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Ε π ι σ τ ο λ ή  π ρ ο ς  τ η ν  Σ ύ ν τ α ξ η

Αποτελεί τραγική ειρωνεία, αν και αμφισβητού-
μενη ιστορική αλήθεια, ότι ο Πλίνιος ο Πρεσβύ-
τερος, ο πρώτος εισηγητής της προστατευτικής
μάσκας, πέθανε από εισπνοές τοξικών αναθυ-
μιάσεων και τέφρας του Βεζούβιου, σε μια απο-
στολή διάσωσης ενός φιλικού του ζευγαριού,
μετά την ηφαιστειακή έκρηξη που κατέστρεψε
και την Πομπηία. Ο Πλίνιος είχε παρασκευάσει
τις πρώτες μάσκες από το τοίχωμα της ουροδό-
χου κύστης ζώων και πρότεινε την χρήση τους
από χειριστές του κινναβαρίτη, ενός δημοφιλούς
στην αρχαιότητα ορυκτού θειούχου υδραργύ-
ρου με πολλές χρήσεις ως χρωστική, αλλά και ως
αντίδοτο. Γράφει χαρακτηριστικά στην Φυσική
Ιστορία του ότι οι τεχνίτες του κινναβαριού χρη-
σιμοποιούσαν τις μάσκες για να μην εισπνέουν
την κακοήθη σκόνη που παραγόταν. 

Πέρασαν αιώνες από τότε, η επικρατούσα
παθοφυσιολογικά έννοια του μιάσματος παρα-
δόξως δεν συνοδεύθηκε από εφαρμογές απο-
τροπής της εισόδου αυτού του μιάσματος από
το αναπνευστικό. Ξεπερνώντας τις, αναπόφευκτες
για το μέγεθος του επιστήμονα, ασαφείς ανα-
φορές σε πειραματισμούς του Λεονάρντο ντα
Βίντσι με μάσκες προστασίας, πρέπει να φτάσουμε
στο 1619, όταν ο Charles de Lorme, την εποχή
της επιδημίας πανώλης στο Παρίσι, εισήγαγε
την έννοια του Medico della peste, της διάσημης
ως εικόνα αμφίεσης του γιατρού της πανούκλας,
με το εκτεταμένο πτηνόμορφο κάλυμμα προ-
σώπου, κάλυμμα γεμισμένο με αρωματικές ουσίες
που ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί αν χρησιμο-
ποιούνταν για τυχόν προστατευτικές τους ιδιό-
τητες ή απλά λειτουργούσαν ενάντια στην δυ-

Γεώργιος Παππάς1, Κωνσταντίνος Τσιάμης2

1Ινστιτούτο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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σοσμία των πολλαπλών θανάτων και της απουσίας
στοιχειώδους δημόσιας υγείας (Εικόνα 1). Η στολή του
γιατρού της πανούκλας υιοθετήθηκε τον 17ο αιώνα
σε πολλές Ευρωπαϊκές περιοχές, με αναφορές τόσο
από την Ολλανδία όσο και από την Ιταλία. 

Τον ίδιο αιώνα, ο θεωρούμενος ως πατέρας της Ια-
τρικής Εργασίας, ο Bernardino Ramazzini επανέφερε
την ιδέα του Πλίνιου για την προστατευτική χρήση μά-
σκας από επαγγελματίες, προτείνοντάς την ευρέως,
από την προστασία των αρτοποιών μέχρι την απο-
φυγή της έκθεσης του αναπνευστικού σε άσβεστο ή
αρσενικό. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η κεντρική νοσολογική
θεώρηση είχε εξελιχθεί αρκετά ώστε να εισέλθουμε
στην εποχή των χειρουργικών μασκών. Ο πρώτος που
πειραματίστηκε ήταν ο Al Jessup το 1878, ο οποίος
κατέδειξε ότι η τοποθέτηση μιας γάζας στο στόμιο
ενός δοκιμαστικού σωλήνα εμπόδιζε την εισαγωγή
μικροβίων στον σωλήνα. Η ιστορία όμως θα καταγρά-

ψει τον Johann von Mikulicz-Radecki από το Μπρεσ-
λάου (το σημερινό Πολωνικό Wroclaw) ως τον πρώτο
εισηγητή των μασκών (είχε ήδη εισάγει την χρήση
γαντιών). Ο Mikulicz είχε την τύχη να συνεργάζεται
με τον περίφημο Carl Flugge που ήδη από το 1897
κατέδειξε ότι η ανθρώπινη ομιλία παράγει σταγονίδια
τα οποία μετέφεραν καλλιεργήσιμα μικρόβια, και ει-
σήγαγε την μάσκα ενός στρώματος γάζας, την λεγο-
μενη mundbinde (ελεύθερα μεταφραζόμενη ως επί-
δεσμος ή γραβάτα του στόματος). Τη ίδια εποχή
άρχισε να χρησιμοποιεί μάσκα στα χειρουργεία του
και ο Γάλλος Paul Berger. Την αμέσως επόμενη χρονιά,
ο βοηθός του Mikulicz, ο Huebner, εισήγαγε την δι-
πλού στρώματος γάζας χειρουργική μάσκα, για να
φτάσουμε τελικά 20 χρόνια αργότερα στην εισήγηση
του, έχοντα εμπειρία από στρατιωτικά νοσοκομεία,
Capps σε ιστορικό άρθρο του στο JAMA για μάσκα
τριών ή και τεσσάρων στρωμάτων. Η επιστήμη ενδιά-
μεσα κατέδειξε πολλές φορές την χρησιμότητα αυτής
της μορφής ατομικής προστασίας: i. η εισήγηση το
1905 από την Alice Hamilton του καθήκοντος του ια-
τρονοσηλευτικού προσωπικού να χρησιμοποιεί μάσκα
ως μέτρο πρόληψης της μετάδοσης οστρακιάς και γε-
νικά στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων από τους ίδιους
στους ασθενείς, ii. η ευρεία, αποτελεσματικότατη ως
μέτρο αποτροπής μετάδοσης, εφαρμογή της μάσκας
το 1915 από τον Meltzer σε παιδιά με πολιομυελίτιδα
(τότε αποκαλούμενη και βρεφική παράλυση) και τους
συνοδούς τους – εφαρμογή η οποία ήταν και η πρώτη
απόδειξη ότι η μάσκα προστατεύει και τον φέροντα,
και iii. την διαβόητη επιδημία πνευμονικής πανώλης
στην Μαντζουρία το 1910.

Ο Wu Lien-teh το 1910 ήταν ένας αναγνωρισμένος
επιστήμονας της Κινεζικής Αυτοκρατορίας, με σπου-
δές στην Βρετανία αλλά και πέρασμα από την σχολή
που κληροδότησε στην ανθρωπότητα ο Παστέρ (Ει-
κόνα 2). Όταν μια ακόμη δυσοίωνη επιδημία πανώλης
ξέσπασε στην Μαντζουρία, ο Wu ορίστηκε επικεφα-
λής της κρατικής αποστολής ελέγχου της επιδημίας.
Ήταν ένα διεθνές πεδίο τότε η Μαντζουρία, Ρώσοι και
Ιάπωνες γιατροί εξέφραζαν ποικιλόμορφο ενδιαφέ-
ρον στην περιοχή, το ίδιο και γιατροί που συνόδευαν
Δυτικές ιεραποστολές. Ένας τέτοιος αυθάδης Γάλλος
ιατρός έμεινε στην ιστορία με έναν θλιβερό για τον
ίδιο τρόπο: ο Mesny φτάνοντας στην περιοχή της επι-
δημίας παρατήρησε ότι ο Wu επέμενε στην χρήση
προστατευτικής μάσκας από τους υγειονομικούς της
περιοχής (Εικόνα 3). Ο Γάλλος χλεύασε τον Wu, αλλά
πέθανε σε λιγότερο από έναν μήνα από πνευμονική
πανώλη... Ο Wu επέμενε επιθετικά στην χρήση μά-
σκας, η οποία βοήθησε στο να περιοριστούν οι απώ-
λειες των υγειονομικών αλλά και τελικά η ίδια η
επιδημία, και σύντομα η Μαντζουρία αποτέλεσε την
έδρα ενός παγκοσμίου συνεδρίου για την πανώλη,

Γ. ΠΑΠΠΑΣ, Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ

Εικόνα 1 Charles de Lorme (1584-1678). https://artsandcul-
ture.google.com/entity/charles-de-lorme/m0dljxyx



όπου η χρήση μάσκας και η μορφή αυτής της μάσκας,
τα υλικά της και η αρχιτεκτονική της και η λειτουργι-
κότητά της, αποτέλεσαν ένα από τα κεντρικά θέματα
του Συνεδρίου, όπως μαρτυρούν τα εκτεταμένα πρα-
κτικά του. Ο Wu μάλιστα προπαγάνδισε επιθετικά την
χρήση μάσκας, διαμορφώνοντας έναν ενημερωτικό
τόμο για την επιδημία γεμάτο καλλιτεχνικές φωτογρα-
φίσεις υγειονομικών με μάσκα. 

Η σημαντικότερη ίσως ιατρική μορφή στην καθιέ-
ρωση της χειρουργικής μάσκας είναι ο George H. We-
aver, ο οποίος ήδη από το 1918 κατέδειξε την προ-
στατευτική δράση της χειρουργικής μάσκας με άρθρο
του στο JAMA, όπου κατέδειξε την εκμηδένιση της
μετάδοσης της διφθερίτιδας σε όσους έρχονται σε
επαφή με ασθενείς, ενώ αντίστοιχη ελάττωση παρα-
τηρήθηκε και στην μετάδοση από ασθενείς με μηνιγ-
γίτιδα ή πνευμονία (Εικόνα 4). Το επόμενο έτος κατέ-
δειξε την χρηστικότητά της για τις περιπτώσεις
ασυμπτωματικών φορέων μιας νόσου (ο Weaver ήταν
επίσης αυτός που εισήγαγε την έννοια της αποστεί-
ρωσης των μασκών και την προσεκτική χρήση των
χεριών κατά την τοποθέτηση/ αφαίρεσή της). Tαυτό-
χρονα, οι Doust και Lyon, πάλι στο JAMA, παρουσιά-
σαν τα πρώτα πειραματικά δεδομένα σχετικά με την
καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των διαφό-

ρων υλικών που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή
μάσκας, βασιζόμενοι σε μελέτες με στελέχη Serratia
marcescens, τότε Bacillus prodigiosus (που είναι
10πλάσιου μεγέθους βέβαια από τον ιό της γρίπης).
Με αντίστοιχα πειράματα ακολούθησε τόσο ο Weaver
στο Journal of Infectious Diseases (εστιάζοντας στο
πάχος της ύφανσης), όσο και ο Leete στο Lancet – ο
τελευταίος κατέδειξε την αρνητική επίδραση της υγρα-
σίας στην αποτελεσματικότητα της μάσκας. 

Την ίδια εποχή, η πανδημία γρίπης του 1918-1919
αποτέλεσε το πλέον εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής μα-
σκών έως τότε, το πλέον εκτεταμένο κοινοτικό πεί-
ραμα αποτελεσματικότητάς τους, αλλά και την φύτρα
των αντιρρησιών των μέτρων ατομικής προστασίας,
κίνησης που ταλανίζει ακόμη τις μέρες μας παρά τα
εκατό χρόνια αποδείξεων και κοινής λογικής που με-
σολάβησαν. Ο Kellogg to 1919 συνέκρινε την δυνα-
μική της πανδημίας σε πόλεις που χρησιμοποιούσαν
μάσκες έναντι πόλεων που δεν χρησιμοποιούσαν σε
άρθρο του στο American Journal of Public Health, δε
βρήκε σημαντικές διαφορές, και επισήμανε την σημα-
σία της σωστής εφαρμογής της μάσκας ώστε να είναι
αποτελεσματική. Από την άλλη, ενδεικτική της δρα-
στικότητας της μάσκας στην πανδημία είναι η γνωστή
ιστορία του πλοίου που εκτέλεσε δρομολόγιο Νέα
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Εικόνα 2

Wu Lien-teh (1879-1960).
https://www.freemalaysiato-
day.com/category/leisure/20
20/04/20/dr-wu-lien-teh-
malayas-nobel-prize-nomi-
nee-and-n95-mask-inventor/

Εικόνα 3

Η μάσκα που εισήγαγε ο
Wu Lien-teh.
https://www.sixthtone.co
m/news/1005177/a-brief-
history-of-face-masks-in-
china



Υόρκη – South Hampton, πλοίο στο οποίο ο καπετά-
νιος του επέβαλε την χρήση μάσκας στο ταξίδι της
επιστροφής, επιτυγχάνοντας έτσι την μηδενική μετά-
δοση γρίπης, σε μια εποχή όπου τα ταξίδια με πλοία,
με τον παρατεταμένο συγχρωτισμό δυνητικών ασθε-
νών, αποτελούσαν μείζονα αιτιολογία νοσηρότητας
και θανάτων. Ο προαναφερθείς Joseph A. Capps τέλος
παρατήρησε ότι η ευρεία χρήση μάσκας, σε στρατιω-
τικά νοσοκομεία και ασθενοφόρα, οδήγησε στην δρα-
στικότατη, έως και 95%, ελάττωση της διασποράς
λοιμώξεων του αναπνευστικού σε ιδιαίτερα δυσμενείς
συνθήκες πεδίου. 

Οι πειραματισμοί συνεχίστηκαν στον μεσοπόλεμο,
με τον Meleney να εστιάζει το 1927 στο JAMA στην
στρεπτοκοκκική μετάδοση: παρατηρώντας ότι το ένα
τρίτο του προσωπικού των χειρουργείων ήταν ασυμ-
πτωματικοί φορείς αιμολυτικών στρεπτοκόκκων, πέ-
τυχε με την εφαρμογή της μάσκας να ελαττώσει δρα-

στικά τα ποσοστά των μετεγχειρητικών τραυματικών
λοιμώξεων. Το 1937 ο Davis καθιέρωσε το αυτονόητο:
ότι πρέπει δηλαδή να καλύπτει η χειρουργική μάσκα
ΚΑΙ την μύτη. Την δεκαετία του 1930 ξεκίνησαν πει-
ραματισμοί στην σύσταση της μάσκας (με χρήση σε-
λοφάν ή λάστιχου) αλλά και οι προσπάθειες αύξησης
της αποτελεσματικότητας των μασκών με την χρήση
φίλτρων, που αρχικά ήταν ευφάνταστα και περιλάμ-
βαναν από ελάσματα χρυσού μέχρι ακτινολογικό φιλμ.
Ο Mckahn to 1938 ήταν ο πρώτος που πειραματίστηκε
συστηματικά με την αποτελεσματικότητα κάθε φίλ-
τρου καταλήγοντας σε βαμβακερό στρώμα ανάμεσα
σε στρώματα γάζας. 

Η εισαγωγή των αντιβιοτικών σήμανε μια νέα
εποχή στην λοιμωξιολογία, και ταυτόχρονα των πα-
ραγκωνισμό των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων
όπως οι μάσκες, καθώς η υπέρμετρη αισιοδοξία για
την τελική επικράτηση έναντι πάσης φύσεως παθογό-
νων μέσω των αντιβιοτικών, κατέλαβε τον επιστημο-
νικό κόσμο. Έπρεπε να φτάσουμε στην δεκαετία του
1960 για να συνειδητοποιηθεί ότι τα αντιβιοτικά δεν
είναι πανάκεια, και ότι η ατομική προστασία είναι
αναντικατάστατη σε ποικίλες επιδημιολογικές περι-
πτώσεις. Ταυτόχρονα όμως, επισημάνθηκε και η
ανάγκη δημιουργίας μιας αποτελεσματικότερης μά-
σκας, πέραν των έως τότε συνηθισμένων. Το 1972 η
εταιρεία 3Μ πρωτοπαρουσίασε την μάσκα Ν95 με την
μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Από την δεκαετία
του 1990 και μετά, η συνεχιζόμενη ανάδυση νέων πα-
θογόνων με πανδημική δυναμική, επανεισήγαγε, ιδι-
αίτερα σε χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής
Ασίας, την κουλτούρα της τακτικής χρήσης μάσκας σε
δημόσιους χώρους – η εμφάνιση και η εξάπλωση του
ιου SARS το 2003 συνέτεινε στην καθιέρωση αυτής
της κουλτούρας, που αποδείχθηκε χρηστικότατη στην
μετρίαση της βαρύτητας της τρέχουσας πανδημίας σε
ορισμένες από αυτές τις χώρες.

Δεν είναι ούτε οι μάσκες πανάκεια, δεν είναι ικανή
συνθήκη για να αποτρέψουν την εξάπλωση ενός πα-
θογόνου. Είναι όμως αναγκαία συνθήκη, και περισσό-
τερα από 100 χρόνια ιστορίας της ιατρικής το
καταδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας.
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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται συνεχής ανοδική τάση στην επίπτωση της σύφιλης και
άλλων Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ). Η αύξηση αυτή στις βιομηχανικές χώρες
εντοπίζεται σε μεγάλη αναλογία σε πληθυσμούς ομοφυλόφιλων ανδρών με επικίνδυνη σεξουα-
λική συμπεριφορά και αντανακλά επίταση, αλλά και εξάπλωση της συμπεριφοράς αυτής.
Στις αιτίες του φαινομένου περιλαμβάνονται σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές
μεταβολές, αλλά και εξελίξεις στη θεραπεία και την φαρμακευτική πρόληψη της HIV λοίμωξης,
που σε μεγάλο βαθμό απαλλάσσουν από τον φόβο της.
Με τα δεδομένα αυτά, η Δημόσια Υγεία πρέπει να επαγρυπνά για την αντιμετώπιση της επιδεί-
νωσης αυτής, αναπροσαρμόζοντας τις στρατηγικές πρόληψης.
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Tα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) απο-
τελούν μείζονα προτεραιότητα της Δημόσιας Υγείας
σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από ένα εκατομμύ-
ριο άνθρωποι μολύνονται κάθε μέρα από ένα ΣΜΝ.
Μεταξύ αυτών σημαντική θέση κατέχει η σύφιλη, της
οποίας η ετήσια επίπτωση ανέρχεται σε περισσότερα
από 6 εκατομμύρια περιπτώσεις, στις ηλικίες 15-49
ετών.1 Η πλειονότητα αυτών των κρουσμάτων εντο-
πίζεται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και
στις ανεπτυγμένες παρατηρείται συνεχής, σημαντική
αύξηση των κρουσμάτων από εικοσαετίας.

Η σύφιλη ταλαιπώρησε για πολλούς αιώνες την αν-
θρωπότητα, είτε ως ενδημική νόσος, είτε με μεγάλες
επιδημικές εξάρσεις. Στην Ευρώπη η πρώτη μεγάλη
επιδημία σύφιλης χρονολογείται από τα τέλη του 15ου
αιώνα, εμφανισθείσα με την εισβολή του Καρόλου του
Η΄ της Γαλλίας στο διαφιλονικούμενο βασίλειο της Νά-
πολης (1495). Έκτοτε η νόσος ήταν συνεχώς παρούσα,
με εξάρσεις σε περιόδους οικονομικών κρίσεων ή πο-
λεμικών συρράξεων, όπως στους δύο παγκοσμίους
πολέμους. Με την καθιέρωση της πενικιλλίνης στη θε-
ραπεία της σύφιλης (1947), με την βελτίωση των δια-
γνωστικών εξετάσεων, αλλά και με την συμβολή
σοβαρών υγειονομικών μέτρων των μεταπολεμικών
κυβερνήσεων, η επίπτωση της νόσου μειώθηκε θεα-
ματικά.2

Ανάλογη ήταν η πορεία της σύφιλης στην Αμερι-
κανική ήπειρο. Στις ΗΠΑ, μετά την επιδημιολογική κο-
ρύφωση του 1940, και κατά την δεκαετία 1947-1956,
η ετήσια επίπτωση μειώθηκε από 66,9 σε 3,9 περι-
πτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.2 Έκτοτε, καταγρά-
φονται μικροεξάρσεις, κατά προσέγγιση ανά δεκαετία,
αντικατοπτρίζοντας μεταβολές στην σεξουαλική συμ-
περιφορά ομάδων και πληθυσμών. Στα τέλη της δε-
καετίας των ’70 και αρχές των ’80, τα κρούσματα εν-
τοπίζονταν συχνότερα σε ομοφυλόφιλους άνδρες με
επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά.

Μετά την εμφάνιση του HIV, και ιδιαίτερα την δε-
καετία των ’90, η συχνότητα της σύφιλης μειώθηκε
σημαντικά. Ο φόβος του AIDS, αλλά και η αυξημένη
θνητότητά του, οδήγησαν σε διάλυση σεξουαλικών
δικτύων,3 ενώ πιθανώς επέδρασαν και οι μαζικές ενη-
μερωτικές εκστρατείες για προώθηση του “safer sex”
καταλήγοντας στην μεγάλη μείωση των κρουσμάτων
της σύφιλης και άλλων ΣΜΝ. 

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, το 1999 το CDC εκπό-
νησε και δημοσιοποίησε «Εθνικό Πρόγραμμα για την
εξάλειψη της σύφιλης από τις ΗΠΑ»4 και τo 2000 κα-
ταγράφηκε η μικρότερη από ποτέ συχνότητα σύφι-
λης, με 2,1 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.5

Aμέσως μετά όμως, και ως τραγική ειρωνία, άρχισε η
εμφάνιση συρροών νέων κρουσμάτων της νόσου, που
γρήγορα ανεδείχθησαν σε πραγματική τάση αύξησής

τους. Κατά το διάστημα 2005-2013 ο ετήσιος αριθμός
περιπτώσεων διπλασιάσθηκε, ανερχόμενος από τις
8.724 στις 16.663.

Ο μεγάλος όγκος των κρουσμάτων αυτών εντοπί-
σθηκε σε ομοφυλόφιλους άνδρες, ως απόρροια ανα-
ζωπύρωσης της σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού
κινδύνου. Στις ΗΠΑ η αναλογία των ομοφυλόφιλων
ανδρών στο σύνολο των περιπτώσεων ανέρχεται στο
65% και με συνεχώς αυξητική τάση.2,6 Tο 2014 η ετή-
σια επίπτωση σε ομοφυλόφιλους άνδρες ήταν 11,7
περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ το 2018
είχε ανέλθει σε 18,7 ανά 100.000.7

Ανάλογη είναι η πορεία της σύφιλης στις χώρες της
Δυτικής Ευρώπης, όχι όμως και σε αυτές της ανατολι-
κής Ευρώπης.

