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R e v i e w  a r t i c l e

Summary

Respiratory syncytial virus (RSV) is one of the most important causes of viral lower respiratory
tract illness in infants and children globally. It often causes severe and even fatal infections,
particularly in children aged under 6 months, and RSV is considered responsible for one-
third of deaths resulting from acute lower respiratory infection (ALRI) in the first year of life.
There is no vaccine currently available to protect from RSV infection, especially the severely
affected risk groups. Immunoprophylaxis with the neutralizing monoclonal antibody,
palivizumab, is used to prevent RSV disease in very premature infants and high risk individuals.
Live-attenuated vaccine approaches have been in development for the past decades, but to
achieve immunogenicity, their safety was compromised in the past. In recent years, several
RSV vaccine candidates using various technologies and targeting different populations and
age-groups have emerged. In the present review, the current status of RSV vaccine develop-
ment is presented. Sixty RSV vaccine candidates are in development, targeting the whole
range of age-groups, of which 16 vaccine candidates are currently in clinical development,
while most are at a preclinical stage.

The status of RSV vaccines: an update

George Karatsais, Maria Exindari, Georgia Gioula, Maria Christoforidou, Angeliki Melidou
Microbiology Laboratory, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece
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1. Introduction

Respiratory syncytial virus (RSV) is one of the most
important causes of viral lower respiratory tract illness
in infants and children globally. It often causes severe
and even fatal infections, particularly in children aged
under 6 months, and RSV is considered responsible
for one-third of deaths resulting from acute lower re-
spiratory infection (ALRI) in the first year of life.1 Ho-
wever, the overall burden of RSV disease is underesti-
mated, especially in older age-groups. Recent studies
have shown that the morbidity and mortality asso-
ciated with RSV in the elderly and high-risk individuals
is also substantial.1

1.1. RSV epidemiology and burden of disease
RSV, which is transmitted by direct and indirect con-
tact with oral or nasal secretions, may cause repeating
infections throughout life and significant disease in
various age-groups, mostly in paediatric and elderly
populations.2,3 For most infants and young children,
the infection is restricted to the upper respiratory
tract. For a small percentage, infection with RSV  can
lead to bronchiolitis, inflammation of the small airways
of the lungs, or pneumonia, severe conditions that
may become fatal. During the early stages of the dis-
ease, occurs a peribronchiolar inflammation with lym-
phocytes.  During the progression of the disease, the
inflammation progresses to the characteristic necrosis
of the bronchiolar epithelium, which blocks the bron-
chioles resulting to the obstruction of the air flow, the
hallmark of bronchiolitis. This effect is maximized due
to the small width of bronchioles in infants.4 Tachyp-
nea, wheezing and especially cough are important
signs of RSV infection. However, almost half of RSV-
infected children present without fever.5 The absence
of fever is the major distinction from Influenza-Like-
Illness (ILI) symptoms.  The presence of fever is often
considered an indication of a lower respiratory tract
infection in children. RSV infection can sometimes
present only with apnea in infants <6 weeks of age.5

The incubation period of the virus varies, but it is usu-
ally between 4-6 days.5

The virus seasonal circulation pattern has been
identified and, in temperate regions, it usually coin-
cides with influenza virus circulation, between the late
fall and early spring, and lasts three to four months.
However, the timing of circulation varies between
years and different regions, as well as within commu-
nities. The annual global burden of RSV is estimated
to be 33.8 million new cases of ALRI in children less
than five years old, 3.4 million hospital admissions,
and in 2010 253,000 deaths, with most of the fatalities
occurring in developing countries.6

1.2. RSV virus characteristics
RSV virus is an enveloped RNA Pneumovirus with a
non-segmented, single-stranded, negative-sense RNA
genome and belongs to the family Paramyxoviridae.
The viral genome consists of a total of 10 genes en-
coding 11 proteins. The RSV virion encodes three sur-
face envelope proteins: the attachment protein G, the
fusion protein F, and the small hydrophobic protein
SH. The fusion (F) and attachment (G) surface glyco-
proteins are the most important for vaccine produc-
tion because of their ability to induce neutralizing
antibodies. There are two major subgroups: A and B.7

1.3. Viral F and G proteins
RSV F is a membrane anchored glycoprotein that me-
diates viral entry into host cells. The F glycoproteins
undergo a conformational change that brings the
viral and cellular membranes into proximity, ulti-
mately leading to their fusion during cell entry. RSV F
protein is present on the viral surface in two states: a
metastable pre-F and α stable postfusion (post-F)
form. The prefusion and postfusion forms of RSV F
protein are important for the use as vaccine antigens.
There are large structural differences between the lol-
lipop-shaped prefusion F trimer and the crutch-
shaped postfusion F trimer. To prevent viral entry,
F-specific neutralizing antibodies must bind the pre-
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fusion conformation of F on the virion, before the viral
envelope fuses with a cellular membrane.8

The heavily glycosylated RSV G protein is responsi-
ble for viral attachment to cells. The majority of the
differences between the two major RSV strains (A and
B) are attributed to the antigenic variability in this pro-
tein. The G protein of the A and B strains can differ by
up to 47%, whilst G proteins from the same strain can
differ by as much as 20%.8

The success of passive immunization with an anti-
body that target the viral F protein (palivizumab) pro-
vided the rationale for developing a vaccine that
elicits functional antibody responses. The efficacy of
palivizumab, which bind to antigenic site II on the
RSV F protein, has led many developers to focus on
RSV F as a primary immunogen).9 Antibodies target-
ing the F protein exhibit and increased cross-reaction
across both RSV subtypes compared to antibodies to
G protein.

2. RSV infection prevention and therapy

There is no vaccine currently available to protect from
RSV infection, especially the severely affected risk
groups and the current knowledge of RSV epidemiol-
ogy and burden of RSV disease still has gaps that will
need to be addressed by proper RSV surveillance at a
national and international level. However, several tar-
get populations for RSV vaccines have been selected:
1) infants younger than six months of age, which as
mentioned above is the age-group at highest risk of
severe disease; 2) children six months of age and
older, which will also indirectly help decrease trans-
mission to other high-risk individuals; 3) pregnant
women to decrease their own infection rates, and pro-
tect their newborns by placental antibody transfer
and 4) the elderly, who are also at risk for severe dis-
ease, similar to that of influenza, though the burden
of RSV disease to this age-group is underestimated.10

RSV is also a significant concern for other high-risk in-
dividuals, such as pre-term infants, immunocompro-
mised individuals, and those with pulmonary or
congenital heart disease.

The fact that RSV infects early in life is one of the
main challenges of RSV immunisation. Immune re-
sponses are limited in infancy compared to older age
groups, and the safety of any vaccine is a major con-
cern.   The incidence of severe RSV disease is consid-
ered to be higher in infants younger than six months
of age. Peak hospitalizations occur at about one
month of age, while the RSV-related fatality rate is
highest in infants younger than two months. A strat-
egy of vaccinating pregnant women to prevent infant

disease is under consideration. A single immunization
in late pregnancy could be sufficient to boost infant
RSV antibody concentrations to protective levels.11

Several studies have demonstrated a reduced inci-
dence of RSV disease during the first several months
of life that coincides with higher concentrations of
RSV-specific maternal antibody transplacentaly intro-
duced to the infant.11 Further, prevention of RSV in the
mother resulting in reduced transmission to the infant
due to their intimate contact is another potential ben-
efit of vaccinating pregnant women. Most impor-
tantly, any vaccine administered to pregnant women
will need to be in accordance with the highest safety
standards.

2.1. Therapeutic options
Immunoprophylaxis with the neutralizing monoclonal
antibody (mAb) palivizumab is used especially in some
high and middle income countries to prevent RSV dis-
ease in very premature infants or those with other
underlying medical conditions, such as congenital
heart disease. Palivizumab is a humanized monoclonal
antibody (IgG) directed against an epitope in the A
antigenic site of the F protein of RSV. Palivizumab was
shown to reduce the risk of hospitalization due to RSV
infection by 55% and 45% during two Phase III clinical
trials. Palivizumab is dosed once a month via intra-
muscular injection, and is administered prophylacti-
cally throughout the duration of the RSV season. The
high cost and requirement of monthly administration,
precludes its use in resource-constrained public health
settings.12

Recently two major pharmaceutical companies an-
nounced to develop and commercialize a monoclonal
antibody –called MEDI8897– for the prevention of
Respiratory Syncytial Virus (RSV) associated illness in
newborns and infants. MEDI8897 is a highly potent
monoclonal antibody (mAb) that neutralizes RSV by
binding the RSV fusion (F) protein expressed on viri-
ons and infected cells; it has been developed to have
long half-life so that only one dose would be needed
for the entire RSV season, which facilitates its admin-
istration to infants.   MEDI8897 received fast-track des-
ignation from the U.S. FDA in 2015 and it is currently
being investigated in a Phase IIb study in preterm in-
fants with plans for a Phase III trial in healthy full-term
infants. 

Alternative symptomatic treatment for patients
with severe ALRI consists of supportive care, supple-
mental oxygen and mechanical ventilation. Bron-
chodilators, corticosteroids, and ribavirin have failed
to prove clearly beneficial in randomized controlled
trials and are not currently recommended for use in
many countries. Prophylaxis, either with palivizumab
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administration or vaccination, is thus considered the
optimal solution.

2.2. Vaccines under development
Live-attenuated vaccine approaches have been in de-
velopment for the past decades, but to achieve im-
munogenicity, sometimes their safety was compro-
mised. Several RSV vaccine candidates using various
technologies and targeting different populations and
age-groups have emerged in recent years.13 There are
now 60 RSV vaccine candidates in development, tar-
geting the whole range of age-groups, of which 16
vaccine candidates are currently in clinical develop-
ment, while most are at a preclinical stage.

In the past, RSV vaccine development in the 1960s
was shaded by the vaccine-caused illness that oc-
curred after a formalin-inactivated RSV vaccine was
administered to seronegative infants. Proposed mech-
anisms for the cause of the disease included the pro-
duction of high titers of non-neutralizing antibodies
and Th2-biased cellular immune profile. These im-
munologic responses may have caused the deposi-
tion of immune complexes, the activation of the
complement and allergic inflammation. The severe
lung inflammation, the diminished health status, and
fatalities that occurred in vaccinated infants raised
concerns that other non-replicating RSV vaccines
might also predispose infants and RSV-seronegative
children to unpredictable immune responses.14

Presently, sixteen RSV candidates are currently ad-
vancing through Phase 1 to Phase 3 clinical trials
(Table 1,2). The regulatory pathways for RSV vaccines

are strict: 1) to establish evidence of protection against
RSV disease affecting the youngest age group; 2) to
provide enhanced respiratory disease safety assur-
ances, especially for vaccines intended for pregnant
women or infants; 3) to generate safety information
about the technology that will be used.15

A WHO Consultation on Respiratory Syncytial Virus
Vaccine Development held on 23-24 March 2015 con-
cluded that safety, immunogenicity, and efficacy data
in preclinical models should be reviewed when con-
sidering the advancement of a vaccine candidate into
the clinic. In general, safety and immunogenicity stud-
ies should first be performed in healthy adults. Early
trials that involve seronegative infants should occur
in a setting with appropriate facilities for the manage-
ment of adverse events.15

The RSV vaccine development is by nature a pro-
longed, risky, and increasingly expensive process.
Multiple candidates are now in the human testing
phase, targeting different age-groups and popula-
tions- young children, older adults, pregnant women
and high-risk individuals. As previously described,
among neonates and young infants the vaccine de-
velopment has great potential benefit due to the in-
creased disease burden on these age-groups.16

A growing number of RSV vaccine candidates,
across multiple platforms, has emerged as of late.2 The
type of vaccine used will be dependent on the target
population.

2.2.1 Live-attenuated vaccines
Live-attenuated vaccines (LAVs) are the most ad-210
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VACCINE               CLINICAL                MANUFACTURER     APPROACH           OUTCOME
                                 TRIAL STATUS

Live attenuated     Phase 1/2a               MedImmune LLC     Live attenuated      Increased rate
MEDI 557                                                                                                              of LRTIs in vaccine
                                                                                                                              recipients, further
                                                                                                                              study on-going

LID ∆M2-2           Phase 1 Adults         NIAID                       Recombinant        Estimated completion
                                                                                                live attenuated       May 2016

ΔNS2 Δ1313         Phase 1 Children    NIAID                       Single Dose of       Estimated completion
                             12- 59 RSV+                                             Recombinant         May 2016
                             and 6-12 mo RSV                                      Live-Attenuated

cps2                      Phase 1                    Medimmune,             Recombinant        Completed
                                                              NIAID                       live attenuated

List of LAIV vaccines in clinical trials19Table 1



vanced vaccine candidates in RSV-naive infants.17 LAVs
to protect pediatric populations from RSV disease
have been in development for decades and do not
appear to cause enhanced disease in RSV naïve infants.
Recent approaches include engineered viruses that

use knowledge of RSV gene function to create ‘knock-
out’ viruses that are attenuated but still immunogenic,
such as the M2-2 deletion mutant that favors tran-
scription over replication of the genome, leading to
increased protein production, but limited virus am-
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VACCINE                 CLINICAL             MANUFACTURER    APPROACH                     OUTCOME
                                   TRIAL STATUS

RSC 001                 Phase 1                 Kairos                       Adenovirus vector         Commenced 2013, 
                                                                                              and an MVA vector        outcome awaited
                                                                                              encoding RSV
                                                                                              antigens

MEDI-7510            Phase 1a                Medimmune LLC     RSV sF antigen +           Estimated
                                                                                              synthetic                         completion
                                                                                              glucopyrasonyl              2015
                                                                                              lipid A adjuvant

Nanoparticle           Phase 2                 Novavax                   Recombinant                  Commenced
RSV F                    Healthy 3rd                                             RSV F protein                October 2013,
                               semester                                                                                         outcome awaited
                               pregnant

RSV-F Vaccine       60-75 yrs 75+       Novavax                    RSV-F                            Commenced
with Adjuvant                                                                        Protein Nanoparticle      October 2013,
                                                                                              Vaccine, With or            outcome awaited
                                                                                              Without Aluminum
                                                                                              Adjuvant

RSV F subunit        Phase 1                 Novartis /GSK          F subunit/MF59             Estimated
                                                                                                                                     completion 2015

GGSK                    Phase 1                 GSK                          Prefusion                        Estimated
3003891A. etc        Healthy males                                         F subunit                        completion 2016

GSK 3003895A,    Phase 1                 GSK                          Viral Proteins                 Estimated
3003898A,             healthy women                                       Encoded by                    completion 2016
3003899A                                                                              Chimpanzee-derived
                                                                                              adenovector
                                                                                              (ChAd155- RSV)

GSK 3389245A     Phase 1                 GSK                          ChAd155-RSV              Estimated
                               healthy adults                                                                                 completion 2016

MVA BN RSV       Phase 1                 Bavarian Nordic        Recombinant MVA        Estimated
                                                                                              BN® RSV Vaccine        completion 2016

DPX-RSV(A)         Phase 1                 Dalhousie univ          SHe antigen and             Estimated
                                                                                              DepoVaxTM adjuvant   completion 2016

Ad26.RSV              Phase 1                 Crucell Holland        Human adenovirus-       Estimated
Ad35.RSV                                                                             vectored vaccine            completion 2016
                                                                                              candidate                        

List of recombinant viral vectors expressing RSV antigensTable 2



plification. Achieving a proper balance between at-
tenuation (safety) and immunogenicity, as well as ge-
netic stability, has been difficult. A live vaccine ap-
proach targeted to older infants and young children
could ultimately complement a maternal/passive im-
munization approach by protecting these older pop-
ulations and decreasing transmission of the virus.9

2.2.2. Protein-based vaccines
Protein-based vaccine approaches have been devel-
oped for protecting the elderly population from severe
disease and are often formulated with adjuvant. Par-
ticles can display viral proteins, peptides, or neutral-
izing epitopes with increased density to enhance B
cell receptor binding. Particle and protein-subunit vac-
cines are also being developed for immunization dur-
ing pregnancy to boost pre-existing immunity to in-
crease transplacental transfer of RSV-specific antibody
to infants. Maternal RSV vaccines will likely be more
acceptable either as unadjuvanted formulations or
adjuvanted only with alum given their history of safe
use in this population.9

2.2.3. Vaccines encoding RSV surface antigens
Replication competent and deficient alphavirus, ade-
novirus, and modified vaccinia virus Ankara (MVA)
vectors encoding RSV surface antigens are being de-
veloped for use in infant and pediatric populations.
These vectors are intended to express surface proteins
in their authentic conformation and processed by
MHC class I and class II pathways, thus eliciting robust
humoral and cellular immunity.9

2.2.4. Nucleid acid vaccines
Nucleic acid vaccines using either plasmid DNA or
messenger RNA encoding RSV antigens are being tar-
geted to protect both pediatric and elderly popula-
tions. Combination approaches with DNA and protein
are in early development as well and could induce
both cellular and humoral immunity.9

Preclinical vaccine development is a target of phar-
maceutical companies, government agencies, aca-
demic institutions, and biotechnology organizations
focusing on infant, child, and elderly populations. An
Innovative Medicines Initiative funded project
(RESCEU) on RSV burden, surveillance and severity-as-
sociated biomarkers has recently commenced and
will support the RSV surveillance and research needed
for vaccination purposes in Europe.18

While vaccines are considered among the most
cost-effective health interventions for infectious dis-
eases, there are none yet available for RSV. RSV is con-
sidered to be the most important missing indication
in the vaccination schedule of new-borns and the pre-
diction is that the first vaccines will become available
in the EU market within the next 5-10 years. A vaccine
to protect infants and children from RSV disease is a
high public health priority.  The World Health Organi-
sation (WHO) is also focusing on the development of
a global RSV surveillance system prior to the entry of
the RSV vaccine in the market.18 Such a vaccine has
unique challenges to overcome, including the young
age at peak onset of severe disease and the history of
vaccine-enhanced illness and death. A number of piv-
otal studies are under way that will ensure a licensed
RSV vaccine will be a short-term reality.
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Περίληψη

Nεότερα δεδομένα στην εξέλιξη του εμβολίου έναντι στον αναπνευ-
στικό συγκυτιακό ιό (RSV)

Γιώργος Kαρατσάης, Μαρία Εξηντάρη, Γεωργία Γκιούλα, Μαρία Χριστοφορίδου, Αγγελική Μελίδου
Μικροβιολογικό εργαστήριο, Ιατρική σχολή, Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
54 124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες ιογενών λοιμώ-
ξεων κατώτερου αναπνευστικού σε βρέφη και παιδιά παγκοσμίως. Συχνά προκαλεί σοβαρές
ακόμη και θανατηφόρες λοιμώξεις ειδικότερα σε παιδιά ηλικίας κάτω των έξι μηνών και συγ-
κεκριμένα θεωρείται η αιτία για το ένα τρίτο των θανάτων που προκαλούνται από λοιμώξεις
κατώτερου αναπνευστικού στον πρώτο χρόνο της ζωής. Σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμο εμ-
βόλιο έναντι του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού. H ανοσοπροφύλαξη με το μονοκλωνικό
αντίσωμα palivizumab χρησιμοποιείται για την πρόληψη της λοίμωξης σε πολύ πρόωρα
νεογνά και σε άτομα υψηλού κινδύνου. Tις περασμένες δεκαετίες έγιναν προσπάθειες για τη
δημιουργία εμβολίου από ζώντες εξαθενημένους ιούς, που όμως έχουν αμφισβητηθεί λόγω
των πιθανών επιπλοκών τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει πολλά υποψήφια εμβόλια
έναντι του ιού, τα οποία χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες και στοχεύουν σε διάφορούς
υπερπληθυσμούς και ηλικίες. Στη συγκεκριμένη ανασκόπηση παρουσιάζεται η τρέχουσα κα-
τάσταση στις προσπάθειες για τη δημιουργία εμβολίου έναντι του αναπνευστικού συγκυτιακού
ιού. Εξήντα υποψήφια εμβόλια βρίσκονται υπό δημιουργία αυτή τη στιγμή εκ των οποίων τα
16 είναι υπό κλινικές δοκιμές.

