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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

Τα ευρήματα της περιόδου 2000-2014, δείχνουν ότι τα άρθρα του περιοδικού παρακολουθούσαν
τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια και αυτής της περιόδου κα-
ταγράφηκε σημαντικός αριθμός άρθρων που αφορούσαν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη μι-
κροβιακή αντοχή. Κατά την περίοδο 2000-2014, οι ερευνητές μελετούν και δημοσιεύουν άρθρα
για τους Gram-θετικούς κόκκους και τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στα είδη Staphylococcus aureus, Enterococcus spp, β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α, Pseu-
domonas aeruginosa, Escherichia coli, Κlebsiella pneumoniae, Salmonella Enteritidis και Neisseria me-
ningitidis. Επίσης, στις σελίδες του περιοδικού καταγράφηκαν αρκετές εργασίες για τους ιούς της
γρίπης (H1N1, H5N1, H3N2), τους ιούς της ηπατίτιδας (HAV, HBV, HCV), τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV)
και τον Parvovirus  B19. Αυτήν την περίοδο όμως, εκτός των κλασσικών εκπροσώπων των μυκη-
τιάσεων (Candida, Aspergillus), αρχίζουν σταδιακά να εμφανίζονται μελέτες και για άλλους μύκητες
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Εισαγωγή

Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες των υπευθύνων έκ-
δοσης του περιοδικού και του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, το
έντυπο συνέχισε την έκδοσή του και τον 21ο αιώνα. Η
εκδοτική δραστηριότητα κατά τον 20ό αιώνα, χαρα-
κτηρίσθηκε από δημοσιεύσεις που ακολουθούσαν
την επικαιρότητα της κάθε εποχής. Οι μικροοργανι-
σμοί που κατά καιρούς αναλύθηκαν στις σελίδες του
περιοδικού, όπως Staphylococcus aureus, Staphylococ-
cus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aerugi-
nosa, Shigella spp., Proteus vulgaris, Clostridium
perfringens, Neisseria meningitidis, Neisseria gonnorh-
eae, όριζαν για δεκαετίες τα βακτηριακά ενδιαφέ-
ροντα της εργαστηριακής πράξης. Μυκητιάσεις,
ιογενή νοσήματα αλλά και νέες τεχνικές δημοσιεύον-
ται στις σελίδες του περιοδικού. Τα θέματα όμως που
αποδείχθηκαν ως η γέφυρα που ένωσε τα τέλη του
20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα, ήταν οι μοριακές
τεχνικές και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις.

Η μετάβαση αυτή, στο πλαίσιο του εκδοτικού εν-
διαφέροντος, ανέδειξε το συνεχώς αυξανόμενο
αριθμό των δημοσιεύσεων που αφορούσαν στις εφαρ-
μογές των μοριακών τεχνικών και που αναδείκνυε ότι
η PCR είχε ενσωματωθεί στα Ελληνικά μικροβιολογικά
εργαστήρια και ότι το ενδιαφέρον για τις δυνατότητές
της ήταν διαρκές. Αναδείκνυε επίσης το σοβαρό πρό-
βλημα, της καταγραφόμενης σταδιακής αύξησης των
νοσοκομειακών λοιμώξεων και των αναδυόμενων
νέων και παλαιών λοιμωδών νοσημάτων. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. από τα τέλη της
δεκαετίας του ’90 άρχισε μια σταδιακή αύξηση των

δηλωμένων κρουσμάτων λοιμώδους αιτιολογίας, σε
όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. (Δια-
γράμματα 1 & 2) 

Ε΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2000-2014): η εποχή των νεοα-
ναδυόμενων-παλαιών και νέων- λοιμώξεων