Στις χώρες της Α. Ευρώπης, και ιδιαιτέρως αυτές της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σημειώθηκε δραματική
αύξηση της συχνότητας της σύφιλης και των άλλων
ΣΜΝ την δεκαετία των ’90. Ενώ στα 1980-1991 η ετή-
σια επίπτωση της σύφιλης ήταν κάτω των 2 περιπτώ-
σεων ανά 100.000 πληθυσμού, ανήλθε στα 86 ανά
100.000 το 1994 και 172,1 το 1995.8 H έκρηξη αυτή
αποδίδεται στην πτώση του πολιτικού καθεστώτος
την περίοδο αυτή, που οδήγησε σε μεγάλη μείωση
του κατά κεφαλήν εισοδήματος, διόγκωση της φτώ-
χειας και της ανεργίας, αύξηση της πορνείας και της
χρήσης ναρκωτικών, αύξηση της ατομικής ανασφά-
λειας και αβεβαιότητας, υποβάθμιση υπηρεσιών
υγείας και εξάπλωση της σεξουαλικής συμπεριφοράς
υψηλού κινδύνου.8,9 Την επόμενη δεκαετία οι συχνό-
τητες της σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ σημείωσαν
κάμψη, χωρίς να πλησιάσουν όμως τα προ της κρίσης
επίπεδα και παραμένοντας σε επίπεδα υψηλότερα
από αυτά της Δ. Ευρώπης.

Στην Δυτική Ευρώπη, οι τάσεις είναι σταθερά ανο-
δικές από το 2000, και ιδιαιτέρως μετά το 2010. Η με-
γαλύτερη συχνότητα (>60%) εντοπίζεται σε ομοφυ-
λόφιλους άνδρες, πολλοί από τους οποίους είναι ήδη
HIV(+). Κατά την τελευταία επταετία μάλιστα, τα κρού-
σματα αυξήθηκαν πάνω από 70%, με τις μεγαλύτερες
αυξήσεις σε Ισλανδία (876%), Ιρλανδία (224%), Αγγλία
(153%) και Γερμανία (144%).10 Συνολικά, στις χώρες
της Ευρωπαϊκής ένωσης, ο αριθμός των περιπτώσεων
επί ομοφυλόφιλων ανδρών το 2016 ήταν αυξημένος
κατά 164% σε σχέση με το 2010.11

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, η σύφιλη
αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα έως τα μέσα του
20ού αιώνα. Το 1910, έτος έναρξης της λειτουργίας
του νοσοκομείου «Α. Συγγρός», εξετάσθηκαν συνο-
λικά 1.156 ασθενείς, από τους οποίους οι 560 (49%)
είχαν σύφιλη. Στην πορεία οι νέες διαγνώσεις μειώθη-
καν σημαντικά, και στα τέλη της δεκαετίας των ’80
οριακά μόνον ανέρχονται σε διψήφιο αριθμό. Έτσι,
ενώ το 1984 καταγράφηκαν 804 κρούσματα, το 1995



διαγνώσθηκαν μόλις 19 και το επόμενο έτος (1996) 27
περιπτώσεις.12 Στο διάστημα μεταξύ 1990-1996, στο
νοσοκομείο «Α. Συγγρός» διαγνώσθηκαν 288 συνο-
λικά ασθενείς, με ελαφρά ανοδική τάση μεταξύ αλλο-
δαπών ασθενών.13 Από το 2000 και μετά αρχίζει και
στην Ελλάδα άνοδος της ετήσιας επίπτωσης, με τις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις να εντοπίζονται σε Έλληνες
ομοφυλόφιλους άνδρες σε αναλογία ακόμη και άνω
του 60%.14 Τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δη-
μόσια Υγείας για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 ανα-
φέρουν συνολικό αριθμό κρουσμάτων 245, 274, 363
και 300 αντιστοίχως.15 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
αν και η σύφιλη στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικώς δη-
λούμενο νόσημα, στην πραγματικότητα, κρούσματα
δηλώνονται μόνον από το Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»,
το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
Θεσσαλονίκης, τις Μονάδες Λοιμώξεων που παρακο-
λουθούν HIV- ασθενείς και σπανιότατα από άλλες
πηγές.15 Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, η πλειοψη-
φία των πασχόντων είναι ομοφυλόφιλοι άνδρες
(ΕΟΔΥ: 163 εκ των 300 του 2013), πολλοί από τους
οποίους είναι HIV-θετικοί.16

Γενικώς, στις χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, υπάρ-
χει σαφής ανοδική πορεία της επίπτωσης της σύφιλης
από την αρχή του 21ού αιώνα και έως ακόμη και σή-
μερα. Παρά τις επί μέρους διαφορές στην επιδημιο-
λογική πορεία και εικόνα μεταξύ διαφορετικών
περιοχών ή κρατών, συνολικά οι μεγαλύτερες αναλο-
γίες κρουσμάτων εντοπίζονται σε ομοφυλόφιλους άν-
δρες και κατά δεύτερο λόγο, σε χρήστες ναρκωτικών
που εκδίδονται για να εξασφαλίσουν τους απαραίτη-
τους πόρους.

Η εικόνα αυτή έρχεται πλέον σε ευθεία αντίθεση
με αυτήν των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα,
όπου η σύφιλη έτεινε να θεωρηθεί ως νόσημα «υπό
εξαφάνιση». Ανάλογη όμως ήταν η εικόνα και η πορεία
και άλλων Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων,
όπως των γονοκοκκικών και χλαμυδιακών λοιμώξεων,
αλλά και νοσημάτων εξαιρετικά σπανίων κάποτε, όπως
του αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος. Περαιτέρω, κα-
ταγράφηκαν συρροές περιπτώσεων σεξουαλικής με-
τάδοσης της ηπατίτιδας Α και επίσης λοιμώξεις από
νεότερα παθογόνα, όπως στελέχη Cabylobacter και
Shigella, με συνήθη εκδήλωση την συμπτωματολογία
εντεροκολίτιδας σε ομοφυλόφιλους άνδρες.17 Η αύ-
ξηση των περιπτώσεων ΣΜΝ και η διεύρυνση του φά-
σματος των υπευθύνων παθογόνων, αντανακλά την
αναζωπύρωση και εξάπλωση της σεξουαλικής συμ-
περιφοράς υψηλού κινδύνου.

Όμως, η αύξηση στην επίπτωση της σύφιλης και
των άλλων ΣΜΝ δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της άρ-
νησης ή της αδυναμίας υιοθέτησης ασφαλέστερης
σεξουαλικής πρακτικής. Τα ΣΜΝ αποτελούν κατ’ εξο-
χήν νοσήματα συμπεριφοράς, και η διαμόρφωση της

συμπεριφοράς αυτής καθορίζεται από πολλαπλούς
παράγοντες: δημογραφικούς (φύλο, φυλή, ηλικία),
ήθη-έθιμα, παιδεία, θρησκεία, κοινωνικο-οικονομική
κατάσταση, περιστάσεις και συγκυρίες. Ιστορικά, οι
μεγάλες κοινωνικές αναστατώσεις (πόλεμοι, μετανα-
στεύσεις, οικονομικές κρίσεις) συνοδεύονται από αύ-
ξηση της νοσηρότητας και από ΣΜΝ.18,19

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από βαθεία, μακρο-
χρόνια οικονομική ύφεση, μεγάλη αύξηση της ανεργίας
και της ημι-απασχόλησης, μετακινήσεις πληθυσμών-
μετανάστευση, τοπικούς πολέμους και σημαντική αύ-
ξηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν, συνιστώντας
ευνοϊκό υπόστρωμα για την αύξηση της διασποράς
των ΣΜΝ.

• Η υποβάθμιση των οικονομικών δεδομένων για
εκατομμύρια ανθρώπους, η αύξηση της ανεργίας
και η ανασφάλεια για το μέλλον συμβάλλουν
στην υποτίμηση της ατομικής φροντίδας υγείας.
Η οικονομική δυσπραγία αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα ανάπτυξης μόνιμων σχέσεων και οι-
κογενειών, ενώ ωθεί σε αναζήτηση πρόχειρων,
εφήμερων, αλλά συχνά και επικίνδυνων σχέσεων.
Περαιτέρω, ιδιαιτέρως σε χώρες με σοβαρότερα
προβλήματα, όπως οι χώρες της πρώην Σοβιετι-
κής Ένωσης, αποτελεί παράγοντα διόγκωσης του
αριθμού των εκδιδομένων ατόμων.20,21

Πέραν αυτών, οι αλλαγές στις χώρες της Δυτικής
Ευρώπης και τις ΗΠΑ, ήταν ακόμη περισσότερο σύν-
θετες.

• Οι πολυάριθμοι οικονομικοί μετανάστες συνιστούν
ευπαθείς για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νο-
σήματα πληθυσμούς. Η συγκέντρωση ταλαιπω-
ρημένων και οικονομικά αδύνατων μειονοτήτων
(φυλετικών, οικονομικών, θρησκευτικών, πολιτι-
σμικών), απομακρυσμένων από παραδοσιακές
εστίες και αξίες, απομονωμένων από τον κοινωνικό
περίγυρο, ήθη, έθιμα και πρότυπα, με πρόβλημα
γλώσσας και χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας, διευκολύνει τη συγκρότηση σεξουαλικών
δικτύων και τη διασπορά των ΣΜΝ σε αυτά.22,23

• Σημαντικός παράγοντας αύξησης των αφροδι-
σίων νοσημάτων είναι το “trafficking”. Με τον όρο
“trafficking” αναφέρεται το σύγχρονο, τυπικά πα-
ράνομο δουλεμπόριο. Το δουλεμπόριο γυναικών
και παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλ-
λευση και την αναγκαστική «εργασία» στη βιομη-
χανία του σεξ, αποτελεί το πιο θλιβερό υποσύνολο
του συνολικού εμπορίου ανθρώπων και εργασίας.
Το 2008 ο ΟΗΕ υπολόγισε ότι 2.500.000 άτομα
κάθε χρόνο πωλούνται και αγοράζονται ως σύγ-
χρονοι σκλάβοι. Το “trafficking” έχει συσχετισθεί
στενά με ταχεία διασπορά ΣΜΝ και HIV, αν και
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εκτεταμένες μελέτες δεν είναι δυνατό να διεξαχ-
θούν εξ αιτίας της φύσης αυτής της δραστηριό-
τητας και της κατάστασης των θυμάτων της.24,25

• Η συγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά
κέντρα διευκολύνει επίσης τη συγκρότηση και
διόγκωση των σεξουαλικών δικτύων, μέσω των
οποίων συντηρούνται, ανανεώνονται και δια-
σπείρονται πολλά ΣΜΝ.26

• Οι αλλαγές στη βιομηχανία του αγοραίου σεξ και
στο εμπόριο των ναρκωτικών συμβάλλουν πε-
ραιτέρω στην αύξηση της διασποράς τους. Πα-
ρατηρείται σημαντική αύξηση των παρανόμως
εκδιδομένων ατόμων, μη ελεγχομένων υγειονο-
μικά, που συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα –ή την
ευκαιρία– να φροντίσουν για τη δική τους υγεία.
Πολλά από τα εκδιδόμενα άτομα είναι χρήστες
ουσιών, που καταφεύγουν σε προσφορά φθηνών
σεξουαλικών υπηρεσιών για να εξασφαλίσουν τη
δόση του ναρκωτικού.27

• Οι τεχνολογικές εξελίξεις (διαδίκτυο, κινητή τη-
λεφωνία) διευκολύνουν την αναζήτηση ερωτικών
συντρόφων. Η φυσική παρουσία για την ανεύ-
ρεση συντρόφων δεν είναι πλέον αναγκαία, αφού
η αναζήτηση αυτή διεξάγεται εύκολα ηλεκτρο-
νικά, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη,
υπάρχει πληθώρα εφαρμογών κινητής τηλεφω-
νίας, για την ευχερή και άμεση ανεύρεση ερωτι-
κών συντρόφων.28

• Η πολιτισμική ομογενοποίηση της σύγχρονης
εποχής της παγκοσμιοποίησης, προάγει, ή του-
λάχιστον αποδέχεται, πρότυπα συμπεριφοράς
ασύμβατα με την ασφαλή σεξουαλική συμπερι-
φορά. Παρατηρείται ευρεία αποδοχή και συμμε-
τοχή σε «μόδες», που περιλαμβάνουν πολλαπλές
ανταλλαγές συντρόφων (“swinging”), ενεργό συμ-
μετοχή σε “bachelor party”, τυφλά ραντεβού για
απροφύλακτο πρωκτικό σεξ (“barebacking”), ομα-
δικές συνευρέσεις με αγνώστους με ταυτόχρονη
κατανάλωση διεγερτικών και άλλων ουσιών (“chem
sex”) κλπ. Συχνά, οι συμπεριφορές αυτές θεω-
ρούνται από τους συμμετέχοντες «φυσιολογικές»
και οι σχετικές αντιλήψεις «σύγχρονες», ενώ η
χρήση προφυλακτικού αποτελεί υποθετικό πα-
ράδοξο.28-32

• Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η ουσια-
στική απελευθέρωση του φόβου από τις βιολο-
γικές συνέπειες της HIV λοίμωξης, λόγω της
εξαιρετικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας,
αλλά και της ευκολίας της σύγχρονης αντιρετροϊ-
κής θεραπείας. Εδώ και αρκετά χρόνια, η θερα-

πεία αυτή περιλαμβάνει συνδυασμό φαρμάκων
ενσωματωμένων σε ένα μόνον δισκίο, χορηγού-
μενο μία φορά την ημέρα, με παρενέργειες σπά-
νιες, ήπιες και συνήθως αναστρέψιμες. Η μείωση
του HIV-RNA φορτίου σε επίπεδα μη ανιχνεύσιμα
στο αίμα, οδηγεί σε μέγιστη μείωση της μεταδο-
τικότητας. Κατά πολλούς μάλιστα, το “undetecta-
ble” (μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο) ισοδυναμεί με
“untrasmittable” (μη μεταδόσιμη HIV λοίμωξη). Η
εξίσωση αυτή (U=U) μειώνει ακόμη περισσότερο
τον φόβο και απο-ενοχοποιεί τις απροφύλακτες
σεξουαλικές επαφές, τόσο σε HIV θετικά, όσο και
σε HIV αρνητικά άτομα.33-35

• H προσπάθεια πρόληψης της HIV λοίμωξης στη-
ρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στην χορήγηση προφυ-
λακτικής θεραπείας πριν από έκθεση στον HIV, σε
άτομα με αυξημένες πιθανότητες επανειλημμέ-
νης έκθεσης σε αυτόν, και συχνότερα σε άτομα
με πολλαπλές, απροφύλακτες επαφές. Αυτή η
Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), θεωρείται ση-
μαντικό εργαλείο πρόληψης της διασποράς του
HIV και χορηγείται σήμερα σε περισσότερες από
46 χώρες σε όλο τον κόσμο. Εν τούτοις, έχει κα-
ταγραφεί σημαντική αύξηση της συχνότητας των
της σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ στους χρήστες
της PrEP. Στις περισσότερες μελέτες, ο σχετικός
κίνδυνος (RR) για ΣΜΝ είναι σχεδόν διπλάσιος.36,37

Σε μεγάλη μετα-ανάλυση των Kojima και συν.,
προέκυψε ότι σε πληθυσμούς ομοφυλόφιλων αν-
δρών που ελάμβαναν PrEP σε σύγκριση με μη
λαμβάνοντες, ήταν 25,3 φορές πιθανότερο να εμ-
φανισθεί γονοκοκκική λοίμωξη, 11,2 φορές χλα-
μυδιακή λοίμωξη και 44,6 φορές σύφιλη.38

Συμπερασματικά, στην σύγχρονη εποχή συντρέχει
πλήθος προϋποθέσεων και παραγόντων που συνέβα-
λαν και συμβάλλουν στην άνοδο της επίπτωσης της
σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ. Οι παράγοντες αυτοί είναι
αμφίβολο κατά πόσο είναι δυνατόν να μεταβληθούν
στο ορατό μέλλον. Κατά συνέπεια, η Δημόσια Υγεία δεν
θα πρέπει να αισιοδοξεί, αλλά να είναι σε επαγρύπνηση
και ετοιμότητα για την πληρέστερη αντιμετώπιση των
συσσωρευόμενων κρουσμάτων. Η πρόληψη των ΣΜΝ
στηρίζεται σήμερα συνεχώς και περισσότερο σε φάρ-
μακα, αφού οι προσπάθειες μεταβολής της επικίνδυνης
σεξουαλικής συμπεριφοράς έχουν αποτύχει. Υπό αυτές
τις συνθήκες, η ουσιαστική στροφή στην Αγωγή Υγείας
με έναρξη σε όσο το δυνατόν μικρότερες ηλικίες, θα
μπορούσε να αποτελέσει σε μακροχρόνια προοπτική
ορθότερη και μονιμότερη λύση.
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Summary

Syphilis in 21st century: “The return”

Vassilios Paparizos, Varvara Vasalou, Eleni Paparizou
AIDS Unit, “A. Syngros” Hospital of Venereal and Skin Diseases

Over the last 20 years, continuous upward trend of syphilis and other Sexually Transmitted In-
fections (STIs) incidence has been documented. This increase in industrialized countries is ob-
served in significant proportion in homosexual men with high risk sexual behaviour and it
reflects intensification and spreading of such behaviour. The causes of this phenomenon in-
clude major economical, societal and technological changes, as well as developments in treat-
ment and preventive medication of HIV infection, which significantly alleviated fear of
infection. Accordingly, Public Health must be vigilant to reverse this epidemiologic trend by
adjusting prevention strategies.

Key words
Syphilis, Sexually Transmitted Diseases,
HIV, Epidemiology
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Summary

Screening of plants used in traditional medicines could provide valuable information regarding
antimicrobials. The present study determines the antibacterial activity of crude extracts of four
medicinal plants, in vitro, against a panel of American Type Culture Collection (ATCC) (two Gram-
positive and seven Gram-negative bacteria) and clinical isolates of Multi-Drug Resistant (MDR)
bacteria (two strains of Gram-positive and three Gram-negative bacteria), by employing agar
well diffusion assay. Based on the ethnobotanical data, four plants were chosen and collected
from different areas of south Omo. Leaves (Aloe pirottae, Kosteletzkya begoniifolia, and Uvaria
leptocladon) and root (Grewia schweinfurthii) of plants were subjected to the extraction process
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Introduction

The search for novel antimicrobials needs to be in-
tensified due to the dearth of safe and effective an-
tibiotics. According to the World Health Organization,
plants represent a gold mine of novel leads for drug
development. In many regions, particularly in Ethiopia,
the vast majority of traditional medicines used for
the treatment of infectious diseases are plant-based.1
It is reported that whole plants and plant extracts
constitute 95% of such medications and cures.2,3 Lit-

erature indicates that these plants were the backbone
in providing treatments to all types of illnesses, from
a minor cold to life-threatening diseases, such as tu-
berculosis and malaria.2-4 The uses of plants in Ethiopian
traditional medicines as well as in the food and nutri-
tional sector are well-known.2 However, the antimi-
crobial activities of several medicinal plants have not
yet been completely investigated. Research on scientific
validation of plants used in traditional medicines of
Ethiopia has been instigated only very recently. Among
7,600 vascular plants in the country, merely 144 are
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using six different organic solvents.  The plants that showed the highest activity indices were
further screened against MDR bacterial isolates. Minimum inhibitory concentration (MIC) and
minimum bactericidal concentrations (MBC) were estimated in the case of the most active plant
extract. The results of primary screening revealed that two plants (K. begoniifolia, and U. lepto-
cladon) were highly active against ATCC strains. Ethyl acetate extract of U. leptocladon produced
the highest zone of inhibition ranging between 20 ±1.15 mm to 40±1.45 mm against Gram-
negative bacteria and 21±0.58 mm to 28±2.03 mm against Gram-positive bacteria. Likewise,
extracts of K. begoniifolia in the same solvent produced an inhibitory zone in the range of
10±0.33 mm and 20±1.15 mm corresponding to Gram-positive and Gram-negative type culture
bacteria respectively. The results of the comprehensive screening showed that ethyl acetate
extract of U. leptocladon efficiently inhibited the growth of MDR bacterial isolates. The overall
findings of this study demonstrated that all four plants have antibacterial activities in varying
degrees. The ethyl acetate extract of U. leptocladon showed the widest and highest spectrum
of antibacterial activities in the range of 15.7±0.3 to 23.7±0.7 mm as per agar well diffusion
assay, whereas the MIC values of U. leptocladon against the Gram-negative bacteria ranged be-
tween 7.8 and 125 µg/ml and the corresponding MBC values were found to be in the range of
15 and 500 µg/ml.  MIC and MBC values were found to be the least, 125 µg/ml and 500 µg/ml
respectively in the case of Gram-positive bacteria. Overall results substantiate the traditional
uses of U. leptocladon as an antibacterial agent.

Key words
Antibacterial activity, Medicinal plants, south Omo,
U. leptocladon, A. pirottae, G. schweinfurthii, K. begoniifolia
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screened for their antimicrobial activity in the last
decades.5 The majority of therapeutic evidence at-
tributed to Ethiopian herbal medicines are based on
folk medicine inherited from the predecessors, rather
than from the scientific data derived from laboratory
experiments. Unfortunately, traditional ways of healing
illnesses tend to disappear due to a lack of support
and promotion from the scientific community.6

The study area, south Omo is considered one of the
richest zones of plant diversity in Ethiopia. A prelimi-
nary survey showed that more than one hundred and
fifty species of plants were widely used for the prepa-
ration of various traditional medicines. People in the
Omo valley heavily rely on these plant-based tradi-
tional medicines for the treatment of infectious and
non-infectious diseases. A comprehensive literature
review indicated that the uses of plants in traditional
medicines in the Omo valley are documented only by
ethnobotanical studies.6-9 The antibacterial activity of
plants used in traditional medicines in this area has

seldom been explored. Besides, the plant diversity of
the Omo valley is waning due to climate change, in-
dustrialization, and excessive exploitation. There exist
some endemic species. The present study is intended
to evaluate the in vitro antibacterial activities of four
medicinal plants (Aloe pirottae, Kosteletzkya begoniifo-
lia, Uvaria leptocladon and Grewia schweinfurthii)
which are used in traditional medicines against ATCC
and MDR clinical isolates of bacteria.