Λέξεις κλειδιά
Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, RSV, εμβόλιο
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Περίληψη

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την ανακάλυψη του ιού HIV, η δημιουργία ενός πραγματικά προστα-
τευτικού εμβολίου δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατή. Η πρώτη γενιά εμβολίων για τον ιό HIV
που ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την ανακάλυψή του το 1984, βασίστηκε στη χρήση απλών
καθαρισμένων πρωτεϊνών του ιού. Είκοσι χρόνια μετά, αυτή η γενιά εμβολίων ολοκληρώθηκε
ανεπιτυχώς το 2003, με την δοκιμή αποτελεσματικότητας τρίτης φάσης να αποτυγχάνει χαρα-
κτηριστικά. Η δεύτερη γενιά εμβολίων, τα οποία στόχευαν στην διέγερση anti-HIV CD8+ κυτ-
τάρων, ξεκίνησε το 1990. Τα αποτελέσματα αυτής, έδειξαν ότι η επαγωγή αποτελεσματικής
κυτταροτοξικής απάντησης δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση. Η τρίτη και πλέον σύγχρονη γενιά
εμβολίων, ακολουθεί ένα συνδυασμό των δύο παραπάνω μεθόδων. Αποτελέσματα αυτής της
γενιάς εμβολίων αναμένονται τα επόμενα χρόνια.

Το εμβόλιο κατά του ιού HIV: μια ατέρμονη μάχη 30 χρόνων

Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλος, Γεώργιος Σουρβίνος
Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη
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Εισαγωγή

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την ανακάλυψη του ιού HIV, η
δημιουργία ενός πραγματικά προστατευτικού εμβο-
λίου δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατή. Οι ερευνητές,
αν και ξεκίνησαν με ιδιαίτερη αισιοδοξία προβλέπον-
τας την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων στα
πρώτα 10-15 χρόνια, την τελευταία δεκαετία έχουν
«προσγειωθεί» πλέον σε πιο ρεαλιστικά χρονοδια-
γράμματα. 

Απαιτήθηκαν 105 χρόνια για την ανάπτυξη εμβο-
λίου για τον τύφο, 89 χρόνια για τον κοκκύτη, 47 για
την πολιομυελίτιδα, 42 για την ιλαρά και μόνο 16 για
την ηπατίτιδα Β. Η πρώτη γενιά εμβολίων για τον ιό
HIV που ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την ανακά-
λυψή του το 1984, βασίστηκε στη χρήση απλών κα-
θαρισμένων πρωτεϊνών του ιού. Είκοσι χρόνια μετά,
αυτή η γενιά εμβολίων ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς, με
την πρώτη δοκιμή αποτελεσματικότητας τρίτης
φάσης το 2003 να αποτυγχάνει χαρακτηριστικά. Η
δεύτερη γενιά εμβολίων, τα οποία στόχευαν στην διέ-
γερση κυτταροτοξικής απάντησης, μέσω anti-HIV
CD8+ κυττάρων, ξεκίνησε το 1990. Μόλις δύο χρόνια
αργότερα, η κλινική δοκιμή STEP έδειξε ότι η επαγωγή
αποτελεσματικής κυτταροτοξικής απάντησης δεν θα
ήταν εύκολη υπόθεση. Η τρίτη και πλέον σύγχρονη
γενιά εμβολίων, ακολουθεί ένα συνδυαστικό μονο-
πάτι. Χρησιμοποιεί τόσο συστατικά που διεγείρουν τις
CD8+ απαντήσεις, όσο και επίτοπους που επάγουν
την δημιουργία αντισωμάτων εξουδετέρωσης ευρέως
φάσματος. Αποτελέσματα αυτής της γενιάς εμβολίων
αναμένονται τα επόμενα χρόνια.1,2

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να ξεπερα-
στούν ώστε να σχεδιαστούν επιτυχημένα
εμβόλια

Το Νοέμβριο του 2005, ένας από τους σημαντικότε-
ρους επιστήμονες στην έρευνα για τον ιό HIV, ο Robert
Gallo, έκανε μια σύνοψη των εμποδίων που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε1, η οποία εξακολουθεί ακόμα και
σήμερα να είναι επίκαιρη. Συγκεκριμένα:

1) Το εμβόλιο δεν μπορεί να είναι ενεργός εξασθε-
νημένος μολυσματικός παράγοντας, όπως έγινε
σε μια σειρά από άλλες περιπτώσεις, λόγω της
επικινδυνότητας επανενεργοποίησης του ιού
HIV. Δεν μπορεί επίσης να περιέχει ούτε και απε-
νεργοποιημένα ιοσωμάτια, γιατί ποτέ δεν θα
ήταν σίγουρο ότι είναι όλα απενεργοποιημένα.

2) Δεν υπάρχει αξιόπιστο ζωικό μοντέλο για την με-
λέτη της μόλυνσης από τον ιό HIV. Το πλησιέ-
στερο μοντέλο είναι αυτό στους πιθήκους, είτε
με τη χρήση του ιού SIV είτε με υβρίδια HIV-SIV

τα οποία όμως έχουν ριζικά διαφορετικά ανοσο-
λογικά αποτελέσματα στον οργανισμό. 

3) Δε γνωρίζουμε το είδος της ανοσολογικής απάν-
τησης που θα προστατεύσει τον ανθρώπινο ορ-
γανισμό, διότι δεν υπάρχει στη φύση γνωστή
ανοσολογική απάντηση που να έχει εξαλείψει
τον ιό ώστε να την αντιγράψουμε. Κατά την αξιο-
λόγηση των σχεδιαζόμενων εμβολίων χρησιμο-
ποιούνται κριτήρια ανοσογονικότητας, τα οποία
όμως δεν είναι σίγουρο ότι μπορούν να προστα-
τεύσουν από τον HIV.

4) Δεν είχε επιχειρηθεί ποτέ άλλοτε η ανάπτυξη εμ-
βολίου για ένα ρετροϊό, όπως ο ιός HIV. Ο ιός έχει
την ικανότητα να ενσωματώνει το γενετικό του
υλικό στον ξενιστή και να παραμένει εντελώς αό-
ρατος σε μη ενεργά κύτταρα. Αυτό σημαίνει ότι
ένα εμβόλιο θα έχει ένα πολύ μικρό παράθυρο
ευκαιρίας στο οποίο ο ιός είναι ορατός από το
ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να αναπτύξει
απάντηση ικανή να τον εξουδετερώσει.

5) Ο HIV παράγει πρωτεΐνες, όπως οι tat και vif, οι
οποίες ενεργά παρεμποδίζουν την ενεργοποί-
ηση του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Τέλος ο Robert Gallo πρότεινε ότι οι προσπάθειες
ανάπτυξης εμβολίων θα έπρεπε να εστιαστούν στην
επιτυχή αποστειρωτική ανοσολογική απάντηση, δη-
λαδή στην δημιουργία εξουδετερωτικών αντισωμά-
των ενάντια σε επιτόπους που υπάρχουν σε ένα ευρύ
φάσμα υποειδών του ιού HIV και εκφράζονται για με-
γάλα χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της μό-
λυνσης. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι κυτταροτοξικές απαν-
τήσεις μπορούν να περιορίσουν τον HIV in vitro και σε
ορισμένες περιπτώσεις in vivo.2 Ωστόσο στην πραγ-
ματικότητα πολύ λίγες φορές κυτταροτοξικές απαν-
τήσεις in vivo είναι επιτυχημένες για τους παρακάτω
λόγους: 

• α) ο ρυθμός του πολλαπλασιασμού του ιού HIV
είναι τόσο μεγάλος ώστε ο πληθυσμός των κυττα-
ροτοξικών κυττάρων έχουν περίπου 24 ώρες μετά
την πρώτη μόλυνση CD4+ κύτταρου από τον HIV,
μέσα στις οποίες πρέπει να καταστρέψουν αρκετά
μολυσμένα κύτταρα, ώστε να περιορίσουν την
ιική μόλυνση σε επίπεδα μη ανιχνεύσιμα.

• β) ένα μεγάλο κομμάτι του γονιδιώματος του HIV
είναι αφιερωμένο στην παραγωγή πρωτεϊνών που
επηρεάζουν τη φυσική ανοσολογική απάντηση.
Ειδικότερα η πρωτεΐνη tat προκαλεί μία τεράστια
αύξηση στον πολλαπλασιασμό των CD4+ κυττά-
ρων μολυσμένων με τον ιό HIV και αναγκάζει τα
CD4+ λεμφοκύτταρα να ωριμάσουν. Η πρωτεΐνη
nef προκαλεί στα μολυσμένα κύτταρα απορρύθ-
μιση των τάξης I και ΙΙ μορίων ιστοσυμβατότητας,
ο ρόλος των οποίων είναι να παρουσιάζουν επι-
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τόπους και να προειδοποιούν το ανοσοποιητικό
σύστημα ότι έχουν μολυνθεί από ξένα παθογόνα.
Έτσι, παρά την πρώτη αύξηση του ιικού πολλα-
πλασιασμού, το ανοσοποιητικό σύστημα αποτυγ-
χάνει να «δει» τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για
την παραγωγή του ιού.

• γ) Ο ιός HIV έχει αναπτύξει ένα μηχανισμό για να
«ξεγελά» το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να ανα-
πτύσσεται η πιο δυνατή και πιο γρήγορη απάντηση
ενάντια σε τμήματα του HIV που είναι τα πιο ποι-
κιλόμορφα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία κατά-
σταση στην οποία οι CD8+ ανοσολογικές απαν-
τήσεις να παραμένουν στενά εστιασμένες απέναντι
στα αρχικά υποείδη του ιού HIV και να αγνοούν
υποείδη που εμφανίζονται αργότερα, μία κατά-
σταση που ονομάζεται «original antigenic sin».

Τα είδη των εμβολίων ενάντια στον HIV

Περισσότερα από 50 διαφορετικά εμβόλια για τον ιό
HIV έχουν δημιουργηθεί και δοκιμαστεί σε χιλιάδες
εθελοντές. Οι περισσότερες από αυτές τις προσπά-
θειες ήταν μελέτες που έγιναν σε επίπεδο ασφάλειας
και αποτελεσματικότητας σε μια πλειάδα βιολογικών
μοντέλων. Σε κλινικές μελέτες, τα εμβόλια δίδονταν σε
ομάδες ανθρώπων με υψηλή πιθανότητα μόλυνσης
και συγκρίνονταν με μια ομάδα ελέγχου όσον αφορά
στην επαγωγή αντισωμάτων, τη διέγερση CD8+ κυτ-
τάρων και τη συχνότητα ορομετατροπής. Οι ερευνη-
τές χρησιμοποίησαν μια πλειάδα μεθόδων για τον
σχεδιασμό των HIV εμβολίων.

Ι) Ζωντανά αλλά εξασθενημένα ιοσωμάτια
Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους δημι-
ουργίας εμβολίων είναι η χρήση των παθογονικών πα-
ραγόντων σε εξασθενημένη μορφή. Στην περίπτωση
των ιών, παρασκευάσματα εξασθενημένων ιών θα είναι
θεωρητικά ακίνδυνα για τον άνθρωπο, αλλά θα μπο-
ρούν να επάγουν μια ισχυρή προστατευτική ανοσολο-
γική απάντηση. Η δημιουργία τέτοιων ιών μπορεί να
επιτευχθεί αφαιρώντας γονίδια από το γονιδίωμα, τα
οποία όμως δεν παρεμποδίζουν εντελώς την αναπα-
ραγωγή του ιού (παράδειγμα το εμβόλιο για τον ιό της
ιλαράς). Η χρήση αυτής της προσέγγισης στον HIV θε-
ωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη αφού έρευνες σε πιθήκους
έδειξαν ότι ένας ανασυνδυασμένος–εξασθενημένος ιός
που του έλειπε το γονίδιο nef, αν και ενεργοποιούσε το
ανοσοποιητικό σύστημα, τελικά οδηγούσε στην ανά-
πτυξη AIDS με ρυθμό λίγο πιο αργό από τον ιό αγρίου
τύπου.3,4 Προσπάθειες βέβαια σε ζωικά μοντέλα ακόμα
συνεχίζονται καθώς παρέχουν πολύτιμες ποιοτικές και
ποσοτικές πληροφορίες για το είδος της απάντησης
που αναπτύσσεται στον οργανισμό. 

ΙΙ) Απενεργοποιημένα ιοσωμάτια
Η δημιουργία εμβολίων βασισμένων σε απενεργοποι-
ημένα ιοσωμάτια αποτελεί άλλη μια κλασσική τεχνική
που χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα εμβόλια της πολυο-
μυελίτιδας. Η τεχνική αυτή όμως στην περίπτωση του
ιού HIV θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι ακόμα
και ένας μικρός αριθμός ιοσωματίων αν μείνει ενεργός
στο δείγμα, μπορεί να προκαλέσει μόλυνση στον ορ-
γανισμό. Παρόλα αυτά, πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα
αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής 1ης φάσης στην
οποία χρησιμοποιήθηκαν ολόκληρα άθικτα ιοσωμά-
τια τα οποία είχαν απενεργοποιηθεί πλήρως. Τα προ-
καταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσέγγιση
είναι ασφαλής και μπορεί να επάγει ανοσολογικές
απαντήσεις εναντίον του ιού HIV.5

ΙΙΙ) Εμβόλια με ανασυνδυασμένες υπομονάδες
του HIV
Η παραγωγή ανασυνδυασμένων υπομονάδων του HIV
απομονωμένων από το υπόλοιπο ιοσωμάτιο μπορεί
να οδηγήσει την παραγωγή ειδικών αντισωμάτων. Μια
πλειάδα πρωτεϊνών του ιού HIV έχει δοκιμαστεί εφαρ-
μόζοντας την παραπάνω στρατηγική σε πιθανά εμβό-
λια. Οι κύριοι στόχοι των ερευνών ήταν η πρωτεΐνη
του φακέλου gp120 και το πρόδρομο μόριο αυτής
gp160, σκοπεύοντας στην ανάπτυξη αντισωμάτων τα
οποία προσδεόμενα θα εμπόδιζαν την είσοδο του ιού
στο κύτταρο (AIDSVAX)#. Τελευταία, ερευνητές άρχι-
σαν να στοχεύουν και τις ρυθμιστικές πρωτείνες του
HIV, tat και nef.6,7

IV) Τροποποιημένος φάκελος
Βασική έρευνα έδειξε ότι κατά την αλληλεπίδραση
του ιού με το κύτταρο στόχο υπάρχουν κάποιες ιικές
πρωτεΐνες οι οποίες είναι «κρυμμένες» από το ανοσο-
ποιητικό σύστημα, είτε λόγω στερεοδιάταξης, είτε
λόγω γλυκοζυλίωσης. Έτσι σχεδιάζοντας τεχνητά φα-
κέλους με αυτά τα μόρια, χωρίς το προστατευτικό
τους περίβλημα, θα επέτρεπε θεωρητικά στο ανοσο-
ποιητικό σύστημα να αναπτύξει αποτελεσματικότερη
απάντηση. Επιπροσθέτως, υπάρχουν περιοχές του ιού
HIV που εμφανίζουν τεχνητά ποικιλομορφία μεταξύ
των υποειδών του, αλλά δεν έχουν καμία σημασία για
την λειτουργικότητά του. Αυτές οι περιοχές λειτουρ-
γούν ως «δόλωμα» για το ανοσοποιητικό σύστημα.8

Αφαιρώντας τεχνητά αυτές τις περιοχές σε παρα-
σκευάσματα εμβολίων έχει δειχθεί ότι ενισχύεται η
παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων.