Κατά την περίοδο αυτή, για άλλη μια άλλη μια φορά
στην ύλη του περιοδικού, τα άρθρα για τα βακτήρια
σημείωσαν υψηλότατο ποσοστό (57%). Επίσης, σε
σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αυξήθηκαν ιδι-
αίτερα τα άρθρα για τους ιούς και τους μύκητες
(25,5% και 16% αντίστοιχα), προφανώς εις βάρος των
άρθρων με παρασιτολογικό περιεχόμενο, τα οποία
συνέχισαν τη διαχρονικά καθοδική τους πορεία, αντι-
στοιχώντας μόλις στο 1,5% επί συνόλου της ύλης.
(Διάγραμμα 3). Για ειδικά θέματα όπως το AIDS, ο
αριθμός των δημοσιεύσεων είναι πολύ μικρός διότι με
την έναρξη της επιδημίας άρχισε την έκδοσή του το
ειδικό επιστημονικό περιοδικό «Ελληνικά Αρχεία του
AIDS» στο οποίο δημοσιεύονται κατά κύριο λόγο τα
σχετικά άρθρα. Στην ειδική θεματολογία, και σε αυτήν
την περίοδο, κυριαρχούν ξανά και με διαφορά οι ενό-
τητες που αναδείχθηκαν κατά την περασμένη δεκαε-
τία, δηλαδή οι νοσοκομειακές λοιμώξεις και η
συναφής προς αυτήν ενότητα της αντοχής στα αντι-
βιοτικά.1-6 (Διάγραμμα 4)

Ανά γνωστικό αντικείμενο, για άλλη μια φορά η με-
γαλύτερη αναλογία ανήκει στις συστηματικές λοιμώ-
ξεις, ενώ παρατηρείται μια ενδιαφέρουσα αύξηση των
άρθρων της Αιματολογίας, τα οποία μετά από πολλές
δεκαετίες, προσπερνούν αυτά της Ιατρικής Βιοχημείας
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με ιατρικό ενδιαφέρον, όπως Fusarium spp. και Mucor spp. Η τελική αποτίμηση για την περίοδο
1956-2014, είναι ότι η ύλη του περιοδικού διαχρονικά επηρεάζεται από την τρέχουσα εντόπια και
διεθνή υγειονομική επικαιρότητα, από τα θέματα της Δημόσιας Υγείας, και ακολουθεί την εξέλιξη
της Ελληνικής Μικροβιολογίας.
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Διάγραμμα 1 Αριθμός δηλωμένων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων για την Ελληνική επικράτεια,
1970-2008. (Πηγή: ΕΣΥΕ – ίδια επεξεργασία)

Διάγραμμα 2 Αριθμός λοιμωδών και παρασιτικών περιστατικών. Πηγή: Ετήσια Δελτία εξελθόντων ασθε-
νών ανά κατηγορία νόσων και γεωγραφικό διαμερίσματος μόνιμης διαμονής, Κατηγορία:
Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία. (Περίοδος 1970-1999)

Διάγραμμα 3

Κατανομή (%) των δημο-
σιεύσεων ανά βιολογική
ομάδα μικροοργανισμών
(2000-2014)



και της Εργαστηριακής Ανοσολογίας. (Διάγραμμα 5).
Στην ενότητα των διαγνωστικών μεθόδων, παρατη-
ρείται η παγίωση ενός υψηλού αριθμού άρθρων σχε-
τικών με τις μοριακές μεθόδους. (Διάγραμμα 6)
Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί η διαπίστωση της μεί-
ωσης των άρθρων για τις ανοσολογικές μεθόδους που
αγγίζει το 10%. Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι κατά
την υπό μελέτη περίοδο σε σχέση με την προηγού-
μενη (1990-99), η εντοπισμένη αυτή μείωση του αριθ-
μού των άρθρων για τις ανοσολογικές μεθόδους
συνοδεύεται από παράλληλη αύξηση στις αντίστοιχες
μοριακές. Σε απόλυτα μεγέθη, ο αριθμός αυτός αντι-
στοιχεί ακριβώς στον αριθμό των επιπλέον άρθρων
που καταγράφηκαν στις μοριακές τεχνικές δικαιολο-
γώντας έως ένα βαθμό την άνοδό τους στα ίδια επί-
πεδα με τις ανοσολογικές μεθόδους. Επίσης, είναι
άκρως ενδιαφέρον το στοιχείο ότι οι μελέτες των Ελ-

λήνων μικροβιολόγων αναφορικά με τις μοριακές τε-
χνικές, ακολουθούν διαχρονικά και πιστά τις διεθνείς
τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές όλων των πα-
ραλλαγών της PCR.7 

