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1. Οι πρώτες μνείες περί φλεβών και των παθήσεων τους
στην Αρχαιότητα
Κ. Λάϊος1, Β. Γεννηματά2, Γ. Τσουκαλάς1, Μ. Καραμάνου1,
Φ. Μαρινέλη1, Α.-Μ. Μιχαηλίδου1, Γ. Ανδρούτσος1

1Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Στην αρχαία ελληνική ιατρική γραμματεία πλούσιες είναι οι αναφορές για
τις φλέβες και τις παθήσεις τους, ειδικά τους κιρσούς. Το γεγονός αυτό
μας επιτρέπει να κατανοήσουμε ότι οι φλέβες ήταν όργανο που απασχό-
λησε ιδιαίτερα τους ιατρούς της αρχαιότητας και ότι οι κιρσοί αποτελούσαν
ένα μείζον καθημερινό πρόβλημα της εποχής. Ήδη στον αιγυπτιακό πάπυρο
του Ebers (περ. 1550 π.Χ.) διαπιστώνεται ότι οι κιρσοί θεωρούνταν οφιοει-
δείς διατάσεις των εσωτερικών οργάνων. Από τον ίδιο πάπυρο αντλείται η
πληροφορία ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν πιεστικούς επιδέ-
σμους για την αντιμετώπιση των κιρσών. Στον κύκλο των ιπποκρατικών ια-
τρών, από τον 5ο π.Χ. αι., οπότε επιχειρούνταν ανατομές σε ζώα εξαιτίας
της απροθυμίας ανατομών σε ανθρώπινα σώματα για λόγους φιλοσοφικούς
και θρησκευτικούς, επικράτησε η αντίληψη ότι οι αρτηρίες μεταφέρουν
αέρα, ενώ το ήπαρ και ο σπλήνας είναι γεμάτο με αίμα. Στην Ιπποκρατική
Συλλογή διατυπώνεται η θεωρία ότι η κυκλοφορία του αίματος αντιστοι-
χούσε σε ένα ποταμό εσωτερικά του σώματος και όταν αυτός ο ποταμός
ήταν ξηρός, τότε ο άνθρωπος πέθαινε. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των
κιρσών, υποδεικνύονταν ότι θα πρέπει να τρυπηθεί η κιρσώδης φλέβα σε
πολλά σημεία και να καλυφθεί με πιεστικό επίδεσμο. Ο Ηρόφιλος (330-260
π.Χ.) ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι οι αρτηρίες μεταφέρουν αίμα, αλλά
όχι αέρα και ότι η καρδιά ήταν το κέντρο της κυκλοφορίας, ρόλο που θα
αντιπαραβάλει στην αναπνοή. Επίσης, είναι εκείνος που θα διακρίνει τις
φλέβες από τις αρτηρίες, τονίζοντας ότι καθώς το αίμα κυλά στις αρτηρίες,
ακολουθεί ένα ρυθμικό παλμό. Ακόμη αυτός πρώτος θα εφαρμόσει τις με-
θόδους μέτρησης των σφυγμών. Την ίδια περίοδο ο Ερασίστρατος από την
Κέα (320-250 π.Χ.) θα διατυπώσει τις πρώτες παρατηρήσεις για τις φλεβικές
βαλβίδες ύστερα από ανατομές σε ανθρώπινα σώματα. Από το 2ο π.Χ. αι.,
οπότε οι Έλληνες ιατροί θα διδάξουν και θα ασκήσουν την ιατρική τους στη
Ρώμη, οι κιρσοί των φλεβών είναι ένα συχνό θέμα που θα τους απασχολή-
σει. Ο Κικέρωνας (106-43 π.Χ.) θα μείνει γνωστός στην εποχή του για τους
κιρσούς που έφερε στις φλέβες των ποδιών του, ώστε σε αυτό το πρόβλημα
να αποδίδεται το γεγονός ότι φορούσε μακρύς χιτώνες. Ο Πλούταρχος (45-
120 μ.Χ.), στο έργο του Βίοι Παράλληλοι, μας περιγράφει μία από τις πρώ-
τες χειρουργικές επεμβάσεις για τους κιρσούς, στην οποία υποβλήθηκε το
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105 ο Caius Marius, ο οποίος αρνήθηκε να τον ακουμπήσει κανείς με τα
χέρια κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ενώ παράλληλα απαγόρευσε στους
ιατρούς να χειρουργήσουν το άλλο πόδι του, λέγοντας ότι η θεραπεία ήταν
χειρότερη από την ασθένεια. Ο Aulus Cornelius Celsus (25π.Χ. - 50μ.Χ.) θα
αναφέρει ότι κάθε πάσχουσα φλέβα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται είτε με
καυτηριασμό, είτε με αιχμηρό εργαλείο. Ο Γαληνός (129-201 μ.Χ.) περιέ-
γραψε με ακρίβεια το φλεβικό και αρτηριακό δίκτυο με βάση τις ανατομές
που έκανε σε χοίρους και πιθήκους, αλλά ερμήνευσε λανθασμένα τη λει-
τουργία των οργάνων. Σύμφωνα με αυτόν, το αίμα δημιουργείται στο ήπαρ
από τις τροφές, κυκλοφορεί με τις φλέβες και πηγαίνει από τη μια πλευρά
στους πνεύμονες, για να αναμειχθεί με αέρα και από την άλλη περνά από
τη δεξιά κοιλία στην αριστερή, όπου χάνεται η θερμότητα και διαχέεται ξανά
στο σώμα. Στις άκρες του σώματος το αίμα καταναλώνεται και αναπαράγε-
ται με την εφίδρωση. Επίσης, θεωρούσε ο Γαληνός, ότι το ήπαρ ήταν το
κέντρο της αιματικής κυκλοφορίας και ότι οι αρτηριακοί παλμοί δεν προέρ-
χονταν παρά από μια απλή τονική δόνηση. Αυτή η περιγραφή του Γαληνού
θα υιοθετηθεί από την Εκκλησία που θα την προστατέψει με το φόβο της
ποινής του αφορισμού σε όποιον θα θελήσει να την αμφισβητήσει. Η αντι-
παράθεση με τον Γαληνό σήμαινε αντιπαράθεση με την ίδια την Εκκλησία,
γεγονός που εξηγεί σαφώς την επίδρασή της στον ιατρικό κόσμο μέχρι το
16ο αι. Ο Ορειβάσιος ο Περγαμηνός (325-395 μ.Χ.) θα μας παραθέσει ένα
πλήρες κείμενο για τη χειρουργική των κιρσών. Τον 7ο αι. μ. Χ, ο Παύλος ο
Αιγινήτης θα εφαρμόσει απολίνωση της σαφηνούς φλέβας. Ακόμη θα πρέ-
πει να αναφέρουμε ότι ο διασημότερος αραβοϊσπανός χειρουργός Khalaf
ibn Abbas Al-Zahrawi, γνωστός με το όνομα, Albucasis (936-1013) παρου-
σίασε πρωτότυπη μέθοδο εκτομής των κιρσών. Τέλος από το χώρο της αρ-
χαίας ελληνικής τέχνης θα παρατηρήσουμε ότι η γνωστότερη απεικόνιση
κιρσού βρίσκεται στο αναθηματικό ανάγλυφο του Λυσιμαχίδη στο Ιερό του
Αμύνου δυτικά της Ακρόπολης, χρονολογούμενο από β’ μισό του 4ου π.Χ.
αι. Σε αυτό απεικονίζεται ένας γενειοφόρος άνδρας να μεταφέρει ένα υπερ-
μέγεθες ομοίωμα αριστερού ποδιού στο οποίο διαγράφεται μια κιρσώδης
φλέβα. Αντίθετα, δεν θα πρέπει να αποδεχθούμε την άποψη ότι εικονίζεται
το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας στη σειρά των αγαλμάτων στον τύπο του
«Ψαρά του Βατικανού-Λούβρου», τα οποία είναι ρωμαϊκά αντίγραφα ελλη-
νιστικού προτύπου του 200-150 π.Χ. Στα 21 αυτά παραδείγματα εικονίζεται
μορφή γέρου ψαρά με διατεταμένες τις φλέβες του λαιμού. Η διάταση αυτή
δεν είναι απεικόνιση πάθησης, αλλά προσπάθειας του καλλιτέχνη να απο-
τυπώσει μια γερασμένη και ταλαιπωρημένη από τη σκληρή χειρωνακτική
εργασία μορφή ψαρά.
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2. Φλέβα: το αρχαιότερα γνωστό αγγειακό στοιχείο
της κυκλοφορίας του αίματος στην παγκόσμια ιστορία
της ιατρικής
Ε. Σταυρουλάκης (Διάλεξη)
Παιδοχειρουργός, Αθήνα

Το αρχαιότερα γνωστό δομικό στοιχείο αγγειακής φύσεως στην κυκλοφορία
του αίματος είναι η φλέβα. Ετυμολογείται εκ του ρήματος «φλέω», που ση-
μαίνει γεμίζω, ξεχειλίζω, κάνω να ρεύση και ειδικά από τη ρίζα «φλε» δια
προσθήκης του συμφώνου «ψ». Η φλέψ ή φλέβα ως εκ τούτου είναι αυτή
που πληρούται με κάτι, το οποίο ρέει εντός της (δηλαδή το αίμα = ο φλε-
γμός). Φλέβες είναι οι σωληνίσκοι που φέρουν μέσα τους «φλεγμόν φλογ-
μού», δηλαδή αίμα πυρώδους θερμότητας. Από την όμορη ρίζα «φλυ»
προέρχεται η λέξη φαλλός, ο οποίος καθ’ Ιπποκράτην (460-377 π.Χ.) διαμορ-
φώνεται από την «παχεία φλέβα». Οι πρωτόλειες αγγειολογικές αναφορές
των αρχαίων ιατρών και ανατόμων αναφέρονται στις φλέβες, τελούν όμως
υπό σύγχυση στο θέμα οργάνωσης του κυκλοφοριακού. Ο Ιπποκράτης διέ-
κρινε την κεντρομόλο πορεία των φλεβών, τη χαμηλή τους πίεση και τη μικρή
ταχύτητα ροής του αίματός τους. Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) τοποθετεί
κι αυτός το θεμέλιο ιστορικότητας του αίματος εντός των φλεβών. Εκατό
περίπου χρόνια μετά τον Ιπποκράτη, ο Ερασίστρατος (304-250 π.Χ.) ονομάζει
τη φλέβα «αγγείον αίματος», την αρτηρία «αγγείον πνεύματος» (οξυγόνο)
και θεωρεί ότι οι αλλεπάλληλες υποδιαιρέσεις τους καταλήγουν σε αρτηριο-
φλεβικές αναστομώσεις που επικοινωνούν μόνο σε παθολογική βάση και με
ροή εκ της φλέβας εις την αρτηρία. Έλειπε η τελεσίδικη ματιά του άγνωστου
μικροσκοπίου για να μπορέσει ο Ερασίστρατος να αποδείξει τη σωστή τρι-
χοειδική κυκλοφορία του αίματος. Τετρακόσια περίπου χρόνια αργότερα, ο
Γαληνός (129-201 μ.Χ.) θα προσθέσει σπουδαίες λεπτομέρειες στη διαφο-
ροποίηση των αγγείων σε επίπεδο δομής, περιεχομένου και λειτουργίας.
Χίλια τετρακόσια χρόνια μετά απ’ αυτόν, το 1603, ο καθηγητής χειρουργικής
και ανατομίας στην Πάδοβα, Fabricius d’Acuapendente (1537-1612), θα ανα-
καλύψει και θα περιγράψει τις φλεβικές βαλβίδες, των οποίων τη λειτουργία,
όπως και όλου του κυκλοφοριακού συστήματος θα ερμηνεύσει το 1628 ο
William Harvey (1578-1657), χωρίς ωστόσο να εννοήσει ποτέ, το θέμα της
αρτηριοφλεβικής μεταπήδησης. Αυτό συντελέστηκε το 1661 από τον Mar-
cello Malpighi (1628-1694), που με την ανακάλυψη του μικροσκοπίου, ατένισε
πρώτος τα τριχοειδή και τις αρτηριοφλεβικές τους αναστομώσεις, χίλια εν-
νιακόσια έντεκα χρόνια μετά το θάνατο του Ερασίστρατου, ο οποίος πρώτος
τις είχε εντοπίσει.
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3. Η καρδιά στην Ασσυρο-βαβυλωνιακή Ιατρική
Κ. Τσιρόζογλου, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Μ. Καραμάνου, Φ. Μαρινέλη,
Σ. Σαμαρά, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Ασσυρο-βαβυλωνιακός πολιτισμός που αναπτύχθηκε στη Μεσοποταμία κατά
τους αρχαίους χρόνους, έδειξε ιδιαίτερη έφεση στη μελέτη και διάδοση των
θετικών επιστημών και ειδικά στα μαθηματικά και την αστρονομία. Το ξεχωρι-
στό ενδιαφέρον για τα ουράνια σώματα προέκυπτε από τη βαθιά πίστη σε αυτό
τον πολιτισμό ότι πάνω σε αυτά αποτυπώνονταν η θέληση του θεού. Η θεουρ-
γική αυτή αντίληψη για τον κόσμο θα επηρεάσει και τις ιατρικές αντιλήψεις
αυτού του πολιτισμού. Ο κώδικας του Hammurabi (1728-1686 π.Χ.) αποτελεί
το αρχαιότερο κείμενο ιατρικής νομοθεσίας, θεμελιώνοντας κανόνες άσκησης
του ιατρικού επαγγέλματος με ποινές για όσους τους παραβαίνουν. Πέρα
όμως από αυτή την πρακτική οργάνωση της ιατρικής, η ίδια ως επιστήμη στην
ουσία είχε ένα μαγικό, αστρολογικό, ιερατικό και εμπειρικό χαρακτήρα. Οι
ασθένειες εκλαμβάνονταν ως τιμωρία από το θεό και θεωρούνταν αποτέλεσμα
προσβολής αυτού. Όταν ο ιατρός, που μέχρι σήμερα ονομάζεται «Azu», λάμ-
βανε ιστορικό για τη νόσο, εστίαζε τις ερωτήσεις του στο κατά πόσο ο ασθενής
παραβίασε ηθικούς κανόνες, δηλαδή αν έκλεψε, αν μοίχευσε, αν προσέβαλε
και παρομοίως. Οι ιατροί παρατηρούσαν τα ζωτικά σημεία, όπως μετρούσαν
τη θερμοκρασία, τους καρδιακούς παλμούς, εξέταζαν τα ούρα και μύριζαν τα
χνώτα των ασθενών. Όμως, κατέφευγαν σε μαντικές μεθόδους, όπως την οι-
ωνοσκοπία, τη λεκανομαντεία (ερμηνεία μορφών που σχηματίζονταν με την
ανάμιξη λίγου ελαίου με νερό), την πυρομαντεία (ερμηνεία των σχημάτων του
καπνού με την καύση αλεύρου) και την ονειρομαντεία. Η κυριότερη μέθοδος
όμως ιατρικής πρόγνωσης ήταν η μελέτη των άστρων και η ηπατοσκοπία.
Ύστερα από αυτά είναι εύκολο να καταλάβουμε, γιατί ο ιατρός ήταν ταυτό-
χρονα και μάγος και είχε υψηλή θέση στην κοινωνία, σε αντίθεση με το χει-
ρουργό που θεωρείτο κατώτερος. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο οι Βαβυλώνιοι
δεν είχαν ιατρούς, αλλά εξέθεταν στην αγορά τους ασθενείς και οι περαστικοί
εξέφραζαν την άποψή τους ανάλογα με την εμπειρία τους. Έχοντας υπόψη
αυτό το πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί κανείς να κατανοήσει γιατί η καρδιά δεν
είχε μεγάλη θέση στην αρχαία Ασσυρο-βαβυλωνιακή ιατρική, ενώ κεντρικό
ρόλο έπαιζε το ήπαρ. Το ήπαρ θεωρείτο η πηγή και η αποθήκη του αίματος,
ενώ ανατομικά ήταν γνωστό στους ιατρούς του πολισμού αυτού. Η καρδιά δεν
χρησιμοποιούνταν όπως το ήπαρ στη μαντική τέχνη, ενώ ως εσωτερικό όργανο
ασφαλισμένο μέσα στο θωρακικό τοίχωμα δεν έδινε την ευκαιρία για περαι-
τέρω εμπειρικές παρατηρήσεις παρά μόνο τη μέτρηση των σφυγμών. Η καρδιά
ως όργανο, χωρίς άμεση πρόσβαση από τον ιατρό, τέθηκε σε δεύτερη μοίρα.
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Επιπλέον, οι υποτυπώδεις γνώσεις των Ασσυρο-βαβυλωνίων επάνω στην ανα-
τομία, δεν επέτρεψαν την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της καρδιάς,
όπως συνέβη στο πέρασμα των αιώνων και στην κατάκτηση της ιατρικής γνώ-
σης.