V) Πεπτιδικά εμβόλια
Μια άλλη προσέγγιση στη ανάπτυξη εμβολίων είναι,
αντί να χρησιμοποιηθούν ολόκληρες πρωτεΐνες του
ιού, να χρησιμοποιηθούν μικρά πεπτίδια λίγων αμινο-
ξέων. Τέτοια πειραματικά εμβόλια με πεπτίδια της V3



περιοχής της πρωτεΐνης gp120 δοκιμάστηκαν σε
ζωικά μοντέλα και έδειξαν ότι μπορούν να οδηγήσουν
σε παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων για κά-
ποια από τα υποείδη του ιού HIV. Πεπτιδικά εμβόλια
δοκιμάστηκαν και σε ανθρώπους μολυσμένους με τον
ιό HIV, με περιορισμένα αποτελέσματα.9,10 Μια άλλη
παραλλαγή της τεχνικής αυτής είναι η σύνδεση πεπτι-
δίων με λιπίδια τα οποία έχουν την ικανότητα να εν-
σωματωθούν απευθείας στην κυτταρική μεμβράνη
των κυττάρων και έτσι να παρουσιάσουν πιο αποτε-
λεσματικά τους ιικούς επίτοπους. Μια σειρά προκα-
ταρκτικών κλινικών δοκιμών έχουν πραγματοποιηθεί
με βάση τα λιποπεπτίδια, ενώ μία κλινική δοκιμή 2ης
φάσης βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε έξι κέν-
τρα στη Γαλλία, η οποία χρησιμοποιεί λιποπετίδια σαν
ενισχυτικά ενός ανασυνδυασμένου canarypox εμβο-
λίου. Η δοκιμή ANRS VAC 18 χρησιμοποιεί LIPO-5, το
οποίο περιέχει 5 λιποπεπτιδια από τις πρωτεΐνες gag,
nef και την pol το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερους
από 50 ιικούς επίτοπους.#

VI) DNA εμβόλια
Τα εμβόλια DNA χρησιμοποιούν μικρά τμήματα γενο-
μικού υλικού που περιέχουν γονίδια του ιού HIV.
Προσλαμβάνονται από τα κύτταρα του οργανισμού
και εκφράζουν τις ιικές πρωτεΐνες επάγοντας ανοσο-
λογική απάντηση. Το σύστημα αυτό, αν και δουλεύει
αρκετά καλά σε ζωικά μοντέλα ποντικών, σε πιθήκους
και στον άνθρωπο, δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό
στην περίπτωση του ιού HIV. Ο λόγος πιστεύεται ότι
ήταν η αδυναμία να ελεγχθεί η ποσότητα DNA που
προσλαμβάνεται ανά κύτταρο ξενιστή, καθώς η δια-
δικασία πρόσληψης γίνεται μέσα στο σώμα. Επίσης
ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο γεγονός ότι κακός σχε-
διασμός των εν λόγω εμβολίων θα μπορούσε να οδη-
γήσει σε κανονική μόλυνση από τον ιό HIV. Ένα ακόμα
πρόβλημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ότι ση-
μειακές μεταλλαγές στα χορηγούμενα γονίδια HIV θα
μπορούσαν να εξαλείψουν την προστατευτική δράση
του εμβολίου. Σε μία μελέτη σε πιθήκους, από τα 8
υποκείμενα που εμβολιάστηκαν και στη συνέχεια μο-
λύνθηκαν με τον ιό, σε ένα ο ιός μεταλλάχθηκε και
αναπτύχθηκε μέσα σε 6 μήνες, σκοτώνοντας το πει-
ραματόζωο.11 Τα εμβόλια DNA έχουν χρησιμοποιηθεί
και για την ενίσχυση της παραγωγής κυτοκινών οι
οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν την ανοσολογική
απάντηση με πολύ καλά αποτελέσματα σε πιθήκους
αλλά όχι τόσο στον άνθρωπο.12

VII) Ανασυνδυασμένα HIV εμβόλια με φορέα άλλο ιό
Τμήματα του γενομικού υλικού του HIV είναι δυνατόν
να ενσωματωθούν σε άλλους ιούς που μολύνουν τον
άνθρωπο, αλλά προκαλούν λιγότερα συμπτώματα,
όπως είναι οι canarypox ιοί13 και οι αδενοϊοί.14 Τα εμ-

βόλια αυτά μολύνουν τα κύτταρα και εκφράζουν τις
πρωτεΐνες του ιού HIV επάγοντας ανοσολογική απάν-
τηση. Η μόλυνση που προκαλούν είναι χαμηλής επικιν-
δυνότητας και μπορεί να διατηρείται για μεγάλα
χρονικά διαστήματα, παρέχοντας ένα συνεχές αντι-HIV
ανοσογονικό ερέθισμα. Τα εμβόλια αυτά φαίνεται να
παράγουν ισχυρές κυτταροτοξικές απαντήσεις τόσο
σε ζώα όσο και ανθρώπους. Ερευνητές δουλεύουν σε
μοντέλα με τον ιών bird fowlpox, canarypox, σε υπο-
είδη του ιού smallpox vaccinia, όπως το NYVAC και
τροποποιημένη vaccinia Ankara (MVA). Το εμβόλιο της
κλινικής δοκιμής STEP# περιλάμβανε ένα φορέα αδε-
νοϊό, ενώ της RV144# ένα φορέα canarypox (ALVAC).
Ένα μειονέκτημα της παρούσας τεχνικής είναι η πιθα-
νότητα να προϋπάρχει στον ξενιστή ανοσολογική
απάντηση μνήμης ενάντια στο χρησιμοποιούμενο
φορέα, γεγονός που αναστέλλει την αποτελεσματικό-
τητα του εμβολίου. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε
στους συμμετέχοντες της δοκιμής STEP.

Άλλοι ιοί που εξετάζονται σε έρευνες με ζώα είναι
ο ιός της λύσσας, της ιλαρά, οι πολιοϊοί, ο ιός Herpes
Simplex Virus, ανθρώπινοι ρινοϊοί και ο ιός της γρίπης.
Ο ιός της ιλαράς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού έχει
χρησιμοποιηθεί σε πολλά παρασκευάσματα άλλων
εμβολίων ιδιαίτερα για μικρά παιδιά. Επίσης, το εμβό-
λιο με τον ανασυνδυασμένο ιό της λύσσα έχει αρκετά
πλεονεκτήματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν
προϋπάρχουσα ανοσία για τον φορέα και ο ιός μπορεί
να προσβάλλει τα περισσότερα είδη κυττάρων του
ζώου, χωρίς να προκαλεί σοβαρά συμπτώματα. Σε πει-
ράματα με ποντίκια, το εμβόλιο αποδείχθηκε αποτε-
λεσματικό στην παραγωγή τόσο αντισωμάτων όσο
και αντι-HIV κυτταροτοξικών κυττάρων.15 Τέλος ένας
άλλος φορέας που φαίνεται να έχει ενδιαφέρον σε πει-
ράματα με ζώα, είναι ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV).16 O
ιός CMV υπάρχει στον πληθυσμό σε ποσοστά που κυ-
μαίνονται από 50-90%. Η μελέτη περιλάμβανε επανα-
μόλυνση πειραματόζωων ήδη μολυσμένων με τον ιό
CMV, με ανασυνδυασμένο CMV-φορέα. Το εμβόλιο
προστάτευσε αποτελεσματικά τα υποκείμενα από της
εξέλιξη της SIV μόλυνσης για ένα διάστημα δύο ετών.
Ωστόσο υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί για την
ασφάλεια χρήσης ενός CMV φορέα στον άνθρωπο,
αφού σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς o CMV εμ-
φανίζει σοβαρές επιπλοκές.

VIII) Ρεπλικόνια
Τα ρεπλικόνια είναι κατασκευάσματα όμοια με τους
ιούς τα οποία μπορούν να μπαίνουν σε κύτταρα, αλλά
δεν μπορούν να αναπαραχθούν μέσα σε αυτά. Ως
αποτέλεσμα δεν επάγεται ανοσολογική απάντηση
εναντίον του φορέα και έτσι μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί επαλειμμένα σε ένα άτομο και να μεταφέρει επί-
τοπους ιολογικού ενδιαφέροντος. 
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Summary

HIV vaccine design: a 30-year old battle

Alexandros Zafiropoulos, George Sourvinos
Laboratory of Clinical Virology, Faculty of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece

The discovery of a protective vaccine against HIV infection still eludes us, 30 years after the initial
isolation and characterization of the human immunodeficiency virus. The first generation of HIV
vaccines started in 1984 and concluded in failure 20 years later. The second generation started in
1990 focusing on a cytotoxic cell-inducing strategy with limited satisfactory results. Currently the
third generation of vaccines is ongoing trials utilizing a combinatorial approach. The current re-
view focuses on the inherent problems of the anti-HIV vaccine design due to its complex and ul-
timately disabling effects on the immune system. It summarizes the efforts mounted until today
and categorizes the scientific instruments that have been used in HIV vaccine discovery.

Key words
HIV, vaccine design, clinical efforts

Τα τρία πιο διαδεδομένα συστήματα ρεπλικονίων
που χρησιμοποιούνται σήμερα στην ανάπτυξη HIV εμ-
βολίων είναι βασισμένα στον Venezuelan equine en-
cephalitis (VEE), στον Semliki Forest virus (SFV), και
στον Adeno-Associated virus (AAV). Ένα τέταρτο είδος
ρεπλικόνιου είναι βασισμένο στον Papillomavirus το
οποίο φαίνεται να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα
σε ανοσοποίηση βλεννογόνου στα ποντίκια.17

Επίλογος

Σύμφωνα με το International AIDS Vaccine Initiative
(IAVI),# μέχρι τον Αύγουστο του 2017 υπάρχουν κατα-
γεγραμμένες 236 προσπάθειες δοκιμής εμβολίων που
έχουν ολοκληρωθεί ενώ υπάρχουν και 39 προσπάθειες
σε εξέλιξη. Μετά το ανεπιτυχές τέλος της μεγάλης κλι-
νικής δοκιμής RV144, μία μόνο κλινική δοκιμή τρίτης

φάσης βρίσκεται σε εξέλιξη, η HVTN 702, στην οποία
συμμετέχουν 5.400 εθελοντές στην Νότια Αφρική, κα-
θώς και 2 κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙβ. Οι υπόλοιπες δο-
κιμές είναι φάσης Ι/ΙΙ στις οποίες πρώτα θα δοκιμαστεί
η ασφάλεια χρήσης και μετά η ανοσογονικότητα και,
αν περάσουν επιτυχώς, θα προαχθούν σε φάση ΙΙβ
(proof of concept) και φάση ΙΙΙ. Τα νούμερα αυτά μπορεί
να ακούγονται φτωχά αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται
για το σύνολο της προσπάθειας σε παγκόσμια κλίμακα,
αλλά δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως έλλειψη ενδιαφέ-
ροντος ή υποβάθμιση της ανάγκης ανάπτυξης εμβο-
λίων για τον HIV. Αντίθετα, σημαίνουν ότι είναι απα-
ραίτητο να επιστρέψουμε στα εργαστήρια και στην
βασική έρευνα για να διερευνήσουμε σε περισσότερο
βάθος τον ιό HIV, τις λειτουργίες του και τον τρόπο
που αλληλεπιδρά με το ανοσοποιητικό σύστημα πριν
προχωρήσουμε στον σχεδιασμό νέων μεγάλων κλινι-
κών δοκιμών με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας.
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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α

Περίληψη

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη φυτική ποικιλότητα ανά μονάδα επιφάνειας στη γεωγρα-
φική περιοχή της Μεσογειακής λεκάνης, η οποία περιλαμβάνεται στα «θερμά σημεία» βιοποι-
κιλότητας του πλανήτη (Global Biodiversity Hot Spots). Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα φύονται
6.600 είδη και υποείδη αγγειόσπερμων από τα οποία 500-600 χαρακτηρίζονται ως αρωματικά
και φαρμακευτικά φυτά (Α.Φ.Φ.). Η εντατική έρευνα και βιοτεχνολογική αξιοποίηση των Α.Φ.Φ.
οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε ανάπτυξη του πρωτογενούς αγροτικού τομέα και στη δημι-
ουργία νέων, σύγχρονων μονάδων καλλιέργειας. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν αιθέρια
έλαια Α.Φ.Φ. τα οποία εξετάστηκαν για την αντιμικροβιακή τους δράση. Ο σκοπός της έρευνας
είναι η επιλογή φυτικών εκχυλισμάτων ή/και αιθερίων ελαίων με αντιμικροβιακή δράση, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν ως φυσικά συντηρητικά σε προϊόντα κοσμετολογίας φυτικής προ-
έλευσης. Για τις βιοδοκιμές χρησιμοποιήθηκαν φυτικά αιθέρια έλαια και τέσσερα πρότυπα βα-
κτηριακά στελέχη, τρία Gram-θετικά (Staphylococcus aureus ATCC29213, Bacillus subtilis
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Αντιμικροβιακή δράση φυτικών αιθέριων ελαίων αρωματικών
και φαρμακευτικών φυτών



1. Εισαγωγή

1.1 Ελληνική φυτική βιοποικιλότητα - Αρωματικά,
φαρμακευτικά φυτά
Η Μεσογειακή λεκάνη περιλαμβάνεται στα «θερμά
σημεία» βιοποικιλότητας του πλανήτη (Global Biodi-
versity Hot Spots,  όπου η Ελλάδα  διαθέτει τη μεγα-
λύτερη φυτική ποικιλότητα ανά μονάδα επιφάνειας.1
Συγκεκριμένα, 6.000 φυτικά είδη αναπτύσσονται στην
χώρα μας, από τα οποία 500-600 ανήκουν στην ομάδα
των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.2 Ένα
ακόμη στοιχείο που κάνει την ελληνική χλωρίδα ιδιαί-
τερη, είναι το πολύ υψηλό ποσοστό ενδημισμού φυ-
τικών ειδών, της τάξης του 15,6%, με 56 οικογένειες
και 242 γένη.3 Το γεγονός αυτό αιτιολογείται από την
τοπογραφία, το κλίμα και το γεωλογικό υπόβαθρο της
Ελλάδας. Μεγάλο πλεονέκτημα είναι η έντονη διαφο-
ροποίηση κλιματικών συνθηκών, από την Κρήτη μέχρι
τα βόρεια σύνορα της χώρας και υψηλός αριθμός νη-
σιών και βραχονησίδων, σχεδόν 19% της εδαφικής
έκτασης. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε τουλάχιστον
3.000 νησιά και βραχονησίδες.4

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη
(Α.Φ.Φ.) αποτελούν αναντίρρητα σημαντικό μέρος της
ελληνικής βιοποικιλότητας, καθώς οι εδαφολογικές
και κλιματικές συνθήκες της χώρας μας ευνοούν ιδι-
αίτερα την ανάπτυξή τους. Η συνεχώς αυξανόμενη
εμπορική ζήτηση των Α.Φ.Φ. οδήγησε στην ανάπτυξη
νέων καλλιεργητικών μονάδων και στον εκσυγχρονι-
σμό των παλαιότερων. Μεγάλες θερμοκηπιακές καλ-
λιέργειες, αλλά και μικρές αγροτικές εκτάσεις, επιλέ-

γουν την αξιοποίηση Α.Φ.Φ. με ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα. Η ανάπτυξη αυτού του κλάδου της γεωργίας
οφείλεται στην εύκολη και σχετικά οικονομική καλ-
λιέργειά τους, καθώς τα Α.Φ.Φ. προσβάλλονται δύ-
σκολα από φυτοπαθογόνα βακτήρια, έχοντας έτσι μει-
ωμένες απαιτήσεις σε φυτοφάρμακα. Πρόσφατα
ξεκίνησαν οργανωμένες καλλιέργειες σε περιοχές της
Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μα-
κεδονίας και της Θράκης για την αξιοποίηση της ρί-
γανης, μέντας, μελισσόχορτου, βασιλικού, λεβάντας,
δενδρολίβανου, τσαγιού του βουνού, εχινάκειας και
άλλων φυτών.

Τα Α.Φ.Φ. παρουσιάζουν αξιόλογες δυνατότητες οι-
κονομικής εκμετάλλευσης διότι μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν είτε ως ξηρό ή νωπό φυτικό υλικό, είτε ως
παραλαμβανόμενο αιθέριο έλαιο. Ο φυτικός ιστός έχει
πολλαπλές βιοτεχνολογικές εφαρμογές και χρησιμο-
ποιείται στην βιομηχανία τροφίμων, στον τομέα Φαρ-
μακογνωσίας και Αισθητικής Κοσμετολογίας.