Material and Methods

Plant material selection, collection & transportation
The selection of four medicinal plants for the antibac-
terial study was exclusively based on their ethnob-
otanical usage against diverse infectious diseases in
the study area, Omo valley. The ethnobotanical use of
selected plants is indicated in Table 1. Four plants
were collected from different expanses of the Omo

Scientific name          Parts         Ethnobotanical                MOP & ROA                    Geographical           Voucher
  and family                used                  usage                                                            location (Omo valley)         No.
     Grewia                   Root,           Strong cough,              Fresh root chopped                  Alt. 433 m.              SAM001
schweinfurthii             leaves                  cold                          and boiled for                           Long.
Burret (Tiliaceae)                          and malaria53,54,55                      longer time, then                    N05°11110
                                                                                            administered orally                 E036°12330
                                                                                                   Leaf juice 

        Aloe                    Latex,        Wound healing56                          Applying latex                     Alt. 1117 m.             SAM002
pirottae Berger          rhizome                                               from fresh leaves                        Long.
(Aloaceae)                                                                                   on wound                          N05°08371
                                                                                                                                             E036°31179

      Uvaria                 Leaves,     Intestinal problems,        Fresh or dried leaves                Alt. 1290 m.             SAM003
leptocladon Oliv.     stem bark         diarrhea and            and stem bark boiled in                    Long.
(Annonaceae)            and fruit      vomiting, chronic            water or squeezed
                                                         wound, UTI,               to take out the juice                 N05°43 558
                                                         chest pain6,57                  then administered orally             E036046 405

 Kosteletzkya             Leaves,            High fever,              Fresh leaves squeezed               Alt. 1290 m.             SAM004
  begoniifolia                stem            dermatologic            and mixed with coffee                    Long.
(Ulber) Ulber                                     infection,                  to be administered                  N05°43 558
 (Malvaceae)                                 Gastrointestinal                orally for fever,                    E036°46 405
                                                           infections,            Leaf and stem paste used
                                                        Toothbrush6,58        for the dermatological and
                                                                                       gastrointestinal infections

MOP- mode of preparation, ROA- route of administration; Some of the information pertaining to the ethno-botanical uses were
compiled through face-to-face interview with traditional healers using a questionnaire.

Ethnobotanical data of medicinal plants selected for antibacterial screening.Table 1
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valley (between September and October 2018) with
the help of traditional healers. The geographical loca-
tions of collection sites and plant parts used are indi-
cated in Table 1. Plant samples were collected by local
digging tools as well as by using an industrial pruning
shear (Outils Wolf ) in sterile conditions. The collected
plant specimens were transported to the laboratory
in zip-locked polythene and isothermal bags. Taxo-
nomic identification of plants were done and voucher
specimens and photographs were retained in the Na-
tional Herbarium, Addis Ababa University, Ethiopia for
future reference.

Processing of medicinal plants
Prior to extraction, healthy plant materials of the re-
spective species (the root part of G. schweinfurthii and
leaves of A. pirottae, U. leptocladon, and K. begoniifolia)
were thoroughly washed and rinsed with distilled
water to remove  associated debris. Cleaned samples
were then dried under shade for one week at room
temperature ensuring the prevention of photolysis
and thermal degradation of metabolites. The leaf part
of A. pirottae was shade dried for six weeks. The com-
pletely dried material was ground finely with an elec-
trical grinder (Moulinex turbo mix 350W). Finely
ground plant materials were then weighed using a
digital balance (Ormade DB-300, 300X0.1g- Milano,
Italy) and stored in a cool dry place until use.

Preparation of plant extract
Plant materials were then subjected to extraction by
the maceration method described earlier with slight
modifications.11 Five grams of each plant material was
macerated separately with 50 ml of six different ex-
traction solvents of increasing polarity (petroleum
ether, chloroform, ethyl acetate, methanol, ethanol,

and distilled water) separately in 100 ml capacity
reagent bottles. Plant specimens in the respective sol-
vent were placed on a shaker (Labtech RS-12 R) at 120
rpm for 24 hours at room temperature. After the stip-
ulated time, extracts were filtered using a Whatman
filter paper No. 1. This procedure was repeated thrice.
Total extracts were then obtained by merging the fil-
trates from each of the three extractions in a conical
flask (250 ml), following evaporation to dryness in a
water-bath (VIGITAL serological) at 40°C. The resulting
gummy extract was collected and diluted with di-
methyl sulfoxide (DMSO), in order to make a concen-
tration of 1 mg/ml aliquot and kept at 4°C until labo-
ratory analysis.

Test microorganisms
The antibacterial activities of plant extracts were de-
termined against a battery of nine ATCC bacterial
strains obtained from the Ethiopian Public Health In-
stitute (Table 2). Besides, a panel of five clinical isolates
sourced from diverse clinical samples was used. The
clinical isolates established as MDR pathogens were
obtained from the Jinka Public Health Laboratory. The
resistance patterns of clinical isolates were confirmed
using selective antibiotics that are routinely used to
combat bacterial diseases. Clinical isolates resistant to
one or more antibiotic discs were considered as
MDR.12 All the bacterial strains were maintained on
nutrient agar slants (Hi-media) at 37°C (Table 2 & 3).

Antibacterial assay
Organic as well as water extracts of four medicinal
plants were subjected to primary antibacterial screening
against ATCC strains. Afterwards, extracts with the
highest activity index against ATCC strains were further
subjected to a comprehensive antibacterial screening

Gram positive bacteria                               Gram negative bacteria
Staphylococcus aureus ATCC 25923            Escherichia coli ATCC 25922

Enterococcus faecalis ATCC 29212              Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

                                                                      Proteus mirabilis ATCC 35659

                                                                      Klebsiella pneumoniae ATCC7 00603

                                                                      Shigella flexineri ATCC 12021

                                                                      Salmonella typhimurium ATCC 13311

                                                                      Haemophilus influenzae ATCC 49766

ATCC- American Type Culture Collection

Panel of ATCC strains used for the antibacterial assay.Table 2
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against five MDR clinical isolates. Finally, the potent
plant extract that showed the highest and broadest
activity was further taken up to elucidate the mecha-
nism of antibiosis.

Antibacterial screening against ATCC strains
The antibacterial screening of plant extracts was done
in vitro by agar well diffusion assay.13,14 The assay was
carried out on nutrient agar (Biomark Laboratories, In-
dia) as described elsewhere.15,16 The inoculums were
prepared from overnight cultures by the direct colony
method. Discrete colonies were picked up directly
from the plate with a sterile wire loop and suspended
in sterile 0.85% saline. The inoculum was prepared to
a turbidity equivalent to that of a 0.5 McFarland stan-
dard. Afterwards, test organisms were uniformly
swabbed over the nutrient agar (Hi-Media, Mumbai)
surface. Using a sterile cork borer, a 5 mm well was
made and filled with 120 μl (1 mg/ml) of the appro-
priate plant extract. Parallel reference standard
(ciprofloxacin (30µg) (Himedia®, Mumbai) and negative
controls (solvents used for the extraction) were used

to validate the inferences. Petri plates were transferred
to an incubator and kept at 37°C for 24 hours. After
incubation, antibacterial activity was determined by
measuring the diameter of the inhibition zone includ-
ing the well. The formation of a clear inhibition zone
with a diameter of ≥10 mm was considered as an in-
dication of antibacterial activity. The assays were con-
ducted in triplicate to evaluate the findings statistically.
The activity indices of each solvent extract of the re-
spective plant species as well as the overall activity
index of each plant tested in primary screening were
determined using the following expressions. 

Antibacterial screening against MDR clinical isolates
Based on the results obtained from primary antibac-
terial screening and overall activity index, the plant
extracts that showed the highest and broadest spec-
trum of activities against the ATCC strains were further
subjected to a comprehensive screening against a
panel of multidrug-resistant bacteria comprising of
five isolates. The methodology used for primary
screening was applied here too.

Specimen                    MDR bacteria          Antibiogram profile

Stool                            K. pneumoniae          tobramycin, ceftriaxone, doxycycline,
                                                                       chloramphenicol and clindamycin

Ear Discharge              P. aeruginosa             gentamicin, tetracycline, amoxicillin, ampicillin,
                                                                       chloramphenicol, trimethoprime-sulfomethoxazole
                                                                       and vancomycin

                                    S. aureus                    gentamicin, amoxicillin, ampicillin,
                                                                       chloramphenicol and trimethoprime-
                                                                       sulfomethoxazole

Wound                         S. aureus                    penicillin, amoxicillin, ceftriaxone, and gentamicin

Urine                            E. coli                        norfloxacin, ceftriaxone, tetracycline
                                                                       and gentamicin

Panel of MDR bacteria and its antibiogram profile.Table 3

                                                                      No. of solvent extract with zone of inhibition ≥10mm
Activity Index (AI)    =                                                                                                                                                            x 100
                                                                                                        No. of bacteria tested 

                                                                                  No of plant extract with antimicrobial activity
overall Activity Index(oAI) (%)   =                                                                                                                                 x 100
                                                                                                  Total No of plant extracts tested



90

S. GOBEZIE, A. MANILAL, M. SEID, E. LULEKAL, T. YOHANES, T. WEGAYEHU

VOL. 65 • ISSUE 2, April-June 2020

Determination  of MIC and MBC 
Based on the results of the antibacterial screening
against MDR isolates, the extract which showed the
broadest and highest activities was taken up for fur-
ther assay. The tube dilution method was used for de-
termining MIC and MBC.17 Extracts of plants were
dried, aliquoted in phosphate-buffered saline (pH 7.2)
and were used as test solutions. The dosing range of
extracts was computed by a factor of 2 (antilog 0.3) to
obtain a final dose range between 3.9 and 1000 µg/ml.
Afterwards, each tube was inoculated with 100 µL of a
fresh overnight culture of appropriate bacterial sus-
pension (105 CFU/mL) and incubated at 37°C for 24
hours. Among the three parallel control tubes, one
contained the inoculated culture medium (culture
control), another with the culture medium treated im-
mediately with 0.5 ml of formaldehyde solution
(blank), and the third one being an un-inoculated cul-
ture medium. The MIC value was determined by sub-
culturing a loop full of suspension from each culture
tube to the nutrient agar plates that were incubated
at 37°C for 24 hours. Values correspond to the lowest
concentrations inhibiting 90% of colonies with respect
to the number of colonies in the initial culture. The
concentrations which manifested no growth after 48
hours incubation at 37°C were considered as the MBC.
Plant extract is considered as bactericidal if the ratio of
MBC/MIC is ≤2, and otherwise as bacteriostatic. A ratio,
≥16, hints at the ineffectiveness of the extract.18

Quality control 
All experiments were carried out in triplicates in order
to validate the findings statistically. Temperature and
plate contamination were inspected by thermometer
and un-inoculated agar plates. Positive controls: an-

tibiotic disc ciprofloxacin (5 µg) was used as the posi-
tive control for all ATCC strains. The positive control
exhibiting an inhibition zone of ≥ 16, is considered as
intermediate or susceptible.19 Negative controls:
DMSO and solvents used for extraction were consid-
ered as negative controls in all antibacterial assays.

Statistical analysis
All the results were expressed as a mean ± standard
deviation (S.D.). Mean values were assessed by means
of one-way analysis of variance (ANOVA) using SPSS
for Windows version 20.0 (Statistical Package for So-
cial Services, Chicago, IL, USA).

Results

Overall antibacterial screening against ATCC bacterial
strains
The results of antibacterial screening indicated that
all the crude extracts of four plant species showed in
vitro antibacterial activity against at least one of the
tested ATCC bacterial strains. The activity indices of all
plant extracts are tabulated in table 4. It was found
that the activity of each plant differed significantly
with the type of solvent used for the extraction. Re-
sults of the overall activity index of plants indicated
that U. leptocladon has the highest spectrum (40.7%)
of antibacterial activity followed by K. begoniifolia
(38.8%). Ethyl acetate extract of U. leptocladon showed
the highest rank of activity index (88.8%) followed by
chloroform (77.7%) and ethanolic extracts (66.6%).
The methanolic extract showed the lowest rank of ac-
tivity (11.1%) and extracts obtained from petroleum
ether and water showed no activity at all. In the case

Plant species              PE              CHL           EA          MTH         ETH           DW         OAI

A. pirottae                   11.1             66.6             55.5         11.1            44.4            0              35.1

G. schweinfurthii        11.1             33.3             66.6         22.2           44.4            0              27.7

K. begoniifolia            22.2            44.4             66.6         22.2           66.6            0              38.8

U. leptocladon            0                 77.7             88.8         11.1            66.6            0              40.7

Activity index was expressed as relative antimicrobial activity of respective solvent extract of the plants
species against nine ATCC bacteria. Overall activity was expressed as relative antimicrobial activity of all
solvent extracts of respective plant species against nine ATCC bacteria. *Zone of Inhibition ≥ 10 mm was
considered active. PE- petroleum ether, CHL- chloroform, EA- ethyl acetate, MTH- methanol, ETH- ethanol,
DW- distilled water, **OAI- overall activity index of respective plant species.

Antibacterial activity index of plant extracts (%).Table 4



of K. begoniifolia, ethyl acetate and ethanolic extarcts
showed the highest activity index (66.6%) (Table 4).
The mean difference of each extract was significant at
the 0.05 level. On comparing the results of activity in-
dices of all organic extracts, it was found that ethyl ac-
etate and ethanol were the best solvents for
extracting antibacterial ingredients. Furthermore, no
inhibitory effects were shown by negative controls.

Antibacterial activity of A. pirottae against ATCC bac-
terial strains
The overall activity index of A. pirottae was 35.1%.
Chloroform is the best solvent for extracting antibac-
terial metabolites. It efficiently inhibited the growth
of 66.6% of ATCC strains. The crude chloroform extract
of A. pirottae produced an inhibitory zone in the range
of 12±1.15 mm to 40±1.15 mm against Gram-nega-
tive bacteria and 10 ±0.58 mm to 11 ±0.58 mm
against Gram-positive bacteria. The inhibitory activity
was excellent, particularly against Gram-negative bac-
teria. Chloroform extract showed the highest activity
against E. coli which produced an inhibitory zone to
the extent of 40±1.15 mm and was higher than the
reference standard, ciprofloxacin (38±1.45). Moderate
levels of activity were showed against P. mirabilis
(17±0.33 mm), S. typhimurium (17±1.15 mm), and P.
aeruginosa (16±0.58 mm). However, only lower levels
of activity are exhibited against Gram-positive bacte-
ria, S. aureus (11±0.58 mm), and E. faecalis (10±0.58
mm). The second most active was ethyl acetate ex-
tract. It produced a zone of inhibition ranging be-
tween 11±0.33 mm to 22±0.58 mm against
Gram-negative bacteria and also it showed the high-
est inhibitory activity against E. coli (22±0.58 mm). Pe-
troleum ether and methanolic extracts inhibited the
growth of E. coli in moderate and lower levels respec-
tively (Table 5).

Antibacterial activity of G. schweinfurthii against
ATCC bacterial strains
The overall activity index of G. schweinfurthii was
27.7%. Ethyl acetate was found to be the best solvent
to extract antibacterial metabolites from G. schwein-
furthii. It produced an activity index of 66.6% against
the ATCC strains. The highest and moderate levels of
activity were exhibited against Gram-negative bacte-
ria, P. mirabilis (21±0.67 mm) and S. typhimurium
(18±1.00 mm). However, only lower levels of activity
are shown against E. coli (11±0.58 mm), P. aeruginosa
(13±1.45 mm), K. pneumoniae (14±0.67 mm), and H.
influenzae (12±1.53 mm). The second most active sol-
vent is ethanol. Ethanolic extract showed moderate
antibacterial activity to S. typhimurium (19±1.45 mm).
Chloroform extract showed the highest activity

against P. aeruginosa (21±0.67 mm), whereas the pe-
troleum ether extract showed antibacterial activity
against only P. mirabilis, that too  in the lower range
(14±1.45 mm).  It was noted that no activity was pro-
duced solvents against Gram-positive bacteria, irre-
spective of the solvent used for extraction (Table 5).

Antibacterial activity of K. begoniifolia against ATCC
bacterial strains
The overall activity index of K. begoniifolia was 38.8%.
It was found that ethyl acetate and ethanol were the
best solvents for extraction, producing an activity index
of 66.6% in both cases. Ethyl acetate extract showed
the maximum inhibition against E. coli (20±1.15 mm),
P. mirabilis (21±0.33 mm), and S. typhimurium (19±0.58
mm). However, only lower levels of activity are de-
tected against H. influenzae (10±0.33 mm), S. aureus
(10± 1.00 mm), and K. pneumoniae (10±0.58 mm).
Ethanolic extract showed only moderate levels of ac-
tivity against S. typhimurium (15±0.58 mm) and E. fea-
calis (17± 0.58). However, methanolic extract showed
only a comparatively lower range of activity (10±0.33
to 13±0.67). Based on the results of primary screening,
the ethanolic extract of K. begoniifolia was selected for
further detailed screening of antibacterial activity using
MDR bacterial isolates (Table 5).

Antibacterial activity of U. leptocladon against ATCC
bacterial strains
The overall activity index of U. leptocladon was 40.7%.
Notably, ethyl acetate extract of this plant efficiently
inhibited the growth of all tested ATCC strains except
H. influenzae. The crude extract of ethyl acetate pro-
duced the highest zone of inhibition ranging between
20 ±1.15 mm to 40±1.45 mm against Gram-negative
bacteria and 21±0.58 mm to 28±2.03 mm against
Gram-positive bacteria. Among the Gram-negative
bacteria, E. coli is the most sensitive pathogen which
exhibited an inhibitory zone of 40±1.45 mm, and this
value is higher than the reference standard,
ciprofloxacin (38±1.45). In the case of Gram-positive
counterpart, S. aureus is the most sensitive which ex-
hibited an inhibitory zone of 28±2.03 mm and is higher
than ciprofloxacin (21±0.67 mm). Besides, inhibitory
zones produced by the ethyl acetate extract against
K. pneumoniae (20±1.15 mm), S. flexineri (28±1.20 mm),
and E. feacalis (21±0.58 mm) are also higher than that
corresponding to ciprofloxacin. Chloroform extract
was the second most active, which also showed high
levels of activity against E.coli (30±1.86 mm) and P.
mirabilis (22±0.88 mm), whereas only a lower to mod-
erate range of activity was exhibited by ethanolic ex-
tract (12±1.15 mm to 18±1.15 mm). Methanolic extract
of U. leptocladon inhibited only one bacterium, S. ty-
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phimurium and at the same time, petroleum ether and
water extracts were found to be inactive (Table 5).
Based on the broadest and highest spectrum of activ-
ity, ethyl acetate extract of U. leptocladon was further
chosen for a comprehensive screening. 

Antibacterial screening against MDR clinical isolates
Based on the results of the overall activity indices with
ATCC strains, ethyl acetate extract of U. leptocladon
and ethanolic extract of K. begoniifolia were further
subjected to a comprehensive antibacterial screening
test against six MDR bacterial isolates sourced from
different clinical samples. 

Antibacterial activity of K. begoniifolia
It was found that the antibacterial activity of the
ethanolic extract of K. begoniifolia was moderate
against the MDR clinical isolates. It only inhibited the
growth of two clinical isolates. Inhibitory activity was
in the range of 14.7±0.7 mm to 17.3±0.7 mm respec-
tively against S. aureus and E. coli (Table 6).

Antibacterial activity of U. leptocladon
The antibacterial activity of ethyl acetate extract of U.
leptocladon was prominent against MDR isolates. The
highest inhibitory zones of 23.7±0.7 mm and 20.7±0.7
mm were showed against two clinical isolates of S. au-
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Plant                    Solvents     EC                 PA                 KP                  ST                 SF               PM               HI                SA             EF

A. pirottae               PE                19±1.00          5                    5                      5                    5                 5                   5                  5                5
                                CHL             40±1.15          16±0.58         12±1.15           17±1.15        5                 17±0.33        0                  11±0.58     10±0.58
                                EA                22±0.58          14±0.58         11±0.33           17±1.00        5                 16±0.58        0                  0                0
                                MTH            14±0.67          5                    5                      5                    5                 5                   5                  5                5
                                ETH             12±0.33          11±0.00         9±0.00             14±1.15        5                 12±0.33        5                  5                5

G. schweinfurthii     PE                5                     5                    5                      5                    5                 14±1.45        5                  5                5
                                CHL             9±0.00            21±0.67         15±1.76           13±1.67        5                 5                   5                  5                5
                                EA                11±0.58          13±1.45         14±0.67           18±1.00        5                 21±0.67        12±1.53       5                5
                                MTH            9±0.33            11±0.88         5                      12±0.33        5                 9±0.00          5                  5                5
                                ETH             5                     14±0.58         10±0.33           19±1.45        5                 12±0.67        5                  5                5

K. begoniifolia        PE                5                     5                    5                      20±1.45        5                 5                   10±0.00       5                5
                                CHL             34±1.00          12±0.58         12±1.53           5                    5                 30±0.67        5                  5                5
                                EA                20±1.15          9±0.33           10±0.58           19±0.58        5                 21±0.33        10±0.33       10±1.00     5
                                MTH            8±0.00            9±0.67           NA                  10±0.33        5                 5                   5                  5                13±0.67
                                ETH             12±1.15          9±0.58           9±0.33             15±0.58        10±0.33      10±1.15        5                  10±1.20     17±0.58

U. leptocladon         CHL             30±1.86          11±1.53         10±0.88           10±1.15        17±1.00      22±0.88        5                  10±0.58     5
                                EA                40±1.45          28±0.58         20±1.15           30±0.00        28±1.20      32±1.45        8±0.33         28±2.03     21±0.58
                                MTH            9±0.67            5                    9±0.33             13±1.20        9±0.33        8±0.33          5                  5                5
                                ETH             18±1.15          5                    12±1.15           15±1.20        12±0.88      15±1.33        5                  14±2.00     5

Ciprofloxacin          
                     38±1.45          31±0.88         18±1.53           37±1.50        25±5.73      39±2.33        17±0.88       21±0.67     18±0.44

(5µg)

The value of inhibition zone (in mm) is expressed by Mean and SEM (standard deviation of the mean), (n=3). CHL- chloroform,
EA- ethyl acetate, EC- E. coli,  EF- E. faecalis, ETH- ethanol, HI- H. influenzae, MTH- methanol, ATCC strains: PA- P. aerug-
inosa, PE- petroleum ether, KP- K. pneumoniae, ST- S. typhimurium, SF- S. flexineri, PM- P. mirabilis,  SA- S. aureus.