4. Η παρά Ιπποκράτους αγγειολογία
Γ. Τσουκαλάς1,2, Σ. Γιάτσιου3, Μ. Καραμάνου1, Γ. Ανδρούτσος1,
Κ. Λάϊος1, Ι. Αρμένης1, Μ. Σγάντζος2,4.
1Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
2Ιστορία της Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας, Λάρισα
3Τμήμα Γενικής Ιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
4Εργαστήριο Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Οι γνώσεις του Ιπποκράτη (460-377 π. Χ.) για τα αγγεία δεν υπήρξαν ακριβείς,
σε σημείο που ορισμένοι μελετητές να υποστηρίζουν ότι τα συγχέει και δεν
διακρίνει τις αρτηρίες από τις φλέβες. Ο Ιπποκράτης, αν και θεωρεί ότι οι φλέ-
βες περιέχουν αίμα, ενώ οι αρτηρίες περιέχουν αέρα, εντούτοις τις κατατάσσει
στα εξαρτήματα του αναπνευστικού συστήματος. Γράφει συγκεκριμένα: «Η
πηγή των φλεβών είναι το ήπαρ, όπως των αρτηριών η καρδία, και ότι διά του
ήπατος και της καρδίας διασκορπίζεται σ’ όλο το σώμα το αίμα και το πνεύμα,
διά μέσου των οποίων οδεύει η θερμότητα». Στην Ιπποκρατική Συλλογή οι φλέ-
βες περιγράφονται κάπως ειδικότερα. Ο Ιπποκράτης γνωρίζει ότι οι φλέβες
διακλαδίζονται σε όλο το σώμα και αποσχιζόμενες σε μικρότερες χρησιμεύουν
για τη διοχέτευση του αίματος και τη θρέψη του σώματος. Λέει σχετικά: «Εκεί
υπάρχουν οι πηγές της ανθρώπινης φύσης, οι ποταμοί του σώματος που αρ-
δεύουν όλα τα μέρη του, που δίνουν τη ζωή στον άνθρωπο και όταν δε λει-
τουργούν καλά ο άνθρωπος πεθαίνει». Οι κυριότερες από τις φλέβες, οι
«αρχηγοί φλέβες», ονομάζονται από τον Ιπποκράτη «κοίλες φλέβες», από τις
οποίες η μία καλείται «αρτηρία», η δε άλλη «κοίλη φλεψ». Η σύγχυση στην ανα-
φορά των «σωληνοειδών αγγείων» υπήρξε μεγάλη, επειδή φλέβες καλούνταν
όχι μόνο τα φλεβικά και αρτηριακά αγγεία, αλλά και οι ουρητήρες, λόγω της
ομοιότητας που έχουν προς τις φλέβες. Με την ίδια έννοια οι φλέβες συγχέ-
ονται και με την τραχεία αρτηρία, «Αναφορικά με την πρωταρχική φλέβα, εκείνη
που εκτείνεται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, διά δε του διαφράγματος,
της σφαγής και του βρόγχου εμφύεται στην καρδία. απέναντι απ’ αυτήν (υπάρ-
χει) μια μεγάλη πολύστομη φλέβα. αυτή, έπειτα φτάνοντας στην είσοδο
(πύλες), σχηματίζει σύριγγα, που περνά απ’ τον πνεύμονα και λέγεται αρτηρία
(τραχεία αρτηρία)». Οι αρτηρίες, οι οποίες ειδικότερα ονομάζονταν «αορτάς»
συνγχέονταν με την τραχεία αρτηρία και τους βρόγχους, παρόλο που το όνομα
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των βρόγχων δεν ήταν άγνωστο στους αρχαίους. Μάλιστα, κατά την ανατομική
γλώσσα της εποχής, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ρούφου του Εφεσίου (1ος -
2ος αι.), ακόμη και τα νεύρα συγχέονταν με τις φλέβες, τις αρτηρίες, τους ου-
ρητήρες και τους βρόγχους. Ο Ιπποκράτης όχι μόνο γνώριζε την παρουσία του
«σφυγμού», αλλά και τον διέκρινε σε φυσιολογικό και παθολογικό. Για το
σφυγμό λίγο πριν το θάνατο αναφέρει: «Παλμοί ελαφρώς αισθητοί με την ψη-
λάφηση, αμυδροί, με διαλείψεις, και έπειτα από λίγο ο θάνατος». Υποστήριζε
δε ότι «Οι φλέβες πάλλονταν στους κροτάφους». Αν και σε γενικές γραμμές
το θέμα της αγγειολογίας μέσα στην Ιπποκρατική συλλογή δεν είναι άρτια ανε-
πτυγμένο και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει σύγχυση ανατομικών όρων, εν-
τούτοις δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη μεγαλύτερη ιατρική εγκυκλο -
παίδεια της εποχής. 

5. Οι πρώτες απόπειρες χειρουργικής αντιμετωπίσεως
των ανευρυσμάτων από τον Άντυλλο (1ος – 2ος αι.)
Α. Μυλωνάς1, Γ. Ανδρούτσος1, Μ. Καραμάνου1, Ε. Παπαδοπούλου2

1Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
2Φαρμακείο «Π. Δ. Μαρινόπουλος»

Ο Ελληνικής καταγωγής, ρωμαίος πολίτης, Άντυλλος, υπήρξε ιατρός, ανα-
τόμος, χειρουργός, οφθαλμίατρος και αθλίατρος. Θεωρείται ως βασικός εκ-
πρόσωπος της Πνευματικής Σχολής της Αλεξάνδρειας. Διακρίθηκε ιδιαίτερα
στη χειρουργική, μαζί με τους ιατρούς Αρχιγένη, Λεωνίδη και Ηλιόδωρο. Θε-
ωρείται ως ένας από τους πλέον επιφανείς και διάσημους χειρουργούς της
αρχαιότητας, οπαδός της διδασκαλίας του Αρχιγένη και του Αθηναίου.
Μέρος του συγγραφικού του έργου διασώθηκε σε αποσπασματική μορφή
και περιέχεται στα ιατρικά συγγράμματα μεταγενέστερων ιατρικών συγγρα-
φέων, ενώ αναφέρεται από τον Γαληνό (129-201), τον Ορειβάσιο τον Περ-
γαμηνό (325-403), τον Ιωάννη Στοβαίο (5ος αι.), τον Αέτιο τον Αμιδηνό
(502-575), τον Παύλο τον Αιγινήτη (625-690.), τον Ραζή (850-923.) και τον
Αβικέννα (980-1037). Ασχολήθηκε με την οφθαλμολογία (παρασκευή κολλυ-
ρίων για την αντιμετώπιση του αρχόμενου καταρράκτου, της χημώσεως και
των αποστημάτων). Εισήγαγε νέες μεθόδους στη χειρουργική με την εκτέ-
λεση επιτυχών εγχειρήσεων καταρράκτη, την καθιέρωση νέου τρόπου δια-
νοίξεως αποστημάτων, καθώς επίσης και θεραπείας σκολιών ή οστέϊνων
συριγγίων, τύλων και αποξέσεως ή εκτομής οστών. Προήγαγε τις μεθόδους
της φλεβοτομίας, της αρτηριοτομίας και της βρογχοτομίας, ενώ προέβη και
σε χειρουργική αντιμετώπιση κιρσωδών φλεβών στο κατιόν τμήμα. Θεωρεί-
ται ως ο πρώτος που προέβη σε θεραπεία του ανευρύσματος με διάνοιξη
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του σάκου αυτού, ενώ στον Άντυλλο πιστώνεται και η πλαστική χειρουργική
αποκατάσταση των κολοβωμάτων, καθώς επίσης και η πρώτη εφαρμογή της
τραχειοστομίας. Ασχολήθηκε με την αθλητική ιατρική, ενώ εισήγαγε και
νέους κανόνες στη διαιτητική και την υγιεινή. Στο φημισμένο ιατρικό του
σύγγραμμα Περί ανευρυσμάτων, χαρακτηριστικά αποσπάσματα του οποίου
διέσωσαν ο Ορειβάσιος ο Περγαμηνός και ο Παύλος ο Αιγινήτης, ο Άντυλλος
περιγράφει δύο είδη ανευρυσμάτων (1ο το οφειλόμενο σε διεύρυνση της αρ-
τηρίας σε κάποιο σημείο αυτής και 2ο το χαρακτηριζόμενο από ρήξη της αρ-
τηρίας και έξοδο του αίματος στον πέριξ αυτής ιστό), ενώ συνιστά αποφυγή
της χειρουργικής θεραπείας των ανευρυσμάτων που εντοπίζονται στη μα-
σχαλιαία, τη βουβωνική και την τραχηλική χώρα, λόγω του όγκου των αγ-
γείων, του αδυνάτου της εγχείρησης και του διεγχειρητικού κινδύνου κατά
τη διαδικασία απομόνωσης αυτών των αγγείων. Αντιθέτως, προτείνει τη χει-
ρουργική αντιμετώπιση των αρτηριακών ανευρυσμάτων που εντοπίζονται
στα άνω και κάτω άκρα, καθώς επίσης και την κεφαλή με την εφαρμογή συγ-
κεκριμένης εγχειρητικής διαδικασίας: α) Σε ανεύρυσμα από διάταση, διενέρ-
γεια ευθείας εκτομής επί του δέρματος κατά μήκος του αγγείου, ακολούθως
άρση των χειλέων της πληγής με αγκύλια, παρασκευή και διατομή των μεμ-
βρανών που διαχωρίζουν το δέρμα από τις αρτηρίες, απομάκρυνση με αγ-
κύλια της φλέβας από την αρτηρία, εισαγωγή κάτωθεν της αρτηρίας
κεφαλής καθετήρα και μίας βελόνης εφοδιασμένης με διπλό νήμα κατά τέ-
τοιο τρόπο, ώστε το νήμα να βρεθεί κάτω από την αρτηρία, αποκοπή των
νημάτων με ψαλίδα από κάτω κοντά στο άκρο της βελόνας, έτσι ώστε να
προκύπτουν δύο νήματα και τέσσερα άκρα και το ανεύρυσμα να βρεθεί με-
ταξύ δύο δεσμών. Ακολούθως, διάνοιξη του μέσου του οιδήματος με τη βοή-
θεια μικρής εντομής και εκκένωση χωρίς κίνδυνο αιμορραγίας. Στη συνέχεια,
συνένωση των δύο τμημάτων της αρτηρίας και εκτομή του διευρυνθέντος
τμήματος της αρτηρίας που βρίσκεται στο μέσον και β) Αν το ανεύρυσμα
προέρχεται από ρήξη μιας αρτηρίας, απομόνωση με τα δάκτυλα του μέρους
του οιδήματος όσο το δυνατόν περισσότερο μαζί με το δέρμα, διέλευση
κάτω από την απομονωθείσα μοίρα μίας βελόνας με διπλό ράμμα από λινό
ή από χορδή εντέρου και κλείσιμο του οιδήματος χωρίς αιμορραγία με τον
ίδιο τρόπο. Η διδασκαλία του Άντυλλου για τα αρτηριακά ανευρύσματα και
η χειρουργική θεραπευτική τους αντιμετώπιση απετέλεσαν τα πρώτα γραπτά
μνημεία της αγγειοχειρουργικής, η δε διάσωσή τους στα έργα των μεταγε-
νέστερων βυζαντινών ιατρών, που τα προήγαγαν περαιτέρω με τις δικές
τους παρατηρήσεις και χειρουργικές εφαρμογές, συνετέλεσε στην διατή-
ρηση αυτής της χειρουργικής γνώσης και την υιοθέτησή της από τους με-
γάλους χειρουργούς της Δύσης, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι παρέμεινε
αμετάβλητη μέχρι το 16ο αιώνα.
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6. Η «συγκοπή» κατά τον Αρεταίο τον Καππαδόκη (2ος αι.)
Ν. Παπαβραμίδου1, Μ. Καραμάνου2, Γ. Ανδρούτσος2,
Θ. Δημητρίου1