1.2 Αντιμικροβιακή δράση φυτικών δευτερογενών
μεταβολιτών
Τα Α.Φ.Φ. ταξινομούνται σε περίπου πενήντα οικογέ-
νειες (Abietaceae, Apiaceae, Asteraceae, Geraniaceae,
Lamiaceae, Labiatae, Rutaceae, Iridaceae, Rosaceae
κλπ.). Η αντιμικροβιακή δράση, άλλα και όλες οι βιο-
λογικές ιδιότητες των φυτικών αυτών ειδών (αντιο-
ξειδωτική, αντικαρκινική, εντομοαπωθητική κ.τ.λ.)
οφείλονται στη βιοσύνθεση δευτερογενών μεταβολι-
τών. Με τον όρο δευτερογενείς μεταβολίτες, εννοούν-
ται οι ενώσεις εκείνες οι οποίες, παρόλο που δε σχετί-
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ATCC9372, Micrococcus luteus ATCC934) και ένα Gram-αρνητικό (Escherichia coli ATCC25922).
Εφαρμόστηκε η μέθοδος Διάχυσης δίσκων Αντιμικροβιακής ουσίας σε Άγαρ (Disk Diffusion
Assay). Τα πιο δραστικά αιθέρια έλαια ήταν από τα είδη του γένους Citrus. Σημαντικότερη ήταν
η αναστολή ανάπτυξης των Gram-θετικών μικροοργανισμών.
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ζονται άμεσα με την ανάπτυξη ενός οργανισμού, συμ-
βάλλουν στην επιβίωσή του.5

Τα βιοενεργά μόρια των Α.Φ.Φ. που ανήκουν στα
προϊόντα του δευτερογενούς μεταβολισμού των φυ-
τών είναι τερπένια, φαινόλες και αλκαλοειδή. Οι ενώ-
σεις αυτές αλληλεπιδρούν με τους μικροοργανισμούς
και προκαλούν αναστολή ή περιορισμό της ανάπτυξής
τους. Οι αντιμικροβιακοί μηχανισμοί δράσης των δευ-
τερογενών μεταβολιτών αφορούν την τροποποίηση
της μορφολογίας του μικροοργανισμού, την αναστολή
της κυτταρικής αναπνοής, τη μείωση της συγκέντρω-
σης της ενδοκυτταρικής τριφωσφορικής αδενοσίνης,
την παρεμπόδιση της δράσης των αντλιών αποβολής
(efflux pumps) αντιβιοτικών και την αναστολή της βιο-
σύνθεσης απαραίτητων μικροβιακών ενζύμων ή νου-
κλεϊκών οξέων.6 Είναι πιθανό η αντιμικροβιακή δράση
να μην οφείλεται σε μόνο μια ένωση, αλλά να υπάρχει
συνέργεια μεταξύ πολλών ενώσεων, όπως και να συ-
νυπάρχουν περισσότεροι μηχανισμοί δράσης.7

Μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι
λειτουργικές υδροξυλομάδες και οι διπλοί δεσμοί των
δευτερογενών μεταβολιτών εμπλέκονται στη σύνδεσή
τους με τα συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος ή
της κυτταρικής μεμβράνης των μικροοργανισμών.8

Συνεπώς, η χημική δομή των φλαβονολών τις καθιστά
πιο αποτελεσματικά μόρια, συγκριτικά με τις φλαβα-
νόνες και φλαβανόλες, λόγω της ύπαρξης του 3’,4’,5’-
τριυδρόξυ β δακτυλίου και της ελεύθερης 3-υδροξυ-
λομάδας.7 Η αντιμικροβιακή δράση των ταννινών
οφείλεται στο σχηματισμό σύμπλοκων ενώσεων με
τις πρωτεΐνες του κυτταρικού τοιχώματος των βακτη-
ρίων, μεταβάλλοντας έτσι σημαντικές λειτουργίες των
μικροοργανισμών.9,10

Η παρουσία βιοενεργών μορίων σε ένα φυτικό εκ-

χύλισμα ή αιθέριο έλαιο, εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρονται ο τρόπος εκχύλισης
(υδροαπόσταξη, εκχύλιση με μικροκύματα κ.τ.λ.), ο
διαλύτης εκχύλισης, η συγκέντρωση της βιοδραστικής
ουσίας στο εκχύλισμα, το μέρος του φυτικού οργανι-
σμού (φύλλα, βλαστός, ρίζα, γαλακτώδης χυμός κ.ά.),
το μικροβιακό στέλεχος το οποίο χρησιμοποιείται στις
βιοδοκιμές, καθώς και η χρησιμοποιούμενη μέθοδος
ανίχνευσης βιοενεργών μορίων.11

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν
η μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης αιθερίων
ελαίων ελληνικών φυτών έναντι προτύπων στελεχών
βακτηρίων. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα εξεταζόμενα
έλαια χρησιμοποιούνται ήδη ως φυσικά συντηρητικά
συστήματα από την μη κερδοσκοπική εταιρία Melli-
fora (εικόνα 1). Η προσθήκη τους στην παρασκευή φυ-
σικών προϊόντων κοσμητολογίας στηρίζεται σε
παραδοσιακές συνταγές και εμπειρικές παρατηρήσεις
από το προσωπικό της εταιρίας. Τα έλαια, στα οποία
θα ανιχνευθούν βιοενεργά μόρια, θα αποτελέσουν αν-
τικείμενο μελέτης νέων ερευνών, ώστε να αξιοποι-
ηθούν περαιτέρω από την εταιρία για την παρασκευή
προϊόντων με βιοενεργό δράση εναντίον της ακμής.
Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η εμπορική ζήτηση
Α.Φ.Φ. και συνεπώς, ενισχύεται ο πρωτογενής τομέας
της γεωργίας με νέες καλλιεργητικές μονάδες των αν-
τίστοιχων φυτών.

2. Υλικά και μέθοδοι

2.1 Φυτικά είδη
Τα αιθέρια έλαια που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στα
εξής φυτικά είδη: κέδρος (Juniperus sp., οικογένεια

Εικόνα 1

Αιθέρια έλαια από αρωματικά και φαρμα-
κευτικά φυτά.
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Cupressaceae), δάφνη (Laurus nobilis, οικογένεια La-
miaceae), περγαμόντο (Citrus aurantium ssp bergamia,
οικογένεια Rutaceae), νεράντζι (Citrus aurantium, οι-
κογένεια Rutaceae), φασκόμηλο (Salvia officinalis, οι-
κογένεια Lamiaceae), γαρύφαλλο (Dianthus caryoph-
yllus, οικογένεια Caryophyllaceae), πεύκο (Pinus sp,
οικογένεια Pinaceae) και χαμομήλι (Matricaria chamo-
milla, οικογένεια Compositae).

2.2 Βακτηριακά στελέχη (μικροοργανισμοί-
δείκτες)
Για τον έλεγχο αντιμικροβιακής δράσης χρησιμοποι-
ήθηκαν πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών από την
Τράπεζα Στελεχών American Type Culture Collection
(ATCC). Χρησιμοποιήθηκαν τρία Gram-θετικά (Staph-
ylococcus aureus ATCC29213, Bacillus subtilis ATCC9372,
Micrococcus luteus ATCC9341) και ένα Gram-αρνητικό
βακτήριο (Escherichia coli ATCC25922).

2.3 Βιοδοκιμές αντιβακτηριακής δράσης αιθερίων
ελαίων: Διάχυση βιοενεργούς ουσίας σε στερεό
θρεπτικό υπόστρωμα
Το εναιώρημα με το μικροοργανισμό ετοιμάστηκε
σύμφωνα με τις οδηγίες του Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI).12 Από το εναιώρημα επι-
στρώθηκαν, σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα Μueller
Ηinton 500 μL με τη βοήθεια βαμβακοφόρου στυλεού
(σε τρεις διαφορετικές κάθετες διευθύνσεις προκειμένου
να επιτευχθεί ομοιόμορφη ανάπτυξη του μικροοργα-
νισμού). Με αποστειρωμένη λαβίδα τοποθετήθηκαν
αποστειρωμένα, κυκλικά τεμαχίδια διηθητικού χαρτιού
Whatman (δισκία διαμέτρου 6 mm). Στη συνέχεια, τα
δισκία εμποτίστηκαν με 8 μL από το εκάστοτε φυτικό
εκχύλισμα.5 Τα τρυβλία επωάστηκαν σε κλίβανο 37°C,
για 24 ώρες και ακολούθησε έλεγχος αναστολής ανά-
πτυξης του μικροοργανισμού. Η διάμετρος της ζώνης
αναστολής μετρήθηκε σε mm. Ως θετικός μάρτυρας
χρησιμοποιήθηκε δισκίο αντιβιοτικού εμπορίου (Gen-
tamicin, 10 µg/δισκίο) και ως αρνητικός, ο διαλύτης
εκχύλισης (νερό). Το κάθε πείραμα επαναλήφθηκε
τρείς φορές. 

2.4 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα των τριών επαναλήψεων καταγρά-
φηκαν σε συγκεντρωτικούς πίνακες στο πρόγραμμα
Excel. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται ο μέσος όρος των
διαμέτρων ζωνών αναστολής ανάπτυξης από τα τρία
πειράματα.

3. Αποτελέσματα

Η δράση των βιοδραστικών ουσιών προσδιορίστηκε
ποιοτικά, μετρώντας τη διάμετρο της ζώνης αναστο-

λής ανάπτυξης του βακτηριακού στελέχους. Τα απο-
τελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 1 και στις ει-
κόνες 2 και 3. 

Το αιθέριο έλαιο του κέδρου (Juniperus sp.) προκά-
λεσε αναστολή ανάπτυξης μόνο των Gram-θετικών
βακτηρίων. Αναλυτικότερα, για το B. subtilis η διάμε-
τρος της ζώνης αναστολής ήταν για το S. aureus 1,25
mm, ενώ για το M. luteus 3,13 mm. 

Το αιθέριο έλαιο του γαρύφαλλου (D. caryophyllus)
ήταν δραστικό και για το  Gram-αρνητικό βακτήριο E.
coli, με διάμετρο ζώνης αναστολής 1,00 mm. Για τα B.
subtilis, S. aureus και M. luteus οι διάμετροι ήταν αντί-
στοιχα 1,80, 1,10 και 2,97 mm.

Τα δύο φυτικά είδη της οικογένειας Rutaceae (C. au-
rantium ssp. bergamia και C. aurantium) παρουσίασαν
αναστολή ανάπτυξης και των τεσσάρων μικροοργανι-
σμών-δεικτών με παρόμοιες ζώνες αναστολής ανάπτυ-
ξης. Αναλυτικότερα, οι μεγαλύτερες ζώνες αναστολής
παρατηρήθηκαν στο M. luteus (για το περγαμόντο και
το νεράντζι ήταν 3,20 και 3,00 mm αντίστοιχα). Η διά-
μετρος της ζώνης αναστολής στο στέλεχος E. coli ήταν
1,15 mm (και για τα δύο αιθέρια έλαια). Ωστόσο, δια-
φορετικές ζώνες αναστολής παρατηρήθηκαν για το
βακτήριο B. subtilis. Το περγαμόντο δημιούργησε διά-
μετρο αναστολής 1,3 mm, ενώ το νεράντζι 2,00 mm.

Από τα είδη της οικογένειας Lamiaceae, το αιθέριο
έλαιο του φασκόμηλου (S. officinalis) προκάλεσε με-
γαλύτερες ζώνες αναστολής ανάπτυξης των μικροορ-
γανισμών. Η μεγαλύτερη παρατηρήθηκε στο M. luteus
(3,62 mm), ενώ οι διάμετροι των ζωνών αναστολής για
τα B. subtilis και S. aureus ήταν 1,65 και 1,20 mm αντί-
στοιχα. To αιθέριο έλαιο της δάφνης (L. nobilis) δεν
προκάλεσε αναστολή ανάπτυξης του S. aureus, ενώ η
διάμετρος της ζώνης αναστολής στο B. subtilis ήταν
0,75 mm. Η αναστολή ανάπτυξης του στελέχους E. coli
ήταν 1,00 mm. 

Το αιθέριο έλαιο του χαμομηλιού (M. chamomilla)
προκάλεσε αναστολή ανάπτυξης μόνο των M. luteus
(3,21 mm) και B. subtilis (0,63 mm) ενώ του πεύκου
(Pinus sp.) τριών μικροοργανισμών-δεικτών, με μεγα-
λύτερη διάμετρο ζώνης αναστολής στο M. luteus (3,83
mm). 

4. Συζήτηση

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις οικονομικά ανεπτυγ-
μένες χώρες, διαπιστώνεται μια συνεχής αύξηση στη
ζήτηση προϊόντων με συστατικά φυτικής προέλευσης,
κυρίως στα προϊόντα κοσμετολογίας. Για τον λόγο
αυτό, πολλές αγροτικές μονάδες επενδύουν στις καλ-
λιέργειες των Α.Φ.Φ. Ορισμένες από αυτές διαθέτουν
και χώρους αποξήρανσης φυτικού ιστού, εκχυλίσεων,
αποστάξεων και συσκευασίας. Το εμπορικό ενδιαφέ-
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ρον των Α.Φ.Φ. εστιάζεται κυρίως στα αιθέρια έλαια.
Τα αιθέρια έλαια είναι παράγωγα τερπενίων, ου-

σιών δηλαδή του δευτερογενούς μεταβολισμού. Η σύ-
σταση ενός αιθέριου ελαίου εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Η αβιοτική καταπόνηση (ξηρασία, υψη-
λές θερμοκρασίες, διάρκεια φωτοπεριόδου), το μικρο-
κλίμα της περιοχής, το μέρος του φυτικού οργανισμού

(φύλλα, καρπός, ρίζα), ο τρόπος εκχύλισης (υδροαπό-
σταξη, μικροκύματα) μπορούν να τροποποιήσουν την
σχετική αφθονία ορισμένων χημικών ενώσεων ενός
αιθέριου ελαίου. Για αυτό τον λόγο παρατηρούνται και
αποκλίσεις στις συγκριτικές μελέτες χρωματογραφι-
κών αναλύσεων ίδιων φυτικών ειδών τα οποία όμως
αναπτύσσονται σε διαφορετική περιοχή.13

Διάμετρος ζώνης αναστολής ανάπτυξης

      Κοινή           Λατινικό             Οικογένεια           Bacillus       Staphylococcus    Micrococcus     Escherichia
   ονομασία           όνομα                                              subtilis               aureus                luteus                  coli
                                                                                    ATCC9372      ATCC29213       ATCC9341     ATCC25922

     Κέδρος        Juniperus sp         Cupressaceae          1,25±0,2            3,13±0,1             3,13±0,3               0,00

  Γαρύφαλλο        Dianthus         Caryophyllaceae       
1,80±0,3            1,10±0,3             2,97±0,4           1,00±0,2

                          caryophyllus

      Δάφνη        Laurus nobilis                                       0,75±0,1            0,00±0,2             2,58±0,3           1,00±0,1

  Φασκόμηλο          Salvia                Lamiaceae            
1,65±0,3            1,20±0,2             3,62±0,8               0,00

                            officinalis

      Πεύκο             Pinus sp                Pinaceae              1,50±0,2            1,00±0,2             3,83±0,8               0,00

    Νεράντζι            Citrus                                             
2,00±0,2            2,00±0,2             3,00±0,9           1,15±0,2

                            aurantium

 Περγαμόντο          Citrus                 Rutaceae             
1,30±0,1            1,30±0,1             3,20±0,9           1,15±0,2                        aurantium ssp

                            bergamia

   Χαμομήλι        Matricaria            
Asteraceae

           
0,63±0,4                0,00                3,21±0,8               0,00

                          chamomilla

Αποτελέσματα αντιμικροβιακής δράση αιθέριων ελαίων. Παρουσιάζεται η διάμετρος της ζώνης
αναστολής των μικροοργανισμών-δεικτών (mm) (μέσος όρος και τυπική απόκλιση)Πίνακας 1

Εικόνα 2

Αντιμικροβιακή δράση αιθέριων ελαίων
έναντι προτύπου μικροοργανισμού.
Παρουσιάζονται ενδεικτικά ζώνες αναστο-
λής έναντι του S. aureus.
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Όλα σχεδόν τα εδώ εξεταζόμενα αιθέρια έλαια,
προκάλεσαν αναστολή ανάπτυξης των βακτηριακών
στελεχών. Η αντιμικροβιακή αυτή δράση, οφείλεται
σε βιοενεργά μόρια που ανιχνεύονται στο μεταβολικό
προφίλ του εκάστοτε φυτού.

Αναλυτικότερα, στο αιθέριο έλαιο της δάφνης
έχουν προσδιοριστεί είκοσι εννέα κύριοι μεταβολίτες:
1,8-κινεόλη (ευκαλυπτόλη), λιναλόλη, σαβινένιο, ευγε-
νόλη, πινένιο, λιμοένιο κ.ά.14 Όπως φαίνεται και στον
πίνακα 1, παρατηρήθηκε μεγάλη ζώνη αναστολής στο
M. luteus (2,58 mm), ενώ για τα S. aureus και E. coli, οι
αντίστοιχες ζώνες ήταν μικρότερες. Η μειωμένη ευαι-
σθησία στα δύο αυτά βακτήρια παρατηρήθηκε και
από τους Bennadja και συνεργάτες.15 Ενδιαφέρον
είναι ότι σύμφωνα με άλλες μελέτες, έχει παρατηρηθεί
αναστολή ανάπτυξης και βακτηρίων του γένους My-
cobacterium.16

Στο αιθέριο έλαιο του φασκόμηλου, τα κυριότερα
πτητικά συστατικά τα οποία ανιχνεύονται με την αέρια
χρωματογραφία είναι η καρβακρόλη, θυμόλη, καμ-
φορά, η cis-θουγιένη και η ευκαλυπτόλη (1,8-
κινεόλη).17 Η θουγιένη είναι ένας μεταβολίτης ο οποίος
εντοπίζεται και στο φύλλα φυτών του γένους Thuja,18

ενώ η ευκαλυπτόλη στον ευκάλυπτο.19 Οι βιοδοκιμές
με το αιθέριο έλαιο του φυτού προκάλεσαν αναστολή
ανάπτυξης μόνο των Gram-θετικών βακτηρίων (1,65-
4,62 mm). Η διάμετρος της ζώνης αναστολής στο στέ-
λεχος M. luteus ήταν η μεγαλύτερη (4,62 mm) από όλα
τα υπόλοιπα εξεταζόμενα αιθέρια έλαια. Τα αποτελέ-
σματα της παρούσας εργασίας είναι σε συμφωνία με
τα πειραματικά αποτελέσματα των Dragana και συ-
νεργατών.20 Αντιμικροβιακή δράση έχει αναφερθεί και
σε πιο πρόσφατες μελέτες.21

Στο αιθέριο έλαιο του χαμομηλιού απαντούν κυρίως
τερπένια όπως η βισαβολόλη και τα οξείδιά της, β-
φαρνεσένιο, α-βισαβολόλη (κύριο συστατικό του ελαί-
ου) και σε μικρότερες αναλογίες τα φαρνεσένιο, σπι-
ροαιθέρας, θυμόλη, δεϋδρο-σεσκισινεόλη, σπαθου-
λενόλη και π-κυμένιο.22 Από την ομάδα των τερπενο-
ειδών ανιχνεύεται το χαμαζουλένιο, των φαινολικών
οξέων, το φερουλικό οξύ και από τα φλαβανοειδή, η
απιγενίνη.23 Βιβλιογραφικές αναφορές υποστηρίζουν

την αντιμικροβιακή δράση του αιθερίου ελαίου του
είδους.24 Στην παρούσα εργασία, το αιθέριο έλαιο του
χαμομηλιού, ήταν δραστικό για το M. luteu, ενώ δεν
προκάλεσε αναστολή ανάπτυξης του S. aureus. Το
αποτέλεσμα αυτό είναι σε συμφωνία με τα αποτελέ-
σματα των Mekonnen και συνεργατών.25

Τα πτητικά συστατικά του αιθερίου ελαίου του γα-
ρυφάλλου ανήκουν κυρίως σε παράγωγα τερπενίων
και λιπαρών οξέων. Αναλυτικότερα, στην αέρια χρω-
ματογραφική ανάλυση έχει ανιχνευτεί σε μεγαλύτερη
αφθονία τα β-καρυοφυλλένιο, β-οκυμένιο και η ευγε-
νόλη.26 Το αιθέριο έλαιο του φυτικού αυτού είδος προ-
κάλεσε αναστολή ανάπτυξης και στους τέσσερις
μικροοργανισμούς δείκτες. Τα αποτελέσματα αυτά
είναι σε συμφωνία και με άλλες αντίστοιχες μελέτες.26,27

