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Agents antimicrobians

Substàncies o tractaments que actuen contra els microorganismes

De forma més específica:
– Antivírics

– Antibacterians

– Antifúngics

– Antiprotozoaris

S’anomenen MICROBIOSTÀTICS 
si inhibeixen el creixement dels 
microorganismes (bacteriostàtic, 
viriostàtic, fungistàtic, 
protozoostàtic)

S’anomenen MICROBICIDES 
si maten o destrueixen els 
microorganismes
(bactericida, viricida, fungicida, 
protozoicida)
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Els AGENTS ANTIMICROBIANS 
poden ser físics o químics.

ESTERILITZACIÓ

Destrucció de tots els 

microorganismes que hi ha en 

qualsevol substrat.
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QUIMIOTERÀPIA

Tractament químic per combatre 

malalties.

Alguns agents antimicrobians químics s’utilitzen per combatre malalties infeccioses. Se’ls anomena AGENTS QUIMIOTERAPÈUTICS. 



  

Agents antimicrobians FÍSICS

● Exposició a ALTES TEMPERATURES 

● Exposició a BAIXES TEMPERATURES 

● Exposició a RADIACIONS ELECTROMAGNÈTIQUES

● FILTRACIÓ
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Exposició a ALTES TEMPERATURES 

Mètode d’esterilització més usat.

La temperatura a la que es sotmeten els microorganismes i el temps 
d’exposició determinen el grau de mortalitat microbiana.
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Amb calor seca
● Produeix oxidació dels 

components cel·lulars.

● Requereix temperatures més 
altes i més temps d’exposició.

Amb calor humida
● Produeix desnaturalització i 

coagulació de les proteïnes dels 
microorganismes.

● Requereix temperatures més 
baixes i menys temps d’exposició.

Exemples: 

– Esterilització clàssica.
– Esterilització UHT.
– Pasteurització.
– Ebullició.

Exemples:

– Flama directa.
– Aire calent en forn.
– Incineració.



  

Exposició a BAIXES TEMPERATURES per sota del punt de congelació 

Inhibeix el creixement microbià.

S’utilitza com a conservant.

És bacteriostàtic.
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Exposició a RADIACIONS ELECTROMAGNÈTIQUES 

Són microbicides.

Radiacions ionitzants: raigs x , raigs ɣ

Radiacions no ionitzants: radiació ultraviolada 

FILTRACIÓ

Per eliminar microorganismes presents a l’aire o en líquids.

Es fan servir filtres microporosos com els flitres de membrana.



  

S’utilitzen en una gran quantitat de llocs i situacions (hospitals, escoles, 
domicilis, industries, etc.). Estan destinats a eliminar microbis potencialment 
patògens tan de substrats biològics com inanimats evitant així la transmissió 
entre les persones.

● Esterilitzants: maten totes les formes microbianes de les superfícies que 
són tractades incloses les espores bacterianes. Exemples: formaldehid, 
glutaraldehid.

● Desinfectants: destrueixen els miroorganismes, excepte les espores 
bacterianes, de superfícies inanimades. Exemples hipoclorit sòdic, 
fenols, sulfat de coure.

● Antisèptics: maten o impedeixen la proliferació de microorganismes de 
la pell o de les mucoses sense afectar els teixits sobre els que s’aplica. 
Exemples: alcohol etílic, solució de iode, sabó.
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Agents antimicrobians QUÍMICS



  

● Agents antimicrobians químics que es fan servir per tractar 
malalties infeccioses. 

● Han de tenir una toxicitat selectiva: atacar els microbis causants 
de la malaltia sense danyar les cèl·lules de l’hoste.

● Poden ser d’origen natural (antibiòtics) o sintètics.

● Quimioteràpia: tractament d’una malaltia amb agents químics. 
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Agents quimioterapèutics



  

Substàncies químiques produïdes en el metabolisme d’alguns bacteris i per determinats 
fongs, amb capacitat de matar o impedir el creixement d’altres microorganismes que hi 
ha al seu voltant.

Molt útils per tractar malalties produïdes per bacteris. Alguns també tenen efectes 
contra fongs patògens. 
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Agents quimioterapèutics: els antibiòtics

Mecanismes d’acció

● Inhibició de la síntesi de les parets 
cel·lulars dels bacteris patògens i/o 
alteració de la seva estructura.

● Inhibició de la síntesi del DNA, de 
l’RNA i de les proteïnes dels 
bacteris.

● Destrucció dels fosfolípids de les 
membranes cel·lulars.

Alguns antibiòtics tenen un espectre 
d’acció ampli, és a dir, exerceixen 
la seva acció sobre un ventall molt 
ampli de bacteris.

Alguns bacteris són resistents a 
determinats antibiòtics.
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No tots els antibiòtics 
tenen el mateix 
poder bactericida o 
bacteriostàtic.
Els antibiogrames 
ens permeten 
determinar la 
sensibilitat d’un 
bacteri a un seguit 
d’antibiòtics.
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https://youtu.be/7ULUVYv05vw

Resistència als antibiòtics

https://youtu.be/7ULUVYv05vw
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