1Ιστορία της Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
2Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Η «συγκοπή» εμφανίζεται στην ιατρική βιβλιογραφία ήδη από τα χρόνια των
ιπποκρατικών ιατρών. Ο Αρεταίος ο Καππαδόκης αναφέρεται διεξοδικά στη
συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα και την περιγράφει ως εξεχόντως θανατη-
φόρα, καθώς καταστρέφει τη ζωτική δύναμη του ανθρώπου. Θεωρεί ότι πρό-
κειται για καθαρά καρδιακή πάθηση, αντικρούοντας προγενέστερους και
σύγχρονούς του συγγραφείς, οι οποίοι τη συσχετίζουν με τον οισοφάγο ή το
στόμαχο. Στα κείμενά του υπάρχει λεπτομερής περιγραφή της κλινικής εικό-
νας, της αιτιολογίας και της θεραπείας της «συγκοπής», η οποία σε πολλά ομοι-
άζει με σύγχρονες καρδιακές νόσους.

7. Γιατί ο Γαληνός δεν τεκμηρίωσε την κυκλοφορία
του αίματος;
Δ. Καραμπερόπουλος (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Γαληνός (129-201) σε έργα του κάνει αναφορά στην ανατομία και τη λει-
τουργία της καρδιάς και των βαλβίδων της, όπως και στις αρτηρίες και φλέβες,
χωρίς ωστόσο να φτάσει να διατυπώσει την κυκλοφορία του αίματος. Για το
σκοπό αυτό, μελετήθηκαν τα έργα του Γαληνού, Περί ανατομικών εγχειρήσεων,
βιβλίο έβδομο, Περί χρείας των εν ανθρώπου σώματι μορίων», βιβλίο έκτο, και
Περί των καθ’ Ιπποκράτη και Πλάτωνα δογμάτων, βιβλίο έκτο. Διαπιστώθηκε ότι
ο Γαληνός είχε κάνει πολλές παρατηρήσεις για την ανατομία και λειτουργία
της καρδιάς και των αγγείων. Παρατήρησε ότι δίπλα στην αρτηρία υπάρχει μια
αντίστοιχη φλέβα, στοιχείο το οποίο όμως το προσπερνά χωρίς να το διερευνά.
Ακόμη, πολλές φορές είχε χειρουργικά περιποιηθεί τραύματα και περιγράψει
τους τρόπους θεραπείας των αιμορραγιών τόσο των αρτηριών όσο και των
φλεβών, συνιστώντας να γίνεται η περίδεσή τους. Και ενώ είχε διαπιστώσει και
πειραματικά με την περίδεση των αρτηριών την κατεύθυνση του αίματος από
την καρδιά στην αορτή και στη συνέχεια σε όλο το σώμα, δεν εφάρμοσε όμως
την ίδια τακτική με την περίδεση των φλεβών, ώστε να διαπιστώσει την κατεύ-
θυνση του αίματος από την περιφέρεια προς την καρδιά. Ο Γαληνός επέμενε
στην άποψή του ότι οι φλέβες ξεκινούν από το ήπαρ και στη συνέχεια διανέ-
μονται σε όλο το σώμα, μεταφέροντας το αίμα. Η εμμονή του αυτή αποτυπώ-
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νεται ιδιαίτερα σε κείμενο του, στο οποίο παρέθεσε τέσσερα επιχειρήματα ως
«αποδείξεις» για να υποστηρίξει την άποψή του ότι οι φλέβες έχουν αρχή το
ήπαρ και όχι την καρδιά. Παρά το γεγονός ότι ο Γαληνός βρίσκονταν ένα βήμα
κοντά στη σύλληψη της κυκλοφορίας του αίματος, όμως η άποψή του ότι οι
φλέβες δεν έχουν ως αρχή την καρδιά, τον έκανε να μη δώσει την ανάλογη
σημασία στη ροή του αίματος των φλεβών προς την καρδιά. Αυτό τον εμπόδισε
να συλλάβει την κυκλική κίνηση του αίματος, την κυκλοφορία του αίματος, που
αιώνες αργότερα, το 1628, έγινε αντιληπτή από τον William Harvey (1578-1657),
ο οποίος μάλιστα υπογράμμιζε ότι στηρίχθηκε στις έρευνες του Γαληνού. Χα-
ρακτηριστικά, ο Harvey σημείωνε στο Ημερολόγιό του: «Θέλω να πιστεύω
μέχρι την ημέρα του θανάτου μου ότι η εργασία μου συνεχίζει εκείνη του Αρι-
στοτέλη και Γαληνού». Μάλιστα στη σημαντική εργασία του για την κυκλοφορία
του αίματος, αποκάλεσε τον Γαληνό, «μεγάλο άνδρα» και «πατέρα όλων των
ιατρών».

8. Ο Καισάριος περί καρδιαγγειακού συστήματος 
Α. Πάσχος 
Δρ. Ιατρικής Σχολής, Μέτσοβον

Ο Καισάριος (330-369 μ.Χ.), Έλληνας γηγενής Ναζιανζός Καππαδοκίας ια-
τρός, ιατρικής Αλεξάνδρειας, κρίνεται διά τας ιατρικάς και φιλοσοφικάς γνώ-
σεις από το σύγγραμμά του Διάλογοι Τέσσαροι υπό μορφή «πεύσεων
(ερωτήσεων) και αποκρίσεων». Θεωρεί τον άνθρωπο θαυματουργικό πλάσμα,
Του δημιουργού παντός σύμπαντος Τριαδικού Θεού, Τριών Υποστάσεων, Πα-
τρός, Υιού, Αγίου Πνεύματος, με οστά, χόνδρους, αρτηρίας, φλέβας, νεύρα,
συνδέσμους, αδένας, αισθητήρια και πλείστα όργανα και μόρια «διϊστάμενα
προς αλλήλους και επ’ αλλήλων^ μία δε της τροφής ιδέα πάντα καταλλήλως»
τη εαυτών τρέφεται φύσει… προς το απλώς ζην ημάς, εισίν εγκέφαλος, καρ-
δία, πνεύμων, ήπαρ, γαστήρ». Θεωρεί «την καρδίαν βραχύ παρεμφερές αδιάρ-
θρωτον όργανον» και διά τη φυσιολογία αυτής παρατηρεί: «άφ’ ης αυλοειδώς
πόροι πολυειδώς, έτεροι εις έτερον διαφυόμενοι όλω τω σώματι το θερμόν
και το πορώδες διαχέουσι πνεύμα». Και προφανώς εννοεί την φυσιολογία της
κυκλοφορίας με κύριο όργανο την καρδιά, την οποίαν αποκαλεί «το κυριώτα-
τον αναγκαίον ημών της ζωής.» Και τονίζει: «η καρδία ενειλημμένη αεικίνητος
έλκει προς εαυτήν εκ του παρακειμένου πνεύματος πληρουμένη τη διαστολή
ταις κοιλότηταις και το πορώδες αυτής επορίζουσα ταις ενεχομέναις^ αεικι-
νήτως εκπνεί, το μεν έξωθεν διαστελλομένη εις τας οικείας κοιλότητας έλκει,
το δε παρ’ εαυτής, διά της συμπτύξεως ταις αρτηρίαις εκκρίνειν» και παρα-
στατικά συνεχίζει: «ώσπερ δε εν χονευτηρίω διά της φυσικής θερμότητας σύν-
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τηξιν τινά, και πέψιν της ύλης ποιουμένη, αιονεί εκ χοάνης τινός προς τους
εφεξής πόρους μετεχεί». Παραστατικότατα περιγράφει τη φυσιολογία του αγ-
γειακού συστήματος και της κυκλοφορίας του αίματος. «…επαλείφων και αυ-
λοειδώς διήκων τον εγκέφαλον, πνεύμονα, ήπαρ, έντερο, μυελόν, οστέων …
τη συνεχή κινήσει της καρδίας αρμονικής συναλληλίας του σώματος μερών
του αίματος οχετοί (αρτηρίαι, φλέβες), αρμονικώς τροφοδοτεί πάντα τα μέρη
του σώματος». Όντως είναι θαυμαστή ιατρικώς η περιγραφή του καρδιαγγει-
ακού συστήματος υπό του ιατροφιλοσόφου Καισαρίου, του πρώτου μεταξύ
των πρώτων ιατρών της Ελλήνων Βυζαντίου Αυτοκρατορίας του 4ου μ.Χ. αι-
ώνος και μάλιστα καταγράφει και την κυκλοφορία του αίματος μέσω των «δι-
αύλων» (αρτηριών-φλεβών).

9. Γρηγορίου Νύσσης περί καρδίας αγγείων 
Α. Πάσχος
Δρ. Ιατρικής Σχολής, Μέτσοβον

Ο Γρηγόριος, Ελληνορθόδοξος γηγενής Επίσκοπος Νύσσης και ιατρός ιατρικής
Αλεξάνδρειας εις το έργο του Περί κατασκευής ανθρώπου αναφέρεται εις την
ανατομία, φυσιολογία και εστιάζεται εις το αίμα, το οποίον η καρδιά διοχετεύει
μέσω της πληθώρας πολυσχιδών αγγείων (αρτηριών) προς την περιφέρεια (αι-
σθητήρια, σπλάχνα, εγκέφαλο, πνεύμονες, έντερο σάρκα κ.ά.). Αυτή η κυκλοφο-
ρία, τονίζει ότι είναι αμφίδρομος καρδία-περιφέρεια άνευ ουδεμίας συγχύ σεως
εκφοράς (εξόδου) επαναφοράς (εισόδου εις την καρδίαν) και τανάπαλιν και επι-
τελείται εφ’ όρου ζωής προς αδιατάρακτον λειτουργίαν του σώματος του ανθρώ-
που και τροφοδότησιν του συνόλου οργανισμού διά θρεπτικών δυνάμεων κατ’
αναλογίαν αναγκών των διαφόρων μερών του σώματος. Πάσα διαταραχή ή βλάβη
καρδίας ή αγγείων ή μερών, αλλά και διάφορα πάθη, ως η μέθη, η λύπη προκαλεί
ταραχήν (διαταραχήν) και αναστάτωσιν, τόσον εις την καρδίαν, τα αγγεία, όσον
και εις τα μέρη περιφερείας. Κατά τον ύπνον καρδία, αγγεία, περιφέρεια ανα-
παύονται, χαλαρώνουν, αφού μειούνται η λειτουργία καρδίας, αγγείων, συνόλου
οργάνων του σώματος. Το ευ ζην, τονίζει ο Γρηγόριος Νύσσης, είναι η συνολική,
φυσική, φυσιολογική λειτουργία καρδίας, αγγείων, μερών περιφερείας, άρα η
ζωή και η υγεία δεν υφίσταται μονομερώς, αλλά ως σύστημα, σοφίας του Ενός
Αληθούς Θεού, του Τριαδικού, αμφιδρομίας καρδίας, αγγείων, μερών περιφε-
ρείας, και παρατηρεί «ο ιατρός έχων γνώσιν της κατασκευής και λειτουργίας του
σώματος του ανθρώπου δύναται να προλαμβάνη και θεραπεύη κάθε διαταραχήν
και βλάβην». Αναφέρει θεραπεία φρενίρους μετά από ιατρικήν αγωγή βελτιώσεως
της κυκλοφορίας του αίματος εγκεφαλικών αγγείων. Αι ιατρικαί γνώσεις του Γρη-
γορίου Νύσσης περί καρδίας αγγείων κυκλοφορίας αίματος του 4ου μ.Χ. αιώνος
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προκαλούν, τηρουμένων των αναλογιών, εις τον ιατρό των ημερών θαυμασμό και
εντύπωση.