Από το γένος Citrus, εξετάστηκαν τα αιθέρια έλαια
των ειδών Citrus aurantium και Citrus aurantium ssp
bergamia. Αέριες χρωματογραφικές μελέτες του με-
ταβολικού προφίλ, υπέργειου τμήματος, ειδών γένους
Citrus αναφέρουν την παρουσία των εξής δευτερογε-
νών μεταβολιτών: λιναλόλη, λιμονένιο, α- και β-πινέ-
νιο, τερπινεόλη, καρβεόλη, γερανιόλη, καρβεόνη
καθώς και παράγωγά τους.28,29 Οι διάμετροι ζωνών
αναστολής από τα δύο αυτά αιθέρια έλαια ήταν παρό-
μοιες, πιθανά λόγω της φυλογενετικής συγγένειας με-
ταξύ των ειδών. Η αντιμικροβιακή δράση αιθερίων
ελαίων του γένους Citrus έχει αναφερθεί και από άλ-
λους ερευνητές.30-32

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποδει-
κνύουν ότι τα εξεταζόμενα αιθέρια έλαια έχουν αντι-
μικροβιακή δράση έναντι των προτύπων μικροοργα-
νισμών. Τα αιθέρια έλαια τα οποία προκάλεσαν
αναστολή ανάπτυξης όλων των μικροοργανισμών-
δεικτών θα εξεταστούν περαιτέρω και θα προσδιορι-
στεί η ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση καθώς και
η αντιμικροβιακή τους δράση έναντι μυκήτων. 
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Summary

Antimicrobial activity of essential oils from aromatic and medicinal
plants

Stavroula Mamoucha, Anastasia Prombona
Institute of Biosciences and Applications, National Centre for Scientific Research DEMOKRITOS, Ag.
Paraskevi, Attiki

Greece hosts the largest plant biodiversity per unit of area basis among the countries of the
Mediterranean Basin, which is one of the Global Biodiversity Hot Spots. From the 6.600 endemic
species and sub-species of angiosperms, 500-600 are characterized as aromatic and medicinal
plants (A.M.P.). In the recent years, there is an increasing interest for natural pharmaceutical and
cosmetic products, based on A.M.P. constituents. This led to the extended cultivation of medicinal
plants on new farming areas.  The goal of this investigation is the utilization of plants’ extracts
with antimicrobial activity as natural preservatives in cosmetics. Plants’ essential oils and standard
bacterial strains were used: three Gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus ATCC29213,
Bacillus subtilis ATCC9372, Micrococcus luteus ATCC934) and one Gram-negative bacterium (Es-
cherichia coli ATCC25922). Bioactivity tests were performed by Disk Diffusion Assay. Essential
oils from Citrus species were the most active and exhibited greater growth inhibition activity
against Gram-positive than Gram-negative bacteria.
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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  Ε ρ γ α σ ί α
( Ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς  Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ί α ς )

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει το βιβλίο «Ο Αγών κατά της Φθίσεως» το οποίο εκδόθηκε από τον μικρο-
βιολόγο Παναγιώτη Παμπούκη, το 1927. Ο Παναγιώτης Παμπούκης ανήκει στη γενιά των πρωτο-
πόρων Ελλήνων μικροβιολόγων των αρχών του 20ού αιώνα που ασχολήθηκαν με τα προβλήματα
της δημόσιας υγείας. Το 1925, ο Παμπούκης θα ιδρύσει την Ελληνική Αντιφθισική Εταιρεία και το
βιβλίο του θα αποτελέσει ένα μέσο εκλαΐκευσης των ιατρικών γνώσεων για τη φυματίωση. Το βι-
βλίο κατέρριπτε τη «μυθολογία» της φυματίωσης και τις κοινωνικές εμμονές, δίνοντας απαντήσεις
σε ερωτήματα σχετικά με τη μετάδοση της νόσου, την προφύλαξη, τη συμβίωση υγειών και ασθε-
νών ατόμων κ.ά. «Ο Αγών κατά της Φθίσεως» δεν στοχοποιούσε ούτε κατηγορούσε κάποια κοι-

Ο Παναγιώτης Παμπούκης και το βιβλίο του «Ο Αγών κατά της Φθίσεως»
(1927), ως παράδειγμα εκλαϊκευμένης ιατρικής γνώσης
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Εισαγωγή

Η ανεύρεση του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης σε
σκελετικά υπολείμματα ηλικίας σχεδόν 3.500 ετών,
αποδεικνύει τη διαχρονικότητα της νόσου σε όλο το
χρονολογικό φάσμα της ανθρώπινης ιστορίας.1 Με
την εμφάνιση νέων επιβαρυντικών παραγόντων στο
πέρασμα των αιώνων, όπως η αστυφιλία και οι τραγι-
κές συνθήκες διαβίωσης των μεγάλων πόλεων της
Βιομηχανικής Επανάστασης, το πρόβλημα της φυμα-
τίωσης γιγαντώθηκε. Επιπλέον, με την έναρξη της κα-
ταγραφής της νοσηρότητας και της θνησιμότητάς της
κατά το 18ο και 19ο αιώνα, οι αριθμοί προσέδωσαν
τη λαθεμένη εντύπωση μιας αστικού τύπου νοσολο-
γικής οντότητας με ιδιαίτερο ταξικό χαρακτήρα. Όσο
πλήθαιναν οι μετρήσεις στο δυτικό εκβιομηχανισμένο
κόσμο, τόσο πλήθαιναν και οι καταγραφές του όρου
«consumption» ως συνώνυμο της φυματίωσης και ως
πρώτη αιτία θανάτου στους άντρες εργάτες νεαρής
ηλικίας.2-6

Τα χαμηλά ποσοστά της νόσου εκτός των πόλεων,
έδωσαν επίσης λαθεμένα την αβίαστη εντύπωση για
το υγιεινό της υπαίθρου. Τα ευρήματα αυτά αξιολο-
γήθηκαν λαθεμένα, αφού η κύρια αιτία των χαμηλών
ποσοστών ήταν η διαφυγή της καταγραφής των δια-
γνώσεων των ασθενών, αλλά και η μη καταγραφή της
νόσου ως αιτία θανάτου. Αν και σταδιακά κατέστη σα-
φές ότι δεν νοσούν μόνο τα άτομα των εργατικών τά-
ξεων, αλλά οποιοδήποτε από τα μέλη μιας κοινωνίας,
η φυματίωση περιβαλλόταν από μια ιδιαίτερη «μυθο-
λογία». Αυτή ακριβώς η «μυθολογία», ως αποτέλεσμα

αβάσιμων ιατρικών θεωριών του 19ου και των αρχών
του 20ού αιώνα, αποτελούσε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα
στη διαχείριση της νόσου. Έτσι, φθάνοντας στο Με-
σοπόλεμο, η ιατρική επιστήμη, εκτός από τη νόσο είχε
να πολεμήσει την άγνοια ή παρανόηση των πολιτών,
την οποία όμως εν πολλοίς είχε δημιουργήσει η ίδια η
επιστήμη. Αν κάποιος ρωτούσε έναν άνθρωπο του
Μεσοπολέμου τι είναι η φυματίωση, θα διαπίστωνε
την καθολική πεποίθηση ότι: α’) από τη φυματίωση
νοσούν μόνο οι φτωχοί και οι εργάτες, β’) η αποφυγή
συγχρωτισμού με τα μέλη των κατώτερων τάξεων
αποτελεί προφυλακτικό μέσο κατά της νόσου, γ’) η
φυματίωση είναι νόσος κληρονομική, δ’) η φυματίωση
είναι νόσημα ασύμβατο με το γάμο, και ε’) ο εγκλει-
σμός στο σανατόριο μπορεί να σώσει έναν ασθενή.7

Η φυματίωση στην Ελλάδα
(αρχές 20ού αιώνα - Μεσοπόλεμος)

Η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση και η νόσος εξελίχ-
θηκε σε κοινωνική μάστιγα αλλά και αντικείμενο έν-
τονης ιατρικής μελέτης σε επίπεδο θεραπείας και
προφύλαξης. Κατά τις εργασίες του 1ου Πανελλήνιου
Ιατρικού Συνεδρίου, το 1901, κυριάρχησαν οι ανακοι-
νώσεις για την ελονοσία και τη φυματίωση. (Εικόνα 1) 

Στο συνέδριο αυτό για πρώτη φορά παρουσιάσθη-
καν τα πρώτα δεδομένα, ορθότερα οι πρώτες εκτιμή-
σεις, σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος. Η
ανάγκη έναρξης δράσεων κατά της φυματίωσης ήταν
καθολική απαίτηση των συνέδρων, ενώ έγινε ομόφωνα
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νωνική ομάδα, αλλά έθετε προ των ευθυνών τους ασθενείς και υγιείς. Επίσης, ο Παμπούκης δίνει
το στίγμα για το πρόβλημα της λανθάνουσας φυματίωσης και το ρόλο της ως δεξαμενή της φυ-
ματίωσης. Ενενήντα χρόνια μετά την έκδοση, το βιβλίο αποδεικνύει τη διαχρονική αξία της σωστής
ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα υγείας στο πλαίσιο της προαγωγής υγείας.



δεκτή η πρόταση για τη σύσταση ενός Πανελληνίου
Συνδέσμου που θα μεριμνούσε για τα προφυλακτικά
μέτρα κατά της νόσου, αλλά και την κατασκευή σανα-
τορίων. Μετά το τέλος του 1ου Πανελλήνιου Ιατρικού

Συνεδρίου, θα γίνει πραγματικότητα η απόφαση των
συνέδρων με την ίδρυση του «Πανελληνίου Συνδέσμου
κατά της Φυματιώσεως». Ο Σύνδεσμος εξαπλώθηκε
με παραρτήματα σε όλη την επικράτεια, αλλά απο-
δείχθηκε δυσλειτουργικός λόγω της εμπλοκής δια-
φόρων φορέων και κυρίως λόγω της έλλειψης ειδι-
κευμένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Η ίδρυση του
θεραπευτηρίου-σανατορίου «Η Σωτηρία» (1905) ση-
ματοδότησε την έναρξη της ίδρυσης και άλλων σα-
νατορίων σε όλη την Ελλάδα αλλά σύντομα αποκα-
λύφθηκε το μέγεθος του προβλήματος της φυματίωσης
στη χώρα. Παντού οι κλίνες ήταν ελάχιστες σε σχέση
με τον αριθμό των ασθενών, γεγονός που σε μεγάλο
βαθμό διαμόρφωσε και τον αντίστοιχο χρόνο νοση-
λείας, προκειμένου να μπορούν να νοσηλευθούν όσο
το δυνατό περισσότεροι ασθενείς στα ιδρύματα. Επι-
πλέον, λόγω οικονομικών δυσχερειών, τα σανατόρια
στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν την
πολυπλοκότητα και το μέγεθος των αντίστοιχων Ευ-
ρωπαϊκών. (Εικόνα 2) Το 1906, θα μεταφραστεί και θα
εκδοθεί στην Ελλάδα από το Σύλλογο προς Διάδοσιν
Ωφελίμων Βιβλίων το σύγγραμμα «Η φυματίωσις, υπό
του Δρος Σ.Α. Κνωπφ». Οι προσπάθειες των Ελλήνων
ιατρών, σε επίπεδο επιστημονικής αφύπνισης, θα εν-
τατικοποιηθούν και μέχρι την έναρξη του Α΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου θα διοργανωθούν δύο θεματικά συ-
νέδρια για τη φυματίωση (Αθήνα 1909, Βόλος 1912).
(Εικόνα 3) 

Στα συνέδρια αυτά, η θεματική των εισηγήσεων
δεν αφορούσε μόνο αμιγώς ιατρικά θέματα αλλά επε-
κτεινόταν και στις κοινωνικές πτυχές της φυματίωσης
όπως, η εξασφάλιση της νοσηλείας των άπορων ασθε-
νών, ο ρόλος του Σχολείου στον αντιφυματικό αγώνα
κ.ά. Ιδιαίτερης σημασίας, και ενδεικτικής του κλίματος
της εποχής, χαρακτηρίζεται η εισήγηση της Άννας Κα-
τσίγρα-Μελά, μιας εκ των πρώτων Ελληνίδων ιατρών,
στο συνέδριο του 1912 με τίτλο «Τις η δράσις της γυ-
ναικός εις τον κατά φυματιώσεως αγώνα». Στην εισή-
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Εικόνα 1 Αναμνηστική φωτογραφία των συνέδρων του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής («Ιατρικός Μη-
νύτωρ», Αρ. 6, 13 Απριλίου 1901).

Εικόνα 2 Κάτοψη ισογείου Γερμανικού σανατοριακού συγκροτή-
ματος εκ του Ernst Meissen, Lungentuberculose, Weis-
baden 1901 (Ιστορικό Αρχείο Εργαστηρίου Μικροβιολο-
γίας, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ).



γηση εκείνη αναδυόταν ουσιαστικά όλη η ιατρο-κοι-
νωνική αντίληψη για τη νόσο που ξεπηδά από «τ’ ανή-
λια υπόγεια των μεγαλουπόλεων, όπου δυστυχία, όπου
σκότος, όπου μούχλα εξαποστέλλει εκείθεν ως μυθολο-
γικόν τέρας» αλλά και το πρόβλημα της ελλιπούς ενη-
μέρωσης των πολιτών. Οι γυναίκες της πόλης ή του
αγρού, οι σύζυγοι και οι μητέρες, έπρεπε να επιφορτι-
στούν μια αποστολή αγάπης και κοινωνικής αλληλεγ-
γύης. Όμως, ήταν αρκετός ο ενθουσιασμός των γυ-
ναικών ή ο ζήλος που επιδείκνυαν «αι Κυρίαι της
Πρωτευούσης και του Πειραιώς» όταν υπήρχε παντελής
έλλειψη πληροφόρησης της κοινωνίας για τη φοβερή

μάστιγα; Οι γυναίκες ήταν εξ ορισμού αποκλεισμένες
από τα θέματα της Πολιτείας και του Κράτους, αλλά
με την κατάλληλη εκπαίδευση θα μπορούσαν να με-
τατραπούν σε «απόστολους της υγιεινής» κατά της φυ-
ματίωσης που έπαιρνε πλέον εκρηκτικές διατάσεις. 

Δυστυχώς, η αγωνία της κοινωνίας επιβεβαιωνόταν
με το χειρότερο τρόπο από τις επιδημιολογικές με-
τρήσεις. Οι απόλυτοι αριθμοί που εμφανίζονταν στα
επιδημιολογικά δεδομένα λίγο πριν τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, και αφορούσαν τους θανάτους σε δώδεκα
μεγάλες ελληνικές πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων,
άγγιζαν τους 15.000 για την περίοδο 1896-1914. Η αν-
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Εικόνα 3 Τόμος Πρακτικών του Β΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου κατά της Φυματιώσεως
(αρχείο Γ. Ισμαήλου).



τίστοιχη συλλογή δεδομένων της δεκαετίας του 1920
θα εκτοξευόταν στις 30.000 θανάτους.8-9 Ο επιπολα-
σμός της νόσου θα αυξηθεί κατά την περίοδο του Με-
σοπολέμου. Ο Ελληνικός Μεσοπόλεμος ήταν μια από
τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας του Ελληνι-
σμού, με προεξάρχουσα τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή. Η εγκατάσταση των προσφύγων σε ακατάλ-
ληλες περιοχές θα οδηγήσει σταδιακά σε τραγικά
ποσοστά νοσηρότητας από ελονοσία, εξανθηματικό
τύφο και φυματίωση, ενώ εκτινάχθηκαν και τα αντί-
στοιχα ποσοστά της θνησιμότητας. 

Άκρως εντυπωσιακό θα είναι το εύρημα της περιό-
δου 1925-1929, όπου η θνησιμότητα της φυματίωσης
στην Ελλάδα (1925:16%, 1926:16,1%, 1927:17,2%,
1928:16,8%, 1929: 17,2%) θα ξεπερνούσε πλέον την
αντίστοιχη θνησιμότητα των εκβιομηχανισμένων χω-
ρών όπως της Αγγλίας (μ.ο. 9,5%), της Γαλλίας (μ.ο.
16,8%) και της Γερμανίας (μ.ο. 9,8%).9 Οι Ελληνικές υγει-
ονομικές αρχές κλήθηκαν ουσιαστικά να διαχειριστούν
το θέμα της αναδιοργάνωσης των υγειονομικών φο-
ρέων και την οργάνωση μεγάλων υγειονομικών εκ-
στρατειών για νοσήματα όπως η ελονοσία, η φυμα-
τίωση και η σύφιλη. Όμως, οι υπηρεσίες ήταν άρρηκτα
συνδεδεμένες με την υπάρχουσα διεθνή νοοτροπία και
αδυνατούσαν να ξεφύγουν από το δόγμα της κρατικής
φιλανθρωπίας. Το Υπουργείο Υγιεινής, όπως και τα υπό-
λοιπα υπουργεία αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες, φαί-
νονταν σαν ακυβέρνητα πλοία μέσα στην πολιτική τρι-
κυμία που ακολούθησε τα χρόνια της Μικρασιατικής
Καταστροφής. Για τη διαχείριση των μεγάλων υγειονο-
μικών προβλημάτων, το κράτος βρήκε αρωγούς επι-
φανείς Έλληνες ιατρούς και επιστημονικούς συλλόγους.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση του Καθη-
γητή Υγιεινής και Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών Κωνσταντίνου Σάββα και του Συλλόγου προς
Περιστολήν των Ελωδών Νοσημάτων που ανέλαβαν
τον ανθελονοσιακό αγώνα, η περίπτωση του Καθηγητή
Δερματολογίας-Αφροδισιολολογίας Γεώργιου Φωτει-
νού και η συνεισφορά του στον αγώνα κατά των αφρο-
δισίων νοσημάτων και τέλος η περίπτωση του Πανελ-
λήνιου Συνδέσμου κατά της Φυματιώσεως. Ουσιαστικά,
οι επιστημονικοί φορείς αντικατέστησαν σε πολλές πε-
ριπτώσεις τους κρατικούς φορείς με τους οποίους συ-
νεργάζονταν σε καθαρά υπηρεσιακό και οικονομικό
επίπεδο, όποτε το κράτος μπορούσε να συνδράμει στο
κόστος των υγειονομικών εκστρατειών. Πέρα από το
επιστημονικό σκέλος, η συνεισφορά τους ήταν ιδιαί-
τερη αφού ξεκινούν ουσιαστικά μια προσπάθεια ενη-
μέρωσης των πολιτών μέσω της εκλαΐκευσης των υγει-
ονομικών προβλημάτων. Το σκέλος της προαγωγής
υγείας αποτέλεσε σημαντικό πυλώνα όλων των επι-
στημονικών εταιρειών που συνέδραμαν διαχρονικά το
κράτος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκλαϊκευμένες εκ-
δόσεις «Σωθήτε από τα Αφροδίσια Πάθη, σύφιλιν, βλεν-

νόρροιαν, μαλακά έλκη» (Φωτεινός, 1921), και «Ο Αγών
κατά της Φθίσεως» (Παμπούκης, 1927). Επίσης, σύνηθες
ήταν και το φαινόμενο των εκδόσεων με μικρές προ-
τάσεις-συμβουλές προς τους πολίτες οι οποίες έφεραν
συνήθως τον τίτλο «Δέκα απλαί συμβουλαί…» ή «Δε-
κάλογος…». (Εικόνα 4). Τέλος, κατά τη διεθνή τακτική
των υγειονομικών εκστρατειών και των Εκθέσεων Υγι-
εινής, διαχέονταν στους πολίτες μικρά εικονογραφη-
μένα μηνύματα για την αποφυγή της νόσου. Ενδεικτικά,
αναφέρονται τα ταχυδρομικά δελτάρια του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού με μηνύματα όπως «Κάτω η φθίσις!»
ή «Μη πτύετε καταγής!». (Εικόνα 5)

Ο Παναγιώτης Παμπούκης και «Ο Αγών κατά
της Φθίσεως»

Ο Παναγιώτης Παμπούκης γεννήθηκε στην Ακράτα το
1858 και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Εργάστηκε στο Δημοτικό Νοσοκομείο
Αθηνών και μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής
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Εικόνα 4 Ο «Δεκάλογος κατά της Φθίσεως» του Πανελλήνιου Συν-
δέσμου κατά της Φυματιώσεως.



