολιομυελίτιδας είναι 
περισσότερο ανθεκτικός σε μικροβιοκτόνα γενικά από τον ιό του 
έρπη και η αιθανόλη δεν προκάλεσε απενεργοποίηση του ιού 
πολιομυελίτιδας σε δοκιμασία εναιωρήματος [397].

Μεθυλική αλκοόλη (μεθανόλη)
Η μεθυλική αλκοόλη έχει φτωχή βακτηριοκτόνο δράση και δεν 
είναι σποροκτόνος [315, 389). Επιπλέον, είναι δυνητικά τοξική 
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Σχήμα 2.24 Αλκοόλες.



50

Τμήμα 1 Αρχές

2. Σπάνια, κατά την απολύμανση κλινοστρωμνής και κλινοσκε-
πασμάτων νοσοκομείων, όταν χρησιμοποιούνται διαλύματα φορ-
μαλδεΰδης στην προτελευταία έκπλυση των κουβερτών στο το 
πλύσιμο για να δώσουν μια υπολειμματική βακτηριοκτόνο δράση 
λόγω της βραδείας εξέλιξης των ατμών φορμαλδεΰδης [551].
3. Στην τερματική απολύμανση των χώρων, αν και αυτή η πρα-
κτική θεωρείται πως έχει περιορισμένη αξία[552].
4. Ως υποκαπνιστικό σε ορνιθοτροφεία μετά το άδειασμα και 
πριν από την εισαγωγή νέων ζώων [273] και στο εκκολαπτήριο 
για την πρόληψη της βακτηριακής μόλυνσης των αυγών[553].
5. Κατά την απολύμανση βιολογικά ασφαλών ερμάριων.

Ωστόσο, πρόσφατα εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τη 
χρήση φορμαλδεΰδης και γλουταραλδεΰδης λόγω της συσχέτι-
σης τους με τη ρινική κυτταροτοξικότητα [554] και τη λευχαιμία 
[555, 556].

Οξείδιο του προπυλενίου
Το οξείδιο του προπυλενίου απαιτεί μόνο ήπια θέρμανση για να 
έρθει σε μορφή ατμού και έχει καλή διείσδυση υλικών (βλ. Πίνακα 
2.14). Υδρολύεται αργά παρουσία μόνο μικρής ποσότητας υγρα-
σίας για να δώσει μη τοξική προπυλενογλυκόλη και δεν χρειάζε-
ται να αφαιρεθεί από τα εκτεθειμένα υλικά. Η βακτηριοκτόνος 
δραστηριότητα μειώνεται με την αύξηση της σχετικής υγρασίας 
[557], αν και με τους αποξηραμένους οργανισμούς ισχύει το αντί-
στροφο. Το οξείδιο του προπυλενίου έχει αποδειχθεί ότι είναι κα-
τάλληλο για την επεξεργασία τροφών που βρίσκονται σε μορφή 
σκόνης ή νιφάδων[557].

Όζον
Το όζον, Ο3, είναι μια αλλοτροπική μορφή οξυγόνου. Έχει ισχυ-
ρές οξειδωτικές ιδιότητες, αναστέλλει την βακτηριακή ανάπτυξη 
[558] και είναι βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο και σποριοκτόνο, αν και 
οι σπόροι είναι 1015 φορές πιο ανθεκτικοί από τα μη σπορογόνα 
βακτήρια [559.560]. Επιπλέον, το όζον θεωρείται το αποτελεσμα-
τικότερο κυστοκτόνο πρωτοζώων [130]. Το όζον έχει εγκριθεί από 
τον αμερικανικό FDA ως εναλλακτικό του οξειδίου του αιθυλε-
νίου για αποστείρωση επαναχρησιμοποιήσιμου ιατρικού εξοπλι-
σμού [194]. Το αέριο όζον αντιδρά με τα αμινοξέα, το RNA και 
το DNA. Είναι ασταθής χημικά στο νερό, αλλά η δραστικότητα 
παραμένει λόγω της παραγωγής ελεύθερων ριζών, συμπεριλαμ-
βανομένου του HO.. Συνεργιστικές επιδράσεις έχουν αποδειχθεί 
με την ταυτόχρονη χρήση της υπερήχησης [561] και της υπερι-
ώδους ακτινοβολίας[562] και των αρνητικών ιόντων αέρα [563]. 
Το όζον χρησιμοποιείται για την επεξεργασία νερού σε μονάδες 

αιμοκάθαρσης ή στη βιομηχανία [564]. Επιπλέον, χρησιμοποιεί-
ται για την πλύση και απολύμανση φρούτων και λαχανικών με 
άθικτες επιφάνειες [565]. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το 
όζον έχει μεγάλες δυνατότητες στην οδοντιατρική [566]. Η χρήση 
του όζοντος για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας 
των τροφίμων έχει μελετηθεί από τους Kim και συνεργάτες [567] 
και Khadre και συνεργάτες [568]. Οι γεννήτριες όζοντος έχουν 
αποδειχθεί αποτελεσματικές στην απολύμανση επιφανειών και 
πεδίων στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης [569, 570].

Διοξείδιο του άνθρακα
Το διοξείδιο του άνθρακα στα αναψυκτικά αναστέλλει την ανά-
πτυξη διαφόρων τύπων βακτηρίων [571]. Η ανάπτυξη ψυχροά-
ντοχων βακτηρίων που παράγουν λάσπη εμποδίζεται σημαντικά 
από το αέριο CO2 στην ατμόσφαιρα [572].

Τρόπος δράσης
Για περισσότερες πληροφορίες, ο αναγνώστης παραπέμπεται στα 
σχόλια του Russell [272], Richards και συνεργάτες [546] και Rus-

Πίνακας 2.14 Ιδιότητες των ευρύτερα χρησιμοποιούμενων αέριων απολυμαντικών.

Αέρια 
απολυμαντικά

Μοριακό 
Βάρος

Σημείο 
βρασμού 
(*C)

Υδατοδιαλυ-
τότητα

Απολυμαντική 
συγκέντρωση 
(mg/l)

Απαιτήσεις σχετικής 
υγρασίας(%)

Διείσδυση 
υλικών

Μικροβιοκτόνος 
δράση a

Καλύτερη εφαρμογή ως 
αέριο απολυμαντικό

Οξείδιο του 
αιθυλενίου

44 10.4 Πλήρης 400-1000 Μη αποξηραμένο 30-50
Υψηλό φορτίο 60

Μέτρια Μέτρια Αποστείρωση πλαστι-
κών ιατρικών ειδών

Οξείδιο του 
προπυλενίου

58 34 Καλή 800-2000 Μη αποξηραμένο 30-60 Καλή Καλή Απολύμανση

Φορμαλδεΰδη 30 90 (φορμα-
λίνη)b

Καλή 3.10 75 Μικρή (απο-
στειρωτική 
επιφάνεια)

Άριστη Απολυμαντικό επιφανει-
ών για δωμάτια

Μεθυλοβρω-
μίδιο

95 4.6 Μικρή 3500 30-50 Άριστη Μικρή Απολύμανση

a Βασισμένο σε ισογραμμομοριακή σύγκριση.
b Η φορμαλίνη περιέχει φορμαλδεΰδη συν μεθανόλη.
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sell και Chopra [26]. Όπως σημειώθηκε παραπάνω (βλέπε επίσης 
Σχήματα 2.42 και 2.43), υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το οξείδιο 
του αιθυλενίου δρα λόγω των ιδιοτήτων αλκυλίωσης του. Αυτός 
ο αέριος παράγοντας αντιδρά με πρωτεΐνες και αμινοξέα και με 
γουανίνη νουκλεϊνικού οξέος (για να δώσει 7- (2’-υδροξυαιθυλ) 
γουανίνη), με την αλκυλίωση φωσφορικής γουανίνης να είναι 
πιθανώς υπεύθυνη για τη δραστικότητά της. Η φορμαλδεΰδη 
είναι μια εξαιρετικά δραστική χημική ουσία που αλληλεπιδρά με 
τις κυτταρικές πρωτεΐνες RNA και DNA.