Inhibition zones of different plant extracts in primary antibacterial screening against ATCC strains.Table 5



reus from the wound and ear discharge respectively. It
displayed the highest activity against E. coli ie., to an
extent of 20.0 ± 1.7 mm. A moderate range of activity
only was shown against K. pneumoniae (16.3±0.7  mm)
followed by P. aeruginosa (15.7±0.3 mm) (Table 6). 

Determination of MIC of U. leptocladon extract against
ATCC strains
The MIC was determined by tube dilution assay using
ethyl acetate extract of U. leptocladon. The determined
MIC and MBC values of U. leptocladon against the ATCC
strains ranged between 7.8µg/ml - 250µg/ml and
15.62 µg/ml - 500 µg/ml respectively. The least MIC
and MBC values were produced against the Gram-
negative bacteria, E. coli (7.8 µg/ml & 15.62 µg/ml). In
the case of Gram-positive bacteria, S. aureus, the least
MIC and MBC values were 125 µg/ml and 500 µg/ml
respectively (Table 7).

Determination of MIC of U. leptocladon extract against
MDR clinical isolates
The determined MIC value against MDR clinical iso-
lates ranged between 62.5 µg/ml – 250 µg/ml. The

least MIC value of 62.5µg/ml with a corresponding
MBC value of 250 µg/ml was recorded against the
Gram-negative bacteria, K. pneumoniae. However, the
MIC and MBC values of P. aeruginosa were slightly
higher (125µg/ml and 500 µg/ml). Concerning the
Gram-positive bacteria, the lowest MIC and MBC val-
ues of 125 µg/ml and 500 µg/ml respectively were dis-
played against both strains of S. aureus (Table 8).

Discussion

Overall activity
This is the first study that demonstrates the in vitro
antibacterial potentials of A. pirottae, G. schweinfurthii,
K. begoniifolia and U. leptocladon plant species, which
are widely in use in the traditional medicines of south
Omo Zone. The selection of plants based on ethno
medicinal information can probably yield good floral
candidates with much higher potential for antimicro-
bial and medicinal property rather than a random se-
lection.20 Hence, based on the ethnobotanical infor-
mation collected from the Omo valley, these four
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  Plant species      Solvent          PA             SA-1          SA-2             EC              KP

 U. leptocladon         EA         15.7±0.3      20.7±0.7     23.7±0.7     20.0 ±1.7     16.3±0.7

 K. begoniifolia        ETH          0±.00        14.7±0.7       0±.00        17.3±0.9        0±.00

EA- ethyl acetate, ETH- ethanol, EC- E. coli, KP- K. pneumoniae, PA- P. aeruginosa, SA-1- S. aureus
(ear discharge), SA-2- S. aureus (wound).

Inhibition zones exhibited against MDR bacterial isolates.Table 6

Test organisms      MIC (µg/ml)       MBC (µg/ml)       MBC/MIC

E. coli                              7.8                       15.62                      2

P. mirabilis                    31.25                      62.5                       2

K. pneumoniae              15.62                      62.5                       4

P. aeruginosa                 31.25                      125                       4

S. typhimurium              31.25                      62.5                       2

S. flexineri                       125                        500                       4

E. faecalis                       250                        500                       2

S. aureus                         125                        500                       4

MIC and MBC of ethyl acetate extract of U. leptocladon
against ATCC strains.Table 7



plants were chosen. It was found that antibacterial
activity significantly varied among the plant species,
and also in the case of each plant, it fluctuated de-
pending on the type of solvent used for the extraction,
and the genus of bacteria tested. Alterations in an-
timicrobial activities may be attributed to differences
in the time of harvest,21 the developmental stage of
plants,22 the method of extraction employed, virulence
factors of bacteria tested, and even the specific plant
parts used.18,23

Secondary metabolites responsible for the antibac-
terial activities in the assayed plants are not elucidated
in this study. However, an extensive literature survey
revealed that each of the four genera included in this
work has been studied by various authors from differ-
ent locales. To mention it precisely, a recent compre-
hensive review had appeared describing the con-
stituents of various species of the genus Aloe and
attributing the antibacterial activity to the presence
of polysaccharides, along with synergistic interaction
from components such as emodin, aloin A, aloe-
emodin, saponins, chrysophanol, acemannan and py-
rocatechol.24,25,26 In the case of U. leptocladon, there
are some interesting reports regarding its
bioactivities.27,28 This species is reputed for bioactive
metabolites such as uvaretin, diuvaretin, triuvaretin,
isotriuvaretin, angoluvarin, and chamuvaretin.27,28

Species belonging to the genus Grewia is known to
contain various bioactive compounds such as triter-
penoids, steroids, glycosides, flavones, lignans, phe-
nolics, alkaloids, lactones, anthocyanins, flavones, and
organic acids and, G. asiatica is one of the most studied
species.29 Species belonging to the genus Kosteletzkya
and its chemical profiling of bioactive constituents
are scanty. However, K. virginica has been screened
for its bioactive metabolites. This species is found to
contain β-sitosterol, jatrocin B, cleomiscosin A, B, C
and D, syringaresinol, α-spinasterol and lignoceric
acid.30,31,32 It is generally acknowledged that antimi-

crobial activities in plants are due to a wide variety of
secondary metabolites, such as tannins, terpenoids,
alkaloids, lectins, polysaccharides, polypeptides, and
flavonoids.33

Ethanol and ethyl acetate were found to be the
best solvents to extract antimicrobials. These findings
infer that solvents used for the extraction had a defi-
nite effect on the isolation of antimicrobials. The high-
est activity demonstrated by the crude ethanolic and
ethyl acetate extracts might be due to the presence
of higher concentrations of the medium polar to polar
antibiotic constituents that are fairly soluble in these
solvents. Literature shows that antimicrobial metabo-
lites from several other plants are also well soluble in
ethanol and ethyl acetate.11,17,34 For instance, ethyl ac-
etate extract of Nicotiana tabacum prepared from
leaves (1 mg/ml) by immersion method efficiently re-
pressed the growth of bacterial uro-pathogens.34 Like-
wise, another study reported that ethanolic leaf
extract obtained by this method having a concentra-
tion of 2 mg/ml from Moringa stenopetala inhibited
the growth of Methicillin-resistant S. aureus (MRSA).11

The antimicrobial activity of plants varies with respect
to the production of secondary metabolites, which in
turn is season dependent.21 However, water-based ex-
tracts had no antibacterial activity. Similar results were
reported by several researchers.35-36

Our results revealed that each medicinal plant
showed different degrees of inhibition against all the
tested microorganisms. It is a known fact that Gram-
negative bacteria are prominent pathogens com-
pared to Gram-positive counterparts due to the
morphological differences between them.37 Antibac-
terial activities of four plant extracts included in this
study are significant towards Gram-negative bacteria.
This observation was by and large similar to a study
conducted in other plant species from India which re-
ported that the extract of Acacia nilotica inhibited the
growth of Gram-negative bacteria such as K. pneumo-
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Test organisms      MIC (µg/ml)       MBC (µg/ml)       MBC/MIC

E. coli                             250                       1000                      4

K. pneumoniae               62.5                       250                       4

P. aeruginosa                 125                        500                       4

S. aureus [1]                    125                        500                       4

S. aureus [2]                    125                        500                       4

MIC and MBC values of ethyl acetate extract of U. lepto-
cladon against MDR clinical isolatesTable 8



niae and E. coli and failed to inhibit S. aureus.38 This
trend has already been reported from Ethiopia in the
case of extracts of A. harlana and A. pulcherrima show-
ing higher activity towards Gram negative compared
to Gram-positive bacteria.39-40 Indeed, the difference
in the sensitivity patterns between Gram-negative
and Gram-positive bacteria may be correlated to the
variation in their cell wall structure and permeability.
The cell wall of the latter group consists of 70–100 lay-
ers of peptidoglycans.18,41 However, further investiga-
tion is required to draw a conclusion. Overall results
of primary screening revealed that, among the four
plants, U. leptocladon and K. begoniifolia have com-
mendable antibacterial activities. Therefore, these two
plants were further selected for a comprehensive
screening against MDR bacterial isolates. Besides, the
reduced degree of activity exhibited by the extracts
of A. pirottae and G. schweinfurthii, do not intend that
these plants are inactive nor do they completely lack
antimicrobial compounds. However, it can be as-
sumed that some of the bioactive compounds in the
crude extract may be present only in insufficient
quantities or they are highly volatile causing nominal
activity. Another possibility is that there exist antago-
nistic effects exerted by several constituents of con-
flicting chemical nature.42

Antibacterial activity of A. pirottae
The chloroform extract of A. pirottae showed the high-
est antibacterial activity against Gram-negative ATCC
bacteria such as E. coli, P. mirabilis, S. typhimurium, and
P. aeruginosa. Similar activity was shown against
Gram-positive bacteria also. However, chemical pro-
filing of the extract has not been performed. Our re-
sults are in line with the studies previously done using
two other species of Aloe: such as A. sinana and A. har-
lana which had displayed significant activities to-
wards E. coli, S. typhimurium and S. aureus.39,43 Likewise,
a study from the Jimma zone of Ethiopia reported that
crude acetone extract (200 mg/ml) of A. pulcherrima
prepared by percolation method shown a strong in
vitro antibacterial activity against E. coli, P. aeruginosa,
and S. aureus.40 It is generally believed that the anti-
bacterial activity of Aloe plants is initiated by a major
group of compounds, polysaccharides by triggering
phagocytic leukocytes destroying bacteria.24

Antibacterial activity of G. schweinfurthii
As per the primary screening, ethyl acetate and chlo-
roform were the best solvents to extract antibacterial
metabolites from G. schweinfurthii. These two extracts
showed significant antibacterial activity against P.
aeruginosa and P. mirabilis followed by S. typhimurium.
In contrast to our study, the methanolic extract of

other species of Grewia, ie., G. ferruginea inhibited
the growth of both ATCC and clinical isolates of P.
aeruginosa.44 Methanolic extract of another species,
G. occidentalis, from South Africa, showed significant
inhibition at a concentration of 4 mg/ml against Gram-
positive and Gram-negative bacteria in the agar
dilution method.20 A notable result of our study is
that G. schweinfurthii exhibited antibacterial activity
towards H. influenzae which is considered as a bacterial
pathogen of respiratory tract infections in children
and adults. However, Gram-positive bacteria were
found to be highly resistant.  It is envisaged that
some antimicrobial constituents in plants have a
specific spectrum of activity (narrow) and therefore
could be rendered inactive against certain species of
pathogens.45

Antibacterial activity of K. begoniifolia
In the present study, the second most active plant was
K. begoniifolia which exhibited efficient activity
against Gram-negative bacteria. Ethyl acetate extract
of K. begoniifolia was found to be very effective.  In
contrast to our results, petroleum ether, chloroform
and methanolic extracts of K. begoniifolia from the
Jimma zone of Ethiopia showed antibacterial activity
in an earlier study.46 The discrepancy in the results
could be correlated to the differences in concentra-
tion, sample processing as well as the habitat of the
plant.46 In the comprehensive screening, the extract
of K. begoniifolia significantly inhibited the growth of
S. aureus isolated from ear discharge. In accordance
with our study, similar results were reported by other
plant species of the same family (Malvaceae), partic-
ularly, Sida acuta which efficiently inhibited the clini-
cal isolate, S. aureus in comparison to the ATCC
strains.47 The same authors also demonstrated that
the presence of alkaloids is responsible for the antimi-
crobial activity of S. acuta.47 Besides, K. begoniifolia
needs special citation as the ethyl acetate extract of
this plant showed activity against H. influenzae. Stud-
ies pertaining to the antibacterial activity of K. bego-
niifolia are scanty.46 Therefore, our results provide a
scientific basis for the traditional use of this plant as
an antibacterial agent, since it showed a moderate
spectrum of inhibitory activity. However, further in-
vestigation is essential to elucidate the pharmacolog-
ical mechanisms and the traditional value and hence
the usefulness of this plant.

Antibacterial activity of U. leptocladon
The antibacterial activity of U. leptocladon was signifi-
cantly higher when ethyl acetate was used as the sol-
vent for extraction. It efficiently inhibited the growth
of 93% of the pathogens tested except H. influenzae.
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U. leptocladon displayed considerable efficacy, partic-
ularly against the ATCC bacteria. Ethyl acetate extract
of U. leptocladon exhibited significant activity against
E. coli, S. flexineri, K. pneumoniae, S. aureus and E. faecalis
and was even higher than the reference, ciprofloxacin.
The pronounced inhibitory activity of ethyl acetate
extract might be due to the solubility and availability
of medium polar antibiotic constituents.34 A recent
study showed that other species of Uvaria (U. chamae)
inhibited the growth of E. coli, Klebsiella sp., Proteus
sp., P. aeruginosa, and S. aureus.48 In the comprehensive
screening, MDR bacterial isolates, particularly the
Gram-negative ones were found to be moderately
susceptible. A notable result of this study is that the
U. leptocladon used to treat urinary tract and wound
infections in the Omo valley are significantly effective
against MDR strains of E. coli and S. aureus, the most
common causative agents of the urinary tract and
wound infections. However, the resistance exhibited
by the Gram-negative MDR isolates might be due to
the permeability barrier provided by the cell wall or
to the membrane accumulation mechanism.18 A liter-
ature survey revealed that hitherto no studies had
specifically reported the antibacterial activity of U.
leptocladon against ATCC or MDR clinical bacterial iso-
lates. However, the antimicrobial activity of other
species of Uvaria (U. rufa and U. chamae) against M.
tuberculosis, vancomycin-resistant Enterococcus, and
MRSA are already reported.49,50 Besides, pharmaco-
logical studies also proved that some species of the
genus Uvaria possess potential antimicrobial
activities.50,51 The notable antimicrobial activity
demonstrated by the U. leptocladon pellucidly indi-
cates that this plant is a potential source of antibac-
terial components with a broad-spectrum of activity.
As discussed earlier, this species is unique and well-
known for some special metabolites such as dihy-
drochalcones, uvaretin, and isouvaretin having an-
timicrobial activity.52 Our results revealed wide
variations in the MBC/MIC values against ATCC and
MDR isolates of bacteria tested. MIC values of U. lep-
tocladon against the ATCC strains were less prominent
compared to MDR bacterial isolates. In the case of
ATCC strains, the lowest MIC value was recorded
against E. coli. The MBC/MIC ratio was determined to
identify whether the active crude extract of U. lepto-
cladon was bactericidal or bacteriostatic in nature.
The ratio of MBC/MIC against four ATCC strains was
≤2 and this value inferred that the antibiotic mecha-
nism of plant extract is bactericidal. Concerning MDR
bacterial isolates, the lowest MIC value was recorded
against both E. coli and K. pneumoniae. It could be en-

visaged that the antibiotic mechanism against MDR
isolates is bacteriostatic rather than bactericidal be-
cause of the ratio of MBC/MIC was ≥2.18 The variation
in MBC/MIC values could be due to fluctuations in
factors such as the crude nature of extract, concen-
trations of active constituents, cytoplasmic perme-
ability associated with different metabolites, and vir-
ulence factors of bacteria.18 The exact mechanism of
action of crude extract of U. leptocladon was not ex-
amined in this study. However, one could support that
antibacterial components present in the U. leptocladon
extract might be able to interrupt the permeability of
the cytoplasmic membrane of bacteria, thereby in-
hibiting their growth. Therefore, the overall results of
antibacterial activities provide some scientific cre-
dence to the use of U. leptocladon in traditional med-
icines for the treatment of urinary tract and wound
infections.

Conclusion

Antibacterial activity of the four medicinal plants var-
ied with species, type of solvents used for extraction,
and also the strains of bacteria tested. Under this ex-
perimental condition, ethyl acetate and ethanol are ef-
fective for extracting antimicrobial components from
all four plant species. Two plant species, A. pirottae and
G. schweinfurthii demonstrated moderate activity
against ATCC bacterial strains tested. K. begoniifolia
and U. leptocladon showed remarkable antibacterial
activity. Among the four plants screened, crude ethyl
acetate extract prepared from U. leptocladon signifi-
cantly inhibited the growth of both ATCC and MDR
bacterial isolates indicating that metabolites present
in this extract are antibacterial with a broad spectrum
of activities. Based on the overall findings, it could be
inferred that U. leptocladon is a promising source of
novel antibiotic leads. A detailed study is being under-
way on the bioassay-guided fractionation and isola-
tion of bioactive constituents from these plants.

Acknowledgments
Authors are grateful to the Traditional Healers of

south Omo, Anne-Lise Goujon, and Organization for
Natural Medicine and Nutrition at Lower Omo, SNNPR
Public Health Laboratory Jinka, and the Department
of Medical Laboratory Science, College of Medicine
and Health Sciences, Arba Minch University for their
tremendous support to make the present study a suc-
cess. Thanks are extended to Dr. K.R. Sabu for his Eng-
lish correction.

96

S. GOBEZIE, A. MANILAL, M. SEID, E. LULEKAL, T. YOHANES, T. WEGAYEHU

VOL. 65 • ISSUE 2, April-June 2020



97

IN VITro ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF FOUR PLANT SPECIES USED IN TRADITIONAL MEDICINE PRACTICES
OF SOUTH OMO ZONE, SOUTHERN ETHIOPIA

ΤΟΜΟΣ 65 • ΤΕΥΧΟΣ 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2020

Περίληψη
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Sintayehu Gobeziea, Aseer Manilala*, Mohammed Seida, Ermias Lulekalb, Tsegaye Yohanesa,
Teklu Wegayehuc

aDepartment of Medical Laboratory Science, College of Medicine and Health Sciences, Arba Minch University, Arba
Minch, Ethiopia
bDepartment of Plant Biology and Biodiversity Management, College of Natural and Computational Sciences,
Addis Ababa University, Ethiopia
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Ο έλεγχος φυτών που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή θεραπευτική μπορεί δυνητικά να προσφέρει
αξιοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με αντιμικροβιακά δραστικές ουσίες. Η παρούσα μελέτη εκτίμησε
την αντιβακτηριακή δράση ακατέργαστων εκχυλισμάτων τεσσάρων θεραπευτικών φυτών, in vitro, έναντι
πρότυπων στελεχών από το ATCC (American Type Culture Collection) (δύο Gram-θετικά και επτά Gram-
αρνητικά βακτήρια) και κλινικών στελεχών πολυανθεκτικών (MDR) βακτηρίων (δύο Gram-θετικά και τρία
Gram-αρνητικά βακτήρια), εφαρμόζοντας μέθοδο διάχυσης σε άγαρ. Βάσει εθνοβοτανικών δεδομένων,
επιλέχθηκαν τέσσερα φυτά τα οποία συνελέγησαν από διαφορετικές περιοχές του νοτίου Omo. Φύλλα
(Aloe pirottae, Kosteletzkya begoniifolia και Uvaria leptocladon) και ρίζες (Grewia schweinfurthii) των φυτικών
ειδών υπέστησαν εκχύλιση με τη χρήση έξι διαφορετικών οργανικών διαλυτών. Τα φυτά που εμφάνισαν
τους μεγαλύτερους δείκτες δραστικότητας μελετήθηκαν ακολούθως και έναντι MDR βακτηριακών στε-
λεχών και υπολογίσθηκαν οι ελάχιστες ανασταλτικές και βακτηριοστατικές συγκεντρώσεις [MIC (minimum
inhibitory concentration) και MBC (minimum bactericidal concentration)] για το πλέον δραστικό φυτικό
εκχύλισμα. Τα αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου κατέδειξαν ότι δύο φυτά (K. begoniifolia και U. lepto-
cladon) εμφάνισαν υψηλή δραστικότητα έναντι ATCC στελεχών. Το εκχύλισμα οξικού αιθυλεστέρα του U.
leptocladon εμφάνισε τη μέγιστη ζώνη αναστολής, μεταξύ 20 ±1.15 mm έως 40±1.45 mm έναντι Gram-
αρνητικών βακτηρίων, και  21±0.58 mm έως 28±2.03 mm έναντι Gram- θετικών βακτηρίων. Παρόμοια,
εκχυλίσματα του K. begoniifolia στον ίδιο διαλύτη παρουσίασαν ζώνη αναστολής εύρους 10±0.33 mm
και 20±1.15 mm έναντι Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα του
περαιτέρω ελέγχου κατέδειξαν ότι το εκχύλισμα σε οξικό αιθυλεστέρα του U. leptocladon κατέστειλε
αποτελεσματικά την ανάπτυξη MDR βακτηριακών στελεχών. Συνολικά, η μελέτη συμπέρανε πως και τα
τέσσερα φυτά εμφανίζουν, κυμαινόμενου εύρους, αντιβακτηριακές δραστηριότητες. Το εκχύλισμα οξικού
αιθυλεστέρα του U. leptocladon εμφάνισε την ευρύτερη και υψηλότερη αντιβακτηριακή δραστικότητα,
εύρους 15.7±0.3 έως 23.7±0.7 mm με τη μέθοδο διάχυσης σε άγαρ, ενώ οι τιμές MIC του U. leptocladon
έναντι Gram-αρνητικών βακτηρίων κυμάνθηκαν μεταξύ 7.8 και 125 µg/ml και οι αντίστοιχες τιμές MBC
μεταξύ 15 και 500 µg/ml. Οι αντίστοιχες τιμές MIC και MBC βρέθηκαν στο ελάχιστο, 125 µg/ml και 500
µg/ml αντίστοιχα, για τα Gram-θετικά βακτήρια. Συνολικά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το ουσιαστικό
της χρήσης του U. leptocladon στην παραδοσιακή θεραπευτική ως αντιβακτηριακού παράγοντα.
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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α