του θητείας, μετέβη το 1883 στο Παρίσι για εξειδίκευση
όπου κατά την περίοδο 1885-1888 εργάσθηκε στο
πλευρό του Louis Pasteur. Με την επιστροφή του στην
Ελλάδα ίδρυσε το 1893 το πρώτο ιδιωτικό μικροβιο-
λογικό εργαστήριο και από το 1894 αυτός και οι συ-
νεργάτες του επιδόθηκαν στην παραγωγή αντιδιφθε-
ριτικού ορού. Το 1896 θα ξεκινήσει η λειτουργία του
Λυσσιατρείου της οδού Πατησίων 232.Υπήρξε ιδρυτικό
μέλος της Εταιρείας Υγιεινής (1915), ενώ διετέλεσε
Πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας (1924).10

Το 1925 ίδρυσε και προήδρευσε μιας νέας επιστη-
μονικής εταιρείας, της Ελληνικής Αντιφθισικής Εται-
ρείας. Έως το έτος ίδρυσης της Ελληνικής Αντιφθισικής
Εταιρείας, αν και είχε καταστεί σαφής ο στόχος και η
ουσία ενός αντιφυματικού αγώνα, εντούτοις το Κράτος
αδυνατούσε να οργανώσει μια υγειονομική εκστρατεία
κατά τα διεθνή πρότυπα. Ο λόγος ήταν καθαρά οικο-
νομικός αφού το πλήρες φάσμα των δράσεων ήταν
πολυδάπανο και θα απορροφούσε μεγάλο τμήμα των
κρατικών προϋπολογισμών.11 Ως εκ τούτου, πέρα από
τις φιλοδοξίες και τον ενθουσιασμό που έφερε η ψή-
φιση του νόμου 1979/1920 «Περί Οργάνωσης του Αντι-
φυματικού Αγώνα», οι προσπάθειες έπρεπε να είναι όσο
το δυνατό πιο στοχευμένες. Η ίδρυση της Ελληνικής
Αντιφθισικής Εταιρείας έδωσε μια επιπλέον ώθηση στη
διάθεση όλων των εμπλεκομένων για την οργάνωση
ενός αποτελεσματικότερου αντιφυματικού αγώνα. 

Η έννοια του αντιφυματικού αγώνα περιλάμβανε
το σύνολο των δράσεων που έπρεπε να κάνει μια χώρα
στο πλαίσιο ελέγχου και περιστολής της νόσου. Βέ-
βαια, η επιτυχής έκβαση ενός τέτοιου εγχειρήματος
προϋπόθετε την ύπαρξη εξειδικευμένων φυματιολό-
γων και οικονομικών πόρων. Η Ελλάδα μπορεί να διέ-
θετε τους πρώτους, υστερούσε όμως στους δεύτε-
ρους. Οι διεθνείς συστάσεις του Γραφείου Υγιεινής της
Κοινωνίας των Εθνών είχαν ήδη θέσει ως στόχο τη
διαπαιδαγώγηση των πολιτών σχετικά με τον τρόπο
μετάδοσης της νόσου, τα προφυλακτικά μέσα, τον
προφυλακτικό εμβολιασμό των βρεφών, καθώς και
την ενθάρρυνση των χωρών για την ίδρυση σανατο-
ρίων, αντιφυματικών ιατρείων, αλλά και την ψήφιση
ειδικών νόμων στο πλαίσιο των εθνικών αντιφυματι-
κών εκστρατειών.12

Όμως, όπως στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι και στην Ελ-
λάδα, οι κοινωνικές απόψεις για τη φυματίωση ήταν
σχεδόν παγιωμένες, ενώ εμφανής ήταν και η άγνοια
των πολιτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά της νόσου.
Έτσι, η νεοσύστατη επιστημονική εταιρεία, σύμφωνα
με τα πρότυπα των διεθνών επιστημονικών εταιρειών,
έθεσε ως στρατηγικό στόχο την ενημέρωση των πολι-
τών. Αυτόν ακριβώς το στόχο επιχείρησε να καλύψει ο
Παμπούκης με την έκδοση ενός πονήματος, εύχρη-
στου και κατανοητού στις πλατιές μάζες, το οποίο θα
έφερε τον τίτλο «Ο Αγών κατά της φθίσεως». (Εικόνα 6)
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Εικόνα 5 Ταχυδρομικό Δελτάριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (αρχείο Γ. Ισμαήλου).



Η διάρθρωση το βιβλίου ουσιαστικά ακολουθεί τις
διεθνείς συστάσεις για την οργάνωση ενός αντιφυμα-
τικού αγώνα και παρείχε σε σύντομα κεφάλαια απλές
οδηγίες και πληροφορίες προς τους αναγνώστες. Ο
Παμπούκης χώρισε το βιβλίο σε δύο μεγάλα μέρη τα
οποία αφορούσαν την προφύλαξη και τη θεραπεία
της νόσου. Ο ίδιος ο Παμπούκης στην εισαγωγή του
καθορίζει και τους αποδέκτες του πονήματός του.
Όπως χαρακτηριστικά έγραφε: «Το βιβλίον απευθύνε-
ται και θα αποβή χρήσιμον εις τα λαϊκάς τάξεις, εις την
μαθητιώσαν νεολαίαν, εις τους οπλίτας του στρατού
ξηράς και θαλάσσης και εις το πλήθος των ιατρών εκεί-

νων, οίτινες δεν παρακολουθούν τα ειδικώς επί της φυ-
ματιώσεως εκάστοτε ανακοινούμενα…».

Όπως αναφέρθηκε, οι πολίτες διεθνώς είχαν μια
διαστρεβλωμένη άποψη για τη νόσο. Για το λόγο αυτό
δε θεωρείται τυχαίο ότι ο Παμπούκης ξεκινάει το βι-
βλίο με την επιθυμία να καταρρίψει τους μύθους της
εποχής του: Κεφάλαιον 1ον «Η φθίσις δεν είναι κληρο-
νομική, αλλά μεταδοτική και αποφευκτή». Στις δύο
πρώτες κιόλας γραμμές έχει δώσει το στίγμα και θέτει
ξεκάθαρα ότι: «…αν οι γονείς και ιδίως η μητέρα έπαθεν
από φθίσιν, το βρέφος όταν γεννηθή δεν είναι μολυ-
σμένο, αλλά γεννάται σχεδόν πάντοτε υγιές, όπως και τα
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Εικόνα 6 «Ο Αγών κατά της Φθίσεως», 1927 (επανεκδόθηκε το 2011 με την ευγενική
χορηγία της ELPEN A.E.).



άλλα βρέφη τα οποία προέρχονται από υγιείς γονείς».
Στα επόμενα κεφάλαια ο Παμπούκης μεταδίδει βα-

σικές γνώσεις σχετικά με το πως αντιδρά ο οργανι-
σμός όταν εισβάλλει το μικρόβιο, πότε επικρατεί ο
οργανισμός, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις ο μι-
κροοργανισμός «νικάει» την άμυνα του οργανισμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τρόπος γραφής του είναι
απλός και γλαφυρός: «άμα εισέλθει το μικρόβιον της
φθίσεως, δεν κατορθώνει να προκαλέση αμέσως την εκ-
δήλωσιν της νόσου, καθ’ όσον τούτο αιχμαλωτίζεται υπό
των φρουρών της υγείας του οργανισμού… αμέσως δε
μετά την αιχμαλωσία του μικροβίου αρχίζει ένας πόλε-
μος, μια πάλη ανάμεσα στο μικρόβιο και των ειδικών
τούτων κυττάρων…».

Ο Παμπούκης έπρεπε να κάμψει τις αμφιβολίες των
πολιτών οι οποίες λόγω άγνοιας οδηγούσαν σε λαθε-
μένα συμπεράσματα. Για το λόγο αυτό αναφέρει ότι:
«Κατά τα τελευταία έτη απεδείχθει ότι όλοι σχεδόν οι κά-
τοικοι των πόλεων (95-98:100) είναι μολυσμένοι με το
μικρόβιον της φθίσεως. Εκ των μολυσμένων όμως υπό
του μικροβίου της νόσου, ελάχιστοι προσβάλλονται υπό
ταύτης, διότι των περισσοτέρων ο οργανισμός παλαίει,
αγωνίζεται και ανθίσταται κατά της βλαβεράς δράσεως,
προσβάλλονται δε συνήθως μόνον εκείνοι των οποίων
ο οργανισμός ένεκα διαφόρων αιτιών είναι εξασθενη-
μένος, αδύνατος και ανίκανος να αμυνθεί…». Επιπλέον,
ο Παμπούκης έθετε ξεκάθαρα τους επιβαρυντικούς
παράγοντες που μείωναν την αντίσταση του οργανι-
σμού, όπως την επαναλαμβανόμενη έκθεση στο μυ-
κοβακτήριο, τη χρόνια ελονοσία, τα παιδικά νοσήματα
(ιλαρά, κοκκύτη, οστρακιά) και τον αλκοολισμό. Ανα-
φορικά με το μεγάλο άγχος των συγγενών των μελ-
λόνυμφων και την περιρρέουσα άποψη για την φυ-
ματίωση, περί ασύμβατης νόσου με το γάμο, θέτει το
θέμα σε μια ορθολογική βάση. Ο Παμπούκης, ο οποίος
μετέφερε στο βιβλίο του τα τελευταία επιστημονικά
δεδομένα της εποχής του, δήλωνε ότι σε περίπτωση
ενεργής νόσου καλό θα ήταν να αποφεύγεται ο γάμος.
Όμως, μετά την πάροδο ενός έτους χωρίς κλινικά συμ-
πτώματα ή υποτροπές, μπορούσε να τελεστεί ένας
γάμος. Παραδόξως, αλλά πάντα σύμφωνα με τα επι-
στημονικά δεδομένα και τις αντιλήψεις της εποχής,
συνιστάται προφυλακτικά η εφαρμογή της ακτινοθε-
ραπείας «επί εξησθενημένων φυματικών γυναικών
«προς παρακώλυσιν της εγκυμοσύνης, δι’ ακτινοβολίας
επί των ωοθηκών, μετά μεγίστης προσοχής, ίνα μη προ-
κληθή μόνιμος στείρωσις».

Ο Παμπούκης έθιξε επίσης και το πολύ σοβαρό
θέμα της συμβίωσης υγειών και ασθενών στον ίδιο
χώρο. Επισήμανε ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο
ένας ασθενής πρέπει να προσέχει την συμπεριφορά
του «και να μην φτύνη κατά γης» είναι για να μην χειρο-
τερέψει ο ίδιος αλλά και για να μην νοσήσουν και οι
συγγενείς του γιατί αυτοί τον προσέχουν και τον περι-

ποιούνται. Στο σημείο αυτό ο Παμπούκης ξεκαθάριζε
άπαξ και διαπαντός ότι για την απολύμανση των
σκευών των ασθενών αρκούσε η απολύμανση με
βρασμό μέσα σε διάλυμα σόδας (1-2%).

Στο γενικότερο προφυλακτικό επίπεδο ο Παμπού-
κης προάγει τον εμβολιασμό των ενηλίκων, εξηγεί την
αξία του προφυλακτικού εμβολιασμού των βρεφών
(εμβόλιο Calmette), τη σωστή διατροφή τους αλλά και
το ενδεχόμενο απομάκρυνσής τους από την οικογέ-
νεια. Το τελευταίο ήταν πάντα ένα πολύ ευαίσθητο
θέμα για τις οικογένειες όπου κάποιο μέλος έπασχε
από τη νόσο. Στο βιβλίο αναφέρεται βέβαια το ενδε-
χόμενο απομάκρυνσης, ως προφύλαξη για τα παιδιά,
δίνει όμως ταυτόχρονα και απλές οδηγίες για τις περι-
πτώσεις όπου ένα παιδί πρέπει να παραμείνει στην
ίδια οικία με τους γονείς του.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αφορούσε τη θερα-
πεία της νόσου με τις διαθέσιμες θεραπευτικές προ-
σεγγίσεις της εποχής. Ο Παμπούκης εξηγούσε την
ωφέλεια του εμβολίου Calmette και της φυματίνης,
της οροθεραπείας, αλλά και αυτήν της υγιεινοδιαιτη-
τικής θεραπείας στα σανατόρια. Τέλος, εξηγούσε με
απλά λόγια τις χειρουργικές επεμβάσεις της εποχής,
όπως η πρόκληση τεχνητού πνευμοθώρακα. Η θερα-
πευτική αντιμετώπιση της νόσου εκείνη την εποχή
ήταν σίγουρα αμφισβητήσιμη με βάση τα σύγχρονα
δεδομένα. Όμως, ο Παμπούκης είχε γίνει κοινωνός
όλων των διεθνώς αποδεκτών ιατρικών γνώσεων
προς τους πολίτες. 

Το βιβλίο του Παμπούκη, με την οικονομική υπο-
στήριξη της Διεύθυνσης Υγιεινής του Υπουργείου Παι-
δείας, τυπώθηκε και διανεμήθηκε σε χιλιάδες αντίτυπα
στα σχολεία και το λαό. Αξίζει να σημειωθούν δύο
συμβάντα που έλαβαν χώρα κατά το έτος έκδοσης
του «Αγώνα κατά της Φθίσεως». Το ίδιο έτος με την
έκδοση του βιβλίου του Παμπούκη, ο Σύλλογος προς
Περιστολήν των Ελωδών Νοσημάτων εγκαινίαζε ένα
πρωτοπόρο, για τα ελληνικά δεδομένα, πρόγραμμα
εκλαϊκευμένης ενημέρωσης των πολιτών μέσω κινη-
ματογραφικών προβολών. Πιο συγκεκριμένα, πραγ-
ματοποιήθηκαν 57 προβολές σε 18 πόλεις, κυρίως στη
Βόρεια Ελλάδα και τους προσφυγικούς καταυλισμούς,
της ελληνικής ταινίας με τίτλο «Ελονοσία».13 Σύμφωνα
με τα πεπραγμένα του Συλλόγου, τις προβολές παρα-
κολούθησαν 66.700 πολίτες, 4.200 μαθητές και 9.500
στρατιώτες. Το ίδιο έτος θα ξεσπάσει στην Ελλάδα και
η μεγάλη επιδημία του δάγκειου πυρετού με σχεδόν
ένα εκατομμύριο κρούσματα, που έμελλε να αλλάξει
την κρατική νοοτροπία, η οποία τελικά μετουσιώθηκε
στην πρώτη προσπάθεια υγειονομικής ανασυγκρότη-
σης της χώρας υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο.14 Και στην
προσπάθεια αυτή, οι επιστημονικοί φορείς της χώρας
στάθηκαν αρωγοί με την εμπειρία τους στο πλευρό
των κρατικών υγειονομικών φορέων. 
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Επίλογος

Το βιβλίο του Παμπούκη αποτελούσε ένα μέσο δια-
φώτισης του λαού στο πλαίσιο της προαγωγής της
υγείας. Διαβάζοντας το πόνημα αυτό αναδύεται έως
ένα βαθμό και η προσωπικότητα του Παμπούκη. Στο
πόνημα είναι διάχυτο το ήθος του συγγραφέα. Ο Παμ-
πούκης σε κανένα σημείο δε ψέγει, δεν προσβάλλει,
ούτε στοχοποιεί τους ασθενείς. Η διαύγεια του λόγου
του δεν τρομάζει τους υγιείς και ταυτόχρονα λύνει τις
παρεξηγήσεις που πλανιόνταν στην κοινωνία. Βασικό
στοιχείο του «Αγώνα κατά της φθίσεως» ήταν η κατα-
πολέμηση του φόβου των υγειών, ενώ το πλήθος των
θεραπευτικών μεθόδων που παρέθετε γέμιζε ελπίδα
τους ασθενείς και τους οικείους τους. Σημαντική ήταν
επίσης η συνεισφορά του στην αποσαφήνιση της συ-
νύπαρξης υγειών και ασθενών ατόμων στον ίδιο
χώρο. 