Αέρια απολυμαντικά
Μια πρώιμη διαδικασία για την απολύμανση μέσω του αέρα ήταν 
η χρήση διοξειδίου του θείου, που λαμβάνεται με καύση θείου ή 
του χλωρίου για την απολύμανση με καπνό των νοσοκομειακών 
μονάδων. Ένα αποτελεσματικό αέριο απολυμαντικό θα πρέπει να 
μπορεί να διασκορπιστεί στον αέρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
η πλήρης και ταχεία ανάμειξη μολυσμένου αέρα και απολυμαντι-
κού. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διατηρείται μια αποτελεσματική 
συγκέντρωση στον αέρα και το απολυμαντικό πρέπει να είναι 
αποτελεσματικό και να δρα ταχύτατα έναντι των αερομεταφερό-
μενων μικροοργανισμών με διαφορετικές σχετικές υγρασίες. Σε 
αυτές τις μικροβιολογικές ιδιότητες πρέπει να προστεθεί η ιδιό-
τητα να μην είναι τοξικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς. Το πιο 
σημαντικό μέσο χρήσης των αέριων απολυμαντικών είναι η παρα-
γωγή αερολυμάτων. Τα αερολύματα αποτελούνται από μια πολύ 
λεπτή διασπαρμένη υγρή φάση σε μία φάση διασποράς αερίων 
(αέρος). Η θανατηφόρος δράση των αερολυμάτων πιστεύεται ότι 
οφείλεται στη συμπύκνωση του απολυμαντικού στο μικροβιακό 
κύτταρο. Επομένως, το απολυμαντικό πρέπει να νεφελοποιηθεί 
σε ένα λεπτό σπρέι για να του επιτρέψει να παραμείνει στον αέρα 
και έτσι να έρθει σε επαφή, με τυχαία σύγκρουση, με οποιονδή-
ποτε μικροοργανισμό υπάρχει στον αέρα. Η σχετική υγρασία έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στη δραστικότητα και σε χαμηλή υγρασία 
RH δεν υπάρχει επαρκής συμπύκνωση του απολυμαντικού στο 
μικροβιακό κύτταρο. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί που είναι σε 
μορφή σκόνης είναι λιγότερο ευαίσθητοι στα αέρια απολυμαντικά 
από εκείνους οι οποίοι περικλείονται σε σταγονίδια. Η βέλτιστη 
RH είναι συνήθως 40-70%. Στην πράξη, χημικά αερολύματα μπο-
ρούν να δημιουργηθούν με ψεκασμό υγρών χημικών ουσιών στον 
αέρα από έναν ψεκαστήρα. Τα στερεά μπορούν να εξατμιστούν 
με θερμότητα από μια θερμικά ελεγχόμενη θερμοστατική πλά-
κα ή να διαλυθούν σε ένα κατάλληλο στερεό και να ψεκαστούν. 
Διάφορα χημικά προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί για την απολύ-
μανση του αέρα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
1. Εξυλορεσορκινόλη: αυτή η φαινολική ουσία είναι δραστική 
έναντι ευρέος φάσματος βακτηρίων, αλλά όχι σπόρων, στον αέρα. 
Εξατμίζεται από θερμοστατική εστία και ο ατμός είναι άοσμος.
2. Γαλακτικό οξύ: αυτός είναι ένας αποτελεσματικός βακτη-
ριοκτόνος αέριος παράγοντας, αλλά ερεθίζει σε υψηλές συγκε-
ντρώσεις.
3. Προπυλενογλυκόλη: αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δια-
λύτης για τη διάλυση ενός στερεού απολυμαντικού πριν από τον 
ψεκασμό, αλλά είναι επίσης ένας αρκετά αποτελεσματικός και μη 
ερεθιστικός μικροβιοκτόνος παράγοντας από μόνος του [558].
4. Φορμαλδεΰδη: συνοψίζοντας τις προηγούμενες πληροφορί-
ες, η αέρια φορμαλδεΰδη μπορεί να δημιουργηθεί από:

α)  εξάτμιση εμπορικού διαλύματος φορμαλδεΰδης (φορμα-
λίνη)

β) προσθέτοντας φορμαλίνη σε υπερμαγγανικό κάλιο
γ) εξατμίζοντας παραφορμαλδεΰδη
δ) εκθέτοντας ορισμένες οργανικές ρητίνες ή πολυμερή, όπως 

φορμαλδεΰδη μελαμίνης ή φορμαλδεΰδη ουρίας, σε αυξημένες 
θερμοκρασίες [272].

Ο υποκαπνισμός με φορμαλδεΰδη έχει βρει σημαντική χρήση 
στην επιστήμη των πουλερικών [273].

Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες ελέγχου για τον έλεγχο των 
βιοαερολυμάτων σε εσωτερικές εγκαταστάσεις. Αυτά περιλαμ-
βάνουν καθαριστικά αέρα τα οποία συνδυάζονται με υπεριώδη 
μικροβιοκτόνο ακτινοβόληση στο δωμάτιο (UVG1), τα οποία 
εκπέμπουν μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία φωτός 
UVC(250nm). Το υπεριώδες φως καταστρέφει επαρκώς το μι-
κροβιακό DNA ώστε να παρεμβαίνει στον μικροβιακό πολλα-
πλασιασμό. Οι λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας πρέπει να 
τοποθετούνται έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η μικροβιακή έκθεση 
στην ακτινοβολία, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τυχόν βλάβες 
στο προσωπικό του δωματίου [573-575].

Άλλες πρόσφατες προσεγγίσεις για την απολύμανση εσω-
τερικών χώρων περιλαμβάνουν ετερογενή φωτοκατάλυση ή 
απολύμανση με βάση το πλάσμα. Η ετερογενής φωτοκατάλυση 
βασίζεται στην ακτινοβολία UV ενός στερεού καταλύτη, συνή-
θως διοξειδίου του τιτανίου (TiO2), για τη δημιουργία ζευγών 
ηλεκτρονίων και οπών (απουσία ηλεκτρονίων στη ζώνη σθένους) 
που διαχέονται και παγιδεύονται πάνω ή κοντά στην επιφάνεια 
TiO2. Αυτά τα διεγερμένα ηλεκτρόνια και οι οπές έχουν ισχυρή 
αναγωγική και οξειδωτική δράση και αντιδρούν με ατμοσφαιρικό 
νερό και οξυγόνο για να δώσουν δραστικά είδη όπως ρίζες υδρο-
ξυλίου (ΟΗ), ανιόντα υπεροξειδίου (O2) και υπεροξείδιο υδρο-
γόνου (Η2Ο2). Αυτές οι ρίζες μπορούν να προκαλέσουν πλήρη 
οξείδωση μικροβιακών κυττάρων και οργανικών ενώσεων σε CO2 
πέρα από την ικανότητά τους να προσβάλλουν πολυακόρεστα 
φωσφολιπίδια [576] με αποτέλεσμα τη σημαντική καταστροφή 
των κυτταρικών μεμβρανών [577]. Ωστόσο, τώρα γίνονται προ-
σπάθειες αντικατάστασης του υπεριώδους φωτός με ορατό φως 
[576, 578, 579].

Το χαμηλής θερμοκρασίας πλάσμα είναι ένα αέριο ή ατμός 
που παράγεται εκθέτοντας ένα αέριο σε ένα μαγνητικό ή ηλε-
κτρικό πεδίο το οποίο προκαλεί ιονισμό στο μεγαλύτερο μέρος 
του αερίου[580]. Ως εκ τούτου, τα άερια πλάσματος αποτελούνται 
από ιόντα, ηλεκτρόνια, αφόρτιστα σωματίδια όπως άτομα, μόρια 
(π.χ., Ο3), ρίζες (ΟΗ-, ΝΟ-, κ.λπ.) και υπεριώδη φωτόνια. Τα πλά-
σματα μπορούν να δημιουργηθούν από πολλές ουσίες όπως το 
χλώριο, η γλουταραλδεΰδη, το υπεροξείδιο του υδρογόνου και το 
οξυγόνο [580, 581]. Τα ιόντα που προκύπτουν και τα αφόρτιστα 
σωματίδια μπορούν να βρίσκονται σε διεγερμένη κατάσταση και 
μπορούν να επιστρέψουν σε κανονική κατάσταση εκπέμποντας 
ένα φωτόνιο ή μέσω συγκρούσεων με επιφάνειες. Αυτά τα γεγο-
νότα μπορούν να διαβρώσουν τους μικροοργανισμούς απο άτο-
μο σε άτομο εγγενούς φωτοπορρόφησης ή διάβρωσης. Μερικές 
φορές, η διάβρωση ενεργοποιείται περαιτέρω από τα φωτόνια 
υπεριώδους ακτινοβολίας, τα οποία συμβάλλουν στην εξάλειψη 
των μικροβίων [582].

Αδρανοποίηση πρωτεϊνιων
Τα πρωτεϊνια είναι ανώμαλες, λανθασμένες παθογόνες μορφές 
πρωτεϊνών που διαδίδονται με την επιβολή της διαμόρφωσής 
τους στις πρωτεΐνες κυτταρικών πρωτεϊνίων (PrPC) του ξενιστή. 
Ως εκ τούτου, τα πρωτεϊνια είναι η μετατραπείσα μορφή κανονι-
κών πρωτεϊνών. Τα πρωτεϊνια προκαλούν μεταδοτική σπογγώδη 
εγκεφαλοπάθεια (ΜΣΕ), μια ομάδα νευροεκφυλιστικών ασθενει-
ών στους ανθρώπους και σε μια ποικιλία ζώων[583]. Τα πρωτεϊνια 
είναι ανθεκτικά σε πρωτεάσες και αντέχουν στην αδρανοποί-
ηση με συμβατικές διαδικασίες όπως ακτινοβόληση, βρασμός, 
ξηρή θερμότητα και χημικές ουσίες (φορμαλίνη, β-προπιολα-
κτόνη, αλκοόλη). Το αυτόκλειστο μόνο του δεν προκαλεί πλήρη 
αδρανοποίηση των πρωτεϊνίων. Οι τρέχουσες συστάσεις για την 
αδρανοποίησή τους περιλαμβάνουν εμβάπτιση σε 1Ν ΝαΟΗ (ως 
τελική συγκέντρωση) ή 20.000 ppm υποχλωριώδες νάτριο για 1 
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Καλλιέργεια μικροοργανισμών για δοκιμαστικούς 
εμβολιασμούς
Στα πρότυπα πρωτόκολλα δοκιμής, οι μικροοργανισμοί πρόκλη-
σης αναπτύσσονται κανονικά ως καλλιέργειες παρτίδας με ανα-
πόφευκτες μεταβολές στην ηλικία και τη φυσιολογική κατάσταση 
των κυττάρων του πληθυσμού. Αν και οι συνεχείς καλλιέργειες 
από τους χημειοστάτες μπορούν να είναι πιο ομοιόμορφες [18], 
σπάνια χρησιμοποιούνται ως εμβόλια. Η σύνθεση του μέσου καλ-
λιέργειας και οι συνθήκες ανάπτυξης μπορούν να προκαλέσουν 
αλλαγές στη δομή του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος [19], 
επηρεάζοντας έτσι την ευαισθησία στα μικροβιοκτόνα [20, 21]. 
Ωστόσο, οι διαφορές αυτές μπορεί να εξαρτώνται από τον τύπο 
του μικροβιοκτόνου. Για παράδειγμα, ο Staphylococcus aureus 
[22] και η Listeria monocytogenes [23] στην εκθετική φάση έδειξαν 
μεγαλύτερη ευαισθησία σε κατιονικά και οξειδωτικά μικροβιο-
κτόνα από ό, τι σε φθίνουσα φάση ανάπτυξης. Ωστόσο, η Gomez-
Escalada με τους συνεργάτες της, [24] παρατήρησε ότι η υψηλή 
συγκέντρωση της τριδοσάνης ήταν βακτηριοκτόνος ενάντια σε 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa και Enterococcus hirae 
ανεξάρτητα από τη φάση αύξησης του πληθυσμού τους, αν και οι 
βακτηριακοί πληθυσμοί σε στατική φάση και ιδιαίτερα τα πλυ-
μένα εναιωρήματα ήταν λιγότερο ευαίσθητοι στο μικροβιοκτόνο 
αποτέλεσμα η διφαινόλη.