Από την επιμέρους μελέτη των άρθρων της περιό-
δου, παρατηρήθηκε ότι οι κατηγορίες βακτηριδίων που
αποτυπώθηκαν στα άρθρα, ήταν, τα Gram-αρνητικά αε-
ρόβια μικρόβια, οι Gram-θετικοί κόκκοι και σε μικρό-
τερο αριθμό, αλλά εμφανώς μεγαλύτερο από όλους
τους άλλους μικροοργανισμούς, τα διάφορα νηματο-
ειδή βακτήρια. (Διάγραμμα 7) Γενικά, οι μικροοργανι-
σμοί που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
ήταν οι Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerugi-
nosa, Escherichia coli, Enterococcus spp, β-αιμολυτικός
στρεπτόκοκκος ομάδας Α καθώς και λοιποί Streptococ-
cus spp. Και την περίοδο αυτή συνεχίζεται το ενδιαφέ-
ρον που ξεκίνησε κατά την προηγούμενη δεκαετία και
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Διάγραμμα 4 Αριθμός άρθρων, ανά ομάδα περιεχομένου (2000-2014)

Διάγραμμα 5 Αριθμός άρθρων, ανά γνωστικό αντικείμενο (2000-2014)



αφορούσε ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων με
θέμα τον β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α. Για
τους υπόλοιπους μικροοργανισμούς, κατά φθίνουσα
σειρά εμφάνισης ακολουθούσαν: Κlebsiella pneumo-
niae, Salmonella Enteritidis και Naisseria meningitidis.

Με αμιγώς βιβλιομετρικά κριτήρια, αν και οι στα-
φυλόκοκκοι συγκέντρωσαν το μεγαλύ-
τερο αριθμό άρθρων, υψηλός χαρακτη-
ρίζεται και ο αριθμός των άρθρων που
αφορούσαν τη φυματίωση. Η χρονολο-
γική διασπορά των δημοσιεύσεων για το
Mycobacterium tuberculosis εντοπίζεται
κυρίως στην πρώτη δεκαετία του 21ου
αιώνα, συνεχίζοντας το ενδιαφέρον που
εμφανίσθηκε κατά την περίοδο 1990-
1999. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι τη δεκαετία του 1970 οι αναφορές για
τη νόσο ήταν σπάνιες (μόλις 4) για να κα-
ταλήξουμε κατά την τρέχουσα περίοδο
να αποτελεί σημαντικό τμήμα των δημο-
σιεύσεων. Τα επιδημιολογικά δεδομένα
της τελευταίας πενταετίας, αν και αποτυ-
πώνουν πλέον χαμηλούς ρυθμούς αύξη-
σης, εντούτοις δεν είναι αρκετά για να
«αποχαρακτηρίσουν» τη φυματίωση από
τον τίτλο της ως αναδυόμενο νόσημα.
Επιπλέον, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει
και για ένα μικροοργανισμό που «εισέ-
βαλε» στα ενδιαφέροντα των Ελλήνων
μικροβιολόγων τη δεκαετία του ’90 και
σήμερα απέκτησε τη δική του σημαντική
θέση στο πρόβλημα των νοσοκομειακών
λοιμώξεων. Πρόκειται για το Acinetobac-
ter baumannii, του οποίου ο αριθμός των
δημοσιεύσεων διπλασιάστηκε και ανα-

δείχθηκε ως μείζον πρόβλημα και σηπτικό αίτιο των
λοιμώξεων στις ΜΕΘ.8

Όπως αναφέρθηκε, και οι δημοσιεύσεις της Μυκη-
τολογίας εμφάνισαν ιδιαίτερη αύξηση. Αυτήν την πε-
ρίοδο όμως, εκτός των κλασσικών εκπροσώπων των
μυκητιάσεων (Candida, Aspergillus), αρχίζουν σταδιακά
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Διάγραμμα 6 Αριθμός άρθρων, ανά είδος διαγνωστικής μεθόδου (2000-2014)

Διάγραμμα 7 Αριθμός άρθρων ανά μικροβιακή ομάδα (2000-2014)



να εμφανίζονται μελέτες και για άλλους μύκητες με
ιατρικό ενδιαφέρον, όπως Fusarium spp. και Mucor
spp. Το υψηλό επίπεδο της κατάρτισης των Ελλήνων
μικροβιολόγων, στο θέμα των μυκητιάσεων, αποτυ-
πώνεται μέσα από τις δημοσιεύσεις, οι οποίες δεν απο-
τελούν πλέον απλές ανασκοπήσεις, αλλά μελέτες που
συνδυάζουν τη χλωρίδα και τον αποικισμό των νοσο-
κομείων, την ευαισθησία και την αντοχή των μυκήτων,
τη συσχέτιση των μυκητιάσεων με ειδικές ομάδες
ασθενών, χωρίς να παραλείπονται βέβαια οι αναφορές
και στο κόστος νοσηλείας.9-13 (Διάγραμμα 8)