Σε αμιγώς ιατρικό επίπεδο, ο Παμπούκης ξεκαθαρί-
ζει κάτι το οποίο είναι λογικό και διαχρονικό: ο κάθε
ένας από τους πολίτες κατά τη διάρκεια της ζωής του
μπορεί να έρθει σε επαφή με το μυκοβακτηρίδιο της
φυματίωσης. Όσο σημαντικές είναι οι γνώσεις που πα-
ρέχει για τους ασθενείς, άλλο τόσο σημαντικές είναι και
αυτές που αναφέρονται σε ένα ιδιαίτερο σύνολο ατό-
μων ως δεξαμενή της φυματίωσης. Ουσιαστικά, το πό-
νημα του Παμπούκη προειδοποιούσε για το πρόβλημα
της λανθάνουσας φυματίωσης ως ένα θέμα ειδικής
διαχείρισης στο πλαίσιο ενός αντιφυματικού αγώνα. Η
διαχείριση της λανθάνουσας φυματίωσης αποτελεί
εξάλλου στις μέρες μας το μεγάλο στοίχημα των διε-
θνών και εθνικών επιστημονικών φορέων. (Εικόνα 7)

Η προσπάθεια του Παμπούκη αποδεικνύει τη δια-
χρονικότητα της αξίας της σωστής ενημέρωσης των
πολιτών. Γιατί το φαινόμενο της άγνοιας δυστυχώς
είναι επίσης διαχρονικό. Ποιος μπορεί να λησμονήσει
τα φαινόμενα των πρώτων χρόνων της εξάπλωσης του
AIDS όπου κάποιος δυσκολεύονταν να χαιρετίσει δια
χειραψίας έναν ασθενή, επειδή «λένε ότι κολλάει και με
τα χέρια…»; Δυστυχώς, στις μέρες μας, παρά την τεχνο-
λογική πρόοδο και την απίστευτη ταχύτητα μετάδοσης

των πληροφοριών, παρουσιάζεται ακόμα το φαινό-
μενο της αναπαραγωγής «ιατρικών μύθων»  από τις
πλατιές μάζες λόγω άγνοιας ή ελλιπούς ενημέρωσης.
Σε τέτοιου είδους φαινόμενα το μοναδικό αντίδοτο συ-
νίσταται στη σωστή ενημέρωση των πολιτών από τους
επίσημους κρατικούς και επιστημονικούς φορείς. Το βι-
βλίο του Παναγιώτη Παμπούκη «Ο Αγών κατά της Φθί-
σεως», επανεκδόθηκε το 2011 με την ευγενική χορηγία
της φαρμακευτικής εταιρείας ELPEN A.E.
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Summary

Panagiotis Pampoukis and his book “The Struggle against Tuberculosis”
(1927) as an example of popularized medical knowledge

Constantinos Tsiamis1, Georgia Vrioni1, Kalliopi Theodoridou1, Georgios Ismailos2,
Athanassios Tsakris1

1Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece 
2Exprerimental & Research Center - ELPEN Co. Inc.

The study presents the book “The struggle against Tuberculosis” published by the microbiologist
Panagiotis Pampoukis in 1927. Panagiotis Pamboukis belongs to the generation of the pioneers
Greek microbiologists of the early 20th century dealing with the problems of public health. In
1925, Pampoukis will establish the Greek Anti-Tuberculosis Society and his book will be a means
of the popularization of the medical knowledge on tuberculosis. The book degraded the “mythol-
ogy” of tuberculosis and the social obsessions, answering to questions concerning the transmis-
sion of the disease, the prophylaxis, the cohabitation of sick and sick people, etc. “The struggle
against Tuberculosis”" did not target or accuse a social group but put the patients and the healthy
ones in charge. Also, Pampoukis points to the problem of latent tuberculosis and its role as a
reservoir of tuberculosis. Ninety years after publishing, the book proves the value of the proper
information of citizens on health issues in the context of health promotion.
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Greece, History of Microbiology,
Panayotis Pampoukis, Tuberculosis
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Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς – α π α ν τ ή σ ε ι ς
1. Ποιο από τα παρακάτω μόρια ΔΕΝ χρησιμοποιείται
για την ειδική αναγνώριση των αντιγόνων;

α) Κυτταροκίνες
β)  Ανοσοσφαιρίνες
γ)  Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας (MHC)
δ)  Τ-λεμφοκυτταρικός υποδοχέας (TCR)

2. Τι ισχύει για την ορονοσία;

α)  Οφείλεται σε ανοσοσυμπλέγματα
β)  Χαρακτηρίζεται από πυρετό, πολυαρθρίτιδα,

σπειραματονεφρίτιδα
γ)  Επάγεται συνήθως όταν χορηγηθούν ξένα αντιγόνα
δ)  Η βαρύτητα της κλινικής εικόνας εξαρτάται από

την ποσότητα του χορηγούμενου αντιγόνου
ε)  όλα τα παραπάνω

3. Τι ΔΕΝ είναι σωστό για τον ιό Ηπατίτιδας Α (HAV);

α)  Είναι RNA ιός
β)  Ενσωματώνεται στο γονιδίωμα του ηπατοκυττάρου
γ)  Μεταδίδεται με την κοπρανοστοματική οδό
δ)  Τα αντισώματα έναντι του ιού είναι προστατευτικά

δια βίου
ε)  Αναπαράγεται στο ήπαρ και αποβάλλεται στα κό-

πρανα

4. Γιατί οι ασθενείς με βαριά ασκαριδίαση εμφανί-
ζουν συχνά συμπτώματα από το αναπνευστικό σύ-
στημα;

α)  Λόγω της εναπόθεσης ανοσοσυμπλεγμάτων στα
πνευμονικά τριχοειδή

β)  Η ασκαριδίαση προδιαθέτει σε ιογενείς λοιμώξεις
του αναπνευστικού

γ)  Τα ωάρια ενσφηνώνονται στα τριχοειδή με αποτέ-
λεσμα το σχηματισμό εξιδρώματος

δ)  Οι σκώληκες διέρχονται από τους πνεύμονες

5. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί δευτερογε-
νές αίτιο υπερ-τριγλυκεριδαιμίας;

α)  Υπερκατανάλωση αλκοόλ
β)  Διαβήτης τύπου 2
γ)  Παχυσαρκία
δ)  Νεφρωσικό σύνδρομο
ε)  Η θεραπευτική λήψη κορτικοστεροειδών
στ)  Η θεραπευτική λήψη θυροξίνης

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούμε-
νου τεύχους (62-3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017)

1. δ  – 2. β  – 3. β  – 4. ε  – 5. δ

Επιμέλεια-Αλληλογραφία
Γεώργιος Αρσένης

Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα,
τηλ.: 210-7462132
fax: 210-7462210

e-mail: garsenis@med.uoa.gr
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι
η επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικρο-
βιολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαί-
δευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολό-
γων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με
την εργαστηριακή και κλινική ιατρική.

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην
Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν
όλους τους τομείς της Κλινικής Μικροβιολογίας (Βα-
κτηριολογία, Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολο-
γία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις της Ιατρικής
Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμο-
δοσία, Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία).

Πρόσβαση στο περιοδικό
Η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται με ηλεκτρονικό
τρόπο, σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής Εταιρίας, μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρίας (www.hms.org.gr).

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο www.hms.org.gr
(Περιοδικό/Ηλεκτρονική Υποβολή Άρθρων). Χειρό-
γραφα που παραλαμβάνονται με το ταχυδρομείο,
ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι ηλεκτρονικού αρχείου,
δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υποβαλλόμενο
άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή-δή-
λωση του υπεύθυνου συγγραφέα που να βεβαιώνει
ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν
με την υποβολή του χειρογράφου και ότι το άρθρο
ή ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί
ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. Επίσης
θα πρέπει να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμφε-
ρόντων όλων των συγγραφέων. Κατά την παραλαβή,
το άρθρο ελέγχεται για την πληρότητα και στη συ-
νέχεια αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα
στον υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγο-
ρίες άρθρων:

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα
εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελε-
τών προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που
δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Η έκταση του κει-
μένου χωρίς τη βιβλιογραφία δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τις 5.000 λέξεις.

Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή
των ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο
μέγεθος έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές
αναφορές. Αφορούν μελέτες που δεν δικαιολογούν
την έκταση μιας πλήρους ερευνητικής εργασίας. Η
Συντακτική Επιτροπή, μετά από πρόταση των εκά-
στοτε κριτών, διατηρεί το δικαίωμα να συστήσει
στους συγγραφείς να μετατρέψουν μια πλήρη ερευ-
νητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση, εφόσον,
κατά την κρίση τους, δεν δικαιολογείται η έκταση
που έχει δοθεί. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να
υποβάλλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή
βραχειών δημοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή
πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκ-
δηλώσεις, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτη-
ρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του
κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις
και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παρα-
πομπές.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά
θέματα, στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες
εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπεράσματα σειράς
ερευνητικών μελετών των συγγραφέων. Οι ανασκο-
πήσεις γράφονται από έναν ή περισσότερους συγ-
γραφείς, ανάλογα με τη θεματολογία τους. Η έκταση
του κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις 10.000
λέξεις και η βιβλιογραφία τις 100 παραπομπές.

Επιστολές προς την Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις
ή παρατηρήσεις για δημοσιευμένες μελέτες κ.λπ. Η
έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και η
βιβλιογραφία τις 5 αναφορές.

Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολια-
σμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γρά-
φονται μετά από πρόσκληση της συντακτικής
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επιτροπής. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις
1.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 10 αναφορές.

Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο
που έχει συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέ-
λεση της συγκεκριμένης έρευνας που παρουσιάζει
το άρθρο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς
Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το πε-
ριοδικό θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα
της σειράς τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευ-
θύνη ενός άρθρου, συμπεριλαμβανομένου και του
ορισμού του τίτλου και της σειράς των υπολοίπων
συγγραφέων. Άτομα που παρεχώρησαν προς χρήση
εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλινικά ή πρότυπα στε-
λέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια, έδωσαν οικο-
νομική βοήθεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής χρημα-
τοδότησης, ή συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούν τα κριτήρια
του συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια αυτά δεν πλη-
ρούν άτομα που σχολίασαν, ή διόρθωσαν ή παρεί-
χαν συμβουλές κατά τη διαδικασία της συγγραφής
μέρους ή όλου του άρθρου. Αυτά τα άτομα μπο-
ρούν να αναφερθούν στο κεφάλαιο των ευχαρι-
στιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να αναφερθούν ως
συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που αποτελούν
την ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν
πιο πάνω. Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του
συγγραφέα δεν μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν»
λόγω θέσης. Τυχόν διαφωνίες που ανακύψουν σχε-
τικά με την απονομή του τίτλου του συγγραφέα ή
την σειρά των συγγραφέων σε ένα άρθρο, θα ση-
μαίνουν αυτόματα την αναστολή της διαδικασίας
κρίσης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο
των συγγραφέων, ή από την αρμόδια επιτροπή βι-
οηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος προέλευ-
σης του άρθρου.

Ευχαριστίες
Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει
να έχουν εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για
υλικό που έχει δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο και υπόκειται σε περιορισμό πνευματικής
ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων (copyright) θα πρέπει
να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο
αυτό αποκτήθηκε και πως δόθηκε η άδεια. Κάθε οι-
κονομική βοήθεια, είτε δημόσια είτε ιδιωτική θα
πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Σύγκρουση συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο
άρθρο κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχε-
τικά με την υπό δημοσίευση μελέτη, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ια-
τρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα
πρέπει να αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα
μπορούσε να οδηγήσει ή να υπονοήσει κατευθυνό-
μενη εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε
οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να έχει
σχέση με την μελέτη (π.χ. και όχι περιοριστικά, προ-
ηγούμενη κατοχή μετοχών ή συμμετοχή σε Διοικη-
τικά Συμβούλια ή λήψη χρηματοδότησης για
ομιλίες από εταιρία της οποίας τα προϊόντα ελέγ-
χονται στην συγκεκριμένη μελέτη, κ.λπ.). Η μη
ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει επί-
σης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λεπτο-
μέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων δεν
δημοσιεύονται μαζί με το άρθρο, αλλά παραμένουν
στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύθεια.
Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικόλογη φράση,
π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από την εται-
ρία Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε συ-
νέδρια κ.λπ.». Αποτυχία της συμμόρφωσης με αυτή
την οδηγία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για
συμπλήρωση, πριν την επιστημονική κρίση. Σε πε-
ρίπτωση που εκ των υστέρων αποκαλυφθεί σύγ-
κρουση συμφερόντων που δεν δηλώθηκε, η
συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να το
αναφέρει σε επόμενο τεύχος με την μορφή «Ο συγ-
γραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πιθανή σύγκρουση συμφε-
ρόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την εταιρία Ψ.Ψ.».

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολου-
θεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντα-
κτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία
των συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες
μπορεί να σημαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν
την κρίση, για διόρθωση και εκ νέου υποβολή. Το
χειρόγραφο, με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογι-
στή και λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, δακτυ-
λογραφείται σε μορφοποίηση μεγέθους σελίδας Α4
(212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέρωθεν τουλά-
χιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με συνεχή
αρίθμηση σειρών στο αριστερό περιθώριο (Μενού:
Διάταξη σελίδας/Αρίθμηση γραμμών/Συνεχόμενη
αρίθμηση).
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Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύ-
σεις και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει
να έχουν την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν
τα εξής τμήματα, σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου
(word, text, ή άλλο): τη σελίδα τίτλου, την ελληνική
περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική περί-
ληψη με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως
κείμενο, τις ευχαριστίες, τη δήλωση σύγκρουσης
συμφερόντων, τη δήλωση άδειας από την αρμόδια
Επιτροπή Βιοηθικής ή/και τον ΕΟΦ (εφόσον απαι-
τείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
ερευνητικές εργασίες παρεμβατικού τύπου), τη βι-
βλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικό-
νων. Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που
ακολουθούν.

Η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του
άρθρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου,
στον οποίο δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων,
(β) τα ονόματα των συγγραφέων (πλήρες όνομα και
επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινική και το νο-
σοκομείο ή το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η
εργασία, (δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύθυνου
για την αλληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβα-
νομένου ενός αριθμού τηλεφώνου και μιας ενερ-
γούς διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(e-mail) και (ε) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40
γράμματα με τα διαστήματα. Όλες οι παραπάνω
πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελ-
ληνική γλώσσα και στη συνέχεια και στην Αγγλική
γλώσσα.

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400
λέξεις (εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
που θα έχει έκταση έως 250 λέξεις), στην Ελληνική
και την Αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να χωρίζεται
σε 4 παραγράφους (Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Απο-
τελέσματα, Συμπεράσματα). Κάτω από την περί-
ληψη θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά
(3-6) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, που
πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του
Index Medicus και να αποδίδονται στα Ελληνικά
σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική
Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα
τμήματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέ-
σματα, Συζήτηση, εκτός από τις ενδιαφέρουσες πε-
ριπτώσεις που θα πρέπει να αποτελούνται από τα

τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχό-
λιο ή Συζήτηση. Στο Υλικό και Μέθοδοι περιγρά-
φεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή
των ασθενών, καθώς και οι μέθοδοι που εφαρμό-
σθηκαν, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί
από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της.
Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν σε ανθρώ-
πους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Δια-
κήρυξη του Ελσίνκι (1975) και θα πρέπει να αναφέ-
ρεται εάν η μελέτη έχει λάβει έγκριση από την
αντίστοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας.
Στα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρονται ανα-
λυτικά τα αποτελέσματα με μορφή κειμένου ή πι-
νάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, χωρίς επαναλή-
ψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με
τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και να αναφέ-
ρονται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν
από τα αποτελέσματα της μελέτης. Ανάλογα με το
μέγεθος του άρθρου μπορεί να γίνει σύντμηση των
κεφαλαίων των αποτελεσμάτων και της συζήτησης
σε ένα κεφάλαιο (Αποτελέσματα-Συζήτηση).

Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται σε
άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποί-
ηση της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω.

Η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέ-
πει να είναι αναλυτική για όλους τους συγγραφείς.

Η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή
Βιοηθικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαι-
τείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. με-
λέτες παρεμβατικού τύπου, με ασθενείς, μελέτες
ασθενών-μαρτύρων, κ.λπ.) θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία
έγκρισης. Καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να δη-
μοσιευθεί μελέτη για την οποία οι συγγραφείς ζή-
τησαν αναδρομικά έγκριση για εργασίες που ήδη
είχαν γίνει. Οι επιδημιολογικές μελέτες, οι εργασίες
ελέγχου της μικροβιακής αντοχής, οι συγκρίσεις ερ-
γαστηριακής μεθοδολογίας και οι παρουσιάσεις πε-
ριστατικών αποτελούν είδη ερευνητικών εργασιών
που δεν απαιτούν παρόμοια έγκριση.

Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύ-
στημα Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρ-
θρων από τις ιστοσελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει
απόλυτα όλα τα τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά
γράμματα) οι συγγραφείς για να εξασφαλίσουν την
ορθή απόδοση των αναφορών θα πρέπει να ανα-
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τρέχουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη, είτε
σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι συγ-
γραφείς ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύ-
θυνοι για την σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογρα-
φικών αναφορών του άρθρου και η συντακτική
ομάδα του περιοδικού δεν ελέγχει την τυπογραφική
ακρίβειά τους. Κόστος διόρθωσης λάθους αναφο-
ράς που τυχόν ζητηθεί από τρίτο άτομο μετά την
τελική εκτύπωση του τεύχους του περιοδικού, επι-
βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Η αρίθ-
μηση των αναφορών στο κείμενο γίνεται με την
σειρά που αναφέρονται στο κείμενο, με αραβικούς
αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα σημεία στίξης (π.χ.:
η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει αναφερθεί αρχικά
από τους Jones και συν.4 και έχει επιβεβαιωθεί και
από άλλες μελέτες.5,7,8-12).

Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα
επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονό-
ματος χωρίς τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό
στην συντετμημένη του μορφή με πλάγια γράμ-
ματα, στην συνέχεια το έτος, ο αριθμός τόμου
(χωρίς τον αριθμό τεύχους σε παρένθεση) και οι σε-
λίδες (π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus
SI. Fungal and parasitic infections of the eye. Clin
Microbiol Rev 2000; 13:662-685). Όταν οι συγγρα-
φείς είναι περισσότεροι από έξι, αναγράφονται τα
πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η λέξη “et al.” με
πλάγια γράμματα, ή «και συν.» για ελληνικό άρθρο
(π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pil-
cher JB, Diaz JF et al. Discrepancies between cere-
bral computed tomography and western blot in the
diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg
1994; 50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς ονομά-
των συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο
το επώνυμό τους. Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, με-
ταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη “and” ή
«και» (για ελληνική δημοσίευση). Αν το άρθρο είναι
ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγρα-
φέων αναφέρεται “Anonymous” ή  «Ανώνυμος» (για
ελληνική δημοσίευση). Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά
που δεν έχουν σελιδοποίηση, ή όπου αυτό επίσης
είναι εφικτό, μετά την συντομογραφία του τίτλου του
περιοδικού θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός DOI
(Digital Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is cefepime safe
for clinical use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Ch-
emother 2011; doi: 10.1093/jac/ dkr 138).