Περίληψη

Η πρόπολη είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο παράγεται από τις μέλισσες μέσω της συλλογής
φυτικών ρητινών. H χημική της σύσταση καθορίζεται από την βοτανική και γεωγραφική της
προέλευση, την εποχή συλλογής της, αλλά και από τον τρόπο εκχύλισης. Στην παρούσα ερ-
γασία πραγματοποιήθηκαν μελέτες με δείγματα πρόπολης τα οποία είχαν συλλεχθεί από την
περιοχή Μορφοβούνι Καρδίτσας. Οι μελέτες αφορούσαν την επιλογή του διαλύτη εκχύλισης,
τον τρόπο εκχύλισης και τον έλεγχο της παρουσίας βιοενεργών μορίων με αντιμικροβιακή
δράση. Για τις βιοδοκιμές χρησιμοποιήθηκαν εκχυλίσματα πρόπολης από 95% ή 70% αιθα-
νόλη και τα εξής πρότυπα βακτηριακά στελέχη: Staphylococcus aureus ATCC 29213, Micro-
coccus luteus ATCC 934 και Escherichia coli ATCC 25922. Εφαρμόστηκε η μέθοδος διάχυσης
δίσκων αντιμικροβιακής ουσίας σε άγαρ (Disk Diffusion Assay) και η μέθοδος διάχυσης αντι-
μικροβιακής ουσίας από πηγαδάκια (Well Diffusion Assay). Τα αποτελέσματα της παρούσας

Σταυρούλα Μαμούχα, Αναστασία Προμπονά
Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
Αγ. Παρασκευή, Αττική

Πρόπολη: Βιοενεργά μόρια με αντιμικροβιακή δράση
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1. Εισαγωγή

1.1 Πρόπολη – Βιολογικός ρόλος, χημική σύσταση
Η λέξη «πρόπολη» (propolis) ετυμολογικά σημαίνει
«προ της πόλεως» και η ονομασία της αποδίδεται στο
βιολογικό της ρόλο, καθώς οι μέλισσες τη χρησιμοποι-
ούν για να μειώνουν το άνοιγμα εισόδου της κυψέλης,
περιορίζοντας έτσι την είσοδο κρύου ή θερμού αέρα,
αλλά και των δυνητικών εχθρών.1,2 Το συνθετικό προ-
έχει την έννοια ότι κάτι προπορεύεται, ενώ το «πόλις
ή πόλη» αφορά την κυψέλη. Μία άλλη εκδοχή προ-
έλευσης της λέξης «πρόπολη» είναι το αρχαίο ελλη-
νικό ρήμα «προ-μα˘λα´σσω», δηλαδή μαλακώνω με
ήπιες κινήσεις, μαλάξεις.3 Άλλοι συγγραφείς αναφέ-
ρονται στην πρόπολη ως «κόλλα των μελισσών».4,5

Η πρόπολη συγκεντρώνεται κυρίως από τις μέλισ-
σες (Apis mellifica ή mellifera).6 Πρόκειται για μια ουσία
η οποία αρχικά συγκεντρώνεται «ως πρώτη ύλη» έξω
από την κυψέλη, αλλά παίρνει την τελική της μορφή
στο εσωτερικό της κυψέλης, με την επεξεργασία που
υφίσταται από τις μέλισσες. Υπάρχουν δυο παλιές θε-
ωρίες για την προέλευση της πρόπολης. Σύμφωνα με
την πρώτη, η πρόπολη αποτελεί προϊόν των μελισσών,
μείγμα γύρης, ενζύμων και βιολογικών προϊόντων του
στομάχου τους.7 Σύμφωνα με τη δεύτερη θεωρία, οι
μέλισσες συλλέγουν την πρώτη ύλη για την παρα-
σκευή της πρόπολης από τους οφθαλμούς, το εξω-
κάρπιο, τον βλαστό και τα άνθη των φυτών.8 Η σύγ-
χρονη άποψη συνδυάζει και τις δυο θεωρίες.

Αναλυτικότερα, οι μέλισσες συλλέγουν φυτικές ρητίνες
και κόμμεα, κυρίως από τα κωνοφόρα, τα οποία ανα-
μειγνύουν με σίελο, κερί και γύρη.9 Οι ρητίνες εντοπί-
ζονται στους ρητινοφόρους αγωγούς των κωνοφόρων
και διασχίζουν ολόκληρο τον βλαστό. Οι ρητίνες απο-
τελούνται κυρίως από τερπενοειδή και ο βιολογικός
τους ρόλος είναι η προστασία του φυτικού οργανι-
σμού ύστερα από τραυματισμό.10 Με την έκθεση στον
αέρα, τα πτητικά συστατικά εξατμίζονται αφήνοντας
ένα στερεό ή ημιστερεό υπόλειμμα, το οποίο προστα-
τεύει την τραυματισμένη περιοχή. Τα κόμμεα, μείγμα
ρητίνης και πολυσακχαριτών, εντοπίζονται επίσης σε
εκκριτικούς αγωγούς και έχουν προστατευτικό ρόλο.11

Η συλλογή της πρόπολης γίνεται κατά τη διάρκεια
της ημέρας και μεταφέρεται στην κυψέλη με τη μετα-
φορά της γύρης, με τη μορφή φορτίου. Ένα έντομο
μπορεί να συγκεντρώσει στην κυψέλη περίπου 10 mg
πρόπολης ανά πτήση.1 Χρησιμοποιείται για την επικά-
λυψη των εσωτερικών τοιχωμάτων της φωλιάς των εν-
τόμων, επιδιόρθωση τυχόν καταστροφών της
κυψέλης, καθώς και για την «ταρίχευση» ζώων-εισβο-
λέων τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν. Το
στρώμα πρόπολης γύρω από το σώμα του νεκρού
ζώου αποτρέπει την σήψη του πτώματος, την ανά-
πτυξη μικροβίων και την δυσοσμία. Σύμφωνα με βι-
βλιογραφικές αναφορές, η πρόπολη χρησιμοποιείται
επίσης για την επικάλυψη των κελιών, μετά την εκκό-
λαψη των προνυμφών, ώστε να είναι προστατευμένα
από μικρόβια για την επόμενη ωοτοκία.10
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εργασίας (διάμετρος ζώνης αναστολής ανάπτυξης για S. aureus και M. luteus 2±0,3cm και
1,8±0,2cm αντίστοιχα) αποδεικνύουν ότι τα εξεταζόμενα δείγματα πρόπολης έχουν αντιμι-
κροβιακή δράση έναντι των υπό έλεγχο Gram-θετικών μικροοργανισμών.



Η αντιμικροβιακή δράση της πρόπολης στο εσωτε-
ρικό της κυψέλης είναι προφανής και από το γεγονός
ότι παρόλο που σε μια κυψέλη χωρητικότητας 50 λί-
τρων, θερμοκρασίας 35-38°C, ζουν περίπου 40.000 με
50.000 μέλισσες, η μετάδοση ασθενειών είναι περιο-
ρισμένη.12,13,14

1.2 Ιστορική αναδρομή
Η χρήση της πρόπολης πηγαίνει πίσω στους αρχαίους
χρόνους, τουλάχιστον μέχρι το 300 π.Χ. όπου χρησι-
μοποιείται ως δημοφιλές φάρμακο σε πολλά μέρη του
κόσμου. Οι Έλληνες, οι Πέρσες οι Ρωμαίοι, οι Αιγύπτιοι
και οι Ίνκας χρησιμοποιούσαν το «μαύρο κερί» για τις
βιολογικές του ιδιότητες.15 Ο Ιπποκράτης συνιστούσε
την επάλειψη με πρόπολη για την επούλωση των πλη-
γών.16 Στους πολέμους, τη χρησιμοποιούσαν για τη θε-
ραπεία κατά της γάγγραινας και κάθε Ρωμαίος
λεγεωνάριος την είχε μαζί του κατά τη διάρκεια των
στρατιωτικών εκστρατειών.17 Ο Διοσκουρίδης στο
έργο του De Μateria Medica αναφέρει τη λήψη της
πρόπολης για την αντιμετώπιση του βήχα.18 Οι Αιγύ-
πτιοι επίσης γνώριζαν τις αντιμικροβιακές ιδιότητες
της πρόπολης και τις αξιοποιούσαν στη διαδικασία
μουμιοποίησης, ενώ ο ιατρο-φιλόσοφος Αβικένας, τον
11ο αιώνα, είχε παρατηρήσει ότι η πρόπολη δρα απο-
τελεσματικά σε τραύματα από βέλη τόξων.19,20

1.3 Χημική σύσταση και τρόποι εκχύλισης
Η πρόπολη είναι ένα μίγμα λιπόφιλο και σκληρό το
οποίο μετατρέπεται σε μαλακό, εύπλαστο και κολλώ-
δες όταν θερμανθεί. Κατέχει μία χαρακτηριστική
οσμή, ενώ το χρώμα της ποικίλει από κίτρινο, πρά-
σινο, κόκκινο μέχρι και σκούρο καφέ (Εικόνα 1).21 Η
χημική σύνθεση της πρόπολης εξαρτάται από τις φυ-
τοκοινωνίες που υπάρχουν κοντά στην κυψέλη και την
περίοδο συλλογής και συνεπώς η σύστασή της ποικί-

λει ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση.22,23 Γενικά,
η σύσταση μίας ακατέργαστης πρόπολης είναι 50%
ρητίνη, 30% κερί, 10% αιθέρια έλαια, 5% γύρη και 5%
διάφορες οργανικές ενώσεις, όπως τα αρωματικά
οξέα. Περισσότερα από 300 συστατικά έχουν χαρα-
κτηρισθεί προερχόμενα από διαφορετικά δείγματα
πρόπολης.24 Τα πιο βιοενεργά μόρια είναι οι πολυφαι-
νόλες (φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή) και τα τερπέ-
νια.22 Οι ενώσεις αυτές ανήκουν στους δευτερογενείς
μεταβολίτες των φυτικών οργανισμών. Χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα είναι η απιγενίνη, η χρυσίνη, η
καμφερόλη, η κερκετίνη, η πινοστρομπίνη, η λουτεο-
λίνη.25 Άλλες χρωματογραφικές αναλύσεις αναφέρουν
σε μικρά ποσοστά τα: καφεϊκό, κινναμικό, σαλικυλικό
και βενζοϊκό οξύ.26 Το χαρακτηριστικό άρωμα της
πρόπολης αποδίδεται στην παρουσία των τερπενίων
(τερπινεόλη, γερανιόλη, νερόλη και φαρσενόλη).27

Λόγω της ρητινώδους φύσης της τείνει να είναι
αδιάλυτη στην πλειοψηφία των διαλυτών εκχύλισης,
γεγονός που καθιστά την αξιοποίησή της δύσκολη. Η
ερευνητική κοινότητα στρέφει το ενδιαφέρον της στη
βελτιστοποίηση της διεργασίας εκχύλισης της πρό-
πολης, ώστε να μπορέσει να απομονώσει και να αξιο-
ποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των βιο-
δραστικών συστατικών της. Τα πιο ευρέως χρησιμο-
ποιούμενα εκχυλίσματα της πρόπολης έχουν ως δια-
λύτη, αιθανόλη, μεθανόλη, νερό ή μείγματά τους.
ωστόσο βιβλιογραφικά έχει αναφερθεί και εκχύλιση
με χλωριωμένους διαλύτες28 ή με μη αιθανολικούς
διαλύτες29 προκειμένου να ευνοείται η απομόνωση
συγκεκριμένων συστατικών. 

Εκτός, όμως, από την επιλογή του κατάλληλου δια-
λύτη, εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή του τρό-
που εκχύλισης.30 Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι,
μεταξύ αυτών εκχύλιση σε συσκευή Soxhlet, σε υδα-
τόλουτρο υπερήχων, σε απλό υδατόλουτρο με συνεχή
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Εικόνα 1 Δείγμα ακατέργαστης πρόπολης.
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ανάδευση, με χρήση μικροκυμάτων κ.α.31 Είναι αυτο-
νόητο ότι, τόσο ο διαλύτης εκχύλισης, όσο και η μέ-
θοδος εκχύλισης επηρεάζουν άμεσα την παρουσία
βιοενεργών μορίων στο υπό μελέτη δείγμα.32,33 Σε ελ-
ληνικά δείγματα πρόπολης, ύστερα από εκχύλιση με
διχλωρομεθάνιο, ανιχνεύτηκαν στην αέρια χρωματο-
γραφία ογδόντα πέντε συστατικά. Μεταξύ αυτών πο-
λυφαινόλες, τερπενοειδή, στεροειδή και αμινοξέα.34

1.4 Βιολογικές ιδιότητες της πρόπολης
Η πρόπολη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των
ερευνητών τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς παρουσιά-
ζει ένα ευρύ φάσμα βιολογικών και φαρμακολογικών
ιδιοτήτων.35 Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές,
χρησιμοποιείται ως αντιβακτηριακός,36 αντιμυκητια-
κός,37 αντιπρωτοζωικός,38 αντιιικός παράγοντας,39 ως
αντιοξειδωτικό μέσο,40 ενώ σύμφωνα με ορισμένους
συγγραφείς έχει και κυτταροτοξική δράση.41,42

Αντιβακτηριακή δράση
Η αντιβακτηριακή δράση της πρόπολης οφείλεται

τόσο στην άμεση αναστολή ανάπτυξης των μικρο-
βίων, όσο και στην παράλληλη ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος.43 Ερευνητές έδειξαν ότι η
πρόπολη αναστέλλει τη μικροβιακή ανάπτυξη, προ-
καλώντας είτε ρήξη είτε επηρεάζοντας την διαπερα-
τότητα της κυτταρικής μεμβράνης, είτε ακόμη
αναστέλλοντας την πρωτεϊνοσύνθεση.44 Δεδομένα
προερχόμενα από μελέτες σχετικά με την αντιβακτη-
ριακή δράση της πρόπολης υποστηρίζουν ότι είναι
πιο αποτελεσματική κυρίως έναντι των Gram-θετικών
βακτηρίων και παρουσιάζει ήπια δράση έως καμία
επίδραση έναντι των Gram-αρνητικών βακτηρίων.22

Αυτό οφείλεται αφενός μεν στις μορφολογικές διαφο-
ρές των βακτηρίων, αφετέρου δε στην παραγωγή ει-
δικών υδρολυτικών ενζύμων τα οποία λύουν τα
βιοδραστικά μόρια της πρόπολης.45

Αντιμυκητική δράση
Μερικοί ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι η πρό-

πολη έχει αντιμυκητική δράση.46 Έχει διαπιστωθεί
αναστολή ανάπτυξης στελεχών γένους Candida,47 Tri-
chophyton,48 Fusarium,49 Penicillium italicum.50 Η αντι-
μυκητική δράση οφείλεται στην αναστολή έκφρασης
των erg4 και erg9 γονιδίων τα οποία συμμετέχουν στο
μεταβολικό μονοπάτι βιοσύνθεσης της εργοστερό-
λης.51 Μεταλλαγμένα στελέχη μυκήτων (αποσιώπηση
των erg4 και erg9) δεν μπορούσαν να παράγουν εργο-
στερόλη και αυτό επηρέασε τόσο την μορφολογία του
μυκηλίου, όσο των σπορίων.50,52

Αντιπρωτοζωική δράση
Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές η πρόπολη

έχει και αντιπρωτοζωική δράση, η οποία αποδίδεται

κυρίως στην παρουσία καφεϊκού οξέος, π-κουμαρικού
οξέος, χρυσίνης, απιγενίνης.50 Αιθανολικά εκχυλί-
σματα πρόπολης έδειξαν αντιπρωτοζωική δράση
έναντι των Trypanosoma cruzi και Trichomonas vagi-
nalis.53,54

Αντιοξειδωτική δράση 
Το δέρμα βρίσκεται σε συνεχή έκθεση στις ελεύ-

θερες ρίζες οι οποίες παράγονται είτε λόγω της διαδι-
κασίας γήρανσης είτε λόγω εξωτερικών ερεθισμάτων,
όπως ιονίζουσα και υπεριώδης ακτινοβολία. Η ηλιακή
ακτινοβολία σε συνδυασμό με άφθονη παροχή οξυ-
γόνου προκαλεί ανεπιθύμητες και επιβλαβείς επιπτώ-
σεις στο δέρμα λόγω του φαινομένου του οξειδωτικού
στρες, καθιστώντας τα ενδογενή αντιοξειδωτικά συ-
στήματα ανεπαρκή. Σύμφωνα με βιβλιογραφικές ανα-
φορές, η πρόπολη συμμετέχει στην αντιμετώπιση συμ-
πτωμάτων που εμφανίζονται στο δέρμα λόγω της
επίδρασης των ελευθέρων ριζών (Reactive Oxygen
Species, ROS).55 Η αντιοξειδωτική δράση της πρόπολης
σχετίζεται με την περιεκτικότητά της σε πολυφαινόλες.
Οι Lagouri και συν.56 μελέτησαν την αντιοξειδωτική
δράση ελληνικών δειγμάτων πρόπολης τα οποία είχαν
συλλεχθεί από την Ρόδο και τη Δυτική Μακεδονία
(διαλύτης εκχύλισης μεθανόλη). Κατέληξαν στο συμ-
πέρασμα ότι τα δείγματα από τη Μακεδονία παρου-
σίασαν καλύτερη αντιοξειδωτική δράση. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της Υγρής Χρωματογραφικής Ανά-
λυσης, τα κυρίαρχα συστατικά ήταν το καφεϊκό οξύ
και η γαλανγκίνη.

Κυτταροτοξική δράση 
Βιοενεργά μόρια τα οποία βρίσκονται στην πρό-

πολη, εκδηλώνουν αντικαρκινικές ιδιότητες με διάφο-
ρους μηχανισμούς. Η κυτταροτοξική δράση της
πρόπολης αποδίδεται στην παρουσία καφεϊκού οξέος,
φαιναιθύλ-εστέρα του καφεϊκού οξέος (CAPE) (ΒΒΒ)
και αρτεπιλλίνης C.57 Η αντινεοπλασματική δράση της
πρόπολης σε ζωικά μοντέλα και κυτταρικές καλλιέρ-
γειες αποδίδεται στην ικανότητά της να επάγει από-
πτωση45,58 και να ενεργοποιεί τα μακροφάγα για την
παραγωγή παραγόντων ικανών να ρυθμίζουν τη λει-
τουργία Β, Τ και ΝΚ λεμφοκυττάρων.47

1.5 Η πρόπολη στον Τομέα της Κοσμητολογίας-
Βιοτεχνολογίας

Στον Τομέα της Κοσμητολογίας η πρόπολη χρησιμο-
ποιείται ως κύριο ή δευτερεύον συστατικό σε καλλυν-
τικές κρέμες, γαλακτώματα, σαμπουάν, σαπούνια κ.ά.
Ο εμπλουτισμός φυσικών προϊόντων κοσμητολογίας
με πρόπολη οφείλεται στις ευεργετικές ιδιότητες της
κολλώδους ουσίας και κυρίως στην αντιμικροβιακή,
αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και αναπλαστική
δράση. Σύμφωνα με μια κλινική μελέτη για την αντι-
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μετώπιση της ακμής, η χρήση κρεμών με 20% πρό-
πολη, 3% έλαιο από Melaleuca alternifolia (πράσινο
τσάι) και 10% Aloe vera ήταν πιο αποτελεσματική από
κρέμα με ερυθρομυκίνη, για την αντιμετώπιση της
ακμής που προκαλείται από το Cutibacterium acnes
(πρώην Propionibacterium acnes).59 Άλλες μελέτες
αναφέρουν ότι η πρόπολη προάγει τη σύνθεση κολ-
λαγόνου (τύπου I και III) και ελαστίνης.60,61,62

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν μελέ-
τες με δείγματα πρόπολης τα οποία ήταν ευγενική
προσφορά της εταιρίας Mybee. Η Mybee είναι ελλη-
νική εταιρία που δραστηριοποιείται στην παρασκευή
φυσικών καλλυντικών προϊόντων με σκοπό την αξιο-
ποίηση των ευεργετικών ιδιοτήτων της πρόπολης. Η
εταιρία επιλέγει υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, με-
ταξύ αυτών και η καφέ πρόπολη, και εφαρμόζει πιστο-
ποιημένα συστήματα ελέγχου από εθνικούς, διεθνείς
και οργανισμούς πιστοποίησης οργανικών καλλυντι-
κών (Ε.Ο.Φ., Γνωστοποίηση CPNP, δερματολογικός
έλεγχος, HALAL, ICEA). Οι παράμετροι, οι οποίες μελε-
τήθηκαν, ήταν: α) η μέθοδος εκχύλισης β) η επιλογή
της κατάλληλης συγκέντρωσης του διαλύτη και γ) η
παρουσία βιοενεργών μορίων με αντιμικροβιακή
δράση.

2. Υλικά και μέθοδοι

2.1 Κατεργασία πρόπολης 
Η πρόπολη που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματο-
ποίηση της πειραματικής διαδικασίας συλλέχθηκε
από την Λίμνη Πλαστήρα και συγκεκριμένα από το
Μορφοβούνι (Εικόνα 2). Μετά τη συλλογή, η πρόπολη
αποθηκεύτηκε σε γυάλινο δοχείο, προστατευμένο

από ηλιακή ακτινοβολία και παρέμεινε στους 4°C
μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Η ρητινώδης φύση της ακα-
τέργαστης πρόπολης δυσχεραίνει την αξιοποίησή της
και για το λόγο αυτό, 2 g τεμαχίστηκαν και κονιοποι-
ήθηκαν με τη βοήθεια υγρού αζώτου σε γουδί πορσε-
λάνης. Η κονιοποίηση καθιστά ευκολότερη την
εκχύλιση των συστατικών της πρόπολης στο διαλύτη.