Η Ιολογία πάντα αποτελούσε ένα ιδιαίτερο κομμάτι
της ύλης του περιοδικού. Ο εντοπισμός του αυξημέ-

νου αριθμού άρθρων ιολογικού ενδιαφέροντος για
αυτήν την περίοδο, εκτός των άλλων, μπορεί να εξη-
γηθεί από την εμφάνιση συγκεκριμένων επιδημικών
εκρήξεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2000-2010,
με προεξάρχουσες αυτές των ιών Coxsackie και του
ιού της γρίπης Α (H1N1).14-15 Στο γενικότερο ενδιαφέ-
ρον της περιόδου μπορούμε να ξεχωρίσουμε, σε συ-
νέχεια της προηγούμενης δεκαετίας, τις δημοσιεύεις
για τις ηπατίτιδες (HAV, HBV, HCV), τους ερπητοϊούς,
τον κυτταρομεγαλοϊό, αλλά και μια σειρά άρθρων που
ξαναθύμισαν στο αναγνωστικό κοινό κάποιους «πα-
ράξενους» ιούς όπως τους Norovirus, Astrovirus, και
Boca.16 (Διάγραμμα 9). Αξιοσημείωτη είναι επίσης η
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Αριθμός άρθρων ανά
τύπο ιών (2000-2014)

Διάγραμμα 9

Αριθμός άρθρων για μύ-
κητες, ανά είδος μυκη-
τιάσεων (2000-2014)

Διάγραμμα 8



σταθερή παρουσία άρθρων για τον Parvovirus B19, ο
οποίος μετά την πρώτη βιβλιογραφική του αναφορά
την περίοδο 1990-1999, στην υπό μελέτη περίοδο,
σημείωσε 5 καταγραφές. Πάντως, οι ιοί της γρίπης
αποτέλεσαν με διαφορά από τους λοιπούς, το προ-
σφιλές θέμα της περιόδου, με προεξάρχοντα τον
H1N1, ακολουθούμενο από τους H5N1 και H3N2. 

Συνοπτικά, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από
αρκετές αναδρομικές μελέτες, εργασίες σχετικά με νο-
σοκομειακές λοιμώξεις, λοιμώξεις κοινότητας και
ευαισθησίες αντιβιοτικών. Τα δεδομένα που αναδύ-
θηκαν από τις δημοσιεύσεις αποκάλυψαν ουσιαστικά
τη μελλοντική διάθεση των Ελλήνων μικροβιολόγων
αναφορικά με τη διαχρονική ελληνική «πληγή» της έλ-
λειψης βάσεων δεδομένων στα νοσοκομεία και ειδι-
κότερα στις ΜΕΘ. Οι δημοσιεύσεις του Δελτίου πλέον
παρουσίασαν τις πρώτες βάσεις δεδομένων, οι οποίες
αν και χαρακτηρίζονται «τοπικού» ενδιαφέροντος,
αφού αναφέρονται σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, εν-
τούτοις αφενός έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και χρη-
στικότητα για το περιβάλλον μιας μονάδας, αφετέρου
μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για μεγαλύτε-
ρης κλίμακας συνεργασίες και καταγραφές.

Κλείνοντας την αναφορά στην εν λόγω περίοδο
πρέπει να αναφερθεί ότι το περιοδικό παρουσίασε
στα τεύχη του και επιλεγμένη διεθνή βιβλιογραφική
ενημέρωση. Από τις προτεινόμενες βιβλιογραφικές
αναφορές διαφαίνεται και το μικροβιολογικό ενδια-
φέρον της εποχής. Ενδεικτικά αναφέρονται προτεινό-
μενα άρθρα για τη γρίπη, την ανάγκη για προσυμπτω-
ματικό έλεγχο της φυματίωσης σε πρόσφυγες και
μετανάστες, τη διεισδυτική καντιντίαση, καθώς και
άρθρα για την απολύμανση και αντισηψία των νοσο-
κομειακών χώρων. 