Μια πρώιμη μελέτη διαπίστωσε ότι οι αερόβιοι μικροοργα-
νισμοί είναι πιο ανθεκτικοί στη φαινόλη από ότι οι αναερόβιοι, 
αν και τα προαιρετικά αναερόβια βρέθηκαν λιγότερο ευαίσθητα 
στη φαινόλη όταν καλλιεργούνται υπό αναερόβιες συνθήκες [25].

Η ηλικία της καλλιέργειας μπορεί επίσης να επηρεάσει την 
μικροβιακή ευαισθησία στα μικροβιοκτόνα, κυρίως επηρεάζοντας 
τη σύνθεση κυτταρικού τοιχώματος. Για παράδειγμα, το κυττα-
ρικό τοίχωμα των ζυμομυκήτων, ιδιαίτερα η σύνθεση γλυκάνης 
και μαννοπρωτεΐνης, έχει αποδειχθεί ότι δρα ως φραγμός στην 
χλωρεξιδίνη [26]. Η ηλικία της καλλιέργειας έδειξε ότι επηρεάζει 
το πορώδες του κυτταρικού τοιχώματος [27], με τις παλιότε-
ρες καλλιέργειες να είναι λιγότερο ευαίσθητες στη διγουανίδη 
[28,29]. Οι Bundgaard-Nielsen και Nielsen [30] σημείωσαν ότι η 
αντοχή των ασκόσπορων στο 70% (v / v) αιθανόλης αυξήθηκε 
με την ηλικία.

Σύνθεση μέσου ανάπτυξης και φυσικές παράμετροι
Η σύνθεση του μέσου ανάπτυξης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά 
την ευαισθησία μικροοργανισμών σε αντιμικροβιακά. Αυτό είναι 
γνωστό για τα αντιβιοτικά αλλά υπάρχουν περιορισμένες πληρο-
φορίες σχετικά με τα μικροβιοκτόνα [31-33]. Η «πάχυνση» των 
βακτηριακών κυττάρων με καλλιέργεια σε γλυκερόλη μετέβαλε 
την ευαισθησία τους σε φαινόλες [34] και parabens [35]. Η καλ-
λιέργεια βακτηρίων με διαφορετικά αμινοξέα μπορεί επίσης να 
επηρεάσει τη δομή των κυττάρων και την ευαισθησία έναντι μι-
κροβιοκτόνων. Η προσθήκη L-αλανίνης αντί της L-κυστίνης πα-
ρήγαγε περισσότερα διαπερατά κύτταρα Ε. Coli και αύξησε την 
ευαισθησία τους σε μικροβιοκτόνα [36]. Ο περιορισμός του μα-
γνησίου έδειξε ότι επηρεάζει τη δομή των κυττάρων Ρ. Aeruginosa 
[37], επηρεάζοντας κατ’επέκταση την ευαισθησία τους σε αιθυ-
λενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) [38], σε χλωροξυλενόλη [39] 
και σε συνδυασμό χλωροξυλενόλης και EDTA [40]. Οι Gilbert και 
Wright [41] πρότειναν ότι ο περιορισμός του μαγνησίου προκά-
λεσε την αντικατάσταση της γέφυρας σταθεροποίησης Mg^2+ με 
πολυαμίδια, πράγμα που μείωσε αποτελεσματικά την ευαισθησία 
των βακτηριακών κυττάρων σε χηλικούς παράγοντες ιόντων και 
μικροβιοκτόνα.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ευαισθησία των σπό-
ρων στα μικροβιοκτόνα έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζεται από τη 
σύνθεση του μέσου που χρησιμοποιείται για την αναπραγωγή 
με σπόρια [42]. Οι Knott και συνεργάτες, [43] παρατήρησε ότι 

ο τύπος νερού που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή καλλι-
έργειας σπορίων είχε επίσης σημαντική επίδραση στη βλάστη-
ση, την ανάπτυξη και τη αναπαραγωγή με σπόρια του Bacillus 
subtilis. Οι Rose και συνεργάτες. [33] παρατηρούν ότι τα σπόρια 
που παρασκευάζονται σε μέσα με βάση υγρό ή άγαρ έδειξαν 
διαφορετικά πρότυπα ευαισθησίας και βλάστησης, ενώ εκείνα 
που παρασκευάζονται σε υγρό μέσο είναι τα πιο ευαίσθητα και 
επιρρεπή στη βλάστηση. Αυτές οι παρατηρήσεις προήλθαν πιθα-
νότατα από μια διαφορά στη σύνθεση της εσωτερικής μεμβράνης 
των σπορίων, καθώς δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα επίπεδα 
του διπικολινικού οξέος, του νερού, των μικρών πρωτεϊνών που 
είναι διαλυτές σε οξύ (SASPs), της πρωτεΐνης περιβλήματος και 
της διασταύρωσης μιας πρωτεΐνης περιβλήματος.

Υπάρχουν λίγες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της 
αλλαγής του pH στην ευαισθησία των μικροοργανισμών στα 
μικροβιοκτόνα. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα βακτηρίδια, για πα-
ράδειγμα, αλλάζουν το pH του περιβάλλοντος τους όταν ανα-
πτυχθούν [44, 45]. Μια αλλαγή στο pH έχει αποδειχθεί ότι επη-
ρεάζει την περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια των βακτηρίων που 
αναπτύσσονται κατά παρτίδες [46, 47], αλλά υπάρχει ελάχιστη 
εικόνα για το κατά πόσον αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν ή όχι 
την μικροβιακή απόκριση στα μικροβιοκτόνα.

Η αλλαγή θερμοκρασίας φάνηκε να επηρεάζει τη σύνθεση 
των σπορίων και την απόκριση τους στη θερμότητα και την ακτι-
νοβολία [48]. Μια πρώιμη έρευνα ανέφερε ότι η βλάστηση των 
σπόρων Β. Subtilis που παρήχθησαν στους 37 ° C ήταν πιο ευαί-
σθητη στην αναστολή η οποία προερχόταν από χλωροκρεσόλη 
σε σχέση με τα σπόρια που παρήχθησαν στους 50 ° C [49]. Οι 
Melly και συνεργάτες[50] έδειξαν ότι οι σπόροι που παράγονται 
σε διαφορετικές θερμοκρασίες έχουν διαφορετική ευαισθησία σε 
υγρή θερμότητα και σε αριθμό μικροβιοκτόνων, με τα σπόρια 
που παράγονται σε υψηλή θερμοκρασία (48 ° C) να είναι τα πιο 
ανθεκτικά.

Προεπεξεργασία
Η προ-έκθεση σε επιφανειοδραστικούς παράγοντες μπορεί να 
επηρεάσει τη βακτηριακή ευαισθησία στα μικροβιοκτόνα. Τα 
πολυσορβικά είναι μη ιοντικοί επιφανειοδραστικοί παράγοντες 
που βρίσκουν εφαρμογή στη σύνθεση ορισμένων φαρμακευτικών 
προϊόντων. Μια πρώιμη έρευνα έδειξε ότι η προεπεξεργασία του 
P. aeruginosa με πολυσορβικό-80 παρήγαγε βακτηρίδια πιο ευαί-
σθητα στο χλωριούχο βενζαλκόνιο και τη διοξεική χλωρεξιδίνη 
[51]. Μια πιθανή εξήγηση για μια τέτοια παρατήρηση είναι ότι 
το πολυσορβικό-80 αυξάνει τη διαπερατότητα των βακτηριακών 
κυττάρων [52].