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά
άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τε-
λική δημοσίευσή τους. Ακολουθείται η προηγούμενη
οδηγία και μετά την συντομογραφία του περιοδικού

αναγράφεται “in press” ή «υπό δημοσίευση». Εάν
κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρίσης το άρθρο
τελικά δημοσιευθεί, οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι
για την ανανέωση της αναφοράς με τα στοιχεία του
περιοδικού (τεύχος, σελίδες ή νούμερο DOI).

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγρα-
φέα, ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν
περισσότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδο-
σης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Για τα κε-
φάλαια βιβλίων αναφέρεται επιπλέον μετά το
όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου (π.χ. Grif-
fiths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Pe-
ters W, Killick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in
biology and medicine. Vol. II. London, Academic
Press, 1987:617-636).

Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια
(προφορικές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται
στην βιβλιογραφία, αλλά μπορεί να παρατίθενται
σε παρένθεση στο κείμενο, εφόσον δεν έχουν πα-
ρέλθει πάνω από δύο έτη από την παρουσίασή
τους, αναφέροντας το όνομα του πρώτου συγγρα-
φέα, το συνέδριο και την σελίδα του τόμου πρακτι-
κών (π.χ. Juncosa B et al, XVII Lancefield Internatio-
nal Symposium on Streptococci & Streptococcal
Diseases, Porto Heli, Greece, 2008, pp63 ). Με πα-
ρόμοιο τρόπο θα πρέπει να αναγράφονται και οι
αναφορές σε ιστοσελίδες, όπου επιπλέον θα πρέπει
να αναφέρεται και η ημερομηνία της τελευταίας
επίσκεψης και ελέγχου από τους συγγραφείς (π.χ.
http://www.mednet.gr/whonet, τελευταία επί-
σκεψη, 1η Μαΐου 2013).

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα
κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες (εφόσον είναι φωτο-
γραφίες) ή γραφήματα (εφόσον είναι σχέδια), ανα-
φέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοι-
χούν και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς
(εικόνα 1, εικόνα 2, κ.ο.κ.). Υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά ως ανεξάρτητα αρχεία εικόνων (JPEG, TIFF, EPS,
κλπ.) στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση (το λιγότερο
300 dpi για ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες
και 600 dpi για γραφήματα που περιέχουν σχέδια
και γράμματα) και όχι ενσωματωμένα στο αρχείο
κειμένου του άρθρου. Η τελική αποδοχή προϋπο-
θέτει τον έλεγχό τους από τεχνική άποψη. Για εικόνες
που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται
η εκ νέου υποβολή τους από τους συγγραφείς, . Οι
λεζάντες των εικόνων θα πρέπει να γράφονται όλες
μαζί σε ξεχωριστή σελίδα στο κείμενο του άρθρου.

Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κει-
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μένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνε-
χόμενους αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας
2, κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό
διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η
έκταση κάθε πίνακα καλόν είναι να μην υπερβαίνει
τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λε-
ζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αν-
τίστοιχης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται
με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης,
οι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χη-
μική και όχι την εμπορική ονομασία τους. Οι μονά-
δες των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται με τους
διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις
ελληνικές ονομασίες τους. Για παράδειγμα, γράφε-
ται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολο-
γία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται στο:
Approved lists of Bacterial names (Skerman VBD,
McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for
Microbiology (1989) και στο International Journal
of Systematic and Evolutionary Microbiology. Τα
ονόματα των ιών θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα
από τη διεθνή επιτροπή για την ταξινόμηση των ιών
(ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus Taxonomy:
Classification and nomenclature of viruses, Seventh
report of the international Committee on Taxo-
nomy of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Acade-
mic Press, San Diego, Calif, 2000).

Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγού-
μενες γενικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης
που είναι ανάλογη του θέματος (δεν ακολουθείται
δηλ. η κεφαλαιοποίηση «εισαγωγή, υλικό και μέθο-
δοι, αποτελέσματα συζήτηση»).

Οι επιστολές προς την Σύνταξη και τα άρθρα της
Σύνταξης ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές
οδηγίες, εκτός του γεγονότος ότι δεν έχουν περίληψη
ή κεφαλαιοποίηση (υποβάλλονται σε μια ενιαία πα-
ράγραφο).

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από
τουλάχιστον έναν εξωτερικό κριτή και από την ομάδα
σύνταξης του περιοδικού. Οι κριτές μπορεί να απο-
τελούν μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ή να είναι
άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Καταβάλλεται

κάθε δυνατή προσπάθεια η κρίση για την αποδοχή,
την τροποποίηση ή την απόρριψη μια υποβληθείσας
εργασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διά-
στημα (τρεις έως τέσσεριςεβδομάδες) από την ημε-
ρομηνία υποβολής της. Όλη η αλληλογραφία πραγ-
ματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
(email) του υπεύθυνου συγγραφέα, γι’ αυτό τον λόγο
ένας ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου είναι απολύτως απαραίτητος. Σε περίπτωση
που οι κριτές ζητήσουν διορθώσεις ή προτείνουν
αλλαγές, το τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται
εκ νέου από τον υπεύθυνο συγγραφέα, σε διάστημα
τριών εβδομάδων από την επιστροφή του για τρο-
ποποίηση και συνοδευόμενο από επιστολή στην
οποία θα αναφέρονται σημείο προς σημείο όλες οι
αλλαγές στο κείμενο, καθώς και η αιτιολογημένη
αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων των κριτών.
Μετά την τελική αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται
στο τυπογραφείο. Οι συγγραφείς, εφόσον το επιθυ-
μούν, δύνανται να λάβουν τυπογραφικά δοκίμια για
έλεγχο. Τα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται στο Τυ-
πογραφείο σε τρείς το πολύ ημέρες με την χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον οι συγγραφείς
επιθυμούν ανάτυπα, θα πρέπει να αποστείλουν επι-
στολή που θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων που
επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου
τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κει-
μένου στο στάδιο των τυπογραφικών δοκιμίων χωρίς
την άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δη-
μοσίευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να
συμπληρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανά-
θεσης της άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρίας. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυ-
δρομηθεί (κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή
ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση «Συν-
τακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογι-
κής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29,
115 28, Αθήνα». Σημειώνεται εδώ ότι μόνο μετά την
παραλαβή της επιστολής θα ξεκινάει η διαδικασία
ενσωμάτωσης του άρθρου στο επόμενο τεύχος και
η στοιχειοθέτησή του.
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are not published together with the article; instead,
the Editorial Board shall retain them under strict
confidentiality. In the latter case, the article will be
accompanied by a generic phrase, e.g. “Author XX
received support from the company YY for research
purposes, or for lectures at conferences, etc.” Failure to
comply with this guideline will result in the article
being returned to its authors for completion, before
its scientific evaluation. Should an undeclared con-
flict of interest emerge ex post, the Editorial Board
reserves the right to report it in the next issue, in
the form of “Author XX did not state a potential con-
flict of interest concerning article ZZ and company YY”.

Guidelines for writing articles
Regarding the writing of articles, the journal com-
plies with the guidelines of the International Com-
mittee of Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/urm_main.html].
Failure of the authors to comply with these guide-
lines can lead to the article being returned for ad-
justments and resubmission, prior to its evaluation. 

With the use of a computer and word processing
software, the manuscript is typed on A4 page for-
mat (212 x 297 mm) with margins on both sides of
at least 2,5 cm, double-spaced and with continuous
line numbering in the left margin (Menu: Page
Layout > Line Numbers > Continuous).
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Research papers, Short-form papers and Inte-
resting cases should have a common structure and
include the following sections in a single text file
(word, text or other): title page, Greek abstract with
key words (for manuscripts in Greek), English ab-
stract with key words, main body of the text, ackno-
wledgements, declaration of competing interests,
declaration of authorization by the competent Bi-
oethics Committee and/ or the National Organiza-
tion for Medicines (for Greek authors EOF) (when
required, in accordance with current legislation, in
the case of interventionist research papers), refe-
rences, tables and image captions. Images have to
be submitted in separate files, in accordance with
the instructions that follow.

The title page is the first page of the article and
includes: (a) the title of the article, where no abbre-
viations can be used, (b) the names of the authors
(full name and surname), (c) the laboratory or clinic
and hospital or institution where the study was car-
ried out, (d) the full address of the author in charge
of correspondence, including a telephone and fax
number and an active e-mail address, and (e) a brief
title no longer than 40 characters including spaces.
All the above information should be provided first
in Greek and then in English. 

The abstract has to be between 250 and 400
words (except for interesting cases where the ab-
stract should not exceed 250 words) in the Greek
and English language (for a Greek speaking article)
or solely in English (for an English speaking article)
and it should be divided into four paragraphs (Aim
of the study, Materials and Methodology, Results,
Conclusions). Three to six key words are listed
below the abstract both in Greek and/or English (as
mentioned above), which must correspond to the
international terms of Index Medicus and be attribu-
table to Greek according to ΙΑΤRΟΤΕΚ (MeSH-Hel-
las-Biomedical Terminology).

The main body of the text, for the Research pa-
pers and the Short-form papers, must be divided
into sections: Introduction, Materials and Meth-
ods, Results, Discussion. For the Interesting Cases
format it should be divided into the following sec-
tions: Introduction, Case Description, Comments
or Discussion.

In the Materials and Methods section, the way

in which the material or patients were selected is
described in detail, as well as the methods imple-
mented, in order for other researchers to be able to
reproduce the research. In case that the research in-
volves people, compliance with the Declaration of
Helsinki (1975) has to be stated, whereas it should
also be defined whether the study has been appro-
ved by the respective Bioethics and Ethics Commit-
tee and the respective decision No has to be
quoted (please see below).

In the Results section, the results have to be
mentioned analytically in the form of either text or
tables (as concisely as possible, without repeti-
tions). The results can then be compared with the
results of other studies in the Discussion section,
where the conclusions stemming from these re-
sults will also be mentioned. According to the
length of the article, the Results and Discussion
sections can be merged into a single section (Re-
sults-Discussion).

The Acknowledgements section has to be ad-
dressed to individuals with substantial contribution
to the realization of the research, as mentioned
above.

The declaration of competing interests should
be analytical for all authors involved.

The declaration of authorization by the com-
petent Bioethics Committee or the National Or-
ganization for Medicines (for Greek authors-EOF)
(when required in accordance with current legisla-
tion, e.g. for interventionist research papers, rese-
arch involving patients, studies of patients-witnes-
ses, etc.) must include the protocol number and
date of authorization. It is made clear that no rese-
arch can be published for which the authors reque-
sted retroactive authorization for work that had al-
ready been carried out. Epidemiological studies,
antimicrobial resistance control reports, compari-
sons between laboratory methodologies and cases
reports constitute types of research that require no
such authorization.

References follow the international Vancouver
system (Vancouver reference style). Due to the fact
that the referencing of articles from their websites
of origin does not fully transfer all typefaces used
(e.g. special lettering), the authors should refer to
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the relevant printed text in order to ensure proper
referencing, either in printed or in electronic for-
mat (.pdf files). The authors of an article are all held
equally responsible for the proper reproduction of
references, whereas the Editorial Board of the jour-
nal does not check references for their typograph-
ical accuracy. In case of any request by a third party
to correct a reference error after the final print of
the respective issue of the journal, the financial
cost is entirely borne by the authors. The numbe-
ring of references follows the sequence in which
they appear in the text, using Arabic numerals, in
the form of superscripts and following punctuation
(e.g.: this was originally observed by Jones et al.4

and has been confirmed by other studies as
well.5,7,8-12).

Published journal articles: The surnames of the au-
thors are written first along with the initials of their
names without dots, followed by the title of the jo-
urnal in its abbreviated form in italics, then by the
year, volume number (without the issue number in
parentheses) and pages (e.g. Klotz SA, Penn CC,
Negvesky GJ, Butrus SI. Fungal and parasitic infec-
tions of the eye. Clin Microbiol Rev 2000; 13:662-
685). When the authors are more than six, the first
six names are listed and followed by the phrase “et
al.” in italics (e.g. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH,
Tsang VC, Pilcher JB, Diaz 5 JF et al. Discrepancies
between cerebral computed tomography and we-
stern blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am
J Trop Med Ηyg 1994; 50:152-157). When mentio-
ning the name of an author within the text, only
their surname is given. If the authors are two, the
word “and” should be placed between their surna-
mes. When an article is unsigned, instead of the
names of the authors the word “Anonymous” is
used. For electronic journals with no page numbers,
or whenever this is possible, the DOI (Digital Object
Identifier) code should follow the abbreviated title
of the journal (e.g. Kalil AC. Is cefepime safe for clini-
cal use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Chemo-
ther 2011; doi: 10.1093 /jac/ dkr 138).

Journal articles under publication: these are articles
which have been approved and pending final pu-
blication. The previous instructions should be fol-
lowed, whereas the abbreviated journal title is fol-
lowed by the phrase “in press” or “under publication”.
When an article is published during the evaluation

process, the authors are responsible for renewing
the reference by mentioning the relevant journal
details (issue, page numbers or DOI).

PhD thesis, book chapters or equivalent: the refe-
rence includes the name of the author, title, publi-
cation edition (in case of more than one editions),
publisher, city of publication, year and page num-
bers. For book chapters, the title of the book must
also be mentioned after the name of the publisher
(e.g. Griffiths WD. Old world cutaneous leishmania-
sis. In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The leish-
maniases in biology and medicine. Vol. II. London,
Academic Press, 1987:617-636). 

Works in the form of notices at conferences (either
oral or posted) are not included in literature, but
they can be set out in the text in parentheses, as
long as no more than two years have passed since
their presentation, indicating the name of the first
author, the conference and specific page(s) in the
volume of the minutes of the conference (e.g. Jun-
cosa B et al, XVII Lancefield International Sympo-
sium on Streptococci & Streptococcal Diseases,
Porto Heli, Greece, 2008, pp63). References to web-
sites should be listed in a similar manner, further
indicating the date of the authors’ last access to the
website (e.g. http://www.mednet.gr/whonet, cited
1 September 2015).

Photographs, figures, diagrams, etc. are defined
as images (in case of photos) or graphs (in case of
drawings) and they are listed in the corresponding
points of the text and numbered in Arabic numerals
(Figure 1, Figure 2, etc.). They are submitted in elec-
tronic format as individual image files (JPEG, TIFF,
EPS, etc.) in the highest possible resolution (at least
300 dpi for black and white or color photos and 600
dpi for graphs containing drawings and letters) and
not as attachments to the text file of the article.
Their final admission requires approval after tech-
nical control. When images do not meet the specifi-
cations, the authors will be requested to resubmit
them. Image captions should be written together
on a separate page in the text.

All tables are listed in the corresponding points
of the text and numbered in continuous Arabic nu-
merals (Table 1, Table 2, etc.). The tables must be
typed using double-spacing, at the end of the ma-
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nuscript, after the references, in the same file. Each
table should fit in one page. All tables must be ac-
companied by captions, which are written in the
upper part of the corresponding page. Any clarifica-
tions are listed as references at the end of the table.

As far as nomenclature and units of measure-
ment are concerned, pharmaceutical substances
are mentioned by their chemical rather than by
their brand name. The various units of measurement
are referred to according to the internationally ac-
ceptable standards. The nomenclature of bacteria
can be found in: Approved lists of Bacterial names
(Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. Ame-
rican Society for Microbiology (1989) and in the In-
ternational Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology. The nomenclature of viruses has to
be approved by the International Committee on
Taxonomy of Viruses (ICTV), as referred to in Virus
Taxonomy: Classification and nomenclature of vi-
ruses, Seventh report of the international Commit-
tee on Taxonomy of Viruses (van Regenmortel et
al, ed. Academic Press, San Diego, Calif, 2000).

Reviews follow the same general guidelines ex-
cept for their structure, which should be analogous
to the subject (i.e. the “introduction, materials and
methodology, results, discussion” structure is not
applicable).

Letters to the editors and Editorial articles con-
form to the general guidelines laid out above, apart
from the fact that they have no abstract and no
individual sections (instead, they are submitted in
a single paragraph).

Evaluation process
All submitted manuscripts are evaluated by at least
one external reviewer, as well as by the Editorial
Board. The reviewers may be members of the Edi-

torial Board or other scientists who are experts on
the respective subject. Every effort is made so as to
complete the evaluation process within a reasona-
ble time (three to four weeks) from the date of its
submission, regardless of whether the paper is ac-
cepted or rejected, or has to be modified. All cor-
respondence takes place via the e-mail of the
author in charge and therefore an active e-mail ac-
count is necessary. In case that the reviewers re-
quest corrections or suggest modifications, the
final amended version will be resubmitted by the
author in charge, within three weeks from its return
and accompanied by a relevant letter stating all
modifications made in the text point by point, as
well as the reasoned acceptance or rejection of the
reviewers’ proposals. Following its final acceptance,
the manuscript is sent for printing. If they wish, the
authors may receive printing proofs for checking.
The proofs have to be resent to the printing office
by e-mail within three days at the most. If the au-
thors wish to receive reprints, they should send a
letter stating the number of desired copies. The re-
levant expense is borne entirely by the authors. Ex-
tensive changes cannot be performed while in the
process of proof reading without prior permission
by the Editorial Board.

Declaration of publication permission
After the final acceptance of the article for publication,
the author in charge must fill in and sign the letter
of publication and printing permission, which can
be found on the Hellenic Society for Microbiology
website (www.hms.org.gr). The completed form
should be mailed (preferably by registered mail or
courier) to the address: “Editorial Board, Journal of
Hellenic Society for Microbiology , Ascent Ltd., 29 Mich-
alakopoulou 11528, Athens, Greece”. It should be noted
here that the article will be sent to the printer’s only
after the letter of permission has been received.
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