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ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας υφασμάτων με αντιμικροβιακή ύφανση επί της 
επιβίωσης βακτηρίων και σπορίων ευκαιριακά παθογόνων, αλλεργιογόνων και τοξινογόνων 
μυκήτων του νοσοκομειακού περιβάλλοντος1.  
 
Σύμφωνα με το από 4ης Μαρτίου 2009 αίτημά σας προς το Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας 
(Κ.Α. 70/3/6915) του Πανεπιστημίου Αθηνών, διενεργήθηκε ενδελεχής έλεγχος της 
αποτελεσματικότητας των αντιμικροβιακών υφασμάτων που χρησιμοποιούνται για τη ραφή 
νοσοκομειακών ενδυμάτων (χειρουργείου, κλινικών και εργαστηρίων).  

 

Σχεδιασμός μελέτης  

Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε ως συμπληρωματική των ήδη διενεργηθέντων στην Ευρώπη 
έναντι ενός μικροοργανισμού [Staphylococcus aureus ATCC 33592 (MRSA)] , με σκοπό τον 
έλεγχο της αποτελεσματικότητας των υφασμάτων στην επιβίωση μικροοργανισμών  που 
προκαλούν τις συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις  στην Ελλάδα.  

                                                 
1 Dancer SJ. The role of environmental cleaning in the control of hospital-acquired infection. J 
Hosp Infect. 2009 Aug 31. [Epub ahead of print]; Shorr AF, Gupta V, Sun X, Johannes RS, 
Spalding J, Tabak YP. Burden of early-onset candidemia: analysis of culture-positive bloodstream 
infections from a large U.S. database. Crit Care Med. 2009;37:2519-26; Krishnan S, Manavathu 
EK, Chandrasekar PH.Aspergillus flavus: an emerging non-fumigatus Aspergillus species of 
significance. Mycoses. 2009 May; 52: 206-22; Camps IR. Risk factors for invasive fungal 
infections in haematopoietic stem cell transplantation. Int J Antimicrob Agents. 2008; 32 Suppl 
2:S119-23; Liebowitz LD.MRSA burden and interventions. Int J Antimicrob Agents. 2009;34 
Suppl 3:S11-3. 
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Στην παρούσα μελέτη η αντιμικροβιακή δράση των υφασμάτων συγκριτικά με αυτήν 
υφάσματος μάρτυρα, χωρίς αντιμικροβιακή ύφανση, ελέγχθηκε έναντι δέκα οκτώ (18) Gram 
θετικών και Gram αρνητικών προτύπων και νοσοκομειακών στελεχών που απομονώνονται 
συχνότερα στον ελληνικό νοσοκομειακό χώρο, καθώς και έναντι ζυμομυκήτων του γένους 
Candida και νηματοειδών μυκήτων του γένους Aspergillus, οι οποίοι παρουσιάζονται ως 
θετικοί κατά Gram (Πίνακας 1).  

Συνεπώς, η αντιμικροβιακή δράση των υφασμάτων ελέγχθηκε σε αυστηρότερες συνθήκες από 
αυτές της προσομοίωσης που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν, καθόσον αυτές δεν 
συμπεριελάμβαναν ποικιλία αιτίων νοσοκομειακών λοιμώξεων και ζυμομύκητες, οι οποίοι 
είναι το τρίτο αίτιο λοιμώξεων σε ασθενείς μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στην 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ, καθώς και Aspergillus sp., που είναι διεθνώς αίτιο απειλητικών για τη 
ζωή λοιμώξεων αιματολογικών και ογκολογικών ασθενών. 

Πίνακας 1.  

Μικροοργανισμοί που ελέγχθηκαν ως προς την επιβίωσή τους σε ύφασμα μάρτυρα υδρόφοβης 
συμβατικής ύφανσης και στα υφάσματα με αντιμικροβιακή δράση Agathon pure, Agathon 
hydrophobic, Agathon blue και Agathon green. 