10. Φλεβοτομία: ιδιαιτερότητες και εφαρμογές της, από την
εποχή του Ασκληπιού μέχρι το πέρας της Βυζαντινής
περιόδου
Κ. Γκρίτζαλης, Μ. Καραμάνου, Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Σ. Σαμαρά,
Φ. Μαρινέλη, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το ανθρώπινο είδος από τη στιγμή που εμφανί-
στηκε στη Γη ήλθε αντιμέτωπο με πολλά προβλήματα της υγείας του. Αρωγός
στις θέσεις αυτές καθίσταται η παλαιοανθρωπολογία, η παλαιοντολογία, και
εν γένει τα αναρίθμητα αρχαιολογικά ευρήματα και γραφές, τα οποία μας
επιτρέπουν να βεβαιωθούμε για την ύπαρξη διαφόρων ασθενειών, οι οποίες
είχαν πλήξει τους ανθρώπους στο παρελθόν, αλλά και των κατάλληλων ια-
ματικών μεθόδων. Ενδεικτικό παράδειγμα Ο συγγραφέας της Naturalis Histo-
ria, Πλίνιος (1ος αι. μ. Χ.), υποστηρίζει ότι ο ιπποπόταμος πρώτος επινόησε
την αφαίμαξη με το σκοπό ανοίγοντας τις φλέβες του τριβόμενος πάνω σε
μυτερά βράχια, να αιμορραγήσει για να ανακουφιστεί από την πληθώρα αί-
ματος. Η αφαίμαξη λοιπόν ως ιατρικό βοήθημα εμφανίζεται ως βοήθημα
εκτός από την εν λόγω περίπτωση και στον άνθρωπο και σε ευρεία μάλιστα
κλίμακα. Πλέον όμως της πρακτικής χρησιμότητας αυτής μεθόδου στην πο-
ρεία της ανθρωπότητας, είχαν αναπτυχθεί και αρκετές άλλες, όπου ένας
αριθμός εξ αυτών είναι εν χρήσει ακόμη και σήμερα. Έτσι, πλέον των πολυά-
ριθμων ιαματικών μεθόδων, όπως οι εγκοιμήσεις, τα αγιάσματα, τα περίαπτα,
τα αναθήματα, οι επωδές, οι εξορκισμοί, η υδροθεραπεία, η γυμναστική, τα
εκδόρια ή βεζικάντια (βεζικατόρια), τα θερμά εδρόλουτρα, η θεραπεία για
εντερικά προβλήματα, η διατροφή (αναλόγως της ποιότητας-ποσότητας-χρό-
νου), οι βεντούζες, οι περιτυλίξεις με: προβιές, δερμάτινους ασκούς, νεο-
σφαγμένα ζώα, τα καταπλάσματα, οι αφαιμάξεις και μάλιστα δια της
φλεβοτομικής μεθόδου αποτελούν τα διάφορα εργαλεία τόσο στην αρχαία
ελληνική ιατρική, όσο και σε μεταγενέστερες εποχές ή άλλες κοινωνικές ομά-
δες. Ειδικά η φλεβοτομία, της οποίας τα πρώτα δεδομένα αφαίμαξης δια της
μεθόδου αυτής, αναφέρονται από τον ιατρό Ποδαλείριο, υιό του Ασκληπιού.
Επίσης, εντοπίζονται στα ιπποκρατικά έργα.. Στους χριστιανικούς χρόνους
(2ος αι. μ. Χ.), ο Γαληνός (129-201) ασχολείται εκτεταμένα με το θέμα αυτό,
ενώ στη φλεβοτομία προσθέτει και ιαματικές αγωγές σχετιζόμενες με τη δια-
τροφή και επισημαίνοντας επίσης, ότι αυτή θεωρείται «μέγιστο ίαμα». Ειδικώς



όμως με την αφαίμαξη δια της φλεβοτομίας αλλά και του συνδυασμού της
φαρμακευτικής αγωγής, συνιστά ως κατάλληλη εποχή για εφαρμογή τους
την άνοιξη. Επίσης, την αφαίμαξη την συνιστά να εκτελείται σε σχέση με διά-
φορους παράγοντες, όπως το πλήθος των ωμών χυμών, της παιδικής ηλικίας,
της ώρας, ή της χώρας. Ειδικώς, η εποχή εκτέλεσης της αφαίμαξης, είναι
προφανές ότι αποτελεί σπουδαίο παράγοντα, διότι και ο Ρούφος ο Εφέσιος
(1ος αι. μ. Χ.) διδάσκει ότι «...καί ταίς φλεβοτομίαις συνεχέστερον χρηστέον,
μάλιστα δέ τού έαρος..., όπου το δικαιολογεί με τον ισχυρισμό του ότι κατά
την εποχή αυτή το αίμα και...πνευματοδέστερον και πλείστον... είναι».
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως επί παραδείγματι κατά τον Σωρανό
τον Εφέσιο (1ος -2ος αι.), εντοπίζονται καταστάσεις στις οποίες η φλεβοτομία
θεωρείται επισφαλής... «η γούν φλεβοτομία λύουσα τήν στέγνωσιν ού τηρεί
τήν υγείαν..., καθώς και...εί μέν γάρ φλεβοτομήσαιμεν, συντόμως απολέσομεν
τήν γυναίκα μετά φλεβοτομίαν καί αιμορραγίαν..., οπότε, προτείνει αντ’
αυτής...Μαγνήτιν λίθον, Άσσιον και λαγού πυτίαν..». Η φλεβοτομική μέθοδος
κατά τον Ορειβάσιο (320-403) χαρακτηρίζεται ως πρώτον βοήθημα, ενώ κατά
των συνεχών πυρετών την συνιστά...άχρι λιποθυμίας... Επισημαίνει δε, ότι εν-
δείκνυται και κατά της παράλυσης,... «η μεν ουν από διαιρέσεως νεύρου γι-
νομένη πάρεσις ανίατος υπάρχει, η δ’ από δυσκρασίας αποτελουμένη άριστα
βοηθείται υπό φλεβοτομίας...», υπό την προϋπόθεση όμως ότι, «..εί γε επι-
τρέπει ηλικία, έξις, ώρα, έθος καί τά λοιπά. σύμμετρος δ’ έστω η αφαίρεσις,...
ώστε να μην...επιταθή το σύμπτωμα...». Κατ’ αυτόν, είναι εμφανές ότι η φλε-
βοτομία γίνεται υπό προϋποθέσεις, ενώ αναφέρεται εκτενώς και δια λεπτο-
μερών ανατομικών περιγραφών στις θέσεις περί αρτηριοτομίας εκ των
συγγραμμάτων του Γαληνού και Αντύλλου. Ο Αέτιος ο Αμιδηνός (502-575),
επίσης θεωρεί τη φλεβοτομία ως άριστο βοήθημα και προτείνει οι τομές για
την αφαίρεση του αίματος να γίνονται στις φλέβες του αγκώνα ή στην πε-
ριοχή των αστραγάλων. Κατ’ αυτόν δε, το μέγεθος του νοσήματος ως και η
ρώμη δυνάμεως είναι οι πρώτοι σκοποί της φλεβοτομίας. Θεωρεί κατάλληλα
προς φλεβοτομία ορισμένα σώματα τα οποία διέπονται από ορισμένες φαι-
νοτυπικές ιδιότητες. Συνιστά την αποφυγή της στη παιδική και γεροντική ηλι-
κία, κλπ., ενώ και αυτός συνιστά την εφαρμογή της οιανδήποτε ημερήσια και
νυκτερινή ώρα. Παραθέτει επίσης και σχετικά σχόλια εκ της αρτηροτομίας
του Γαληνού, ενώ συνιστά την αποφυγή της αφαίμαξης την περίοδο ψύχους
ή όταν η φύση του ανθρώπου είναι ψυχρότερη της κανονικής. Ακολούθως
μετά των ιατρών αυτών, και ο Παλλάδιος συντάσσεται γενικώς και αποδέχεται
την εφαρμογή της, ενώ εγκωμιάζει τη σημασία της ειδικά για τη δύσπνοια.
Είναι λοιπόν ευρέως αποδεκτό ότι οι εποχές έχουν άμεσο σχέση με την φύση
του ανθρώπου. Έτσι, η άκαιρη εφαρμογή της φλεβοτομίας κατά τον Αλέξαν-
δρο Τραλλιανό (526-625) θεωρείται επικίνδυνος, ενώ τονίζει τη σημασία της
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εφαρμογής της κατά την άνοιξη, όχι μόνο για ιαματικούς σκοπούς, αλλά και
για λόγους προφυλακής. Το προηγούμενο περί της εποχής διαπιστώνεται ότι
ευρίσκει σύμφωνο και τον Στέφανο, ο οποίος υποστηρίζει ότι για την αφαί-
μαξη η καταλληλότερη εποχή είναι η άνοιξη. Επί του προκειμένου λοιπόν, ο
Παύλος ο Αιγινήτης (625-690) ισχυρίζεται ότι «... καί πρό παντων μέντοι φλε-
βοτομία χρηστέον», ενώ υποδεικνύει ότι ο πλεονάζων αιματικός χυμός αφαι-
ρείται με τη φλεβοτομία. Επικαλείται επίσης τον Γαληνό για ένα περιστατικό
κατά το οποίο ένας αμπελουργός δαγκωθείς από οχιά απέκοψε το δάκτυλο
του και διέφυγε τον κίνδυνο. Εις περίπτωση όμως όπου «το δηλητήριο...ανα-
δοθήναι κατά τό σώμα...», τότε η φλεβοτομία «...χρηστέον αυτίκα καί μάλιστα
πληθωρικού τού δηχθέντος σοι φαινομένου...». Ομοίως ο Παύλος Νικαίας την
συνιστά ευρέως. Πρέπει δε να αναφερθεί ότι προτείνει και ένα παρεμφερές
είδος φλεβοτομικής μεθόδου, ήτοι αυτό των «.διά βιαίων αμυχών ίασις...». Ο
γνωστός Ιωάννης Ακτουάριος επικαλείται και αυτός την εφαρμογή της, ενώ
ένας άλλος ιατρός της αυτής περιόδου και συγκεκριμένα ο Δημήτριος Πε-
παγωμένος, την αποδέχεται μεν, αλλά εκ παραλλήλου επισημαίνει ότι για ορι-
σμένες περιπτώσεις, «...φθαρέντος δ’ εις το καθόλου του αίματος και
ρευματισμού φανερού γενομένου, βλάπτουσι μάλλον αι φλεβοτομίαι...». Έτσι,
σύμφωνα και με αποσπάσματα των Anonymi Medici, ο Γαληνός αναφέρει ότι
η φλεβοτομία και η κάθαρση καταπολεμούν πάσα νόσο τόσον έξωθεν όσον
και έσωθεν. Ενδεικτικό δε του προηγουμένου, αφορά μία γυναίκα έχουσα
πάθος καρκίνου στο στήθος, η οποία θεραπεύτηκε μετά την φλεβοτομία και
κάθαρση όταν την εφάρμοσε δύο φορές την Άνοιξη Διαπιστώνεται λοιπόν ότι
η αφαίμαξη δια της φλεβοτομίας είναι παραδεκτή σε μεγάλη κλίμακα στην
αρχαία ιατρική κοινότητα, δεδομένου ότι αποτελεί όχι μόνον θεραπευτικό
μέσο, αλλά και μέσο προφύλαξης. Βεβαίως, η εφαρμογή της σχετίζεται με
αρκετές γνώσεις φυσιοπαθολογίας και ανατομίας, καθώς και της σχέσης αν-
θρώπου και περιβάλλοντος χώρου. Ωστόσο, δεν λαμβάνει βεβαίως το χαρα-
κτήρα πανάκειας, αλλά δίνει λύσεις αναλόγως των περιστάσεων, συνθηκών
και της ιδιοσυγκρασίας του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να υπηρετεί την υγεία.