Η προ-έκθεση του P. aeruginosa στο χλωριούχο βενζαλκό-
νιο ενίσχυσε την ευαισθησία του στο πολυσορβικό-80 και στη 
φαιναιθυλική αλκοόλη [53, 54]. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη 
καθώς οι κατιονικοί παράγοντες είναι γνωστό ότι επηρεάζουν 
τη διαπερατότητα της μεμβράνης [55] και έτσι μπορούν να είναι 
μικροβιοκτόνοι από μόνοι τους.

Το πλεονέκτημα της χρήσης παραγόντων διαπερατότητας 
για την ενίσχυση της δραστικότητας των αντιμικροβιακών έχει 
τεκμηριωθεί με Gram-αρνητικά βακτηρίδια. Οι διαπερατοποιητές 
που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν πολυκατιόντα, γαλακτοφερρίνη 
και τρανσφερρίνη, τριαιθυλενο τετρααμίνη και EDTA [8, 56-65]. 
Η επίδραση του EDTA στην ενίσχυση της δραστηριότητας των 
κατιονικών μικροβιοκτόνων έχει μελετηθεί ιδιαίτερα [8, 65-67] 
και έχει βρει ορισμένες σημαντικές εφαρμογές στη βιομηχανία 
καλλυντικών [68]. Το EDTA είναι ένας χηλικός παράγοντας που 
αφαιρεί τα κατιόντα, ειδικά τα Mg^2 και Ca^2, από τα εξωτερικά 
στρώματα Gram-αρνητικών βακτηρίων, καθιστώντας την εξω-
τερική μεμβράνη πιο διαπερατή μέσω της απώλειας λιποπολυ-
σακχαριτών (LPS). Σε υψηλή συγκέντρωση το EDTA μπορεί να 
είναι τοξικό για τα βακτήρια. Ομοίως, τα κιτρικά και μηλικά οξέα 
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μπορούν να χηλικοποιήσουν Mg^2 από την εξωτερική μεμβράνη 
Gram-αρνητικών βακτηριδίων, ενώ τα πολυκατιόντα που εκτοπί-
ζονται από τη μεμβράνη,απελευθερώνουν λιποπολυσακχαρίτες 
(LPS). Οι πρωτεΐνες δέσμευσης σιδήρου, η γαλακτοφερρίνη και 
η τρανσφερίνη, μπορούν να προκαλέσουν μερική απώλεια των 
LPS. Η αιθαμβουτόλη έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη δραστηρι-
ότητα των μικροβιοκτόνων κατά των μυκοβακτηρίων, πιθανώς 
επηρεάζοντας την αραβινογαλακτάνη στη δομή του κυτταρικού 
τοιχώματος [69].

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου μια ακατάλληλη προ-
επεξεργασία μπορεί να επηρεάσει τη μικροβιοκτόνο δραστη-
ριότητα. Οι Maruthamuthu και συνεργάτες[70], παρατήρησαν 
ότι η προεπεξεργασία με συνδυασμό φωσφορικής μορφολίνης 
και ψευδαργύρου σε πύργο ψύξης εμποδίζει τη διάβρωση, αλλά 
η προσθήκη ψευδαργύρου, ειδικότερα, καταργεί τη δράση των 
μικροβιοκτόνων.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη 
μικροβιοκτόνο δράση κατά τη χρήση στο 
πεδίο
Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη δραστηριότη-
τα των μικροβιοκτόνων στη χρήση τους μπορούν να χωριστούν 
σε εκείνες που είναι εγγενείς: (i) στη σύνθεση των μικροβιοκτό-
νων: (ii) στις συνθήκες εφαρμογής, και (iii) στους μικροοργανι-
σμούς-στόχους [1, 3, 71]. Η αδυναμία κατανόησης αυτών των πα-
ραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικό μικροβιακό 
έλεγχο και ενδεχομένως στην εξάπλωση του μικροβιακού στόχου 
σε μια ευρύτερη περιοχή κατά την απολύμανση, μαζί με αυξημένο 
κίνδυνο τοξικότητας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον [72-80]. 
Από πρακτική άποψη, η εκτίμηση αυτών των παραγόντων είναι 
απαραίτητη για να αποφευχθεί μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας 
για τον τελικό χρήστη. Επιπλέον, η χρήση μικροβιοκτόνων με 
ακατάλληλο τρόπο, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη αντο-
χής σε μικροβιοκτόνα και επίσης σε διασταυρούμενη αντοχή στα 
αντιβιοτικά και άλλα μικροβιοκτόνα [5, 79].

Παράγοντες που σχετίζονται με τα μικροβιοκτόνα
Συγκέντρωση
Η σωστή συγκέντρωση του μικροβιοκτόνου στο σκεύασμα όπως 
αυτό εφαρμόζεται στον τομέα είναι μια σημαντική προϋπόθεση 
[81]. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας με αυξανό-
μενους περιορισμούς στις απορρίψεις δυνητικά επιβλαβών χημι-
κών ουσιών στο περιβάλλον[82]. Ένα προϊόν μπορεί να περιέχει 
ελάχιστα δραστικά συστατικά για να καταστήσει ανταγωνιστική 
την τιμή του και ακόμη και μικρές αποκλίσεις στην αραίωση, την 
αποθήκευση και την εφαρμογή μπορεί να το κάνουν αναποτελε-
σματικό στο πεδίο [2, 75, 78, 83].

Η επίδραση της αλλαγής της συγκέντρωσης των δραστικών 
συστατικών στην μικροβιοκτόνο δράση μπορεί να μετρηθεί πει-
ραματικά, με τον προσδιορισμό της κινητικής της αδρανοποίη-
σης. Η μέτρηση των χρόνων έκθεσης που είναι απαραίτητα για 
τον θάνατο του ίδιου αριθμού μικροοργανισμών σε δύο διαφο-
ρετικές συγκεντρώσεις (όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν 
σταθεροί) επιτρέπουν τον υπολογισμό του εκθέτη συγκέντρωσης 
η (μερικές φορές ονομάζεται συντελεστής αραίωσης). Εάν τα C1 
και C2 αντιπροσωπεύουν τις δύο συγκεντρώσεις και t1 και t2 
τους αντίστοιχους χρόνους για να μειώσουν τον βιώσιμο πλη-
θυσμό σε παρόμοιο βαθμό, τότε το (η) μπορεί να υπολογιστεί 
από την εξίσωση: 

C1
ηt1 = C2

ηt2 (3.1)

ή

η=(logt1-logt2)/(logC1-logC2) (3.2)

Οι εξισώσεις 3.1 και 3.2 βασίζονται στην αναμενόμενη πρώτης τά-
ξης κινητική που λαμβάνεται από τη λογαριθμική γραφική παρά-
σταση της συγκέντρωσης ως προς το χρόνο. Ωστόσο, πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν είναι πάντοτε δυνατή η λήψη κινητικής πρώτης 
τάξης και ενδεχομένως να χρειαστούν προσαρμογές.

Πρακτικά, η γνώση του εκθέτη συγκέντρωσης υποδεικνύει 
την επίδραση της αραίωσης (ή της αύξησης της συγκέντρωσης) 
στη δραστικότητα ενός μικροβιοκτόνου έναντι ενός δεδομένου 
μικροοργανισμού. Πράγματι, η αραίωση ενός μικροβιοκτόνου 
με υψηλή η-τιμή θα έχει ως αποτέλεσμα μία σημαντική αύξηση 
του χρόνου που είναι απαραίτητος για την επίτευξη συγκρίσιμης 
θανάτωσης (δηλ. Μια συνολική μείωση της δραστικότητας), υπό 
την προϋπόθεση ότι οι άλλες συνθήκες παραμένουν σταθερές. 
Τα μικροβιοκτόνα με χαμηλή η-τιμή δεν θα επηρεαστούν τόσο 
πολύ από την αραίωση. Παραδείγματα η-τιμών δίδονται στον 
Πίνακα 3.1.

Ο υπολογισμός των η-τιμών επιτρέπει την προβλεψιμότη-
τα της: (i) χρήσης χαμηλής συγκέντρωσης μικροβιοκτόνου, (ii) 
υπερβολικής αραίωσης του μικροβιοκτόνου προϊόντος, και (iii) 
αυξανόμενης συγκέντρωσης ενός μικροβιοκτόνου επί της συνολι-
κής μικροβιοκτόνου δράσης, ιδιαίτερα στις ακόλουθες εφαρμογές:
1. Χρήση της αραίωσης για την εξουδετέρωση της μικροβιο-
κτόνου δράσης μιας χημικής ουσίας χρησιμοποιώντας την τυπική 
αποτελεσματικότητα (βλέπε κεφάλαια 12 και 13) και τις δοκιμές 
στειρότητας [85].
2. Αποφασίζοντας ποιο επίπεδο αραιώσεως είναι λογικό για 
χρήση ενός μικροβιοκτόνου προϊόντος στο πεδίο
3. Αποφασίζοντας ποια είναι η μικρότερη συγκέντρωση ενός 
μικροβιοκτόνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη, ιδίως 
για τη συντήρηση φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, 
αλλά και για μικροβιοκτόνα προϊόντα που περιέχουν χαμηλή 
συγκέντρωση μικροβιοκτόνου (π.χ. αντιμικροβιακή επιφάνεια, 
κλωστοϋφαντουργία κ.λπ. .)