Α/Α. Μικροοργανισμός (Στέλεχος) Προέλευση Μικροοργανισμού 
 

1 Escherichia coli  
Κλινικό στέλεχοςα 

2 Escherichia coli (NCCB 50028) Πρότυπο στέλεχοςβ 

3 Klebsiella pneumoniae Κλινικό στέλεχοςα 

4 Klebsiella pneumoniae (NCCB 77026) Πρότυπο στέλεχοςβ 

5 Staphylococcus aureus (NCCB 46063) Πρότυπο στέλεχοςβ 

6 Staphylococcus aureus (3680) Κλινικό στέλεχος, MRSAα, γ 

7 Corinebacterium ammoniagenes (NCCB 
60030) 

Πρότυπο στέλεχοςβ 

8 Acinetobacter haemoliticum (NCCB 88002) Πρότυπο στέλεχοςβ 

9 Proteus mirabilis (ΝCCB 22031) Πρότυπο στέλεχοςβ 

10 Pseudomonas aeruginosa (ΝCCB 76039) Πρότυπο στέλεχοςβ 

11 Staphylococcus epidermidis (NCCB 77060) Πρότυπο στέλεχοςβ 

12 Streptococcus pyogenes (NCCB 89164) Πρότυπο στέλεχοςβ 

13 Enterococcus faecalis (NCCB 36031) Πρότυπο στέλεχοςβ 

14 Candida albicans (ATCC 90029) Πρότυπο στέλεχοςδ 

15 
Candida albicans (UOA/HCPF YEM3496) 

Κλινικό στέλεχοςα,ε Αιμοκαλλιέργεια 

16 Candida parapsilosis (UOA/HCPF 8960a) Κλινικό στέλεχοςα,ε   από αιμοκαλλιέργεια 

17 Aspergillus fumigatus (UOA/HCPF 10229) Κλινικό στέλεχοςα,ε από οστεόλυση (οστεομυελίτις) 

18 Aspergillus flavus (UOA/HCPF 8934) Κλινικό στέλεχοςα,ε από βιοψία πνεύμονος 
α Απομονωθέν από νοσοκομειακή λοίμωξη (Ελλάδα). 
β Πρότυπο στέλεχος από τη διεθνή Συλλογή βακτηρίων Δυτικής Ευρώπης Centraal Bureau voor 
Schimelcultures, Royal Academy of Sciences, Netherlands. 
γ Απομονωθέν από νοσοκομειακή λοίμωξη (Ελλάδα). Cookson BD, Robinson DA, Monk AB, et al. 
Evaluation of molecular typing methods in characterizing a European collection of epidemic methicillin-
resistant Staphylococcus aureus strains: the HARMONY collection. J Clin Microbiol. 2007; 45 :1830-7. 
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δ Στέλεχος της Αμερικανικής Συλλογής, American Type Culture Collection. 

ε Στελέχη διατηρούμενα στην διεθνή Συλλογή UOA/HCPF-WDCM929 του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Μέθοδοι 

Η μεθοδολογία ελέγχου αντιβακτηριακής δράσης των υφασμάτων ελέγχθηκε βάσει των 
οδηγιών DIN EN ISO 20743 “Determination of the antibacterial activity of antibacterial 
finished products” Absorption method. 

Ο έλεγχος αντιμυκητιακής δράσης των υφασμάτων έναντι ζυμομυκήτων του γένους Candida 
έγινε με παρασκευή ποσοτικού εναιωρήματος βάσει των οδηγιών Reference method for broth 
dilution antifungal susceptibility testing of yeasts; Approved standard M27-A3, Vol 28, No 15, 
Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008. Ενοφθαλμίστηκαν 5,0103 κύτταρα /ml σε 
κάθε τύπο αντιμικροβιακού υφάσματος και στο ύφασμα μάρτυρα. 

Ο έλεγχος αντιμυκητιακής δράσης των υφασμάτων έναντι νηματοειδών μυκήτων του γένους 
Aspergillus έγινε με παρασκευή ποσοτικού εναιωρήματος βάσει των οδηγιών Reference 
method for broth dilution antifungal susceptibility testing of filamentous fungi M38-A2, Vol. 
28 No 16, Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008. Ενοφθαλμίστηκαν 1,0106 
κονίδια/ml σε κάθε τύπο αντιμικροβιακού υφάσματος και στο ύφασμα μάρτυρα. 

 

Α. Ο ποσοτικός προσδιορισμός μικροβιακού φορτίου μετά τη 18ωρη επαφή του κάθε 
βακτηριακού και μυκητιακού εναιωρήματος έγινε με τη μέθοδο προσδιορισμού αριθμού 
αποικιών σε τρυβλία (viable counts) σε κατάλληλο για κάθε μικροοργανισμό θρεπτικό 
υπόστρωμα. Συγκεκριμένα, για τα στελέχη Staphylococcus, Streptococcus και Enterococcus 
spp. χρησιμοποιήθηκε blood agar, για τα στελέχη Escherichia, Klebsiella, Acinetobacter, 
Corinebacterium, Acinetobacter, Proteus, Pseudomonas spp. nutrient agar και για τα στελέχη 
των μυκήτων Candida και Aspergillus spp. Sabouraud agar.  