11. Η χειρουργική των αγγείων στο Βυζάντιο
Α. Μυλωνάς1, Γ. Ανδρούτσος1, Μ. Καραμάνου1, Ε. Παπαδοπούλου2

(Διάλεξη)
1Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
2Φαρμακείο «Π. Δ. Μαρινόπουλος» 

Η αγγειοχειρουργική υπήρξε γνωστικό αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκαν
διάφοροι επιφανείς ιατροί του Βυζαντίου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον
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τους κυρίως στη χειρουργική αντιμετώπιση τόσο της φλεβίτιδας και των κιρ-
σών ιδίως των κάτω άκρων, όσο και των αρτηριακών ανευρυσμάτων. Η εγχει-
ρητική προσέγγιση και οι βασικές αρχές της χειρουργικής των φλεβών εν
γένει και των κιρσών ειδικότερα απασχόλησαν τους βυζαντινούς ιατρούς από
πολύ ενωρίς, όπως προκύπτει από τη λεπτομερή περιγραφή των σχετικών τε-
χνικών από το διαπρεπή ιατρό Ορειβάσιο τον Περγαμηνό (325-405), αλλά και
από τον κορυφαίο βυζαντινό χειρουργό Παύλο τον Αιγινήτη (625-690). Βε-
βαίως οι βυζαντινοί ιατροί πέρα από την δική τους χειρουργική δεινότητα και
επισταμένη παρατήρηση, στηρίχθηκαν στην προηγηθείσα σωρευμένη ιατρική
γνώση των χειρουργών της ελληνιστικής περιόδου (Λεωνίδης, Ηλιόδωρος, Αρ-
χιγένης), οι οποίοι προερχόμενοι από τη φημισμένη Πνευματική Σχολή της
Αλεξάνδρειας υπήρξαν οι πρώτοι που αποτόλμησαν την αφαίρεση των κιρσών.
Οι πλέον συνήθεις θέσεις εντόπισης των κιρσών, σύμφωνα με τους βυζαντι-
νούς ιατρούς, είναι τα κάτω άκρα (πιθανώς η σαφηνής φλέβα), το επιγάστριο
και υπογάστριο (προφανώς η κεφαλή μέδουσας-επίφλεβο κοιλίας) και η κρο-
ταφική χώρα. Ο Ορειβάσιος ο Περγαμηνός, στο φημισμένο ιατρικό του σύγ-
γραμμα Ιατρικαί Συναγωγαί προς Ιουλιανόν (Βιβλία 72), στο Βιβλίο 45
αφιερώνει τρία κεφάλαια (18-20) στο θέμα των κιρσών, ασχολούμενος με τη
χειρουργική των κιρσών των κάτω άκρων [προετοιμασία του ασθενούς, τε-
χνική της εξαγωγής με έλξη προς τα επάνω, κιρσοτομία (αφαίρεση των κιρ-
σών), αντιμετώπιση χειρουργικών δυσχερειών, τεχνική της ευθυοτομίας,
τεχνική της διατομής και αφαίρεσης κατά τμήματα, μετεγχειρητική θεραπεία],
της κεφαλής, της κοιλίας και του οσχέου (κιρσοκήλη). Ο Παύλος ο Αιγινήτης
στο μεγαλόπνοο σύγγραμμά του Επιτομής Ιατρικής βιβλία επτά αφιερώνει ένα
ολόκληρο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση των κιρσών με τίτλο Περί κιρσοτομίας,
όπου συμφωνεί με τον Ορειβάσιο τον Περγαμηνό σχετικά με την εντόπιση και
το σχηματισμό των κιρσών, ενώ σε ένα άλλο κεφάλαιο με τίτλο Περί κιρσοκή-
λης και πνευματοκήλης, περιγράφει μία χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης
ανάλογη με εκείνη του Ορειβάσιου του Περγαμηνού. Η κιρσοτομία αναφέρε-
ται και σε μεταγενέστερα βυζαντινά ιατρικά κείμενα, συνιστάται δε και από
τον Λέοντα τον Ιατροσοφιστή (9ος αι) για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης.
Οι εγχειρητικές τεχνικές της χειρουργικής των φλεβών των βυζαντινών ιατρών
μεταφέρθηκαν στη δυτική χειρουργική του Μεσαίωνα, επηρεάζοντας και εμ-
πνέοντας ακόμη και σύγχρονους ευρωπαίους χειρουργούς. Δεν είναι γνωστό
εάν ο Stanley Rivlin, ο οποίος θεωρείται ως ο πρώτος που περιέγραψε, το
1975, την «τεχνική των αγκίστρων φλεβών», μία μέθοδο που έλκει την κατα-
γωγή της από την Βυζαντινή περίοδο, ήταν γνώστης των βυζαντινών τεχνικών.
Ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί εκείνο του Friedrich Trendelen-
burg (1844-1924), ο οποίος “χειρουργούσε εφαρμόζοντας υψηλά ράμματα
στην σαφηνή φλέβα, την οποία διέταμε, δικαιώνοντας έτσι την περιγραφείσα

Αγγειολεμφικό Σύστημα: 3.000 χρόνια μελέτης και θεραπείας του

10ç ÐáíåëëÞíéá Ηìåñßäá Éóôïñßáò ôçò ÉáôñéêÞò30



από τον Παύλο τον Αιγινήτη επέμβαση, όπως ο ίδιος ανέφερε στην ιστορική
ανασκόπησή του”. Αν και ο Παύλος ο Αιγινήτης δεν περιέγραψε παλινδρό-
μηση, οι προπαρασκευαστικές του δοκιμασίες πριν τη χειρουργική για κιρ-
σούς, στην οποία οι αιμοστατικές περιδέσεις («tourniquets») τοποθετούνταν
ακολούθως κοντά στην σαφηνομηριαία συμβολή, έχουν μία εντυπωσιακή ομοι-
ότητα με τις δοκιμασίες του Sir Benjamin Collins Brodie (1783-1862) και αρ-
γότερα του Friedrich Trendelenburg. Η χειρουργική αντιμετώπιση των
αρτηριακών ανευρυσμάτων απασχόλησε από τα πρώτα χρόνια της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας τους ιατρούς εκείνης της εποχής, οι οποίοι είχαν βασικές γνώ-
σεις φυσιολογίας και φυσικής εξέτασης των ανευρυσμάτων, τόλμησαν δε να
παρέμβουν χειρουργικά σε κάποιες περιπτώσεις. Από τον 4ο αίώνα μ.Χ. ο
Ορειβάσιος ο Περγαμηνός περιέγραψε δύο χειρουργικές τεχνικές για την αν-
τιμετώπιση των τραυματικών και μη-τραυματικών ανευρυσμάτων σε δύο κε-
φάλαια του περίφημου συγγράμματός του Ιατρικαί Συναγωγαί προς Ιουλιανόν
(Βιβλία 72), εμπνευσμένα και περιέχοντα απόψεις του διασημότερου χειρουρ-
γού της αρχαιότητας, του περίφημου Άντυλλου (2ος–3ος αι.), βασικού εκπρο-
σώπου της Πνευματικής Σχολής της Αλεξάνδρειας» (1ος αι. μ.Χ.), ο οποίος
θεωρείται ως ο πρώτος στην ιστορία της αγγειοχειρουργικής που έδωσε λε-
πτομερείς περιγραφές για τη χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων.
Αυτές οι αρχαίες χειρουργικές τεχνικές αναπτύχθηκαν περαιτέρω στο Βυζάν-
τιο μέχρι το 14ο αιώνα από διακεκριμένους ιατρούς, όπως ο Αέτιος ο Αμιδηνός
(502-575), ο Παύλος ο Αιγινήτης (625-690) και ο Ιωάννης ο Ακτουάριος (14ος

-15ος αι.), παρέμειναν δε σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το 16ο αιώνα. Ειδικότερα
ο Αέτιος ο Αμιδηνός στο φημισμένο σύγγραμμά του Βιβλία ιατρικά εκκαίδεκα
(Ιατρικών λόγοι ΙΣΤ΄) και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 10 του Βιβλίου ΙΕ΄ με
τίτλο Περί Ανευρυσμάτων, αφού περιγράφει τις θέσεις εντόπισης και την αι-
τιολογία σχηματισμού των ανευρυσμάτων, παραθέτει εκτενείς πληροφορίες
σχετικά με μία ειδική τεχνική για την αντιμετώπιση ανευρυσμάτων στο εσωτε-
ρικό του αγκώνα. Ο Παύλος ο Αιγινήτης στο σημαντικό σύγγραμμά του Επι-
τομής Ιατρικής βιβλία επτά και συγκεκριμένα στο Βιβλίον ΣΤ΄, που αποτελεί
και το σπουδαιότερο, περιλαμβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο (37) με τον τίτλο Περί
Ανευρυσμάτων, όπου ακολουθεί τις περιγραφείσες από τον Ορειβάσιο τον
Περγαμηνό δύο εγχειρητικές τεχνικές, διευκρινίζοντας όμως κάποια σημεία
που αναφέρονται στην πρώτη χειρουργική τεχνική και τη χρήση ειδικών χει-
ρουργικών εργαλείων (εξυμενιστήρες) για την παρασκευή των ιστών προκει-
μένου να προσπελασθεί η αρτηρία, καθώς και ενός ειδικού φλεβοτόμου για
την κένωση του ανευρύσματος. Ο Ιωάννης ο Ακτουάριος αποτόλμησε και χει-
ρούργησε αρτηριακά ανευρύσματα τα οποία περιέγραφε με τον όρο «αρτη-
ριακές διαπλατύνσεις», επισημαίνοντας ιδιαιτέρως τον κίνδυνο αυτόματης
ρήξης του ανευρύσματος, με συνοδό σύμπτωμα το οξύ άλγος και την εκροή
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αίματος. Θεραπευτικά ο Ιωάννης ο Ακτουάριος στο πλέον σημαντικό έργο του
Ιατρική Μέθοδος - Βιβλίο 6 περιγράφει δικής του επινόησης χειρουργική
αγωγή, με ειδικό χειρουργικό εργαλείο (σιδηρούς καυτήρ), το οποίο προκα-
λούσε τομή και αιμόσταση μαζί, ενώ παράλληλα χορηγούσε φάρμακο το
οποίο είχε την δύναμη να προκαλεί παρόμοια καύση των ιστών. Οι χειρουργι-
κές τεχνικές αντιμετώπισης των αρτηριακών ανευρυσμάτων, όπως περιγρά-
φηκαν από τον Παύλο τον Αιγινήτη, υιοθετήθηκαν από τους μεγάλους
χειρουργούς της Δύσης και παρέμειναν αμετάβλητες μέχρι το 16ο αιώνα. Το
1595, ο Jacques Guillemeau (1550-1613) εφάρμοσε την τεχνική του μονού
ράμματος, που απετέλεσε μέθοδο εκλογής μέχρι το 18ο αιώνα, οπότε ένας
καινοτόμος του θέματος, ο θεμελιωτής της επιστημονικής και πειραματικής,
John Hunter (1728- 1793), χρησιμοποίησε, το 1786, μία άλλη τεχνική μονού
ράμματος.