Γενική αποτίμηση της περιόδου 1956-2014

Η ολοκλήρωση της μελέτης της υπό διερεύνηση πε-
ριόδου σηματοδοτεί και το τέλος της γενικότερης
ανασκόπησης που επιχειρήθηκε για το χρονικό διά-
στημα 1956-2014. Η συγκριτική γραφική αποτύπωση,
μας παρέχει πλέον τη δυνατότητα εξαγωγής συνολι-
κών συμπερασμάτων. 

Από τα διαγράμματα γίνεται εμφανές ένα χρονικό
σημείο-σταθμός στην εξέλιξη της Ελληνικής Μικρο-
βιολογίας, που ορίζεται στη δεκαετία του ’90.
(Διαγράμματα 10-12) Σχετικά με τον αριθμό των
άρθρων ανά ομάδα περιεχομένου διακρίνεται η δια-
σπορά του ενδιαφέροντος σε διάφορα πεδία κατά τα
πρώτα τριάντα χρόνια του περιοδικού. Η δεκαετία του
’90 όμως χαρακτηρίζεται από την αύξηση των εργα-
σιών που διαπραγματεύονταν τις νοσοκομειακές
λοιμώξεις και τις αντίστοιχες αντοχές των στελεχών.
Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, το ενδιαφέρον
σαφώς μετατοπίστηκε από εκείνη τη δεκαετία σε
αυτήν τη θεματολογία, η οποία ακόμα και σήμερα
καλύπτει μεγάλο μέρος της ετήσιας ύλης του περιοδι-
κού. Επίσης, όπως διακρίνεται στο αραχνοειδές
γράφημα (διάγραμμα 11), φαίνεται ότι οι μελέτες για
τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και τις μικροβιακές αντο-
χές συμβαδίζουν χρονικά έχοντας ως σημείο
εκκίνησης τη δεκαετία του ’90. Η δεκαετία του ’90
σηματοδοτεί όμως και μια άλλη μεγάλη αλλαγή, αυτή
της στροφής προς τις μοριακές μεθόδους. Κρίνοντας
από την αυξητική τάση που ξεκινά στα τέλη της
δεκαετίας του ’80 και κορυφώνεται σταδιακά έως τις
ημέρες μας, μπορεί κάποιος να προβλέψει ότι οι ανα-
φορές στις μοριακές διαγνωστικές μεθόδους συνεχώς
θα αυξάνουν. 
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Διάγραμμα 10 Αριθμός άρθρων, ανά ομάδα περιεχομένου (1956-2014)



Από την μελέτη των άρθρων όλης της περιόδου, για
τις επιμέρους κατηγορίες βακτηριδίων, παρατηρείται
ότι διαχρονικά τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια
και οι Gram-θετικοί κόκκοι ήταν αυτά που μονοπω-
λούσαν το ενδιαφέρον. (Διάγραμμα 13). Επίσης, μια
ενδελεχής μελέτη των αναφορών των κυριότερων εκ-
προσώπων κάθε κατηγορίας, αποτύπωσε μια ενδια-
φέρουσα πορεία σχετικά με το μικροβιολογικό ενδια-
φέρον κάθε εποχής. (Διάγραμμα 14). Από τη δεκαετία
του ’80 σημειώνεται μια σταδιακή αύξηση των ανα-
φορών σε μικροοργανισμούς όπως Staphylococcus
spp., E.coli, Pseudomonas aureginosa, Streptococcus spp,
Salmonella spp, Mycobacterium tuberculosis. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι από τη δεκαετία του ’90

σημειώνεται ταυτόχρονη σταδιακή μείωση του αριθ-
μού των αναφορών όλων των μικροοργανισμών (αν
και παραμένουν σε γενικά υψηλά επίπεδα), εκτός του
Mycobacterium tuberculosis του οποίου οι αναφορές
αυξάνουν. Το γεγονός αυτό ίσως επιβεβαιώνει, αυτό
που προαναφέρθηκε, δηλαδή ότι το αναδυόμενο ξανά
θέμα της φυματίωσης –μετά τον εφησυχασμό της προ-
ηγουμένης περιόδου– ευαισθητοποίησε και πάλι τους
Έλληνες μικροβιολόγους και κλινικούς ιατρούς και συ-
νεχίζει να τους απασχολεί και σήμερα ιδιαίτερα. 