Κάθε δοκιμασία επαναλήφθηκε 5 φορές σε ανεξάρτητη πειραματική διαδικασία για κάθε 
επανάληψη. 

Β. Ο ποσοτικός προσδιορισμός μικροβιακού φορτίου έγινε υπό συνθήκες προσομοίωσης με 
τον ενοφθαλμισμό εναιωρήματος που περιείχε 10 κύτταρα κάθε υπό έλεγχο μικροοργανισμού 
(10 κονίδια για τους μύκητες του γένους Aspergillus) σε κάθε τύπο υφάσματος και παραμονή 
σε αυτά επί 5, 15 και 30 min σε θερμοκρασία δωματίου. Η δοκιμασία αυτή έγινε για να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του κάθε υφάσματος, εφόσον σε πραγματικές συνθήκες 
στο νοσοκομειακό περιβάλλον ενοφθαλμίζονται εξ’ επαφής ελάχιστα κύτταρα σε μπλούζες 
νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Τo αποτύπωμα των ενοφθαλμισθέντων υφασμάτων, 
για κάθε χρόνο (5, 15 και 30 min) έκθεσης των υφασμάτων σε κάθε ένα από τους 18 
μικροοργανισμούς σε θερμοκρασία δωματίου, επωάστηκαν σε 37οC στα θρεπτικά 
υποστρώματα, που αναφέρονται στην παράγραφο (Α) ανωτέρω, επί 18 ώρες ώστε να 
διευκολυνθεί η καταμέτρηση αποικιών ως ποσοτική αξιολόγηση της αντιμικροβιακής δράσης 
των υπό έλεγχο υφασμάτων. Δεδομένου ότι οι μύκητες του γένους Aspergillus αναπτύσσονται 
με αργούς ρυθμούς σε καλλιέργεια η καταμέτρηση των αποικιών έγινε μετά από επώαση 72 
ωρών του κάθε αποτυπώματος υφάσματος για κάθε χρόνο παραμονής (5, 15 και 30 min σε 
θερμοκρασία δωματίου) των μικροορανισμών επί αυτών.  

Κάθε δοκιμασία επαναλήφθηκε 5 φορές σε ανεξάρτητη πειραματική διαδικασία. 
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Κριτήρια αξιολόγησης αποτελεσματικότητας κάθε υφάσματος 
 
Πίνακας 2. Κριτήρια αξιολόγησης αντιμικροβιακής ποιότητας υφασμάτων κατά το σύστημα 
βαθμονόμησης του εργαστηρίου. 
 

Αξιολόγηση ανάπτυξηςα Αριθμός αποικιών 
Ελάχιστη ανάπτυξη 1-10 
Μικρή ανάπτυξη >10-50 
Μέτρια ανάπτυξη >50-100 
Συρρέουσα ανάπτυξη >100 

α Οι τιμές αξιολογήθηκαν ως μέσος όρος των μετρήσεων κάθε ανεξάρτητου πειραματικού 
ελέγχου. 
 
Στατιστική ανάλυση 
 
Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η μη-παραμετρική 
δοκιμασία Mann-Whitney U test για τη σύγκριση δεδομένων σε ιεραρχική σειρά.  

 
 
Αποτελέσματα 

 
Πίνακας 3. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εσωτερικών μαρτύρων (internal controls) επί 5 
επαναλήψεων πειραματικών δοκιμών S. aureus, P. aeruginosa, C. albicans και A. fumigatus. 
 

Μικροοργανισμός Μέσος απόλυτος Αριθμός 
αποικιών (CFU) 

Μέση τιμή 
[log10 CFU] 

΄Ωρες (h) επαφής 
με κοινό ύφασμα 

0α 18β 0 18 

Staphylococcus 
aureus (3680) 
MRSA 

3,2105 6,95105 5,47 
 

5,84 

Pseudomonas 
aeruginosa (ΝCCB 
76039) 

2,6105 7,82105 5,30 
 

5,90 

Candida albicans 
(ATCC 90029) 

5,0103 17,65103 3,69 4,23 



Mycology Laboratory  
UOA  
Κ.Α. 70/4/5905 & Κ.Α. 70/3/6915 

5

Aspergillus 
fumigatus 
(UOA/HCPF 
10229) 

 
1,0106 

 
4,0106 

 
6,00 

 
6,60 

 
α Μέσος αριθμός αποικιών αμέσως μετά τον ενοφθαλμισμό στο ύφασμα (επί 5 επαναλήψεων). 
β Μέσος αριθμός αποικιών μετά 18 ώρες επώαση στους 37οC(επί 5 επαναλήψεων). 
 