12. Η συμβολή του άραβα χειρουργού Albucasis (936–1013)
στην εφαρμογή της φλεβοτομίας ως θεραπευτικής μεθόδου
Κ. Γκρίτζαλης, Μ. Καραμάνου, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Ι. Αρμένης,
Α.-Μ. Μιχαηλίδου, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο άραβας ιατρός Abu al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas Al-Zahrawi (936–1013), ο
οποίος είναι γνωστός στο Δυτικό κόσμο ως Albucasis, έζησε στην Ανδαλουσία.
Θεωρείται δε, ως ο πλέον επιφανής χειρουργός του Μεσαίωνα στον Ισλαμικό
κόσμο. Συνέγραψε μία ιατρική πραγματεία με τίτλο Kitab al-Tasrif, αποτελούμενη
από 30 κεφάλαια, η οποία ολοκληρώθηκε το έτος 1000 και εμπεριέχει ένα ευρύ
φάσμα ιατρικών θεμάτων. Στο έργο του αυτό, συγκαταλέγονται στοιχεία και πα-
ρατηρήσεις του, ήτοι, καρποί μιας επιστημονικής σταδιοδρομίας που διήρκεσε
σχεδόν 50 χρόνια ταυτοχρόνως μετά της εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της
πρακτικής. Στο έργο αυτό αναφέρεται επίσης, η σημασία της θετικής σχέσης
μεταξύ του ιατρού-ασθενούς, ενώ τους μαθητές του, τους θεωρούσε και ταυ-
τοχρόνως τους αποκαλούσε ως «παιδιά του». Το Al-Tasrif αργότερα (12ο αιών),
μεταφράστηκε στη λατινική από τον Γεράρδο της Κρεμόνας, στο οποίο υπάρ-
χουν και διάφορες απεικονίσεις ιδίως χειρουργικών εργαλείων. Για ένα διά-
στημα πέντε αιώνων, το έργο αυτό, ήταν μία κύρια πηγή για την ευρωπαϊκή
ιατρική κοινότητα και γενικώς ήταν σημείο αναφοράς για τους ιατρούς και τους
χειρουργούς. Μεταξύ των πρωτοπόρων μεθόδων του Albucasis, συγκαταλέγον-
ται, η μέθοδος, που αργότερα έγινε γνωστή ως «μέθοδος Kocher», για τη θε-
ραπεία εξαρθρωμένου ώμου, καθώς και η «θέση Walcher» στη μαιευτική. Επίσης
περιέγραψε τον τρόπο απολινώσεως των αγγείων, σχεδόν 600 χρόνια πριν από
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τον Ambroise Paré (1509-1590). Επίσης, ήταν ο πρώτος που περιέγραψε μια χει-
ρουργική τεχνική απολίνωσης της κροταφικής αρτηρίας για την αντιμετώπιση
της ημικρανίας. Εισήγαγε πάνω από 200 χειρουργικά εργαλεία, ενώ η χρήση
του ραμμάτων για την εσωτερική ραφή εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις σύγ-
χρονες επεμβάσεις. Το δε έργο του Liber servitoris κυριάρχησε στη φαρμακευ-
τική, ιδίως για την παρασκευή φαρμάκων με εξάχνωση και απόσταξη. Η
φλεβοτομία, η οποία ως χειρουργική επέμβαση θεωρείται ίσως η αρχαιότερη
ιατρική πράξη, ανευρίσκεται στα ιπποκρατικά έργα. Η ευρέως ανεπτυγμένη μέ-
θοδος από τον Ιπποκράτη, έγινε αποδεκτή από πλήθος άλλων επιστημόνων,
όπως ο Aulus Celsus, ο οποίος έθεσε το εν λόγω ζήτημα σε ανώτερη επιστημο-
νική βάση. Όπως οι βυζαντινοί ιατροί έτσι και ο Celsus, δίδασκαν ότι η εν λόγω
μέθοδος έχει εφαρμογή τόσο σε μικρές ηλικίες, όσο και σε ηλικιωμένους, αλλά
και σε εγκυμονούσες. Συνεπώς, η αφαίμαξη δια της μεθόδου αυτής, παρέμεινε
σε ισχύ όχι μόνο στη ρωμαϊκή, αραβική και μεσαιωνική ιατρική πρακτική, αλλά
και σε σχεδόν όλους τους πολιτισμούς και κοινωνικές ομάδες, χωρίς να μετα-
βληθεί η βασική ιδέα εφαρμογής της και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η
εκτενής μελέτη της αρχαίας ιατρικής, μας πληροφορεί ότι υπήρχαν τρεις τύποι
φλεβοτομίας. Η πρώτη αφορούσε στη φλεβοπαρακέντηση, δηλαδή την άμεση
κοπή της φλέβας για την απομάκρυνση του αίματος. Η δεύτερη μορφή αφο-
ρούσε σε αυτή της κοτύλης, σε συνδυασμό με το κενό αέρος λόγω της φωτιάς
και τέλος αυτή η οποία ήταν πλέον δημοφιλής στους Άραβες, ήταν αυτή με τη
χρήση των βδελλών. Εν προκειμένω, κατά πάσα πιθανότητα, ο διαπρεπής βυ-
ζαντινός χειρουργός Παύλος ο Αιγινήτης (620-690), ενέπνευσε τον Albucasis,
που κατέγραψε και περιέγραψε πάνω από 30 φλέβες για τον σκοπό αυτό. Τα
ακριβή σημεία των φλεβών αυτών για την αφαίμαξη, τα κατανέμει στη κεφαλή
(ινιακά, αγγεία όρασης, σφαγίτιδες φλέβες του λαιμού κλπ). Ο Albucasis, επί-
σης, παραθέτει λεπτομερώς τις διαδικασίες και τις τεχνικές της αφαίμαξης, ενώ
τονίζει τα θεραπευτικά αποτελέσματα στις διάφορες παθήσεις, όπως επί πα-
ραδείγματι ότι η τομή των αρτηριών στους κροτάφους δίνει ανακούφιση στις
χρόνιες ημικρανίες και τη σοβαρή κεφαλαλγία, ή ότι η ρινική φλεβοτομία βοηθά
στην οξεία πυρετική κίνηση, στο βίαιο πονοκέφαλο καθώς και σε μερικές ασθέ-
νειες του προσώπου. Επίσης, αναφέρει ότι η τομή των δύο φλεβών κάτω από
τη γλώσσα, βελτιώνει τον πονόλαιμο, ή ότι η αφαίμαξη δια της βασιλικής φλέ-
βας θεραπεύει τις διαταραχές κάτωθεν του λαιμού και του αυχένα, όπως στα
τμήματα του στήθους και της κοιλιακής χώρας. Τέλος, σημαντική θέση στο εν
λόγω ζήτημα είναι και η κατάλληλη ποσότητα του αφαιρεθέντος αίματος, γε-
γονός το οποίο οδήγησε με την πάροδο του χρόνου η φλεβοτομική μέθοδος
να εφαρμόζεται από όλο και περισσότερο ειδικευμένους χειρουργούς, όπως ο
Albucasis, ο οποίος με τις εξειδικευμένες γνώσεις του συνετέλεσε στη διατή-
ρηση της εν λόγω μεθόδου.
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13. Στοιχεία ορολογίας του αρτηριοφλεβικού συστήματος σε
δυο βυζαντινές συλλογές ιαμάτων
Δ. Μπελντέκος1, Χ. Τούντας1, Α. Γουρνιζάκης.2
1Καρδιολογική Κλινική Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά 
2Καρδιολογική Κλινική Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς

Οι δύο συλλογές ιαμάτων των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού περιλαμβάνουν επτά
σειρές περιστατικών και αποδίδονται σε διάφορους συγγραφείς, που έδρασαν
από τον 6ο έως τον 13ο αιώνα. Τα ενδιαφέροντα αυτά κείμενα είναι πολύτιμα
για τη μελέτη της Ιστορίας της Ιατρικής και διασώζουν μεταξύ άλλων στοιχεία
της ορολογίας του αρτηριοφλεβικού συστήματος και της πρακτικής των βυ-
ζαντινών ιατρών στην αντιμετώπιση των αγγειακών νόσων. Όπως προκύπτει
από την ανάγνωση αμφοτέρων των συλλογών, ορισμένοι τουλάχιστον από
τους συγγραφείς είχαν μελετήσει δημοφιλή ιατρικά συγγράμματα της εποχής
τους όπως εκείνα του Νεμέσιου και του μοναχού Μελέτιου, οι οποίοι αναφέ-
ρονται λεπτομερώς στους χυμούς του αίματος, τα μεγάλα αγγεία και τις φλε-
βοτομίες. Επιπλέον, υπήρξαν ενήμεροι των χειρουργικών επιτευγμάτων επί
φλεβίτιδας και κιρσών, τα οποία περιγράφουν ο Ορειβάσιος (325-403) και ο
Λέων ο Ιατροσοφιστής, εμφανίζονται όμως επιφυλακτικοί ως προς τα αποτε-
λέσματα των εγχειρήσεων των αρτηριών, εφόσον οι απόψεις του Παύλου Αι-
γινήτου (625-690) για τους κινδύνους των επεμβάσεων επί ανευρυσμάτων
ήταν ευρέως γνωστές. Οι συγγραφείς των ιαμάτων υπήρξαν ανέκαθεν ενθου-
σιώδεις ερανιστές ιατρικών γνώσεων και μάλιστα εκείνων που εντοπίζονται
στις Χρονογραφίες των Ζωσίμου (5ος αι.), Θεοφάνους (9ος αι.), Γεωργίου Μο-
ναχού (9ος αι.), Λέοντος Γραμματικού (10ος αι.) και Γεωργίου Κεδρηνού (11ος

αι.), οι οποίοι ασχολήθηκαν ιδιαιτέρως με τις φλέβες και τις αρτηρίες στην
προσπάθειά τους να καταγράψουν θανατηφόρα συμβάματα που προκλήθηκαν
από ακατάσχετες αιμορραγίες και αφορούσαν σε αυτοκράτορες και άλλους
αξιωματούχους. Η συγκριτική μελέτη ιατρικών, ιστορικών και αγιολογικών κει-
μένων εξηγεί ως έναν βαθμό την ευχέρεια, με την οποία οι συγγραφείς των
ιαμάτων χρησιμοποιούσαν την ορολογία του αρτηριοφλεβικού συστήματος
στα πλαίσια καταγραφής της κλινικής εικόνας των «αναγωγών» του αίματος,
δηλαδή των αιματεμέσεων και αιμοπτύσεων. Βλάβες εν τούτοις των « έσωθεν
μάλλον αγγείων» υπήρξαν πρόξενοι και εσωτερικών αιμορραγιών, στις οποίες
εμμέσως αναφέρονται οι συγγραφείς, όταν ενίοτε επισημαίνουν ότι η « σύρ-
ροια» του αίματος καταλάμβανε «ατάκτως» ακόμη και τους «μηνίγγους» και «
κενεώνας» του σώματος. Εξαιρετικά σοβαρή περιγράφεται εξάλλου η συμ-
πτωματολογία ενός «ταχυγράφου», ο οποίος μόλις διατηρούσε τις αισθήσεις
του εξαιτίας βλάβης «των εν τη κεφαλή οργάνων, των λεγομένων αρτηριών»
και του «πάσχοντος την χοιράδα» ασθενούς λόγω της συλλογής «σεσηπότος
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αίματος εν τοις πόροις των φλεβών». Στις περιπτώσεις πάντως των πολυπλη-
θών «αίμα αναπτυόντων», η αντιμετώπιση της αιμορραγίας υπήρξε σχεδόν
αδύνατη και η θεραπεία που πρότειναν οι παρευρισκόμενοι «συνήθεις ιατροί»
βασιζόταν στη χορήγηση «αντιδότων». Παρά ταύτα, κατά τη διάρκεια της «κατ’
όναρ περιοδίας» ενός νεαρού «πλευρικού», οι δύο «άμισθοι θεραπευταί», την
«των αιμάτων φοράν επέσχον αφή μόνη του θώρακος». Μνεία τέλος, της χει-
ρουργικής αντιμετώπισης των νόσων του φλεβικού συστήματος γίνεται σε δύο
περιστατικά, όταν οι ίδιοι οι Ανάργυροι «τον ομφαλόν φλεβοτόμω σιδήρω δι-
είλον» και όταν καθ’ ύπνους συνέστησαν μίαν επείγουσα «φλεβοτομίαν του
αυχένος». 

14. Το καρδιαγγειακό σύστημα στα έργα των μουσουλμάνων
ιατρών
Γ. Σχορετσανίτης (Διάλεξη)
Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, Παν/κό Νοσ/μείο Ηρακλείου