Η γνώση της η-τιμής παρέχει επίσης μερικές πολύτιμες 
πληροφορίες για τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του μι-
κροβιοκτόνου και του μικροβιακού κυττάρου [55, 86] (Πίνακας 
3.2). Η συγκέντρωση είναι επίσης σημαντική στον ορισμό της 
μικροβιακής αντοχής στην πράξη (βλ. Κεφάλαιο 6.1).

Ως εκ τούτου, η μέτρηση της θνησιμότητας και όχι της ανα-
στολής είναι απαραίτητη για τα μικροβιοκτόνα προϊόντα. Δυστυ-
χώς, υπάρχουν πολλές αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα 
των μικροβιοκτόνων που βασίζονται αποκλειστικά στη μέτρηση 
της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) [5]. Μια τέ-
τοια μέτρηση δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εκθέτη 
συγκέντρωσης και δεν αναγνωρίζει ότι συγκεντρώσεις πάνω από 
το επίπεδο MIC χρησιμοποιούνται συνήθως στην πράξη [81]. 

Πίνακας 3.1  Παραδείγματα n-τιμών (μερικώς βασισμένες σε [84]).

Μικροβιοκτόνα n-τιμή Αύξηση συντελεστή χρόνου
για να επιτευχθεί παρόμοια θανάτωση 
όταν η συγκέντρωση μειωθεί στο:

μισό ένα τρίτο

Αλκοόλη 10 1024 59,000

Φαινολικά 6 64 729

Parabens 2.5 5.7 15.6

Χλωροεξιδίνη 2 4 8

Ενώσεις υδραργύρου 1 2 3

ενώσεις τεταρτοταγούς 
αμμωνίου

1 2 3

Φορμαλδεΰδη 1 2 3
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ΤΜΗΜΑ 1 Αρχές

Εισαγωγή
Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι στην πλειονότητα των μη απο-
στειρωμένων υγρών περιβαλλόντων, οι βακτηριδιακοί πληθυσμοί 
αναπτύσσονται σε συνδυασμό με επιφάνειες και σχηματίζουν 
βιοφίλμ (για μια επισκόπηση βλέπε Costerton και συνεργάτες 
[1]). Τα βιοφίλμ είναι λειτουργικές συνεργασίες μικροβιακών κυτ-
τάρων που περιβάλλονται από εξωκυτταρικά πολυμερή πλέγματα 
τα οποία δεσμεύουν τα κύτταρα στην αποικισμένη επιφάνεια και 
τα οποία εγκλωβίζουν περαιτέρω μικροβιακά προϊόντα όπως έν-
ζυμα και λοιμογόνους παράγοντες[2, 3]. Το πλέγμα βιοφίλμ είναι 
ορατό στο σχήμα 4.1 που δείχνει ένα εκκολαπτόμενο βιοφίλμ 
Pseudomonas aeruginosa που απεικονίζεται χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονική μικροσκοπία περιβαλλοντικής σάρωσης. Τα βιοφίλμ 
παρέχουν την εγγύτητα σε μεμονωμένα κύτταρα σε συνδυασμό 
με μια επιφάνεια, η οποία μπορεί να αποτελέσει πηγή θρεπτικών 
ουσιών ή απλά να ακινητοποιήσει την κοινότητα. Τα βιοφίλμ 
έχουν συσχετιστεί με πολλά βιομηχανικά, ιατρικά και περιβαλλο-
ντικά προβλήματα όπως οι μολύνσεις των ιατρικών συσκευών, η 
ρύπανση των σωληνώσεων και των μονάδων ανταλλαγής θερμό-
τητας και η βιοδιάβρωση των υλικών. Από κλινική άποψη, συχνά 
αντιπροσωπεύουν τη «φωλιά» της μόλυνσης είτε σε ανθρώπους 
και ζώα, είτε σε βιομηχανοποιημένα προϊόντα όπως τρόφιμα και 
φάρμακα. Συνεπώς, τα βιοφίλμ είναι πιθανότερο να συναντη-
θούν σε καταστάσεις όπου η παρουσία τους είναι ανεπιθύμητη και 
όπου η απολύμανση, η συντήρηση και οι χημικές επεξεργασίες 
εφαρμόζονται για τον έλεγχο ή την εξάλειψη της παρουσίας τους. 
Από την άποψη αυτή, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι η ευαι-
σθησία των βιοφίλμ σε παράγοντες χημικής θεραπείας δεν έχει 
μεγάλη σχέση με την ευαισθησία των συστατικών οργανισμών 
όταν είναι σε εναιώρημα (πλακτονική) ή όταν αποξηραίνεται 
απλά πάνω σε μια επιφάνεια. Τα βιοφίλμ είναι συχνά λιγότερο 
ευαίσθητα από τα πλαγκτονικά κύτταρα και αυτό το φαινόμενο 
επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα χημικά άσχετων μικροβιοκτόνων, 
αντιμικροβιακών και αντιβιοτικών (για ανασκόπηση της ανθεκτι-
κότητας σε βιοφίλμ, βλ. Gilbert και συνεργάτες [4]).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δημοσιεύθηκαν πρώτες 
αναφορές που συνδέουν τη μικροβιακή ανθεκτικότητα με τη δι-
αμόρφωση των βιοφίλμ [5-8]. Αυτή η περίοδος συσχετίστηκε με 
αυξημένη χρήση εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών και πιθανώς 
με αντίστοιχα αυξημένα ποσοστά μόλυνσης από το χειρουργικό 
πεδίο. Σε πολλές περιπτώσεις, μετά την εμφύτευση της συσκευ-
ής, αναφέρθηκαν λοιμώξεις που προφανώς ανταποκρίνονταν 
στη θεραπεία με αντιβιοτικά, αλλά οι οποίες επανεμφανίστηκαν 
μετά τη διακοπή της θεραπείας. Τέτοιες λοιμώξεις θα μπορούσαν 
συχνά να αντιμετωπιστούν μόνο όταν οι εμφυτευμένες συσκευ-
ές αφαιρέθηκαν. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει και σήμερα. Σε μια 
σειρά μικροβιολογικών ερευνών, οι συσκευές που είχαν αφαιρεθεί 
βρέθηκαν να φιλοξενούν τα εμπλεκόμενα παθογόνα που αναπτύσ-
σονταν ως βιοφίλμ [9,10]. Στη δεκαετία του 1980, παραδείγματα 
βακτηριακής «αντίστασης» προς τις μικροβιοκτόνες θεραπείες 
άψυχων επιφανειών αποδίδονταν επίσης στον τρόπο ανάπτυξης 
του βιοφίλμ[11]. Το εύρος των αντιμικροβιακών μορίων στα οποία 
οι πληθυσμοί βιοφίλμ ήταν (και εξακολουθούν να είναι) ανθεκτικοί 
ήταν σημαντικό και περιλάμβανε όλα τα κλινικώς αναπτυγμένα 
αντιβιοτικά και μικροβιοκτόνα όπως ισοθειαζολόνες, αλογόνα, 
ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου (QAC), διγουανίδια και φαινο-
λικές ενώσεις. Το εύρος των παραγόντων θεραπείας στους οποίους 
ήταν ανθεκτικά τα βιοφίλμ ενθάρρυνε διαισθητικά ορθές, αλλά 
απλοϊκές, εξηγήσεις για τους υπεύθυνους μηχανισμούς. Τα βιο-
φίλμ περιβάλλονται μέσα σε εκτεταμένα εξωκυτταρικά πολυμερή 
πλέγματα που δένουν τα κύτταρα μαζί και παγιδεύουν μόρια και 
ιόντα περιβαλλοντικής και μικροβιακής προέλευσης [12, 13]. Δεν 
αποτελούσε λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι οι αρχικές υποθέσεις 
αφορούσαν το πλέγμα και πρότειναν ότι οι κοινότητες των βιοφίλμ 
ήταν αδιαπέραστες επειδή τα κύτταρα τα οποία ήταν πιο βαθιά 
επιβίωσαν και είχαν αποφύγει την έκθεση.

Το πλέγμα
Το πλέγμα είναι ετερογενές, μεταβαλλόμενο σε ενυδάτωση και 
χημική σύνθεση. Οι οργανισμοί εντός του πλέγματος μπορούν 
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να διατηρούνται σε στενή γειτνίαση με τους ομοειδείς τους. Οι 
θέσεις προσρόφησης μέσα στα πλέγματα χρησιμεύουν για την 
προσκόλληση εξωκυτταρικών ενζύμων από τους οργανισμούς 
παραγωγούς και επίσης για την ενεργή συγκέντρωση των με-
ταβολιτών από την κοινότητα και των ιοντικών υλικών από τη 
ρευστή φάση.

Το πλέγμα βιοφίλμ σαν φράγμα  
στους αντιμικροβιακούς παράγοντες
Πολλά από τα χαρακτηριστικά αντοχής των κοινοτήτων των 
βιοφίλμ χάνονται όταν κύτταρα τα οποία τις αποτελούν επα-
ναιωρούνται και διαχωρίζονται από τα εξωκυτταρικά προϊόντα 
τους. Πράγματι, πρώιμες μελέτες αντιβιοτικής δράσης κατά των 
βιοφίλμ απέδωσαν την αναποτελεσματικότητά τους στην παρου-
σία ενός φράγματος διάχυσης [2, 14]. Αυτές οι εξηγήσεις έχουν 
έχουν πλέον ισχύ επειδή η μείωση των συντελεστών διάχυσης 
των αντιβιοτικών όπως η τομπραμυκίνη και η κεσουλουλίνη, στα 
βιοφίλμ ή στις μικροαποικίες, δεν επαρκούν πλέον για να εξη-
γήσουν τις παρατηρούμενες αλλαγές στη δραστηριότητα τους 
[15]. Ακόμη και αν αυτές οι μεταβολές στη διάχυση ήταν μεγάλες, 
τότε θα καθυστερούσαν μόνο την επίτευξη ισορροπίας. Τελικά, η 
συγκέντρωση του αντιμικροβιακού στη υγρή φάση θα ήταν ίση με 
εκείνη στο σημείο επαφής βιοφίλμ - υποστρώματος. Προκειμένου 
το πλέγμα να προστατεύσει τα περιβλημένα κύτταρα, θα ήταν 
απαραίτητο να αλληλεπιδρά με τον παράγοντα επεξεργασίας.