Πίνακας 4. Μέσος απόλυτος αριθμός αποικιών μικροοργανισμών και μέση τιμή κοινού λογάριθμου μετά από έκθεση 18 ωρών σε 
θερμοκρασία δωματίου και επώαση αποτυπώματος σε 37οC για τα βακτήρια και τις ζύμες και 72 ωρών για τον Aspergillus flavus επί 5 
ανεξάρτητων επαναλήψεων σε κοινό ύφασμα και σε υφάσματα με αντιμικροβιακή ύφανση. 

 
Ανάπτυξη μικροοργανισμών σε κάθε ύφασμα μετά από έκθεση 18 ωρών σε θερμοκρασία δωματίου 

Κοινό ύφασμα Agathon pure Agathon 
hydrophobic 

Agathon blue Agathon green 
 
 
Μικροοργανισμός 

 Μέσος 
αρ.CFU 

Μέσος 
log10CFU 

 Μέσος 
αρ. CFU 

Μέσος 
log10CFU 

 Μέσος 
αρ. CFU 

Μέσος 
log10CFU 

 Μέσος αρ. 
CFU 

Μέσος 
log10CFU 

 Μέσος αρ. 
CFU 

Μέσος 
log10CFU 

Escherichia coli 5.0105 5.69 1 - 3 0.47 2 0.30 1 - 
Escherichia coli (NCCB 
50028) 

5.8105 5.77 1 - 3 0.47 1 - 2 0.30 

Klebsiella pneumoniae 6.4105 5.80 3 0.47 5 0.69 2 0.30 2 0.30 

Klebsiella pneumoniae 
(NCCB 77026) 

5.8105 5.76 0 - 0 - 0 - 0 - 

Staphylococcus aureus 
(NCCB 46063) 

5.6105 5.74 1 - 3 0.47 2 0.30 1 - 

Staphylococcus aureus (3680) 6.75105 5.82 4 0.60 2 0.30 1 - 3 0.47 
Corinebacterium 
ammoniagenes (NCCB 60030) 

5.30105 5.72 5 0.69 9 0.95 3 0.47 3 0.47 

Acinetobacter haemoliticum 
(NCCB 88002) 

7.00105 5.84 1 - 2 0.30 3 0.47 1 - 

Proteus mirabilis (ΝCCB 
22031) 

9.00105 5.95 0 - 0 - 0 - 0 - 

Pseudomonas aeruginosa 
(ΝCCB 76039) 

4.32105 5.63 3 0.47 1 - 3 0.47 1 - 

Staphylococcus epidermidis 
(NCCB 77060) 

5.95105 5.77 1 - 10 1 3 0.47 2 0.30 

Streptococcus pyogenes 
(NCCB 89164) 

6.12105 5.78 0 - 0 - 0 - 0 - 

Enterococcus faecalis (NCCB 
36031) 

5.75105 5.75 3 0.47 5 0.69 3 0.47 2 0.30 

Candida albicans (ATCC 
90029) 

16.95103 4.22 2 0.30 3 0.47 2 0.30 2 0.30 

Candida albicans 
(UOA/HCPF YEM3496) 

17.20103 3.23 2 0.30 4 0.60 3 0.47 2 0.30 

Candida parapsilosis 
(UOA/HCPF 8960a) 

14.32103 3.15 2 0.30 12 1.07 2 0.30 2 0.30 

Aspergillus fumigatus 
(UOA/HCPF 10229) 

5.12106 7.70 2 0.30 2 0.30 1 - 1 - 

Aspergillus flavus 
(UOA/HCPF 8934) 

4.68106 5.67 1 - 1 - 1 - 1 - 
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Διάργαμμα 1. Συγκριτική μικροβιοκτόνος δράση υφασμάτων Agathon 
και κοινού υφάσματος ιατρικής ένδυσης  
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Κοινό ύφασμα 

Υφάσματα τύπου 
A th  

Διάγραμμα 2. Συγκριτικά αποτελέσματα επιβίωσης  βακτηρίων & μυκήτων σε κοινό ύφασμα 
και σε υφάσματα με αντιμικρoβιακή ύφανση σε σχέση με το χρόνο επαφής των 
μικροοργανισμών με κάθε ύφασμα

0,01

0,1

1

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 Μικροοργανισμοί (αντιστοίχησης 1-18 του Πίνακα 1)
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Κοινό ύφασμα 5 min Κοινό ύφασμα 15 min Κοινό ύφασμα 30 min Agathon pure 5 min

Agathon pure 15 min Agathon pure 30 min Agathon hydrophobic 5 min Agathon hydrophobic 15 min