Ο Phillip Hitti, στο Short History of the Arabs αναφέρει ότι «Κατά τη διάρκεια
του πρώτου μέρους του Μεσαίωνα, κανένας άλλος λαός δεν είχε τόσο σημαν-
τική συμβολή στην πρόοδο του ανθρώπου, όσο οι Άραβες. Για αιώνες, η αρα-
βική ήταν η γλώσσα της μάθησης, της προόδου, του πολιτισμού και του
πνεύματος για το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου, με εξαίρεση την Άπω Ανα-
τολή. Από τον 9ο έως τον 12ο αιώνα, γράφτηκαν στα αραβικά τα περισσότερα
φιλοσοφικά, ιατρικά, ιστορικά, θρησκευτικά, αστρονομικά και γεωγραφικά
έργα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα». Κατά τη διάρκεια της χρυσής εποχής
του Ισλάμ, άνθησαν πολλές επιστήμες μεταξύ των οποίων και η ιατρική και έζη-
σαν και δραστηριοποιήθηκαν ιατροί που άφησαν σημαντικότατο έργο πίσω
τους. Ο Ali Ibn Abbas al-Majusi, Hally Abbas (930-994 μ.Χ.) θεωρείται ένας από
τους μεγαλύτερους ιατρούς του ανατολικού χαλιφάτου. Η Ιατρική Εγκυκλοπαί-
δεια που ονομαζόταν Το Βασιλικό Βιβλίο (Kitab al-Maliki, 965 μ.Χ.), είναι πιο συ-
στηματική και περιεκτική από το Hawi του Ραζή, αλλά πιο πρακτική από τον
Κανόνα του Avicenna. Ήταν γραμμένη στα Αραβικά, μεταφράστηκε από τον
Κωνσταντίνο τον Αφρικανό και τον Στέφανο της Αντιοχείας και χρησιμοποι-
ήθηκε ως εγχειρίδιο χειρουργικής σε όλες τις Σχολές της Ευρώπης. Ήταν ένας
από τους πρώτους που διέψευσαν την ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ των δεξιών
και αριστερών κοιλοτήτων της καρδιάς, όπως είχαν γράψει, εσφαλμένα, οι Γα-
ληνός και Avicenna. Αυτή η ιδέα και η γνώση, διευκόλυναν την περιγραφή της
μικρής, ή πνευμονικής κυκλοφορίας, αργότερα τον 13ο αιώνα μ.Χ. Έγραψε
ακόμα, ότι οι πνευμονικές αρτηρίες αποτελούνται από δύο στρώματα, ένα εσω-
τερικό λοξών ινών και ένα εξωτερικό επίμηκων ινών, οι οποίες επιτρέπουν τη
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χαλάρωση (διαστολή) και τη συρρίκνωση (συστολή) τους. Ο Ibn Sina ή Avi-
cenna (980-1037 μ.Χ.) παρατήρησε ότι στην έκφυση της αορτής υπάρχουν
τρεις βαλβίδες, οι οποίες ανοίγουν όταν εκτινάσσεται ο όγκος του αίματος από
την καρδιά κατά τη συστολή της και κλείνουν κατά τη διαστολή της καρδιάς,
μη επιτρέποντας έτσι την παλινδρόμηση του αίματος. Αυτή η παρατήρηση
έγινε έξι περίπου αιώνες πριν από τον William Harvey, όταν αυτός έγραφε για
την κυκλοφορία του αίματος. O Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya al-Razi (864-
925 μ. Χ.), ο μεγαλύτερος ίσως ιατρός του Ισλάμ και του Μεσαίωνα και ακόμη
ίσως ο μεγαλύτερος κλινικός ιατρός όλων των εποχών, με πολλές «πρωτιές»
στην ιατρική έρευνα και την κλινική, ισχυριζόταν ότι «…Η καρδιά έχει δύο κοι-
λίες, μία προς τα αριστερά και μια προς τα δεξιά… ενώ υπάρχουν περάσματα
από τη μία προς στην άλλη…». Ο Ibn Al-Nafis (Δαμασκός, 1213-1288 μ.Χ.),
όμως, ήταν ο πρώτος που περιέγραψε την πνευμονική κυκλοφορία, ή την πνευ-
μονική διέλευση του αίματος, διαψεύδοντας έτσι την, από χιλιάδων ετών, θε-
ωρία του Γαληνού, η οποία πνευμονική κυκλοφορία, βέβαια,
ξαναανακαλύφτηκε τρείς αιώνες αργότερα από άλλους: «… Η καρδιά έχει δύο
μόνο κοιλίες…. και μεταξύ αυτών δεν υπάρχει κανένα απολύτως άνοιγμα, γιατί
το διάφραγμα μεταξύ αυτών είναι πολύ παχύ. Το πλεονέκτημα αυτού του αί-
ματος των δεξιών κοιλοτήτων είναι ότι αναμιγνύεται με αέρα στους πνεύμονες
και στη συνέχεια πηγαίνει στην αριστερή κοιλότητα, από τις δύο που έχει η
καρδιά…». Αλλά και στο θέμα του σφυγμού είχε τη δική του άποψη: «…Ο σφυγ-
μός είναι αποτέλεσμα τόσο φυσικών όσο και αναγκαστικών κινήσεων των αρ-
τηριών… η αναγκαστική κίνηση πρέπει να είναι η συστολή των αρτηριών και
να προέρχεται από την καρδιά, ενώ η φυσική κίνηση που τις χαρακτηρίζει πρέ-
πει να είναι η διαστολή τους… Η καρδιά και οι αρτηρίες δεν συσπώνται και δια-
στέλλονται ταυτόχρονα. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, όταν δηλαδή το ένα
όργανο συστέλλεται το άλλο διαστέλλεται και αντίστροφα…». Οι θεμελιώδεις
αλλαγές του Ibn Al-Nafis ως προς τις λανθασμένες θεωρίες του Γαληνού και
του Avicenna, ήταν οι παρακάτω: 1. Αρνήθηκε την ύπαρξη πόρων στο μεσο-
κοιλιακό διάφραγμα της καρδιάς. 2. Το αίμα από τη δεξιά κοιλία πηγαίνει στους
πνεύμονες όπου ένα μέρος του φιλτράρεται στην πνευμονική φλέβα με αέρα
3. Η ιδέα ότι το αίμα ή το πνεύμα από το μείγμα του αίματος με τον αέρα,
περνά από τον πνεύμονα στην αριστερή κοιλία, και όχι προς την αντίθετη κα-
τεύθυνση. 4. Ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν μόνο δύο κοιλίες, και όχι τρείς όπως
ισχυριζόταν ο Avicenna. 5. Η δήλωση ότι η κοιλία λαμβάνει της θρέψη της από
τη ροή του αίματος στο τοίχωμά της (δηλαδή τις στεφανιαίες αρτηρίες) και
όχι όπως έλεγε ο Avicenna από το αίμα της δεξιάς κοιλίας. 6. Ένα προαίσθημα
της τριχοειδικής κυκλοφορίας, με τον ισχυρισμό του ότι η πνευμονική φλέβα
δέχεται το αίμα που βγαίνει από την πνευμονική αρτηρία, σημαίνει πως υπάρ-
χουν μερικά περάσματα μεταξύ των δύο.
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15. Ο διαπρεπής ανατόμος και χειρουργός Berengario da
Carpi (1470–1550) και οι μελέτες του στο αγγειολεμφικό
σύστημα 
Γ. Παπασταύρου, Κ. Λάϊος, Μ. Καραμάνου, Σ. Σαμαρά,
Μ. Παπασταύρου, Γ. Τσουκαλάς, Κ. Γκρίτζαλης, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Berengario da Carpi ήταν Ιταλός ανατόμος και χειρουργός. Ως υιός χειρουρ-
γού, απέκτησε τις βάσεις της ιατρικής του εκπαίδευσης βοηθώντας τον πατέρα
του. Το 1480, ξεκίνησε τη φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και πήρε
το πτυχίο του στην ιατρική το 1489. Το 1502, έγινε καθηγητής στη Μπολόνια,
όπου και πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό νεκροτομών. Στο πρώτο του σύγ-
γραμμα Observations αnatomiques, που εκδόθηκε το 1521 στη Μπολόνια, έδωσε
έμφαση στην εικονογράφηση, περιλαμβάνοντας σε αυτό 21 ανατομικές εικόνες
και περιέγραψε με μεγάλη λεπτομέρεια τα διάφορα όργανα του σώματος. Το
1535, εκδόθηκε στη Βενετία ένα ακόμη πιο εμπλουτισμένο εγχειρίδιο ανατομι-
κής με τίτλο Isagogae breves. Σε άλλο σύγγραμμά του, που εκδόθηκε το 1522,
έκανε τη διάκριση μεταξύ φλεβών και λεμφαγγείων και περιέγραψε αριστουρ-
γηματικά τις καρδιακές βαλβίδες. Λόγω του δύσκολου και επιθετικού χαρα-
κτήρα του υπέστη συχνά σκληρή κριτική και μάλιστα καταδικάστηκε σε θάνατο
από την Ιερά εξέταση, κατηγορηθείς ότι προέβη σε διάνοιξη του θώρακος δύο
εν ζωή Ισπανών για να μελετήσει την καρδιά. Ωστόσο, δεν επηρεάστηκε η με-
γάλη φήμη του ως ανατόμου, καθώς περιέγραψε πολύ καλά τις εγκεφαλικές
κοιλίες, το λάρυγγα, το θύμο αδένα και για πρώτη φορά τη σκωληκοειδή από-
φυση. Καταφεύγοντας στη Ρώμη απέκτησε μεγάλη πελατεία θεραπεύοντας συ-
φιλιδικούς με τη βοήθεια υδραργυρικών εντριβών. Ένας από τους
σπουδαιότερους ασθενείς του υπήρξε ο ιταλός γλύπτης Benvenuto Cellini. Πέ-
θανε το 1550 στη Φερράρα. 

16. Ο Jacques Dubois (Sylvius) (1478-1555) και η προσφορά
του στην κατανόηση του καρδιαγγειακού συστήματος
Γ. Σκάρπας, Μ. Παπαδημητρίου, Μ. Καραμάνου, Φ. Μαρινέλη,
Σ. Σαμαρά, Γ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Γεννήθηκε το 1478 κοντά στην πόλη Amiens.. Σε νεαρή ηλικία διδάχθηκε ελ-
ληνικά από τον Ι. Λάσκαρη, εβραϊκά και μαθηματικά από τον Le Fevre, και στα-
διακά εξελίχθηκε σε ηγετική φυσιογνωμία του Ουμανιστικού ρεύματος στο
Παρίσι. Υπήρξε ο πρώτος εκδότης της γαλλικής γραμματικής στη Γαλλία βα-
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σισμένη σε μελέτες Εβραίων, Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, η οποία εκ-
δόθηκε το 1531 στο Παρίσι. Στρεφόμενος στην ιατρική, απέκτησε γνώσεις ανα-
τομίας χάρη στον Jean Tagault, ένα διάσημο ιατρό των Παρισίων και Πρύτανη
της Ιατρικής Σχολής. Με τον τρόπο αυτό ξεκίνησε να διδάσκει και ο ίδιος τα
έργα των Ιπποκράτη και Γαληνού που αφορούσαν σε πρακτική ανατομική στο
Collège de Tréguier. Τελικά κατέληξε στην Ιατρική Σχολή του Montpellier, όπου
το 1529, έλαβε το πτυχίο ιατρικής, σε ηλικία 51 ετών. Μετά από μια μικρή γρα-
φειοκρατική περιπέτεια κατάφερε επιστρέφοντας στο Παρίσι να γυρίσει στην
έδρα της Ανατομίας το 1531 και το 1550, όταν ο Vidus Vidius έφυγε για την
Ιταλία διορίστηκε Καθηγητής Χειρουργικής υπεύθυνος του νεοσύστατου βα-
σιλικού Collège de France, από τον βασιλιά Henry II. Ως θαυμαστής του Γαλη-
νού, θεώρησε τα έργα του και τις ανακαλύψεις του θέσφατα και παρέμεινε
πιστός σε αυτά ερχόμενος σε σύγκρουση με τον διαπρεπή μαθητή του και
πρωτοπόρο ανατόμο Vesalius. Ήταν ο πρώτος που δίδαξε ανατομία σε πτώμα
ανθρώπινου σώματος διενεργώντας ανατομές. Πέθανε το 1555. Άφησε το
στίγμα του στην παγκόσμια επιστημονική εξέλιξη μελετώντας τους μυς και τα
αγγεία, την αγγειακή λειτουργία του εγκεφάλου και τα οστά της σπονδυλικής
στήλης. Ειδικότερα για το αγγειακό σύστημα περιέγραψε την ημισεληνοειδή
βαλβίδα της κάτω κοίλης φλέβας, τη μέση εγκεφαλική αρτηρία, το σφηνοειδή
κόλπο και τον υδραγωγό του εγκεφάλου.

17. Το παραγνωρισμένο έργο του Jean-François Fernel (1497-
1558) πάνω στο καρδιαγγειακό σύστημα
Φ Μαρινέλη, Κ. Λάϊος, Μ. Καραμάνου, Σ. Σαμαρά, Γ. Σκάρπας,
Κ. Γκρίτζαλης, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σπουδαίος γάλλος ιατρός, μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος, επονομαζό-
μενος και «Μοντέρνος Γαληνός», γεννήθηκε στην πόλη Beauvais, το 1497. Σπού-
δασε στο Κολέγιο Sainte-Barbe των Παρισίων. Σπούδασε φιλοσοφία,
μαθηματικά και ιατρική. Το 1530 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της ιατρικής και της
φιλοσοφίας. Μετά από την επιτυχία του να θεραπεύσει την επίσημη ερωμένη
του βασιλιά της Γαλλίας Ερρίκου Β΄ (1519-1559), Diane de Poitiers (1499-1566),
που έπασχε από μια βαριά και επώδυνη νόσο, διορίστηκε θεράπων ιατρός του
βασιλιά. Ο Fernel εισήγαγε τον όρο «φυσιολογία» για να περιγράψει τη φυσιο-
λογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού στην πραγματεία του De naturali
parte medecinae (Περί του φυσιολογικού τμήματος της ιατρικής), που συνέ-
γραψε το 1542. Το 1554, συνέγραψε την πραγματεία Universae medicina (Το
σύνολο της ιατρικής), έργο το οποίο αποτελεί το πρώτο σύγγραμμα στο οποίο
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γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στη φυσιολογία, την παθολογία και τη θερα-
πευτική. Στο σύγγραμμα του αυτό, περιγράφει τις παρατηρήσεις του πάνω στη
διαστολή και τη συστολή της καρδιάς, διακρίνει τα αληθή από τα ψευδο-ανευ-
ρύσματα και αναφέρει τη σύφιλη ως αίτιο ανευρύσματος. Επιπλέον, περιγράφει
την ενδοκαρδίτιδα, την απόφραξη του εντέρου από όγκους, τη διάτρηση της
σκωληκοειδούς αποφύσεως καθώς και την χολολιθίαση. Υπήρξε ο πρώτος που
υποστήριξε πως η σύφιλη και η βλεννόρροια είναι δύο διαφορετικά νοσήματα
με μόνο κοινό χαρακτηριστικό τον τρόπο μετάδοσης. Μια άλλη επιτυχία του
υπήρξε η θεραπεία της στειρότητας της Αικατερίνης των Μεδίκων (1519-1589),
η οποία τελικά απέκτησε τέσσερα παιδιά με τον Ερρίκο Β΄. Ο Fernel πέθανε το
1558 στο Παρίσι σε ηλικία 61 ετών από οξύ εμπύρετο νόσημα, λίγο μετά το θά-
νατο της γυναίκας του η οποία είχε πεθάνει από τα ίδια συμπτώματα. 