2.2 Εκχύλιση πρόπολης και παρασκευή δειγμάτων
μελέτης

Αρχικά παρασκευάστηκαν διαλύματα 40 mL περιεκτι-
κοτήτων 95% και 70% σε αιθανόλη (EtOH). Στη συνέ-
χεια έγινε ανάμειξη του διαλύτη και της πρόπολης σε
κωνικές φιάλες. Η εκχύλιση πραγματοποιήθηκε σε
υδατόλουτρο θερμοκρασίας 70°C υπό συνεχή ανά-
δευση ή εναλλακτικά σε υδατόλουτρο υπερήχων
(χρόνος εκχύλισης 30 min). Ακολούθησε διήθηση του
αιωρήματος με ηθμό Whatman Νο 1 με σκοπό την
απομάκρυνση των μεγαλύτερων υπολειμμάτων. Στη
συνέχεια το αιώρημα φυγοκεντρήθηκε (8000 rpm για
10min) με σκοπό την απομάκρυνση των υπολειμμά-
των μεγάλων μορίων πρόπολης. Για την απομά-
κρυνση του διαλύτη και τη ζύγιση της εκχυλισμένης
πρόπολης χρησιμοποιήθηκε περιστροφικός εξατμι-
στήρας Rotary υπό κενό. Λόγω της υψηλής υδατικής
περιεκτικότητας του διαλύτη απαιτείται περισσότερος
χρόνος εξάτμισης. Η τελική συγκέντρωση του δείγμα-
τος πρόπολης ήταν 20 mg/ml και ως διαλύτης χρησι-
μοποιήθηκε η αιθυλική αλκοόλη (50%).

2.3 Βακτηριακά στελέχη (μικροοργανισμοί-δείκτες)
Για τον έλεγχο της αντιμικροβιακής δράσης χρησιμο-
ποιήθηκαν πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών από
την Τράπεζα Στελεχών American Type Culture Collec-

Εικόνα 2 Γεωγραφικά όρια Μορφοβούνι Καρδίτσας.



tion (ATCC). Χρησιμοποιήθηκαν τρία Gram-θετικά
(Staphylococcus aureus ATCC 29213, Micrococcus lu-
teus ATCC 9341) και ένα Gram-αρνητικό βακτήριο (Es-
cherichia coli ATCC 25922).

2.4 Βιοδοκιμές αντιβακτηριακής δράσης: Διάχυση
βιοδραστικών μορίων από δισκίο Whatman και
Διάχυση βιοδραστικών μορίων από πηγαδάκια

Το εναιώρημα με το μικροοργανισμό ετοιμάστηκε σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του Clinical and LaboratoryStan-
dardsInstitute (CLSI).63 Από το εναιώρημα επιστρώθη-
καν, σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα Μueller-Ηinton
(Bioprepare), 500 μL με τη βοήθεια βαμβακοφόρου
στυλεού (σε τρεις διαφορετικές κάθετες διευθύνσεις
προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφη ανάπτυξη του
μικροοργανισμού). Με αποστειρωμένη λαβίδα τοπο-
θετήθηκαν αποστειρωμένα, κυκλικά τεμαχίδια διηθη-
τικού χαρτιού Whatman (δισκία διαμέτρου 0,6 cm) για
την μέθοδο «Διάχυση βιοδραστικών μορίων από δι-
σκίο», ενώ για την μέθοδο «Διάχυσης βιοδραστικών
μορίων από πηγαδάκια», διανοίχθηκαν οπές με απο-
στειρωμένο ρύγχος πιπέτας διαμέτρου 0,7 cm. Στη συ-
νέχεια, τα δισκία εμποτίστηκαν με 10 μL εκχυλίσματος
πρόπολης, ενώ στις οπές τοποθετήθηκαν 150 μL. Τα
τρυβλία επωάστηκαν σε κλίβανο 37°C, για 24 ώρες και
ακολούθησε έλεγχος αναστολής ανάπτυξης του μι-
κροοργανισμού. Η διάμετρος της ζώνης αναστολής
μετρήθηκε σε cm. ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποι-
ήθηκε δισκίο αντιβιοτικού εμπορίου (Gentamicin, 10
μg/δισκίο) και ως αρνητικός, ο διαλύτης εκχύλισης (αι-
θανόλη). Το κάθε πείραμα επαναλήφθηκε τρεις φορές.

3. Αποτελέσματα

Οι βιολογικές ιδιότητες του δείγματος πρόπολης που
χρησιμοποιήθηκε μελετήθηκαν σε επίπεδο αντιβα-

κτηριακής δράσης. Η ενεργότητα των βιοδραστικών
ουσιών που περιείχαν τα αιθανολικά εκχυλίσματα
πρόπολης προσδιορίστηκαν ποιοτικά, μετρώντας τη
διάμετρο της ζώνης αναστολής ανάπτυξης του μικρο-
οργανισμού-δείκτη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζον-
ται στον πίνακα 1 και στην εικόνα 3.

Η διάμετρος της ζώνης αναστολής ανάπτυξης για
το στέλεχος S. aureus, στη μέθοδο διάχυσης βιοδρα-
στικών μορίων από πηγαδάκια, ήταν 2±0,3 cm, ενώ
στη μέθοδο διάχυση βιοδραστικών μορίων από δι-
σκίο Whatman ήταν 1,7±0,2 cm. Για το στέλεχος M. lu-
teus ήταν 1,8±0,2 cm και 1,5±0,3 cm, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα, το αρνη-
τικό κατά Gram βακτήριο E. coli ήταν ανθεκτικό στο
εκχύλισμα πρόπολης. 

4. Συζήτηση

Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε η εκχύ-
λιση ακατέργαστης πρόπολης υποβοηθούμενη από
υπερήχους και μηχανική ανάδευση. Βασικός στόχος
της εργασίας ήταν ο έλεγχος παρουσίας βιοενεργών
μορίων με αντιμικροβιακή δράση. Παρατηρήθηκε ότι
και οι δύο μέθοδοι ελέγχου παρουσίας βιοενεργών
μορίων έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα αναστολής
ανάπτυξης των μικροοργανισμών-δεικτών.

Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα εργασία
εξετάστηκε και η καταλληλότητα του διαλύτη εκχύλι-
σης, καθώς πρόκειται για ένα άκρως σημαντικό στά-
διο στην εξέλιξη των πειραμάτων. Σύμφωνα με την
εργασία των Zhang και συν.64 ένα φυσικής προέλευ-
σης δείγμα το οποίο πρόκειται να εκχυλιστεί, πρέπει
να είναι σε μορφή τεμαχιδίων, ώστε να έχει μεγαλύ-
τερη επιφάνεια επαφής με τον διαλύτη εκχύλισης, ενώ
η αύξηση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να διευκο-
λύνει τη διαλυτοποίηση της ουσίας στο διαλύτη. Για
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                                                                  Διάμετρος ζώνης αναστολής ανάπτυξης (cm)

   Μικροοργανισμός-          Διάχυση βιοδραστικών μορίων       Διάχυση βιοδραστικών μορίων
            δείκτης                         από πηγαδάκια (0,7 cm)              από δισκίο Whatman (0,6 cm)

Staphylococcus aureus
        ATCC 29213                                    2±0,3                                                 1,7±0,2

   Micrococcus luteus
         ATCC 9341                                    1,8±0,2                                                1,5±0,3

      Escherichia coli
        ATCC 25922                                        0                                                          0

Αρνητικό control (δ/της αιθανόλης): (-) αρνητικό, θετικό control (gentamicin): 2,1

Αποτελέσματα αντιμικροβιακής δράσης πρόπολης. Παρουσιάζεται η διάμετρος της ζώνης
αναστολής των μικροοργανισμών-δεικτών (cm) (μέσος όρος και τυπική απόκλιση).Πίνακας 1



αυτό τον λόγο, τα δείγματα πρόπολης, αφού τεμαχί-
στηκαν, στη συνέχεια κονιοποιήθηκαν.

Παρατηρήθηκε επίσης ότι και οι δύο μέθοδοι εκχύ-
λισης (απλό υδατόλουτρο και υδατόλουτρο υπερή-
χων) δημιούργησαν ίδιες ζώνες αναστολής ανάπτυξης
στους μικροοργανισμούς-δείκτες.

Όπως προαναφέρθηκε, οι βιολογικές ιδιότητες της
πρόπολης οφείλονται στην παρουσία βιοενεργών μο-
ρίων. H χημική σύσταση της πρόπολης διαφοροποιεί-
ται ανάλογα με τις φυτοκοινωνίες που υπάρχουν
κοντά στην κυψέλη.65 Η γεωγραφική περιοχή και το
μικροκλίμα της περιοχής καθορίζουν το μεταβολικό
προφίλ των φυτικών οργανισμών32 και συνεπώς την
σύσταση της πρόπολης.24,66 Η επίδραση των κλιματο-
λογικών συνθηκών στη σύσταση της πρόπολης μελε-
τήθηκε από τους Bueno-Silva και συν.,67 οι οποίοι είχαν
συλλέξει δείγματα πρόπολης σε περιόδους με βροχο-
πτώσεις και ομίχλη και κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι αυτά περιείχαν μεγαλύτερες ποσότητες ισοφλαβο-
νοειδών από τα δείγματα σε περιόδους με ηλιοφάνεια.

Η αντιμικροβιακή δράση της πρόπολης αποδίδεται
στην παρουσία φλαβονοειδών,68,69 τερπενοειδών12 και
αιθερίων ελαίων.32 Η αντιμικροβιακή δράση των φλα-
βονοειδών, συνδέεται άμεσα με τη χημική τους δομή
και ιδιαίτερα με τον αριθμό και τη θέση που βρίσκον-
ται οι μεθοξυλικές και υδροξυλικές ομάδες. Έχει παρα-
τηρηθεί ότι η υδροξυλίωση στη θέση 2΄ αυξάνει την
αντιμικροβιακή δράση διαφόρων φλαβονοειδών.70

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί συνέργεια μεταξύ εκχυ-

λισμάτων πρόπολης με συγκεκριμένα αντιβιοτικά,
όπως είναι οι β-λακτάμες, των οποίων η αντιμικρο-
βιακή δράση ενισχύεται λόγω παρουσίας απιγενίνης
στην πρόπολη.71 Σύμφωνα με μια άλλη βιβλιογραφική
αναφορά, η απιγενίνη έχει παρουσιάσει συνέργεια και
με την σεφταζιδίμη για την αντιμετώπιση ανθεκτικών
στελεχών Enterobacter cloacae.72 Σε μια πρόσφατη με-
λέτη ελέγχου αντιμικροβιακής δράσης αιθανολικών
εκχυλισμάτων πρόπολης αναφέρεται συνέργεια με
αμικασίνη, καναμυκίνη, γενταμικίνη, τετερακυκλίνη
και φουσιδικό οξύ.73 Η συνέργεια αιθανολικών εκχυ-
λισμάτων πρόπολης είχε μελετηθεί και παλιότερα, από
τους Stepanović και συν.,74 οι οποίοι αναφέρουν συ-
νέργεια ανάμεσα σε αιθανολικό εκχύλισμα πρόπολης
(20%(w/v), διαλύτης εκχύλισης αιθανόλη 95%) και την
νιστατίνη (100 IU) για την αντιμετώπιση των C. albi-
cans στελεχών. 

Συνέργεια παρατηρήθηκε επίσης μεταξύ εκχυλι-
σμάτων πρόπολης (διαλύτης εκχύλισης αιθανόλη
70%) και φυτικών αιθερίων ελαίων από τα Caryophyl-
lus aromaticus, Zingiber officinale, Cinnamomum zey-
lanicum και Mentha piperita.75 Τόσο η πρόπολη, όσο
και τα αιθέρια έλαια, προέρχονταν από τη Βραζιλία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
έρευνας, η συνέργεια ήταν πιο αποτελεσματική ενάν-
τια στα θετικά κατά Gram βακτήρια και τους μύκητες
από ότι στα αρνητικά κατά Gram.

ως μικροοργανισμοί-δείκτες στην παρούσα εργα-
σία χρησιμοποιήθηκαν οι S. aureus, M.luteus και E. coli,
ενώ η πρόπολη εκχυλίστηκε με αιθανόλη 70% και
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Εικόνα 3 Αντιμικροβιακή δράση αιθανολικού εκχυλίσματος έναντι προτύπου μικροορ-
γανισμού. Παρουσιάζονται ενδεικτικά ζώνες αναστολής έναντι του S. aureus.



95%. Παρατηρήσαμε αναστολή ανάπτυξης μόνο των
Gram θετικών βακτηρίων. Τα αποτελέσματα της εργα-
σίας μας είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των
Chen και συνεργατών, οι οποίοι μελέτησαν την αντι-
μικροβιακή δράση αιθανολικών εκχυλισμάτων πρό-
πολης (95% και 99,5%) συγκέντρωσης 20μg/ml.76 Στο
ίδιο αποτέλεσμα κατέληξαν και ο Grecka και συν., οι
οποίοι μελέτησαν την αντιμικροβιακή δράση αιθανο-
λικών εκχυλισμάτων πρόπολης προερχόμενης από
την Πολωνία.73 Ανθεκτικότητα της E. coli σε αιθανολικό
εκχύλισμα πρόπολης (80%) παρατήρησαν και οι Dan-
tas Silva και συν, οι οποίοι μελέτησαν την αντιμικρο-
βιακή δράση πρόπολης από την Βραζιλία.77

Τα αποτελέσματα της εργασίας μας είναι σε συμ-
φωνία και με εκείνα των Kashi και συν.,78 οι οποίοι
είχαν μελετήσει την αντιμικροβιακή δράση εκχυλι-
σμάτων πρόπολης (διαλύτης εκχύλισης: αιθανόλη
80%) απο το Ιράν. Ο Kashi και οι συν. χρησιμοποίησαν
επίσης τη μέθοδο διάχυσης βιοδραστικών μορίων
από πηγαδάκια και η τελική συγκέντρωση της πρό-
πολης ήταν επίσης 20 mg/ml. Στα ίδια αποτελέσματα
κατέληξαν και οι Silva και συν.,79 οι οποίοι χρησιμο-

ποίησαν για τον έλεγχο αντιμικροβιακής δράσης δειγ-
μάτων πρόπολης (25 mg/mL) την μέθοδο διάχυση
βιοδραστικών μορίων από δισκίο Whatman.

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποδει-
κνύουν ότι τα εξεταζόμενα δείγματα πρόπολης έχουν
αντιμικροβιακή δράση έναντι των προτύπων μικρο-
οργανισμών. Τα επόμενα πειράματα αφορούν τον
προσδιορισμό της χημικής σύστασης της πρόπολης,
καθώς και τον έλεγχο αντιμυκητικής δράσης. Η αντι-
μικροβιακή δράση του σύνθετου αυτού προϊόντος,
θα μπορούσε να έχει εφαρμογή είτε ως φυσικό συν-
τηρητικό στον τομέα τροφίμων (αντιμικροβιακός πα-
ράγοντας) είτε ως δραστική ουσία σε κάποιο φαρμα-
κευτικό προϊόν. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να
αποτελέσει τη δεύτερη δραστική ουσία, σε ήδη υπάρ-
χον φαρμακευτικό σκεύασμα, με στόχο την φυσική
ενίσχυση της δράσης του.

Ευχαριστίες
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την

εταιρία Mybee για την παραχώρηση δειγμάτων πρό-
πολης.
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Summary

Propolis: bioactive molecules with antibacterial activity

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

Propolis is a natural substance produced by honey bees from the exudates of certain trees
and plants. Ιts composition varies according to the botanical and geographical origin, the
seasonal timing of collection, and extraction methods. In this investigation we performed
several tests regarding the solvent, the extraction method and the bioactivity. For this pur-
pose, propolis extracts in 95 or 70% ethanol and standard bacterial strains were used
(Staphylococcus aureus ATCC 29213, Micrococcus luteus ATCC 934 and Escherichia coli ATCC
25922). Bioactivity tests were performed by Disk Diffusion Assay and Well Diffusion Assay.
Applying these methods of analysis, the growth inhibition zone for S. aureus και M. luteus
was 2±0,3 cm και 1,8±0,2 cm, respectively. No inhibition was observed for the bacterial
strain E. coli. These results indicate that the examined propolis sample has antibacterial ac-
tivity against the tested Gram-positive bacteria.

Key words
propolis, antimicrobial activity, extraction
solvent
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Περίληψη

Εισαγωγή: Η εχινοκοκκίαση είναι παρασιτική νόσος που προκαλείται από τους κεστώδεις σκώ-
ληκες του γένους Echinococcus. Σήμερα αναγνωρίζονται τέσσερα είδη, τα E. granulosus, E. mul-
tilocularis, E. vogeli και E. oligarthrus με κύρια παθογόνα για τον άνθρωπο τα δύο πρώτα. Στην
Ελλάδα επικρατεί το E. granulosus τελικοί ξενιστές του οποίου είναι ο σκύλος και άλλα άγρια
κυνοειδή.
Σκοπός: H καταγραφή των περιστατικών υδατίδωσης τα έτη 2005-2012 σε πέντε νοσοκομεία
και η διαπίστωση της δήλωσης ή μη του νοσήματος μετά από σύγκριση με τα καταγεγραμμένα
κρούσματα στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
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Εισαγωγή

Γενικά χαρακτηριστικά παρασίτου
Η υδατίδωση ή εχινοκοκκίαση είναι μία παρασιτική
νόσος που προκαλείται από τα κεστώδη παράσιτα
(ταινίες) του γένους Echinococcus. Ο Εχινόκοκκος είναι
ένα ενδοπαράσιτο το οποίο για να ολοκληρώσει τον
κύκλο εξέλιξης του χρειάζεται δύο διαφορετικούς ξε-
νιστές: έναν ενδιάμεσο και έναν τελικό. Σήμερα τέσ-
σερα είδη αναγνωρίζονται ταξινομικώς: 1) E. granulo-
sus 2) E. multilocularis 3) E. vogeli 4) E. oligarthrus. Aυτά
τα τέσσερα είδη κατέχουν ευδιάκριτα μορφολογικά
χαρακτηριστικά και περαιτέρω διακρίνονται μεταξύ
τους από το βαθμό ειδικότητας των ξενιστών και από
τη γεωγραφική κατανομή τους.1

Τα κύρια παθογόνα είδη για τον άνθρωπο είναι

δύο: το είδος Echinococcus granulosus, το πλέον δια-
δεδομένο στον πλανήτη λόγω της μικρής παρασιτο-
λογικής ειδικότητας στους ξενιστές (συνήθως οικιακά
ζώα) και το είδος Echinococcus multilocularis με σχε-
τικά περιορισμένο εύρος ξενιστών (τελικοί ξενιστές τα
άγρια ζώα συνήθως λύκος, αλεπού και ενδιάμεσοι ξε-
νιστές τα τρωκτικά).2 Στην Ελλάδα το είδος που επι-
κρατεί και είναι υπεύθυνο για το σύνολο των
υδατιδώσεων είναι το E. granulosus τελικοί ξενιστές
του οποίου είναι ο σκύλος και άλλα άγρια κυνοειδή.3

Ο άνθρωπος μολύνεται από E. granulosus από το
στόμα μετά από κατάποση εμβρυοφόρων αυγών της
ταινίας, κυρίως καταναλώνοντας φρούτα και λαχανικά
μολυσμένα με κόπρανα σκύλου.4 Η περίοδος επώα-
σης στον άνθρωπο είναι συνήθως μεγάλη και κυμαί-
νεται από 12 μήνες έως και αρκετά έτη.5
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Μέθοδος: Καταγράφηκαν τα κρούσματα εχινοκοκκίασης που χειρουργήθηκαν όσον αφορά
στο φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία του ασθενούς, την εντόπιση των κύστεων, την παρουσία
ανθελμινθικών αντισωμάτων και ηωσινοφιλίας, την αύξηση των ηπατικών ενζύμων και της χο-
λερυθρίνης και τέλος την εμφάνιση υποτροπής. Στη συνέχεια έγινε αριθμητική σύγκριση των
κρουσμάτων με τα δηλωμένα κρούσματα του πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ (νέος φορέας ΕΟΔΥ) από το
2005-2012.
Αποτελέσματα: Στα 58 περιστατικά που καταγράφηκαν,τα μισά περίπου ήταν άνδρες και τα
περισσότερα ήταν ελληνικής καταγωγής.Στα 52 περιστατικά, τα 27 ήταν ηλικίας <60 ετών ενώ
τα υπόλοιπα ηλικίας >60 ετών. Η συνηθέστερη εντόπιση ήταν στο ήπαρ με 52 περιστατικά, ως
επί το πλείστον με μονήρη κύστη. Ανθελμινθικά αντισώματα βρέθηκαν θετικά στα 8/36 περι-
στατικά και ηωσινοφιλία μόνο σε 3/37 περιστατικά. Παρατηρήθηκε κάποια συσχέτιση με τη
χολερυθρίνη και τα ηπατικά ένζυμα ενώ υποτροπή εμφανίστηκε στα 9/38 περιστατικά.
Συμπέρασμα: Στην Ελλάδα η εχινοκοκκίαση είναι αρκετά διαδεδομένη και συγκρίνοντας τα
στοιχεία μας με τα δηλωμένα κρούσματα στο ΚΕΕΛΠΝΟ συμπεραίνουμε ότι είναι ένα υποδη-
λούμενο νόσημα.

Λέξεις κλειδιά
Ελλάδα, επιδημιολογία, εχινοκοκκίαση,
υποδήλωση νοσημάτων



H νόσος στον άνθρωπο (υδατίδωση ή εχινοκοκκίαση)
Τα συμπτώματα της υδατίδωσης στον άνθρωπο ποι-
κίλλουν ανάλογα με τον αριθμό και το μέγεθος των
υδατίδων κύστεων και τον αριθμό των οργάνων που
προσβάλλουν (Εικ.1). Συχνότερα προσβάλλεται το
ήπαρ και οι πνεύμονες.6 Συχνά η υδατίδωση είναι
ασυμπτωματική για όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου
και η εντόπιση μπορεί να είναι τυχαία σε απεικονι-
στική εξέταση (ακτινογραφία, υπέρηχος κτλ) ή κατα
τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.7

Στο ήπαρ, όπου οι υδατίδες κύστεις εντοπίζονται
στο μεγαλύτερο ποσοστό (70%) η νόσος κάνει την εμ-
φάνισή της με άλγος και σπανιότερα με ίκτερο. Συχνά
ψηλαφάται μάζα στο δεξιό υποχόνδριο και παρατη-
ρείται αύξηση των ορίων του ήπατος. Σε ποσοστό 20-
40% υπάρχει επικοινωνία της κύστης με τα χοληφόρα
αγγεία και μπορεί να προκληθεί χολαγγειίτιδα, απο-
φρακτικός ίκτερος ή και παγκρεατίτιδα.8 Η διαπύηση
της κύστης ισοδυναμεί με ηπατικό απόστημα. Σε πε-
ρίπτωση ρήξης της κύστης, αυτόματης ή τραυματικής,
η νόσος εισβάλλει απότομα ειδικά αν συνοδεύεται
από αντίδραση αναφυλακτικού τύπου που μπορεί να
οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο του ασθενούς από
καταπληξία.