Το πλέγμα βιοφίλμ σαν διαδραστικό φράγμα  
στην διείσδυση αντιβακτηριακών
Η επιβράδυνση της διάχυσης των αντιμικροβιακών παραγόντων 
ως εκ τούτου μόνη της δεν επαρκεί για να εξηγήσει την μειωμένη 
ευαισθησία των βιοφίλμ. Για ισχυρά μικροβιοκτόνα όπως QAC 
και διγουανίδια, ωστόσο, ή για χημικά αντιδραστικές ενώσεις 
όπως αλογόνα και υπεροξυγόνα, μπορεί να συμβεί χημική από-

σβεση εντός της μήτρας κατά τη διάχυση. Αυτό μπορεί να γίνει 
είτε με προσρόφηση στο πλέγμα[16] είτε με χημικές αντιδράσεις 
που σβήνουν τον παράγοντα [17, 18]. Το αν το εξωπολυμερές 
πλέγμα συνιστά ένα φυσικό φράγμα στο αντιμικροβιακό, εξαρτά-
ται από τη φύση της ουσίας που χρησιμοποιείται, την ικανότητα 
σύνδεσης του πολυμερούς πλέγματος, τα επίπεδα της ουσίας που 
χρησιμοποιείται[19], την κατανομή της βιομάζας και της τοπικής 
υδροδυναμικής [20], μαζί με το ρυθμό του κύκλου εργασιών σε 
σχέση με το ποσοστό διάχυσης του αντιμικροβιακού[21]. Αυτό το 
φαινόμενο μπορεί να είναι πιο έντονο για τα φορτισμένα αντιβι-
οτικά όπως τα αμινογλυκοσίδια [22] και τα κατιονικά μικροβιο-
κτόνα [23]. Με χημικώς δραστικούς παράγοντες όπως αλογόνα, 
αλδεΰδες και υπεροξυγόνα, η ικανότητα αντίδρασης του πλέγμα-
τος είναι σημαντική [24]. Εάν τα υποκείμενα κύτταρα πρόκειται 
να προστατευθούν μέσω τέτοιων απορροφητικών απωλειών, ο 
αριθμός των θέσεων προσρόφησης πρέπει να είναι επαρκής για 
να εξαντλήσει το διαθέσιμο μικροβιοκτόνο εντός της φάσης επε-
ξεργασίας, κάτι που συχνά δεν συμβαίνει.

Ενζυμική αντίδραση – Αντοχή στη διάχυση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πλέγμα βιοφίλμ μπορεί να περιέ-
χει εξωκυτταρικά ένζυμα που είναι ικανά να αποικοδομούν ένα 
αντιμικροβιακό που διαχέεται. Εάν συμβεί αυτό, ο περιορισμός 
της αντίδρασης - διάχυσης θα ενισχυθεί. Από την άποψη αυτή, 
η ενζυματική αντίδραση μπορεί να επιδεινώσει την αποτυχία δι-
είσδυσης του αντιβιοτικού [25], με την προϋπόθεση ότι η ανακύ-
κλωση του υποστρώματος από το ένζυμο είναι αρκετά ταχεία. Σε 
τέτοια περίπτωση, είναι σημαντικό ότι η έκφραση των υδρολυτι-
κών ενζύμων, όπως η β-λακταμάση, επάγεται σε προσκολλημέ-
νους πληθυσμούς και σε εκείνους που εκτίθενται σε υποβρύχιες 
συγκεντρώσεις αντιβιοτικών β-λακτάμης [26]. Αυτά τα ένζυμα 
μπορεί να παγιδευτούν και να συγκεντρωθούν εντός του πλέγ-
ματος βιοφίλμ και είναι ικανά να παρεμποδίσουν περαιτέρω την 
διείσδυση και τη δράση ευαίσθητων αντιβιοτικών. Σε ταξινομικά 
διαφορετικά βιοφίλμ, η παραγωγή ενζύμων εξουδετέρωσης από 
ένα είδος μπορεί να προσφέρει προστασία στο υπόλοιπο [27,28]. 
Όσον αφορά τους αντιβακτηριακούς παράγοντες που χρησιμο-
ποιούνται ως απολυμαντικά και συντηρητικά, είναι αξιοσημείωτο 
ότι η παραγωγή ενζύμων αλδεΰδης λυάσης και αλδεΰδης δεϋδρο-
γενάσης μπορεί να παρέχει τέτοια προστασία έναντι της φορ-
μαλδεΰδης και της γλουταραλδεΰδης (24, 29). Με την εξαίρεση 
των συγκεκριμένων παραδειγμάτων που δίδονται παραπάνω, τα 
οποία περιλαμβάνουν την παρουσία ενζύμων απενεργοποίησης 
φαρμάκων, η επίκληση των ιδιοτήτων του πλέγματος έχει απο-
δειχθεί γενικά ανεπαρκής για να εξηγήσει ολόκληρη την πανo-
πλία αντοχής που εμφανίζουν οι κοινότητες των βιοφίλμ [30, 31]. 
Συνεπώς, οι φυσιολογικές μεταβολές στα κύτταρα βιοφίλμ - που 
συμβαίνουν από την επαγωγή βραδείας ανάπτυξης και απόκρι-
σης λόγω ασιτίας, μαζί με την επαγωγή ξεχωριστών φυσιολογιών 
που είναι ανθεκτικές στα φάρμακα, έχουν θεωρηθεί ως πιθανοί 
υπεύθυνοι για την ανθεκτικότητα των βιοφίλμ [4] .

Ο κυτταρικός φαινότυπος στις κοινότητες  
των βιοφίλμ ως ρυθμιστής  
της ανθεκτικότητας τους
Ανεξάρτητα από το σχηματισμό ενός βιοφίλμ, η ευαισθησία των 
βακτηριακών κυττάρων προς τα αντιβιοτικά και τα μικροβιοκτόνα 
μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από τη φυσιολογική κατάστα-
ση των μεμονωμένων κυττάρων, τα οποία συνολικά αποτελούν 
το βιοφίλμ [30, 31]. Πολυάριθμοι φαινοτύποι μπορεί να αντι-
προσωπεύονται μέσα σε ένα βιοφίλμ, αντανακλώντας τη χημική 
ετερογένεια του πλέγματος και την επιβολή, μέσω του κυτταρικού 
μεταβολισμού, χημικών, ηλεκτροχημικών, θρεπτικών και αερίων 

Σχήμα 4.1 Αρχικά στάδια σχηματισμού βιοφίλμ Pseudomonas aeruginosa. 
Το βιοφίλμ απεικονίστηκε χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική μικροσκοπία 
περιβαλλοντικής σάρωσης. Χρησιμοποιήθηκε κόκκινη χρώση ρουθηνίου 
για να βελτιωθεί η απεικόνιση του πλέγματος του βιοφίλμ. Το περίγραμμα 
μεμονωμένων κυττάρων μπορεί να παρατηρηθεί (α), όπως μπορεί και το 
περιβάλλων πλέγμα(β) Μια ράβδος κλίμακας 20 μm φαίνεται στο κάτω 
μέρος της εικόνας.
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Η ανάλυση μικροσυστοιχιών των γενικών μεταγραφικών επι-
δράσεων της ορθο-φαινυλοφαινόλης επί του P. aeruginosa έδειξε 
ανοδική ρύθμιση των γονιδίων που εμπλέκονται στην κινητικότη-
τα και στην αναερόβια αναπνοή [66]. Παρόμοιες μελέτες σχετικά 
με τις επιδράσεις αυτού του παράγοντα επί του S. aureus έχουν 
δείξει καθοδική ρύθμιση της βιοσύνθεσης πολλών αμινοξέων 
που απαιτούνται για την πρωτεϊνική σύνθεση [67]. Η μεταγρα-
φική ανάλυση σε επίπεδο γονιδιώματος έχει δώσει μια βαθύτερη 
εικόνα των πολλαπλών αποτελεσμάτων της τρικλοζάνης στις 
μεταβολικές διεργασίες του S. aureus [68]. Η τρικλοζάνη ρύθμισε 
προς τα κάτω τη μεταγραφή των γονιδίων που εμπλέκονται στον 
μολυσματικό παράγοντα και τον μεταβολισμό ενέργειας, ενώ τα 
γονίδια ανθεκτικότητας σε πολλαπλά φάρμακα που εμπλέκονται 
στη μεταφορά συνενζύμου ρυθμίστηκαν προς τα πάνω. Επιπλέον, 
η τρικλοζάνη μείωσε προς τα κάτω τη μεταγραφή των γονιδίων 
που κωδικοποιούν τα κύρια ένζυμα του μεταβολισμού των λιπιδί-
ων, όπως η 3-υδροξυακυλο-CοΑ αφυδρογονάση, η ακετυλο-CοΑ 
ακετυλοτρανσφεράση, η ακετυλο-CοΑ συνθετάση και η ακετυ-
λο-CoA καρβοξυλάση. Η έκφραση του ενοΰλ-ακυλ πρωτεινΐκου 
φορέα αναγωγάση (enoyl-ACP) δεν μεταβλήθηκε υποδηλώνοντας 
ότι η τρικλοζάνη μπορεί να εξοντώσει τον S. aureus παρεμβαίνο-
ντας στην ικανότητά του να σχηματίζει κυτταρικές μεμβράνες. Οι 
μελέτες μικροσυστοιχίας των E.coli και του Salmonella enterica 
serovar Typhimurium που εκτέθηκαν σε τρικλοζάνη έχουν εντοπί-
σει κάποιες κοινές αντιδράσεις αλλά και ορισμένες απροσδόκητες 
εξειδικευμένες με βάση το είδος αντιδράσεις[69]. Οι συνήθεις 
αντιδράσεις συμπεριλάμβαναν αυξημένη έκφραση των συστατι-
κών γονιδίων αντλίας εκροής. Οι εξειδικευμένες αντιδράσεις με 
βάση το είδος περιελάμβαναν μειωμένη έκφραση των γονιδίων 
fabBAGl σε Salmonella σε αντίθεση με την αυξημένη έκφραση 
των γονιδίων fabABFH σε Ε. Coli [69].