Agathon hydrophobic 30 min Agathon blue 5 min Agathon blue 15 min Agathon blue 30 min

Agathon green       5 min Agathon green       15 min Agathon green       30 min

Agathon 
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Συμπεράσματα 
 

Α. Γενικά 
Για να ελεγχθεί η αντιμικροβιακή δράση των υφασμάτων βιοϊατρικής ένδυσης τύπου Agathon 
χρησιμοποιήθηκαν τόσο πρότυπα στελέχη διεθνών Συλλογών μικροοργανισμών, όσο και 
μικροοργανισμοί κλινικής προέλευσης, των οποίων η ταυτότητα έχει επιβεβαιωθεί με μοριακή 
μεθοδολογία.  

Η βιολογική ακεραιότητα όλων των μικροοργανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη 
ήταν άριστη, όπως αποδεικνύεται από την απρόσκοπτη ανάπτυξή τους στο κοινό ύφασμα 
(μάρτυρα) που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε δοκιμασία επαναλήψεων και από την πειραματική 
διαδικασία ποιοτικού ελέγχου. Γενικώς καταγράφηκε στατιστικά σημαντική (p < 0.05) μείωση 
του απόλυτου αριθμού αποικιών των μικροοργανισμών σε όλα τα υφάσματα με 
αντιμικροβιακή ύφανση, σε αντίθεση με τον αυξημένο απόλυτο αριθμό αποικιών στο κοινό 
ύφασμα.  

Β. Ειδικά 

1. Η μικροβιοκτόνος δράση των υφασμάτων τύπου Agathon, όπως υπολογίστηκε από τη 
μείωση του ενοφθαλμισθέντος μικροβιακού πληθυσμού στο κάθε ύφασμα, υπολογίστηκε 
ως 48% κατά τα πρώτα 5 min επαφής των βακτηρίων και μυκήτων συγκρινόμενη με το 
κοινό ύφασμα νοσοκομειακής ένδυσης (μάρτυρας).  

2. Μείωση 50,3% στα υφάσματα Agathon καταγράφηκε μετά από 15 min, ενώ μετά 30 min 
καταγράφηκε θάνατος του 90,5% του αρχικά ενοφθαλμισθέντος μικροβιακού πληθυσμού.  

3. Μετά παρέλευση 18  ωρών  σημειώθηκε η μέγιστη μείωση του ζωντανού μικροβιακού 
πληθυσμού (98%-99,9%).  

4. Η μετά 18ωρο μείωση του ζωντανού μικροβιακού πληθυσμού κατά 98% του αρχικώς 
ενοφθαλμισθέντος πληθυσμού επί κάθε υφάσματος Agathon παρατηρήθηκε για τους 
μύκητες του γένους Aspergillus και για τον Proteus mirabilis, ενώ μείωση κατά 99,9% 
καταγράφηκε για τoυς MRSA και τους ζυμομύκητες του γένους Candida.  

5. Παρά τον αυξημένο αριθμό κυττάρων που ενοφθαλμίστηκαν σε κάθε ύφασμα Agathon για 
τη δοκιμασία παραμονής τους επί αυτών για 18 ώρες, θανατώθηκε το 98%-99,9% των 
ενοφθαλμισθέντων μικροοργανισμών. 

6. Ο ρυθμός θανάτου των μικροοργανισμών που ενοφθαλμίστηκαν στα υφάσματα Agathon 
ποικίλει ανάλογα με τον μικροοργανισμό. Τούτο είναι εμφανές κατά τη διάρκεια 
παραμονής αυτών επί των υφασμάτων για 5 και 10 min. Ωστόσο, μετά παρέλευση 30 min 
θανατώθηκε το 85% των ενοφθαλμισθέντων βακτηρίων και μυκήτων. 

7. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση του ρυθμού βιωσιμότητας και των ευκαρυωτικών 
παθογόνων ζυμομυκήτων του γένους Candida, καθώς και των νηματοειδών μυκήτων του 
γένους Aspergillus.  
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Γ. Προοπτικές 

Η μικροβιοκτόνος δράση των αργυρούχων υφασμάτων Agathon είναι δυνατόν να υποστηρίξει 
την υποψηφιότητά τους ως διαχωριστικές κουρτίνες κλινών σε θαλάμους νοσοκομείου με 
πολλαπλές κλίνες και ως κουρτίνες παραθύρων θαλάμων ογκολογικών/αιματολογικών 
ασθενών και νεογνών.  

 

Η υπεύθυνη μελέτης, 

 

  Α. Βελεγράκη 