Αντίστοιχη προσπάθεια επιχειρήθηκε για την εξέ-
λιξη των αναφορών των μυκήτων. Πολύ νωρίς διακρί-
νουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τις ευ-
καιριακές μυκητιάσεις ήδη από τη δεκαετία του ’80.
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Διάγραμμα 11 Αλληλοεπικάλυψη και κατανομή άρθρων νοσοκομειακών λοιμώξεων και μικροβιακών
αντοχών

Διάγραμμα 12 Αριθμός άρθρων, ανά είδος διαγνωστικής μεθόδου (1956-2014)
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Διάγραμμα 13 Αριθμός άρθρων ανά μικροβιακή ομάδα (1956-2014)

Διάγραμμα 14 Εξέλιξη αριθμού αναφορών των συχνότερα βιβλιογραφούμενων μικροοργανισμών
(1956-2014)



Τις επόμενες όμως δεκαετίες θα κάνουν ηχηρή την
παρουσία τους οι μυκητιάσεις του υποδόριου ιστού.
Αυτή η σταδιακή αντιστροφή ίσως αποτυπώνει και
μια μελλοντική μετατόπιση του ελληνικού επιστημο-
νικού ενδιαφέροντος για τις μυκητιάσεις σε άλλες κα-
τευθύνσεις, σε συνάρτηση πάντα με το πρόβλημα των
νοσοκομειακών λοιμώξεων. (Διάγραμμα 15) Επίσης,
αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα της εξέλιξης ανα-
φορικά με τους δυο πιο συχνούς εκπροσώπους, την
κάντιντα και τον ασπέργιλλο. Τα τελευταία 15 χρόνια
παρατηρείται το φαινόμενο του αυξημένου ενδιαφέ-
ροντος για τον ασπέργιλλο, χωρίς βέβαια η μείωση
των αναφορών της κάντιντα να συνεπάγεται και μεί-

ωση της σημασίας της στις μυκητιασικές λοιμώξεις.
(Διάγραμμα 16)

Η εξέλιξη της Ιολογίας θεωρούμε ότι παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σημαντική είναι η διαπίστωση
ότι οι αναφορές ακολουθούν επί της ουσίας τις διε-
θνείς εξελίξεις και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες πε-
ριόδους της παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Η πορεία
τους αποτυπώνει ανάγλυφα την ιστορία των ιογενών
νοσημάτων από το μέσο του 20ού αιώνα όταν κυριαρ-
χούσε παγκοσμίως η πολιομυελίτιδα. Οι δεκαετίες του
’70 και του ’80 θα αναδείξουν τις ηπατίτιδες, ενώ η νέα
χιλιετία έφερε στο προσκήνιο νέες οντότητες με κυ-
ρίαρχη τη γρίπη. (Διάγραμμα 18)
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Αριθμός άρθρων για μύ-
κητες, ανά είδος μυκη-
τιάσεων (1956-2014)

Διάγραμμα 15

Εξέλιξη αριθμού αναφο-
ρών των συχνότερα βι-
βλιογραφούμενων μυκή-
των (1956-2014)

Διάγραμμα 16
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Διάγραμμα 17 Αριθμός άρθρων ανά τύπο ιών (1956-2014)

Διάγραμμα 18 Εξέλιξη αριθμού αναφορών των συχνότερα βιβλιογραφούμενων ιών (1956-2014)
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Summary

The evolution of the Greek Microbiology through a bibliometric study
of the publications of Acta Microbiologica Hellenica (1956-2014):
Part C (2000-2014)

C. Tsiamis1, G. Vrioni1, E. Vogiatzakis2, A. Tsakris1

1Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
2Department of Microbiology, General Chest Hospital “Sotiria”, Athens, Greece

The period 2000-2014, is mainly characterized by studies on hospital infections and antimicrobial
resistance, a major problem of Public Health in Greece. The articles mainly focused on Gram-pos-