Η γενική μεταγραφικοποίηση που εφαρμόζεται στις επιδρά-
σεις 0,008 mM χλωρεξιδίνης επί του P. aeruginosa έχει δείξει 
ότι η μεμβρανική μεταφορά, τα οξειδωτικά φωσφορυλιωμένα 
γονίδια και τα γονίδια μεταφοράς ηλεκτρονίων θα ρυθμιστούν 
προς τα κάτω [70]. Διάφορες επιδράσεις εξαρτώνται από τον 
χρόνο έκθεσης: μετά από 10 λεπτά, η επισκευή του DNA ρυθ-
μίστηκε προς τα κάτω και το γονίδιο oprH που εμποδίζει την 
πρόσληψη αντιμικροβιακών αυξήθηκε. Μετά από 60 λεπτά, η 
πρωτεΐνη της εξωτερικής μεμβράνης, η βλεφαρίδα, η τρίχα, τα 
οξειδωτικά φωσφορυλιωτικά γονίδια και τα γονίδια μεταφοράς 
ηλεκτρονίων ρυθμίστηκαν προς τα κάτω. Τα γονίδια mexC και 
mexD της αντλίας εκτροπής πολλαπλών φαρμάκων MexCD-OprJ 
αυξήθηκαν σημαντικά και στις δυο περιπτώσεις.

Οι μοριακές προσεγγίσεις για τη μελέτη της δράσης των μι-
κροβιοκτόνων που είναι ειδικές για το στόχο εμπλέκουν την κα-
τασκευή στελεχών πρωτεϊνών αναφοράς πράσινου φθορίζοντος 
χρώματος που προάγουν το στρες. Η έκθεση του Streptococcus 
mutans στο υπεροξείδιο του υδρογόνου και στην χλωρεξιδίνη 
οδήγησε σε ρύθμιση προς τα πάνω της πρωτεάσης σερίνης Clp 
[156]. Ο προστατευτικός ρόλος αυτής της πρωτεάσης υποστη-
ρίχθηκε από μελέτες με μετάλλαξη απομάκρυνσης Clp που 
έδειξε ενισχυμένη ευαισθησία σε αυτούς τους παράγοντες μαζί 
με βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης, υπερβολική συγκέντρωση και 
σχηματισμό ενισχυμένου βιοφίλμ.

Οι γενικοί μηχανισμοί τοξικότητας και ανεκτικότητας σε φαι-
νόλες στα βακτήρια έχουν μελετηθεί μέσω της ταυτοποίησης 
των μεταβολών στο πρωτεΐνωμα ολόκληρου του κυττάρου σε 
Pseudomonas putida μετά από έκθεση σε υποθανατηφόρες ανα-
σταλτικές συγκεντρώσεις (157). Η εξέταση των δυο-διαστάσεων 
gel ηλεκτροφόρησης αποκάλυψε ότι μετά από 1 ώρα έκθεσης στη 
φαινόλη τα επίπεδα 68 πρωτεϊνών αυξήθηκαν, ενώ τα επίπεδα 
άλλων 13 μειώθηκαν. Οι ρυθμισμένες προς τα πάνω πρωτεΐνες 
περιελάμβαναν εκείνες που εμπλέκονταν στην απόκριση οξει-
δωτικού στρες (AhpC, SodB, Tpx, Dsb). γενική αντίδραση στρες 

(UspA, HtpG, GrpE, Tig). ενεργό μεταβολισμό (AcnB, AtpH, 
Fpr, AceA, NuoE, MmsA-1). βιοσύνθεση λιπαρών οξέων (FabB, 
AccC-1, FabBx1). αναστολή κυτταρικής διαίρεσης (MinD). βιο-
σύνθεση κυτταρικού περιβλήματος (LpxC, VacJ, MurA). ρύθμιση 
μεταγραφής (OmpR, Fur). και μεταφορά μικρών μορίων (TolC, 
BraC, AotJ, AapJ, FbpA, OprQ). Μεταξύ των ρυθμισμένων προς 
τα κάτω πρωτεϊνών ήταν εκείνες που εμπλέκονται στη βιοσύνθε-
ση νουκλεοτιδίων (PurM, PurL, PyrH, Dcd) και στην κυτταρική 
κινητικότητα (FliC).

Δράση μεμονωμένων κατηγοριών 
μικροβιοκτόνων παραγόντων
Οι δράσεις των κύριων ομάδων μικροβιοκτόνων παραγόντων που 
χρησιμοποιούνται ως απολυμαντικά, αντισηπτικά ή συντηρητικά 
αναφέρονται στον Πίνακα 5.1.

Οξειδωτικοί παράγοντες
Το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το υποχλωριώδες, το υπεροξικό 
οξύ και οι ισοθειαζολόνες είναι όλοι  οξειδωτικοί παράγοντες. 
Οφείλουν τη μικροβιοκτόνο δράση τους στις οξειδωτικές επι-
δράσεις τους στις πρωτεΐνες, ιδιαίτερα στις ομάδες θειόλης των 
υπολειμμάτων κυστεΐνης. Οι ομάδες θειόλης σε υπολείμματα κυ-
στεΐνης είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες της δομής και 
της λειτουργίας της πρωτεΐνης. Πολλά ζωτικά μικροβιακά ένζυμα, 
συμπεριλαμβανομένων των αφυδρογενασών, περιέχουν μειωμένα 
υπολείμματα κυστεΐνης στις ενεργές θέσεις τους. Η οξείδωση των 
ομάδων θειόλης οδηγεί σε μεταβολική αναστολή του κυττάρου 
[158-160]. Οι δομικές πρωτεΐνες στο κυτταρικό τοίχωμα, τη μεμ-
βράνη και τα ριβοσώματα μπορούν επίσης να επηρεαστούν από 
τη διάσπαση των σταθεροποιητικών διασυνδέσεων δισουλφιδίου 
μεταξύ των υπολειμμάτων κυστεΐνης [161]. Ορισμένες δισφαινό-
λες όπως το fentichlor και η τρικλοζάνη, καθώς και η βρωνόπο-
λη, όπως επίσης και ενώσεις χλωρίου, ιωδίου και υδραργύρου, 
αντιδρούν επίσης με ομάδες θειόλης που προκαλούν μεταβολική 
αναστολή [18, 132, 162]. Τα ιόντα χαλκού κυμαίνονται μεταξύ 
των καταστάσεων οξείδωσης του μονατομικού χαλκού και του 
διατομικού χαλκού υπό αερόβιες συνθήκες. Αυτός ο κύκλος οξει-
δοαναγωγής παράγει εξαιρετικά δραστικές ρίζες υδροξυλίου που 
βλάπτουν το DNA, τις πρωτεΐνες και τα λιπίδια [163].

Παράγοντες αλκυλίωσης και αλογόνωσης
Χημικά όπως η φορμαλδεΰδη και η γλουταραλδεΰδη αντιδρούν 
με υπολείμματα σε νουκλεϊκά οξέα και πρωτεΐνες με αλκυλίωση, 
μια μη αναστρέψιμη χημική τροποποίηση που έχει ως αποτέλε-
σμα την αναστολή του μεταβολισμού και την κυτταρική διαίρεση. 
Χημικές ομάδες σε βιομόρια που μπορεί να αντιδρούν με αλδεΰ-
δες περιλαμβάνουν υποκαταστάτες αμινο, καρβοξυλίου, θειόλης, 
υδροξυλίου, ιμινο και αμιδίου. Η διασταυρούμενη σύνδεση πρω-
τεϊνών με φορμαλδεΰδη οδηγεί σε πολλαπλές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ χημικών ομάδων, γεγονός που οδηγεί σε συσσωμάτωση 
[164, 165].