Τα συμπτώματα στην πνευμονική υδατίδωση είναι
συνήθως μη ειδικά όπως βήχας, θωρακικός πόνος, δύ-
σπνοια, πυρετός και αιμόπτυση.9 Η υδατέμεση είναι
ειδικό σύμπτωμα και οφείλεται στη ρήξη της υδατίδας
κύστης στους βρόγχους.

Διάγνωση της υδατίδωσης
Η υδατίδωση εκδηλώνεται ως χωροκατακτητική κυ-
στική εξεργασία με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτη-
ριστικά. Συνεπώς, η διάγνωση της νόσου τίθεται
κυρίως με απεικονιστικές μεθόδους (πχ. ακτινογρα-
φία, υπερηχοτομογραφία, αξονική τομογραφία, σπιν-
θηρογράφημα) και επιβεβαιώνεται με ανοσολογικές
δοκιμασίες (Elisa, ανοσοαποτύπωση κατά Western,
PCR).11 Στην εξέταση του υγρού της υδατίδας κύστης
ανιχνεύονται οι χαρακτηριστικές σκωληκοκεφαλές
(Εικ.2), ωστόσο η παρακέντηση της κύστης πρέπει να
αποφεύγεται λόγω του κινδύνου διαρροής υλικού από
αυτές και δημιουργίας νέων κύστεων.

Η πνευμονική υδατίδωση απεικονίζεται στην απλή
ακτινογραφία θώρακος ως μία στρογγυλή πύκνωση
με ή χωρίς δευτερογενή χαρακτηριστικά πλευριτικής
συλλογής (Εικ.3).11 Η ηπατική υδατίδωση δεν απεικο-
νίζεται ευκρινώς με την απλή ακτινογραφία κοιλίας
εκτός εάν η κύστη εμφανίζει αποτιτανώσεις στην
ινώδη κάψα.12 Σε περίπτωση επικοινωνίας της υδατί-
δας κύστης με κάποιο κοίλο σπλάχνο, παρατηρείται
υδραερικό επίπεδο μέσα σ’αυτήν, αλλά και πάλι η δια-
φορική διάγνωση από το απλό ηπατικό απόστημα
μόνο με την ακτινογραφία κοιλίας δεν είναι δυνατή.12

Το υπερηχογράφημα είναι ίσως η καλύτερη απει-
κονιστική μέθοδος για την υδατίδωση του ήπατος
(Εικ.4). Με αυτό, διαφοροδιαγιγνώσκεται η υδατίδα
κύστη από την απλή κύστη του ήπατος, εφόσον υπάρ-
χουν παρασιτικά στοιχεία όπως υδατιδική άμμος ή/και
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Εικόνα 1 Ανατομικό παρασκεύασμα ήπατος προβάτου με εχινοκοκκικές κύστεις  (EΣΔΥ,
Τομέας Παρασιτολογίας, 2012).
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Εικόνα 2 Σκωληκοκεφαλές εχινοκόκκου (EΣΔΥ, Τομέας Παρασιτολογίας, 2012).

Εικόνα 3

Ακτινογραφία θώρακος με
εχινοκοκκική κύστη (Από
το αρχείο του νοσοκομείου
ΓΝΑ 401, 2011).

Εικόνα 4

Υπερηχογράφημα με υδατί-
δωση ήπατος (Middleton W.
etal., 2008).



θυγατέρες κύστεις.13 Θα πρέπει να αποφεύγεται η πα-
ρακέντηση της ύποπτης κύστης γιατί το υδατιδικό
υγρό βρίσκεται συνήθως υπό τάση και υπάρχει ο κίν-
δυνος της διασποράς του παρασίτου. Το υπερηχογρά-
φημα βοηθάει τόσο στην εκτίμηση του μεγέθους των
κύστεων όσο και στην έκταση της νόσου.13 Μια ακόμα
εφαρμογή του είναι η προεγχειρητική παρακολού-
θηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία με τη σμί-
κρυνση δηλαδή των κύστεων.7

Η αξονική τομογραφία συμπληρώνει το υπερηχο-
γράφημα μια και παρέχει τις ίδιες πληροφορίες αλλά
με μεγαλύτερη σαφήνεια. Η διαφορική διάγνωση των
απλών κύστεων του ήπατος από τις μονόχωρες, μη
αποτιτανωμένες υδατίδες κύστεις που δεν περιέχουν
εμφανή υδατιδικά στοιχεία είναι αδύνατη με το υπε-
ρηχογράφημα, ενώ η αξονική τομογραφία υπερέχει.12

Η αξονική τομογραφία παρέχει πολύτιμες πληροφο-
ρίες για την ακριβή εντόπιση και την έκταση της
νόσου ακόμα και εκεί που η υπερηχογραφική απεικό-
νιση είναι δυσχερής, και μ’ αυτό τον τρόπο βοηθάει
στον καθορισμό της εγχειρητικής τακτικής και στη με-
τεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών (Εικ.5).12

Η μαγνητική τομογραφία συμβάλλει στη διαφορική
διάγνωση των υδατίδων από τις απλές κύστεις του
ήπατος. Υποστηρίζεται επίσης ότι βοηθάει στη διά-
κριση μεταξύ ζωντανών και νεκρών υδατίδωνκύ-
στεων, γεγονός που έχει μεγάλη κλινική σημασία
(Εικ.6).12

Η σπινθηρογραφική απεικόνιση των υδατίδων κύ-
στεων του ήπατος είναι μη ειδική και γι’ αυτό συνήθως
δε χρησιμοποιείται. Η αξία της μεθόδου παραμένει
στον οστικό έλεγχο, μια και αναδεικνύει τις οστεομυε-
λιτικές βλάβες στην περίπτωση οστικής υδατίδωσης
σε πρώιμο στάδιο.7

Οι ανοσολογικές δοκιμασίες (ορολογικές αντιδρά-
σεις όπου αναζητούνται τα αντιεχινοκοκκικά αντισώ-
ματα) Elisa και ανοσοαποτύπωση κατά Western blot
είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες εργαστηριακές εξε-
τάσεις για τη διάγνωση της νόσου.12 Η πρώτη παρου-
σιάζει υψηλή ευαισθησία (96.6%) αλλά εμφανίζει και
διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλες παρασιτώσεις
(ταινίαση-τοξοκαρίαση). H PCR έχει επίσης εφαρμο-
στεί για την ανίχνευση DNA του παρασίτου στο περι-
φερικό αίμα των ασθενών.14 Τα αποτελέσματα των
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Εικόνα 5

Αξονική τομογραφία με
εχικοκοκκική κύστη (Από
το αρχείο του νοσοκομείου
Λευκός Σταυρός, 2010).

Εικόνα 6

Μαγνητική τομογραφία με
ηπατική εχινοκοκκίαση (Από
το αρχείο του νοσοκομείου
1ο ΙΚΑ, 2011).



διαγνωστικών εξετάσεων ποικίλλουν ανάλογα με την
εντόπιση της υδατίδας κύστης και το στάδιο που βρί-
σκεται.12 Οι ανοσοδιαγνωστικές δοκιμές είναι περισ-
σότερο ευαίσθητες στη διάγνωση της ηπατικής από
αυτή της πνευμονικής υδατίδωσης.15

H δερμοαντίδραση Casoni είναι μία ενδοδερμική
δοκιμή.12 Συνίσταται στην ενδοδερμική έγχυση 0.2-
0.3 ml υδατιδικού αντιγόνου με παράλληλη έγχυση
ίσης ποσότητας φυσιολογικού ορού σε άλλη θέση για
σύγκριση. Ο πομφός που σχηματίζεται από το φυσιο-
λογικό ορό εξαφανίζεται σε λίγα λεπτά, ενώ ο πομφός
του υδατιδικού αντιγόνου, εφ’ όσον η αντίδραση απο-
βεί θετική, αυξάνει σταδιακά σχηματίζοντας χαρακτη-
ριστικά ψευδοπόδια και περιβάλλεται από ερύθημα. 

Θεραπεία της νόσου
Η θεραπεία της υδατίδωσης στον άνθρωπο μπορεί να
είναι χειρουργική (αφαίρεση των κύστεων) ή φαρμα-
κευτική.16 Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην
προσεκτική αφαίρεση ολόκληρης της κύστης, απο-
φεύγοντας τη διάτρησή της και τη διασπορά του πε-
ριεχομένου της.16 Η διαρροή υλικού, που περιέχει
βιώσιμους σκώληκες, μέσα σε σωματικές κοιλότητες
μπορεί να προκαλέσει αναφυλακτική αντίδραση και
επιπλέον τη δημιουργία νέων κύστεων. Γι’αυτό το
λόγο, στις υδατίδες κύστεις ενίεται σκωληκοκτόνο
διάλυμα όπως πχ. υπέρτονο διάλυμα χλωριούχου να-
τρίου ή αιθανόλη.16 Οι κύστεις είναι σχετικά αδιαπέ-
ρατες για τα φάρμακα, γεγονός που καθιστά συνήθως
ανεπιτυχή τη χημειοθεραπεία.17

Γεωγραφική εξάπλωση και επιδημιολογικά δεδομένα
στην Ελλάδα
O E. granulosus είναι ο πλέον διαδεδομένος με παγκό-
σμια γεωγραφική εξάπλωση και απαντάται κυρίως
στη Ν. Αμερική, τις Μεσογειακές χώρες μεταξύ των
οποίων η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Τουρκία, το
νότιο μέρος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τη Μέση
Ανατολή, τη νοτιοδυτική Ασία, τη βόρεια Αφρική, την
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (Εικόνα 7).18-19 Στην
Ισλανδία έχει εκριζωθεί, ενώ έχει μειωθεί θεαματικά
στην Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία και Κύπρο.3

Στην Ελλάδα ο επιπολασμός της νόσου ήταν μεγά-
λος πριν τη δεκαετία του 1970. Τότε ο αριθμός των χει-
ρουργικών επεμβάσεων για αφαίρεση υδατίδων
κύστεων ανά έτος ήταν 12.9 ανά 100.000 κατοίκους.
Τα έτη 1963-1968 είχαμε περίπου 1400-1600 κρού-
σματα υδατίδωσης. Από το 1968 έως και το έτος 1983
παρατηρείται σημαντική μείωση των περιστατικών,
ενώ το 1984 είχαμε μία κάθετη πτώση και στη συνέ-
χεια έως το 1993 τα περιστατικά παραμένουν σταθερά
μειωμένα σε λιγότερα από 300 κρούσματα.20 Από το
1993 έως το 2003 παρατηρείται μια πτωτική τάση.
Αξιοσημείωτη πτώση στον αριθμό των κρουσμάτων
της νόσου στον άνθρωπο σημειώθηκε το έτος 1996
με 43 κρούσματα ενώ τα έτη 1998-2006 ο αριθμός
των κρουσμάτων ήταν ακόμα πιο χαμηλός.

Στο διάγραμμα 1φαίνεται η εξέλιξη της επίπτωσης
της εχινοκοκκίασης από το 2000-2009. Η δηλούμενη
επίπτωση της εχινοκοκκίασης κυμάνθηκε από 0,04 έως
0,37 κρούσματα/100.000 πληθυσμού. Η μέση ετήσια
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Εικόνα 7 Παγκόσμια κατανομή της υδατίδωσης από E. granulosus το έτος 2004 στον άν-
θρωπο (CDC 2006).



δηλούμενη επίπτωση του νοσήματος για τα έτη 2005-
2009 στην Ελλάδα ήταν 0,14/100.000 πληθυσμού
(μέση τιμή αριθμού κρουσμάτων κατ’ έτος: 16, συνολι-
κός αριθμός κρουσμάτων πενταετίας: 79). Παρατηρεί-
ται ότι ενώ το 2006 τα κρούσματα ήταν μειωμένα, μέχρι
το 2008 υπήρξε μια ραγδαία αύξηση στα δηλωμένα
κρούσματα από 0.05 σε 0.30 ανά 100.000 πληθυσμού.
Αυτά μειώθηκαν ξανά στο 0.20 μέχρι το 2009.

Υλικό και μέθοδος της έρευνας

Σκοπός της εργασίας ήταν:
α) η καταγραφή των περιστατικών υδατίδωσης

κατά το χρονικό διάστημα 2005-2012 σε πέντε νοσο-
κομεία της  Αττικής – είναι νόσημα που ενδημεί στην
Ελλάδα;

β) η διαπίστωση της δήλωσης ή μη του νοσήματος
μετά από σύγκριση με τα καταγεγραμμένα κρού-
σματα στο πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ – είναι νόσημα υποδη-
λούμενο;

γ) η ανάδειξη της ανάγκης για συνεπή δήλωση και
πρόληψη της νόσου τόσο για λόγους δημόσιας υγείας
όσο και για οικονομικούς λόγους (περιορισμός στα
νοσήλεια, θεραπεία, χειρουργεία).

Τα κρούσματα εχινοκοκκίασης που νοσηλεύτηκαν
και χειρουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2005-
2012 στα νοσοκομεία Α, Β, Γ, Δ και Ε της Αττικής, κα-
τηγοριοποιήθηκαν αναλυτικά σε πίνακα. Εν συντομία
τα στοιχεία που καταγράψαμε αφορούν το φύλο, την

εθνικότητα και την ηλικία του ασθενούς, την εντόπιση
των κύστεων, την παρουσία ή μη ανθελμινθικών αν-
τισωμάτων και ηωσινοφιλίας, την αύξηση ή μη των
ηπατικών ενζύμων και της χολερυθρίνης και τέλος την
εμφάνιση ή όχι υποτροπής.

Έγινε αντιπαραβολή και αριθμητική σύγκριση των
κρουσμάτων εχινοκοκκίασης από τα πέντε νοσοκο-
μεία της Αττικής που καταγράψαμε με τα δηλωμένα
κρούσματα του ΚΕΕΛΠΝΟ ανά έτος από το 2005-2009
όπως παρουσιάστηκαν στο παραπάνω διάγραμμα.

Αποτελέσματα - Συζήτηση

Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρξε αξιοσημεί-
ωτη δυσκολία στη συλλογή των περιστατικών, τόσο
σε επίπεδο κλινικής (χειρόγραφα βιβλία ασθενών, έλ-
λειψη οργάνωσης και μηχανογράφησης), όσο και σε
επίπεδο νοσοκομείου (κακή αρχειοθέτηση και απώ-
λεια των φακέλων των ασθενών, ελλιπή στοιχεία εντός
των φακέλων, έλλειψη προσωπικού, μη ηλεκτροδο-
τούμενες αποθήκες). Η εφαρμογή ενός κοινού ηλε-
κτρονικού συστήματος καταγραφής των ασθενών των
νοσοκομείων και αποθήκευσης-ψηφιοποίησης των
φακέλων, είναι απαραίτητη και θα βελτιώσει πολύ την
καταγραφή περιστατικών και την εξαγωγή επιδημιο-
λογικών δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο θα απλου-
στευθεί η διαδικασία και δε θα είναι αναγκαία η υπο-
χρεωτική δήλωση του νοσήματος εκ μέρους των
ιατρών μέσω γραπτής φόρμας.
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Διάγραμμα 1 Διαχρονική εξέλιξη της δηλούμενης επίπτωσης της εχινοκοκκίασης στην Ελ-
λάδα, 2000-2009 (ΕΟΔΥ - πρωην ΚΕΕΛΠΝΟ, 2011).



Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κανένα νοσο-
κομείο δεν γινόταν ταυτοποίηση του είδους της ταινίας
με κάποιο τρόπο και επομένως δε γνωρίζουμε εάν οι
αφαιρεθείσεςκύστεις ήταν του E.granulosus, του E.mul-
tilocularis ή άλλου είδους. Αυτό θα πρέπει να γίνεται
γιατί μερικά είδη απειλούν τη ζωή του ασθενούς και θα
πρέπει να ληφθούν διαφορετικά μέτρα πρόληψης σε
τέτοια περίπτωση από ότι για τον E.granulosus  που συ-
νήθως εμπλέκεται στα περιστατικά στην Ελλάδα.

Από τον πίνακα καταγραφής των περιστατικών υδα-
τίδωσης προκύπτει ότι τα περισσότερα περιστατικά
ήταν από το νοσοκομείο Α (43/58) ενώ το νοσοκομείο
Β είχε μόλις 1 περιστατικό (1/58), το νοσοκομείο Γ είχε
8 περιστατικά (8/58), το νοσοκομείο Δ 6 περιστατικά
(6/58) και τέλος στο νοσοκομείο Ε δεν καταγράφηκε
κανένα περιστατικό.

Στα 58 περιστατικά, όσον αφορά στο φύλο τα μισά
περίπου ήταν άνδρες (28/58) και τα άλλα μισά ήταν
γυναίκες (30/58), πράγμα που σημαίνει ότι η νόσος
είναι ανεξάρτητη φύλου.Τα περισσότερα περιστατικά
ήταν ελληνικής καταγωγής, ενώ μόλις 9/58 περιστα-
τικά ήταν από αλλοδαπούς που διέμεναν στην Ελ-
λάδα. Στα 52 περιστατικά που έχουμε ηλικιακά
στοιχεία 27/52 ήταν ηλικίας <60 ετών ενώ τα υπό-
λοιπα 25/52 ηλικίας >60 ετών, από τα οποία 16 ήταν
>70 ετών.

Η συνηθέστερη εντόπιση ήταν στο ήπαρ 52/58 πε-
ριστατικά, ως επί το πλείστον με μονήρη κύστη, 2 πε-
ριστατικά με εντόπιση σε ήπαρ και πνεύμονα και 1
περιστατικό σε ήπαρ και σπλήνα. Επίσης, καταγρά-
ψαμε 2 περιστατικά με υδατίδα κύστη στο σπλήνα και
1 περιστατικό με κύστη στο γλουτό.

Όσον αφορά στα ανθελμινθικά αντισώματα, αυτά
βρέθηκαν θετικά μόνο στα 8/36 περιστατικά, γεγονός
που υποδηλώνει ότι το αρνητικό αποτέλεσμα δεν
αποκλείει και τη νόσο. Αντίστοιχα, ηωσινοφιλία κατα-
γράφηκε μόνο σε 3/37 περιστατικά, επομένως και
αυτή δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη.

Παρατηρήθηκε κάποια συσχέτιση με τα ηπατικά
ένζυμα, τα οποία βρέθηκαν αυξημένα στα 13/37 κρού-
σματα, καθώς επίσης και συσχέτιση με την αύξηση
της χολερυθρίνης. Η άμεση και η ολική χολερυθρίνη
παρουσιάστηκαν αυξημένες στα 11/37 κρούσματα,
γεγονός που δικαιολογείται από την ενδοηπατική από-
φραξη των χοληφόρων που μπορεί να προκαλέσει το
παράσιτο. Τέλος, υποτροπή εμφανίστηκε στα 9/38 πε-
ριστατικά που αντιμετωπίστηκαν.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η εχινο-
κοκκίαση είναι ένα νόσημα αρκετά διαδεδομένο για
τον Ελλαδικό χώρο (ενδημικό), όπως άλλωστε και σε
όλες τις χώρες με ανεπτυγμένη αιγοπροβατοφαγία,
στις αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές όπου δια-
τηρείται ο κύκλος μετάδοσης μεταξύ προβάτων και
σκύλων (παραδοσιακές μέθοδοι κτηνοτροφίας).

Συγκρίνοντας τα στοιχεία που βρήκαμε στην εργα-
σία μας από τα χειρουργημένα περιστατικά υδατίδω-
σης των πέντε νοσοκομείων της Αττικής για τα έτη
2005-2009, με τα δηλωμένα κρούσματα υδατίδωσης
στο ΚΕΕΛΠΝΟ το ίδιο χρονικό διάστημα 2005-2009
όπως φαίνονται στο διάγραμμα 1, συμπεραίνουμε
κατά έτος:

Αν σκεφτεί κανείς ότι στην εργασία μας καταγρά-
φηκαν μόνο τα χειρουργημένα περιστατικά υδατίδω-
σης από τις χειρουργικές κλινικές μόνο πέντε νοσο-
κομείων της  Αττικής, θα περιμέναμε ότι τα δηλωμένα
κρούσματα στο ΚΕΕΛΠΝΟ θα ήταν πολύ περισσότερα.
Αντιθέτως, τα περιστατικά που δηλώθηκαν στο ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ ήταν δυσανάλογα λίγα, και μάλιστα για δύο έτη,
το 2006 και το 2007, δεν είχαν δηλωθεί καν αυτά τα
περιστατικά που εμείς βρήκαμε ότι χειρουργήθηκαν.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η εχινοκοκκίαση αν και
είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, είναι ένα υπο-
δηλούμενο νόσημα στην Ελλάδα, με δηλούμενη επί-
πτωση χαμηλή σε σχέση με άλλα δηλούμενα νοσή-
ματα, κάτι το οποίο συμβαίνει και στις περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιθανόν να συμ-
βαίνει λόγω έλλειψης ενημέρωσης όσον αφορά στο
νόσημα, τη συχνότητά του, την επιβάρυνση της κα-
τάστασης του ασθενή και τον κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία. Ένας ακόμη λόγος μπορεί να είναι η έλλειψη
οργάνωσης, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας δήλω-
σης, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ιατρός στο χώρο
εργασίας του και το ήδη επιβαρυμένο καθημερινό του
πρόγραμμα λόγω έλλειψης προσωπικού.

Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η ενημέ-
ρωση του πληθυσμού και του ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού καθώς και η λήψη μέτρων για τον
περιορισμό της μετάδοσης και εξάπλωσης του νοσή-
ματος.

Προκειμένου να δηλώνεται με μεγαλύτερη συνέ-
πεια το νόσημα, οι ιατροί και οι νοσηλευτές θα πρέπει
να πληροφορηθούν για τα νοσήματα υποχρεωτικής
δήλωσης καθώς και να εκπαιδευτούν στην όλη διαδι-
κασία της δήλωσης, η οποία είναι αρκετά πολύπλοκη
και χρονοβόρα. Αποτελεσματικότερο ακόμα θα ήταν
αν απλοποιούταν η διαδικασία και γινόταν μέσω τη-
λεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στο οποίο
το περιστατικό θα καταγραφόταν είτε αυτόματα είτε
από το προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω των μητρώων
των κλινικών.