Συμπεράσματα

Η μελέτη των δημοσιεύσεων στο Δελτίο της Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρείας κατά τα έτη 1956-2014,
αποτύπωσε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της Ελληνι-
κής Μικροβιολογίας. Η κάθε δεκαετία είχε τις δικές
της προεξάρχουσες νοσολογικές οντότητες, διαφορε-
τικές διαγνωστικές προκλήσεις και ένα συγκεκριμένο
φάσμα μικροοργανισμών που συγκέντρωναν το εν-
διαφέρον κάθε εποχής. Οι δημοσιεύσεις του περιοδι-
κού έδιναν το στίγμα σε κάθε δεκαετία αναφορικά με
τα φλέγοντα υγειονομικά ζητήματα, λοιμώδους αιτιο-
λογίας, που άπτονταν της Δημόσιας Υγείας και τα
οποία συχνά συνέπιπταν με τα προβλήματα του παγ-
κόσμιου υγειονομικού χάρτη. Επιπλέον, η βιβλιομε-
τρική αποτύπωση των δημοσιεύσεων κατέδειξε ότι οι
Έλληνες μικροβιολόγοι παρακολουθούσαν στενά τις
διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, εφαρμόζοντας στην
ελληνική πραγματικότητα τις νέες διαγνωστικές τε-
χνικές. Υπαρκτοί κίνδυνοι και δυνητικοί παράγοντες
που θα πυροδοτούσαν μελλοντικά υγειονομικά προ-
βλήματα (π.χ. νοσοκομειακές λοιμώξεις) είχαν έγκαιρα
εντοπιστεί και αναδειχθεί μέσα από τις σελίδες του
περιοδικού. Η τελική αποτίμηση είναι ότι η ύλη του
περιοδικού διαχρονικά επηρεάζεται από την τρέχουσα
εντόπια και διεθνή υγειονομική επικαιρότητα αλλά
ταυτόχρονα παρουσιάζει νοσολογικές οντότητες και
καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν μελλοντικά να
αποτελέσουν σοβαρά προβλήματα σε υγειονομικό,
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Σε επόμενη μελέτη μας θα διερευνηθεί η ύλη του
περιοδικού σε σχέση με τους συγγραφείς και τα κέν-
τρα προέλευσης των εργασιών, σε κάθε περίοδο. Μια
πρώτη προσέγγιση του θέματος οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι υπήρχε σημαντική επίδραση από τα εργα-
στήρια «πρώτης γραμμής» κάθε περιόδου και το πε-
ριεχόμενο των δημοσιεύσεων, ανά περίοδο, ήταν σε
απόλυτη συνάρτηση με τους υπευθύνους των εργα-
στηρίων αυτών. 

Το Δελτίο της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρείας, ζωντανό κομμάτι της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής οικογένειας, συνεχίζει και στη νέα χιλιετία να
ανταποκρίνεται στις εγχώριες υγειονομικές προκλή-
σεις, αλλά και σε αυτές ενός «παγκοσμιοποιημένου»
μικροβιολογικού φάσματος, αποτελώντας το μονα-
δικό πια ελληνικό περιοδικό της ειδικότητας της Ια-
τρικής Βιοπαθολογίας. Είναι στη διάθεση και επιστη-
μονικό ενδιαφέρον των Ελλήνων Μικροβιολόγων να
συνεχίσει την πορεία του, σε πείσμα των καιρών της
οικονομικής κρίσης, ένδειας πόρων και κυρίως έλλει-
ψης ανθρώπινου δυναμικού. Ως συγγραφείς της πα-
ρούσας ανασκόπησης, αλλά και μέλη της Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρείας, υποσχόμαστε να κατα-
βάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το Δελτίο
να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία, αποτελών-
τας ένα βήμα επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων
ανά την ελληνική επικράτεια αλλά και εκτός αυτής,
όπως αυτό επιτυγχάνεται με την ηλεκτρονική του πια
μορφή και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό μέσω του
διαδικτύου.
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itive cocci and Gram-negative aerobic bacteria, with Staphylococcus aureus, Enterococcus spp,
beta-haemolytic streptococcus Group A, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Κlebsiella pneu-
moniae, Salmonella Enteritidis και Neisseria meningitidis being primarily identified. The favorite
subjects of Virology were the influenza viruses (H1N1, H5N1, H3N2), the disease of hepatitis (HAV,
HBV, HCV), cytomegalovirus (CMV) and Parvovirus B19. During this period, besides the classical
fungal representatives (Candida, Aspergillus), we notice the gradual introduction of other fungal
species of medical interest, such as Fusarium spp. and Mucor spp. According to our findings, dur-
ing the period 1956-2014, the journal follows the Greek Microbiology evolution, the scientific
timeliness and the major infectious diseases and Public Health problems of the country.

Key words
Acta Microbiologica Hellenica, bibliometrics,
history of microbiology
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