Παράγοντες ιοντικής σύνδεσης μετάλλων
Τα δισθενή ιόντα μετάλλων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
σταθεροποίηση της δομής των μεμβρανικών λιπιδίων και των 
ριβοσωμάτων καθώς επίσης και ως συμπαράγοντες σε πολλά έν-
ζυμα. Η πρόσδεση μαγνησίου σε χηλικούς παράγοντες όπως το 
ΕDΤΑ έχει ως αποτέλεσμα βλάβη στην μεμβράνη, ειδικά στην 
εξωτερική μεμβράνη Gram-αρνητικών βακτηριδίων, προκαλώ-
ντας ευαισθητοποίηση σε άλλους παράγοντες, πιθανώς μέσω 
αυξημένης πρόσληψης [115]. Η ενσωμάτωση του ΕDΤΑ σε μι-
κροβιοκτόνα σκευάσματα επομένως όχι μόνο βοηθά στη σταθε-
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Κεφάλαιο  5 Μηχανισμοί δράσης μικροβιοκτόνων

Πίνακας 5.1 Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροβιοκτόνων και μικροβιακών κυττάρων.

Μικροβιοκτόνο Μικροβιακός στόχος Τύπος αλληλεπίδρασης Επίδραση στα κύτταρα

υπεροξείδιο του υδρογόνου, 
υπεροξικό οξύ, υποχλωριώδες, 
ιώδιο, οργανοϋδραργυρικά, ιόντα 
αργύρου

Ομάδες θειόλης σε πρωτεΐνες Οξείδωση ομάδων θειόλης προς 
δισουλφίδια

Αναστολή των βασικών ενζύμων, 
τροποποίηση των δομικών πρωτεϊνών

Αλδεΰδες, αιθυλενοξείδιο Αμινοομάδες σε πρωτεΐνες και νουκλεϊκά 
οξέα

Αλκυλίωση αμινομάδων σε πρωτεΐνες 
και νουκλεϊκά οξέα

Αναστολή ενζύμων και λειτουργία 
νουκλεϊκού οξέος

Υποχλωριώδες, χλώριο, ιώδιο Αρωματικά αμινοξέα σε πρωτεΐνες Αλογόνωση αρωματικών αμινοξέων σε 
πρωτεΐνες

Αναστολή των βασικών ενζύμων, 
τροποποίηση των δομικών πρωτεϊνών

EDTA (αιθυλενοδιαμινο -τετραοξικό 
οξύ)

Δισθενή μεταλλικά ιόντα (ασβέστιου, 
μαγνήσιου) σε κυτταρικό τοίχωμα και τη 
μεμβράνη

Ειδική συγγένεια δέσμευσης,  χηλίωση 
μεταλλικών ιόντων

Βλάβη τοιχώματος και μεμβράνης, 
αναστολή
μεταλλοενζύμων

Ακριδίνες, DNA Παρεμβολή μεταξύ των ζευγών βάσεων Αναστολή της αντιγραφής του DNA

Πολυεξαμεθυλένιο διγουανίδιο DNA και RNA Συνεταιριστική δέσμευση Αναστολή της αντιγραφής του DNA

Φαινόλες, αλκοόλες Κυτταροπλασματικές και μεμβρανικές 
πρωτεΐνες

Μετουσίωση (και καθίζηση) πρωτεϊνών Αναστολή ενζύμων, βλάβη μεμβράνης, 
κυτταροπλασματική πήξη

Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, 
δισδιγουανίδια, χιτοζάνη

Λιπίδια σε κυτταρικές μεμβράνες Σύνδεση με φωσφορικές ομάδες 
κεφαλής και αλυσίδες λιπαρών οξέων σε 
φωσφολιπίδια

βλάβη μεμβράνης, αποπόλωση, 
διαρροή των κυτταρικών συστατικών, 
κυτταροπλασματική πήξης σε υψηλή 
συγκέντρωση

ρότητα και τη διαλυτότητα του προϊόντος αλλά μπορεί επίσης να 
ενισχύσει την μικροβιοκτόνο δράση τους. Ωστόσο, οι ανησυχίες 
σχετικά με την περιβαλλοντική τοξικότητα του EDTA περιορί-
ζουν τη χρήση του. Το ανεπαρκώς αποικοδομημένο EDTA και οι 
αυξημένες συγκεντρώσεις τοξικών ιόντων μετάλλων σε λύματα 
αυξάνουν τον κίνδυνο ευτροφισμού [166].

Παράγοντες δέσμευσης νουκλεϊκού οξέος
Οι χρωστικές ακριδίνης, συμπεριλαμβανομένης της αντισηπτι-
κής proflavine και της ανθελονοσιακής quinacrine, έχουν ειδική 
συγγένεια για τα νουκλεϊνικά οξέα. Συνδέονται με το DNA με 
εισαγωγή (παρεμβολή) μεταξύ των ζευγών βάσεων στη διπλή 
έλικα, αναστέλλοντας την αντιγραφή και την έκφραση γονιδίων 
και την πρωτεϊνική σύνθεση [167, 168].

Μετουσιωτικά πρωτεϊνών
Οι φαινόλες και οι αλκοόλες μετουσιώνουν την πρωτεϊνική δομή 
με δέσμευση στα κατάλοιπα αμινοξέων και εκτοπίζοντας μόρια 
νερού [169]. Οι μεταβολές που προκαλούνται στην πρωτεϊνική 
δομή εξαρτώνται από τη χρησιμοποιούμενη συγκέντρωση. Οι 
ασθενείς επιδράσεις στη δομή των πρωτεϊνών καταλήγουν στην 
αναστολή του ενζύμου. Οι πιο έντονες διαμορφωτικές αλλαγές 
στις μεμβρανικές πρωτεΐνες καταλήγουν σε βλάβη της μεμβράνης 
και διαρροή κυτταρικών συστατικών, ενώ η ολική μετουσίωση 
έχει ως αποτέλεσμα την πήξη πρωτεϊνών στο κυτταρόπλασμα 
[170]. Τα απορρυπαντικά και τα λιπαρά οξέα μετουσιώνουν τις 
πρωτεΐνες με δέσμευση σε υδρόφοβα υπολείμματα αμινοξέων. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βλάβη της μεμβράνης, όπως φαίνεται 
από τη λύση των πρωτοπλαστών [171, 172].

Αλληλεπίδραση με λιπίδια
Τα κατιονικά απορρυπαντικά, τα QACs και οι δισ-διγουανίδες 
ασκούν την αντιμικροβιακή τους δράση μέσω αλληλεπίδρασης 

με ανιονικά λιπίδια στην κυτταροπλασματική μεμβράνη και στην 
εξωτερική μεμβράνη Gram-αρνητικών βακτηριδίων [173, 174]. 
Οι χαμηλές συγκεντρώσεις προκαλούν βλάβη στη μεμβράνη και 
διαρροή κυτταροπλασματικών συστατικών μέσω διαταραχής των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ λιπιδίων και πρωτεϊνών στις δομές της 
μεμβράνης. Σε υψηλές συγκεντρώσεις αυτοί οι παράγοντες προ-
καλούν πήξη του κυτταροπλάσματος, προφανώς με μετουσίωση 
πρωτεϊνών. Ο κατιονικός πολυσακχαρίτης, η χιτοσίνη, επίσης 
βλάπτει την κυτταροπλασματική μεμβράνη, πιθανώς με δέσμευση 
στο λιποθεϊκό οξύ που βρίσκεται σε πολλά θετικά κατά Gram 
βακτήρια [72].

Συμπεράσματα
Σε αντίθεση με τα αντιβιοτικά, τα οποία ασκούν αντιμικροβιακή 
δράση μέσω της αναστολής ενός ειδικού στόχου, τα περισσότερα 
μικροβιοκτόνα έχουν πολλαπλές επιδράσεις στα μικροβιακά κύτ-
ταρα. Ωστόσο, η απόδειξη ότι η τρικλοζάνη αναστέλλει έναν συ-
γκεκριμένο στόχο (FabI)   σε χαμηλές συγκεντρώσεις έχει προκα-
λέσει ανησυχία ότι η υπερχρησιμοποίησή της μπορεί να θεωρηθεί 
υπέυθυνη για την ανάπτυξη αντίστασης στον αντι-ΤΒ παράγοντα 
ισονιαζίη, ο οποίος επίσης αναστέλλει αυτόν τον στόχο [175-178]. 
Περαιτέρω ανησυχία προέκυψε από την απόδειξη ότι μερικές βα-
κτηριακές εκροές φαρμάκων εκβάλλουν τα μικροβιοκτόνα καθώς 
και αντιβιοτικά [179, 180]. Και πάλι προτείνεται ότι η υπερβο-
λική χρήση μικροβιοκτόνων θα μπορούσε να παράγει αντοχή 
στα αντιβιοτικά [181-184]. Επί του παρόντος, μερικές μελέτες 
παρέχουν στοιχεία για τη σχέση μεταξύ των μικροβιοκτόνων και 
της αντοχής στα αντιβιοτικά [73, 185, 186], υπάρχουν ομως και 
άλλες οι οποίες δεν έχουν δείξει κανένα πειστικό στοιχείο για 
μια τέτοια σύνδεση [109, 187-190]. Δεδομένου ότι η ένταση της 
χρήσης μεμονωμένων μικροβιοκτόνων αυξάνει την πιθανότητα 
ανάπτυξης αντοχής [191], συνιστάται η εναλασσόμενη χρήση 
παραγόντων διαφορετικών κατηγοριών [192, 193].
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