Επίσης, θα πρέπει να γίνονται σεμινάρια ενημέρω-
σης του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού
για την εξάπλωση και βαρύτητα της νόσου. Όλοι πρέ-
πει να γνωρίζουν ότι είναι νόσημα ευρέως διαδεδο-
μένο, το οποίο ενδημεί στην Ελλάδα και μπορεί να
αποτελέσει σοβαρότατο πρόβλημα για τη δημόσια
υγεία. Σημαντικό επίσης είναι να ενημερωθούν οι ια-
τροί για τη βαρύτητα της νόσου και τις συνέπειές της
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στην κατάσταση του ασθενούς, την πιθανότητα υπο-
τροπής και δημιουργίας θυγατέρων κύστεων, την επι-
κινδυνότητα του χειρουργείου και την πιθανότητα
ρήξης της κύστης, διαποράς της νόσου ακόμα και
πρόκλησης αναφυλακτικού σοκ.

Το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν
διατρέχει κίνδυνο να μολυνθεί ακόμη και σε περί-
πτωση ατυχήματος ρήξης της εχινοκοκκικής κύστης
κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης και επαφής
του υγρού με τους βλεννογόνους ή με γυμνά χέρια. Οι
κύστεις μετά την αφαίρεσή τους καίγονται γιατί δεν
πρέπει να έρθουν σε επαφή με σκύλους. Κανένα επίσης
προστατευτικό μέτρο δε χρειάζεται να πάρει το νοση-
λευτικό προσωπικό κατά τη φροντίδα του ασθενούς. 

Το διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέ-
πει επίσης να ενημερωθεί προς αυτή την κατεύθυνση
και να λάβει σοβαρά υπόψιν τις οικονομικές συνέπειες

της διασποράς της υδατίδωσης τόσο σε φαρμακευ-
τική αγωγή όσο και σε νοσήλεια και χειρουργεία.

Το ευρύ κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται με δια-
φημιστικές καμπάνιες για τον τρόπο μετάδοσης της
εχινοκοκκίασης και τη σημασία λήψης μέτρων για την
αποφυγή της διασποράς. Θα πρέπει να γίνεται καλό
πλύσιμο των χεριών και των λαχανικών που κατανα-
λώνονται ωμά καθώς επίσης να αποφεύγεται η επαφή
με άγνωστους σκύλους. Οι σκύλοι δε θα πρέπει να
διατρέφονται με ωμά ή ατελώς ψημένα σπλάχνα
ζώων και ακόμα θα πρέπει να γίνεται τακτικός κτηνια-
τρικός έλεγχος και αποπαρασιτισμός των σκύλων.5

Τέλος, απαραίτητη είναι η ενημέρωση στις ομάδες
υψηλού κινδύνου π.χ. παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι για
την ανάγκη καταστροφής-αποτέφρωσης των μολυ-
σμένων σφάγειων και τη διακοπή της αλυσίδας μό-
λυνσης των σκύλων.
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Summary

Echinococcosis in five hospitals of Athens during the period 2005-2012

George Tsioulos1, Maria Maisi2, Evdokia Vassalou3, Emmanuelle Maisi4, Marietta Kontarini5,
Emmanouil Papadogiannakis5

1radiology Department Venizeleio General Hospital of Heraklion
2Hematological Laboratory Venizeleio General Hospital of Heraklion
3Public and Communal Health Department - School of Public Health - University of West Athens
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Intoduction: Echinococcosis is an infection caused by the worms of the parasite Echinococcus.
In our days, four different types of Echinococcus are recognized, E. granulosus, E. multilocularis,
E. vogeli, and E. oligarthrus, while the first two are pathogenic in humans. E. granulosus domi-
nates in Greece, final host of which is dog and other wild canine.
Target: Report of Echinococcosis during the years 2005-2012 in five hospitals and comparison
between the study cases and the officially reported cases to former Greek disease control
and prevention center (new established National Public Health Organization-NPHO) at the
same time.
Method: We categorized the Echinococcus cases regarding the gender, nationality, age, loca-
tion of cysts, presence of antihelminthic antibodies and eosinophilia, increase of hepatic en-
zymes and bilirubin, and the appearance of relapse or not. Afterwards a numerical comparison
of our cases with the reported cases to KEELPNO from 2005 until 2012 was made.
Results: Almost half of the 58 cases reported were men and of Greek nationality. 27 cases
were < 60 years old while 25 were > 60 years old. The most common location was liver (52
cases) mainly with a single cyst. In 8/36 cases antihelminthic antibodies were detected and
eosinophilia was found in only 3/37 cases. Some correlation between echinococcosis and in-
crease of bilirubin and hepatic enzymes was noticed, while relapse was mentioned in 9/38
cases.
Conclusion: In Greece, echinococcosis is quite widespread and comparing our data with the
reported cases to KEELPNO, we come to the conclusion that it is an underreported disease.

Key words
echinococcosis, epidemiology, Greece, underreporting of diseases



123

ΤΟΜΟΣ 65 • ΤΕΥΧΟΣ 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2020

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚωΝ ΥΔΑΤΙΔωΣΗΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012

1. Greenwood D. Ιατρική μικροβιολογία Επιμ.μτφ Τσα-
κρής Α. Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2010, 800-801.

2. Siracusano A., Delunardo F., Teggi A., Ortona E.Host-
parasite relationship in cystic echinococcosis; an
evolving story. ClinDevImmunol 2012; 2012:639362. 

3. Αγγελή Β.Πρόσφατα επιδημιολογικά και επιζωοτιολο-
γικά δεδομένα της Εχινοκοκκίασης στην Ελλάδα και
τις άλλες παραμεσόγειες χώρες. Αθήνα 2005-2006.

4. Mandal S., Mandal MD. Human cystic echinococcosis;
epidemiologic, zoonotic, clinical, diagnostic and ther-
apeutic aspects.Asian Pac J Trop Med 2012;5:253-60.

5. ΠαπαδογιαννάκηςΕ. 2009, ΕΣΔΥ, Ζωοανθρωπονόσοι.
http://www.esdy.edu.gr/?page=tkd_zooznthroponosoi

6. Usharani A., Deepica G., Aruna S., Kulkarni S., Sai
Kamal Kumar G., Balamuralikrishna P.Case reports
of hydatid disease. J Epidemiol Glob Health 2013; 3;
63-6.

7. Κρητικός Ε. In vitro και in vivo μελέτη διαφόρων αν-
θελμινθικών ουσιών και η εφαρμογή αυτών στη χει-
ρουργική της υδατιδώσεως. Διδακτορική Διατριβή
ΕΚΠΑ, Αθήνα 1997.

8. Nagarajan K., Sekar D., Babu JV., Kamath A.Hydatid
cyst of the liver causing inferior vena caval obstruc-
tion. J Assoc Physicians India 2013; 61; 671-3.

9. Lal C., Huggins JT., Sahn SA. Parasitic diseases of the
pleura. Am J Med Sci 2013; 345; 385-9.

10. McManus DP., Gray DJ., Zhang W., Yang Y. Diagno-
sis, treatment and management of echinococcosis.
BMJ 2012; 344.

11. Santivanez S., Garcia HH. Pulmonary cystic echinococ-
cosis. Cur Opin Pulm Med 2010; 16; 257-61.

12. Barnes TS., Deplazes P., Gottstein B., Jenkins DJ.,
Mathis A., Siles-Lucas M., Torgerson PR. Challenges

for diagnosis and control of cystic hydatid disease.
Acta Trop 2012; 123; 1-7.

13. Akel R., Faraj W., Haydar A., Masri O., El-Majzab N.,
Khalife MJ., EloubeidiMA.Diagnosis of hydatidcyto-
biliary disease by intraductal ultrasound. Endosc Ul-
trasound 2013; 2; 225-7.

14. Chaya D., Parija SC., Performance of polymerase
chain reaction for the diagnosis of cystic echinococ-
cosis using serum, urine and cyst fluid samples.Trop
Parasitol 2014; 4; 43-6.

15. Kern P., Frosch P., Helbig M. Diagnosis of Echinococ-
cus multilocularis infection by reverse-transcription
polymerase chain reaction. Gastroenterology 1995;
109: 596-600.

16. Eser I., Karabag H., Gunay S., Seker A., Cevik M., Ali
Sak ZH., Yalcin F., Aydin MS. Surgical approach for
patients with unusually located hydatid cyst. Ann Ital
Chir 2014;85;50-5.

17. Pensel PE., Castro S., Allemandi D., Bruni SS., Palma
SD., Elissondo MC. Enhanced chemoprophylactic and
clinical efficacy of albendazole formulated as solid
dispersions in experimental cystic echinococcosis. Vet
Parasitol. 2014 Jun 16;203(1-2);80-6.

18. Grosso G., Gruttadauria S., Biondi A., Marventanos
S., Mistretta A. Worldwide epidemiology of liver hy-
datidosis including the Mediterranean area. World J
Gastroenterol 2012; 18; 1425-37.

19. Zhang W., McManus DD. Vaccination of dogs against
E.granulosus; a means to control hydatid disease? J
Infect Dis 2008; 24;419-24.

20. Kyriakidis A.Human echinococcosis/hydatidosis in
Greece: analysis of epidemiological data for the period
of 1989-1993. 1995: 7-9.

Βιβλιογραφία



Congresses - Digital Constructions
Μιχα λακοπούλου 29,   Αθήνα • Τ.  210 7213225 • w w w.ascentltd.gr

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α

Νεότερα δεδοµένα περί υπερλιπιδαιµιών:
από την εργαστηριακή προσέγγιση 

στη θεραπευτική αντιµετώπιση

Σάββατο, 28 Νοεµβρίου 2020
(11.00-14.00)

Συνδεθείτε µαζί µας: 
https://www.ascentltd.gr/broadcast/

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Π Α ΡΑ Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α

ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙ Π Ι Δ Ι ΟΛΟ ΓΙΑ Σ Κ ΑΙ
Α ΓΓΕ Ι Α Κ Ω Ν  Ν ΟΣ Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α

ΑΘ Η Ρ ΟΣ Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ



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 (Βακτη-
ριολογία, Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολογία),
αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις της Ιατρικής Βιο-
παθολογίας (Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμοδοσία,
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 του περιοδι-
κού της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας
(https://acta.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 αρ-
χείου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υποβαλλό-
μενο άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επι-
στολή-δήλωση 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 κά-
που αλλού. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται κάθε
σύγκρουση συμφερόντων όλων των συγγραφέων.
Κατά την παραλαβή, το άρθρο ελέγχεται για την
πληρότητα και στη συνέχεια αποστέλλεται απαν-
τητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο για αλ-
ληλογραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση

Δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες 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 κριτηρίων
ή νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του κυρίως
κειμένου να μην υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις και η βι-
βλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παραπομπές.

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
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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
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 κατευ-
θυνόμενη 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 ελέγχονται στην
συγκεκριμένη μελέτη, κ.λπ.). Η μη ύπαρξη σύγκρου-
σης συμφερόντων θα πρέπει επίσης να αναφέρεται.
Εδώ σημειώνεται ότι οι λεπτομέρειες της σύγκρου-
σης συμφερόντων δεν δημοσιεύονται μαζί με το
άρθρο, αλλά παραμένουν στην Συντακτική Επι-
τροπή υπό αυστηρή εχεμύθεια. Στο άρθρο δημο-
σιεύεται μια γενικόλογη φράση, π.χ. «Ο συγγραφέας
Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από την εταιρία Ψ.Ψ. για ερευνητι-
κούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε συνέδρια κ.λπ.». Απο-
τυχία της συμμόρφωσης με αυτή την οδηγία θα
οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για συμπλήρωση,
πριν την επιστημονική κρίση. Σε περίπτωση που εκ
των υστέρων αποκαλυφθεί σύγκρουση συμφερόν-
των που δεν δηλώθηκε, η συντακτική επιτροπή δια-
τηρεί το δικαίωμα να το αναφέρει σε επόμενο τεύ-
χος με την μορφή «Ο συγγραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με το άρ-
θρο 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):
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[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).

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
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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-
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 γράμματα,
στην συνέχεια το έτος, ο αριθμός τόμου (χωρίς τον
αριθμό τεύχους σε παρένθεση) και οι σελίδες (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 συγγραφείς είναι περισ-
σότεροι από έξι, αναγράφονται τα πρώτα έξι ονό-
ματα και ακολουθεί η λέξη “et al.” με πλάγια γράμ-
ματα, ή «και συν.» για ελληνικό άρθρο (π.χ. Garcia
HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pilcher JB, Diaz
JF et al. Discrepancies between cerebral computed

tomography and western blot in the diagnosis of
neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg 1994; 50:152-
157). Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγρα-
φέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο το επώνυμό
τους. Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επω-
νύμων τοποθετείται η λέξη “and” ή «και» (για ελλη-
νική δημοσίευση). Αν το άρθρο είναι ανυπόγραφο,
στη θέση των ονομάτων των συγγραφέων αναφέ-
ρεται “Anonymous” ή  «Ανώνυμος» (για ελληνική δη-
μοσίευση). Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά που δεν
έχουν σελιδοποίηση, ή όπου αυτό επίσης είναι εφι-
κτό, μετά την συντομογραφία του τίτλου του περιο-
δικού θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός DOI (Di-
gital Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is cefepime safe
for clinical use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob
Chemother 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 προηγού-
μενη οδηγία και μετά την συντομογραφία του
περιοδικού αναγράφεται “in press” ή «υπό δημοσί-
ευση». Εάν κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρί-
σης το άρθρο τελικά δημοσιευθεί, οι συγγραφείς
είναι υπεύθυνοι για την ανανέωση της αναφοράς με
τα στοιχεία του περιοδικού (τεύχος, σελίδες ή νού-
μερο 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-
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 αποτελούν 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 διάστημα (τρεις έως τέσσεριςεβδο-
μάδες) από την ημερομηνία υποβολής της. Όλη η
αλληλογραφία πραγματοποιείται μέσω της ηλε-
κτρονικής διεύθυνσης (email) του υπεύθυνου συγ-
γραφέα, γι’ αυτό τον λόγο ένας ενεργός λογαριασμός
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απολύτως απα-
ραίτητος. Σε περίπτωση που οι κριτές ζητήσουν
διορθώσεις ή προτείνουν αλλαγές, το τελικό διορ-
θωμένο κείμενο υποβάλλεται εκ νέου από τον υπεύ-
θυνο συγγραφέα, σε διάστημα τριών εβδομάδων
από την επιστροφή του για τροποποίηση και συνο-
δευόμενο 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 απο-
δοχή, η μελέτη αποστέλλεται στο τυπογραφείο. Οι
συγγραφείς, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να λά-
βουν τυπογραφικά δοκίμια για έλεγχο. Τα δοκίμια
πρέπει να επιστρέφονται στο Τυπογραφείο σε τρείς
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το πολύ ημέρες με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου. Εφόσον οι συγγραφείς επιθυμούν ανάτυπα,
θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή που θα δηλώ-
νουν τον αριθμό ανατύπων που επιθυμούν. Η σχετική
δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς.
Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κειμένου 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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General features – Scope of the Journal
The Journal of the Hellenic Society for Microbiology
(Journal of HMS) is the official Journal of the Hellenic
Society for Microbiology, aiming at the constant
education of Biopathologists, Clinical Microbiologists,
as well as of every scientist involved in Laboratory
and Clinical Medicine. The Journal of the Hellenic
Society for Microbiology is a quarterly peer-reviewed
journal, cited in Scopus® database.

Its main objective is the publication of studies in
Greek and/or English language, which are relevant
to all fields of Clinical Microbiology (Bacteriology,
Parasitology, Mycology, Virology) and to the other
subspecialties of Medical Biopathology (Laboratory
Haematology- Blood Donation, Medical Biochemistry
and Immunology). In addition, Journal of HMS is an
appropriate forum for the publication of information
related to the role of the laboratory in both the
management of infectious diseases and the eluci-
dation of the epidemiology of infections. Manuscripts
which present the results of original scientific inve-
stigations are encouraged. Finally, Journal of HMS
welcomes submission of manuscripts which describe
novel molecular methods for use in the diagnosis
or elucidation of infections. The Journal does not
charge page or article processing or any other fees
to the authors. All articles are available over the In-
ternet after publications as Open Access.

Access to the Journal
All members of the Hellenic Society for Microbiol-
ogy can access the journal through the HMS web-
site (https://acta.hms.org.gr/).

Submission procedure for publication
Submit your manuscript through our online system
www.hms.org.gr (Journal/Submission). Manuscripts
received by post, regardless of whether comple-

mented with an electronic file or not, will not be
taken into consideration. 

Submitted manuscripts must be accompanied
by a relevant personal statement of the author con-
firming that all authors involved have read the ma-
nuscript and agree with its submission, and that
neither the article nor a substantial part of it have
been published or submitted for publication else-
where. In addition, any conflict of interest among
all authors has to be mentioned. Upon its receipt,
the manuscript will be checked for its integrity; a
reply e-mail will then be sent to the author in ch-
arge of the correspondence.

Types of papers for publication
The following types of articles are published in the
journal:

Original articles: contain the results of prospec-
tive or retrospective laboratory, epidemiological or
clinical studies which are published for the first
time. The length of the text -excluding literature-
should not exceed 5,000 words, four to five tables
or figures and 35 bibliographical references.

Short communication: generally share the same
structure as research papers, but their length is
smaller and does not exceed 1,800 words, two ta-
bles or figures and 15 bibliographical references.
They relate to studies that do not justify the scope
of a full research paper. The Editorial Board reserves
the right to ask the authors to convert a research
paper into a short-form paper, upon a relevant pro-
posal by the respective referees, when they consi-
der that the topic does not justify the original
length. The authors may submit their work in the
form of short papers from the outset.

Case reports: include new or very rare cases of di-
seases, rare occurrences and the implementation of
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new diagnostics criteria or new therapeutic meth-
ods. The length of the text should not exceed 1,500
words two tables or figures and 15 bibliographical
references. 

Review articles: modern medical issues are ana-
lyzed, where the latest developments are presented
or the conclusions of series of research studies by
the authors are listed. Review articles are written by
one or more authors, according to their theme. The
main text should not exceed 10,000 words, inclu-
ding up to 100 references. 

Letters to the Editors: contain opinions or com-
ments on published studies, etc. Their length sh-
ould be no more than 500 words, including up to 5
references. 

Editorial articles: brief articles commenting on
or assessing contemporary issues, published upon
invitation by the Editorial Board. Their length sh-
ould not exceed 1,000 words and 10 references.

Defining the author of an article
The author of an article is defined as the person who
has assisted in designing and/ or carrying out a spe-
cific research presented in the article, according to
the guidelines of the International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html].
The journal considers all authors, irrespective of the
order of appearance, as equally bearing full respon-
sibility of an article, including its title and order of
appearance of other authors. Any individuals who
offered specific equipment or facilities, clinical or
reference strains, consumables or reagents, finan-
cial assistance through public or private financing,
or who completed questionnaires, do not meet the
criteria of an author and cannot be defined as such.
Moreover, individuals who commented, edited or
advised during the writing process of the article
cannot be included as authors. Rather, these indi-
viduals can be mentioned in the Acknowledgements
section. Working groups can be included as auth-

ors, provided that all group members fulfill the cri-
teria mentioned above. Finally, it is explicitly stated
that no individual can be included as an author ho-
noris causa, because of a position that he/she holds.
Any disputes that arise with regard to the inclusion
of an individual as an author or to the authors’ order
of appearance in an article, will automatically trig-
ger the suspension of the evaluation process until
these disputes are resolved, either by all authors or
by the competent bioethics and ethics committee
of the institution of origin of the article.

Acknowledgements
The inclusion of individuals in the Acknowledge-
ments section must have been approved by the for-
mer beforehand. In case of material which has been
published in any other manner and is subject to co-
pyright provisions, the way in which this material
and the permission to publish it were acquired has
to be indicated in detail. Any relevant funding, ei-
ther from public or private sources, must be expli-
citly stated.

Conflict of interest
All authors must state any conflict of interest in the
article, regarding the study under publication, ac-
cording to the guidelines of the International Com-
mittee of Medical Journal Editors (ICMJE): 
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html].
Any source of funding with direct or indirect impli-
cations of biased conclusions has to be mentioned,
along with any financial activity that could be asso-
ciated with the study (for instance –and not exclu-
sively– previous shareholding or participation in
Boards of Directors, financing of lectures by specific
companies whose products are examined in the
study, etc.). Nonexistence of conflicting interests sh-
ould also be mentioned. At this point, it should be
noted that all details regarding conflicting interests
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 re-
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ceived support from the company YY for research pur-
poses, 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 conflict 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).

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 results
will also be mentioned. According to the length of
the article, the Results and Discussion sections can
be merged into a single section (Results-Discus-
sion).

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 sy-
stem (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
the relevant printed text in order to ensure proper
referencing, either in printed or in electronic format
(.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 typographi-
cal 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 numbering of re-
ferences follows the sequence in which they appear
in the text, using Arabic numerals, in the form of su-
perscripts 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 western blot
in the diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop Med
Ηyg 1994; 50:152-157). When mentioning 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 surnames. 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 fol-
low the abbreviated title of the journal (e.g. Kalil AC.
Is cefepime safe for clinical use? A Bayesian viewpoint.
J Antimicrob Chemother 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),
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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-
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 corre-
spondence takes place via the e-mail of the author
in charge and therefore an active e-mail account is
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necessary. In case that the reviewers request cor-
rections or suggest modifications, the final amen-
ded version will be resubmitted by the author in
charge, within three weeks from its return and ac-
companied by a relevant letter stating all modifica-
tions made in the text point by point, as well as the
reasoned acceptance or rejection of the reviewers’
proposals. Following its final acceptance, the ma-
nuscript is sent for printing. If they wish, the authors
may receive printing proofs for checking. The pro-
ofs have to be resent to the printing office by e-mail
within three days at the most. If the authors wish to
receive reprints, they should send a letter stating
the number of desired copies. The relevant expense
is borne entirely by the authors. Extensive 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 Michalakopoulou 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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