18. Bartolomeo Eustachio (1500-1574): η συμβολή του στη
μελέτη των αγγείων
M. Παπασταύρου, Μ. Καραμάνου, Κ. Λάϊος, Μ. Παπασταύρου,
Ι. Αρμένης, Χ. Παπανδρέου, Δ. Μανδελενάκη, Γ. Ανδρούτσος
(Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Ευστάχι (1500-1574) υπήρξε ένας εκ των θεμελιωτών της συγκριτικής και
παθολογικής ανατομίας. Γεννήθηκε στο San Severino της Ιταλίας και εγκατα-
στάθηκε στη Ρώμη, όπου έγινε καθηγητής και δίδαξε ανατομία και ανατομο-
παθολογία στο Studio della Sapienza. Διετέλεσε θεράπων ιατρός του πάπα.
Θερμός υποστηρικτής των θεωριών του Γαληνού, πολέμησε σε όλη του τη ζωή
τον Ανδρέα Βεζάλιο (1514-1564), στο έργο του οποίου προσπαθούσε συνεχώς
να επισημάνει λάθη. Η παρατήρηση υπήρξε για τον Ευστάχι η βάση της ιατρι-
κής επιστήμης. Στο έργο του περιεγράφησαν για πρώτη φορά τα επινεφρίδια,
οι βαλβίδες της κάτω κοίλης φλέβας («βαλβίδες του Ευστάχι»), καθώς και η
ανάπτυξη των δοντιών. Επέκτεινε τη μέχρι τότε υπάρχουσα γνώση πάνω στην
ανατομία του ωτός, δίνοντας το όνομά του στην πασίγνωστη «ευσταχιανή σάλ-
πιγγα», η οποία συνδέει το αυτί με το φάρυγγα. Είναι ο πρώτος που συνέγραψε
βιβλίο για το αυτί, το Epistola de auditus organo, το οποίο κρατήθηκε επί μα-
κρόν μυστικό από το Βατικανό. Το Tabulae anatomicae υπήρξε το μεγαλύτερο
έργο του, το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1714 από τον Giovanni
Maria Lancisi (1654-1720). Περιέχει εικόνες χαραγμένες σε χαλκό, που αποδί-
δουν με ακρίβεια το σχήμα, το μέγεθος και τη θέση των εσωτερικών οργάνων
του ανθρώπινου σώματος, όπως αυτά αποκαλύφθηκαν κατά τις νεκροτομές
που επιτελούσε με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια. Προσπάθησε επίσης να με-
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λετήσει την μικροσκοπική δομή των διαφόρων οργάνων, χρησιμοποιώντας φα-
κούς για να προσεγγίσει ότι ήταν δύσκολο να καταστεί ορατό με γυμνό μάτι.
Τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτές τις μελέτες είναι τόσο σημαντικά,
που λέγεται πως αν ο Ευστάχι είχε την τύχη να τα δημοσιεύσει, η επιστήμη της
ανατομίας θα είχε φθάσει στο επίπεδο της τελειότητας του 18ου αιώνα του-
λάχιστον δύο αιώνες νωρίτερα. 

19. Σταθμοί της μελέτης του φλεβικού συστήματος κατά την
προεπιστημονική περίοδο (από την Αρχαιότητα μέχρι και
το 16ο αιώνα)
Κ. Λάϊος, Α. Μυλωνάς, Γ. Τσουκαλάς, Κ. Τσιρόζογλου,
Φ. Μαρινέλη, Μ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Για την κατανόηση του κυκλοφορικού συστήματος και ειδικά του φλεβικού δι-
κτύου από τους ιατρούς απαιτήθηκαν πολλοί αιώνες κοπιαστικής έρευνας.
Παρά το ότι οι αρχαίοι ιατροί επιχείρησαν να ερμηνεύσουν το κυκλοφορικό
σύστημα, η μεθοδολογική τους προσέγγιση, οι φιλοσοφικές τους θεωρήσεις
και κυρίως η απειρία τους σε ανθρώπινες ανατομές τους οδήγησαν σε συμ-
περάσματα που σήμερα έχουν μόνο ιστορική αξία. Από τους αρχαίους ια-
τρούς θα ξεχωρίσουμε ειδικά τις απόψεις του Γαληνού (129-201), επειδή με
βάση τις ανατομές σε ζώα περιέγραψε το αρτηριακό και φλεβικό δίκτυο, αλλά
έκανε λάθος στην ερμηνεία της λειτουργίας των οργάνων. Όμως, οι απόψεις
του αποτελούν σταθμό στην ιστορία της μελέτης του κυκλοφορικού συστή-
ματος, γιατί υιοθετήθηκαν από την Εκκλησία, η οποία τις καθιέρωσε για πολ-
λούς αιώνες μέχρι την Αναγέννηση με το φόβο του αφορισμού σε όσους τις
αμφισβητούσαν. Από την Αναγέννηση και μετά, σταδιακά εκφράζονται από-
ψεις που θα οδηγήσουν στην κατάκτηση της ορθής επιστημονικής γνώσης
του κυκλοφορικού συστήματος. Σε αυτή την πορεία υπάρχουν κάποιες ση-
μαντικές ημερομηνίες με ανακαλύψεις και θεωρίες που προτάθηκαν, οι οποίες
καταδεικνύουν τα σταθερά βήματα για την εξήγηση του κυκλοφορικού συστή-
ματος και ειδικά του φλεβικού δικτύου. Από αυτές ξεχωρίζουν οι παρακάτω:
1350: Ο Guy de Chauliac (1300-1368), επηρεασμένος από την αρχαία θεωρία
των χυμών, θα θεωρήσει ότι ο μελαγχολικός χυμός είναι υπεύθυνος για τους
κιρσούς, γι’ αυτό και θα υποδείξει την εκτομή, όπως και την εκκένωση των
κιρσωδών φλεβών. 1527: Ο Andréa Alpago de Belluno (1450-1521), ιατρός και
αραβιστής, θα μεταφράσει το έργο του Ibn-Nafis (1213-1288), μετάφραση που
θα εκδοθεί μετά το θάνατό του και στην οποία περιγράφεται από τον άραβα
ιατρό η πνευμονική κυκλοφορία που αμφισβητεί τη θεωρία του Γαληνού. 1543:
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Ο André Vésale (1514-1564), στο μνημειώδες έργο του De humani corporis fa-
brica libri septen, θα διορθώσει τα πλέον εξόφθαλμα λάθη που έκανε στην
ανατομία ο Γαληνός, αλλά στην πρώτη έκδοση του έργου του θα μείνει κοντά
στις απόψεις του στην αιματική κυκλοφορία και την επικοινωνία των κοιλιών
της καρδιάς. Όμως το 1555, στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου αυτού, θα διορ-
θώσει ο ίδιος αυτά τα λάθη. 1553: Ο Michel Servet (1511-1553) με το έργο του
Christianimi Restituo, στο οποίο δηλώνει ότι το φλεβικό αίμα καθαρίζεται και
οξυγονώνεται από τους πνεύμονες, για να φτάσει έπειτα στην καρδιά, θεω-
ρείται ως αιρετικός και καταδικάζεται να καεί στην πυρά ζωντανός μαζί με τα
βιβλία του, από τα οποία μόνο τρία μπόρεσαν να διασωθούν από τις φλόγες.
Ο Michel Servet ήταν ο πρώτος ευρωπαίος που κατέδειξε την πνευμονική κυ-
κλοφορία. 1556: Ο Juan Valverde (1525-1588) θα εκδώσει την ανατομία του
με τίτλο Historia de la composicion del cuerpo humano, το οποίο εικονογρα-
φήθηκε από το ζωγράφο και γλύπτη Gaspar Becerra (1520–1570). Μία από τις
γνωστότερες ανατομικές απεικονίσεις είναι «οι αρλεκίνοι» που αφορούν το
φλεβικό σύστημα. 1559: Ο Realdo Colombo (1510-1559) στο έργο του De Re
Anatomica θα υιοθετήσει τις θέσεις του Michel Servet και θα περιγράψει την
πορεία του φλεβικού αίματος, από τη δεξιά κοιλία στους πνεύμονες διαμέσου
της πνευμονικής αρτηρίας και την επιστροφή του στην αριστερή κοιλία από
τις πνευμονικές φλέβες. 1574: Ο Fabrice d’Acquapendente (1537-1619), στο
έργο του De Venarum Ostiolis, θα περιγράψει τις βαλβίδες των φλεβών. 1579:
Ο Ambroise Paré (1510-1590) θα περιγράψει μέθοδο εκτομής των κιρσών προ-
τείνοντας την τοποθέτηση πιεστικού επιδέσμου που θα ξεκινά από το άκρο
πόδι μέχρι το γόνατο. 1601: Ο Andréa Cesalpino (1519-1603) με την εφαρμογή
ενός επιδέσμου σε βραχίονα που προκάλεσε τη διάταση των φλεβών κάτω
από την περίδεση, καταλήγει ότι το φλεβικό αίμα, αντίθετα με το αρτηριακό,
κινείται από την περιφέρεια προς την καρδιά (κεντρομόλα). 1622: Ο Caspare
Aselli (1581-1626), τυχαία κατά την ανατομή ενός σκύλου, ανακαλύπτει τις
λευκές φλέβες που τις ονομάζει «γαλακτώδεις φλέβες» έχοντας την άποψη
ότι πρόκειται για τις φλέβες του χυλού με προορισμό το ήπαρ. Θα ανακαλύψει
επομένως το λεμφικό δίκτυο, στο οποίο αργότερα θα αποδοθεί «η λεμφική
κυκλοφορία». 1628: Ο William Harvey (1578-1657), στο πασίγνωστο έργο του
“Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in animalibus”, θα περιγρά-
ψει για πρώτη φορά απολύτως ορθά τη μεγάλη κυκλοφορία καταρρίπτοντας
τη γαληνική αντίληψη που κυριάρχησε για 15 αιώνες. Κατέδειξε ότι η καρδιά
είναι μια αντλία που ωθεί το αίμα στους ιστούς και το ξαναπαίρνει διαμέσου
των φλεβών με τη βοήθεια των φλεβικών βαλβίδων, ενώ υπέθεσε και την
ύπαρξη αναστομώσεων στους ιστούς που επιτρέπουν το πέρασμα του αίμα-
τος από τις αρτηρίες στις φλέβες. Η άποψή του αυτή καταπολεμήθηκε από
το ιατρικό κατεστημένο της εποχής και μόνο χάρη στον Λουδοβίκο ΙΔ΄ (1638-
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1715) επιβλήθηκε στη Γαλλία η διδασκαλία αυτής της ορθής θεωρίας για την
κυκλοφορία του αίματος ενάντια στην άποψη της Ιατρικής Σχολής των Παρι-
σίων που παρέμενε πεισματικά προσκολλημένη στις θεωρίες του Γαληνού.
1651: Ο Jean Pecquet (1622-1674) θα περιγράψει τη λεμφική κυκλοφορία στο
έργο του Experimenta Nova Anatomica. Θα ανακαλύψει το θωρακικό πόρο,
όπου καταλήγει η λέμφος στην άνω κοίλη φλέβα και όχι στο ήπαρ. 1652: Ο
Thomas Bartholin (1616-1680) θα εισάγει για πρώτη φορά τον όρο «λεμφικό
δίκτυο», για να περιγράψει τις γαλακτώδεις φλέβες. 1661: Ο Marcello Malpighi
(1628-1694), χάρη στην εφεύρεση του μικροσκοπίου, θα ανακαλύψει το τρι-
χοειδικό δίκτυο των πνευμόνων που θα το περιγράψει στο έργο του De pul-
monibus observationes anatomicae. Εκεί, επίσης, θα επιβεβαιώσει πάλι χάρη
στο μικροσκόπιο την υποψία του William Harvey για τις αρτηριοφλεβικές ανα-
στομώσεις, γι’ αυτό και το έργο του αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα
θεμέλια της μοντέρνας ιατρικής. 1676: Ο Richard Wiseman (1621-1676) θα
περιγράψει τη σχέση μεταξύ κιρσών και δερματικών ελκών εισάγοντας τον
όρο «κιρσώδη έλκη».

20. Ο κορυφαίος ανατόμος και χειρουργός Realdo Colombo
(1516–1559) και η πρώτη ορθή περιγραφή της πνευμονικής
(μικρής) κυκλοφορίας του αίματος
Γ. Παπασταύρου, Γ. Τσουκαλάς, Ι. Αρμένης, Σ. Σαμαρά,
Μ. Καραμάνου, Μ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Colombo διετέλεσε καθηγητής ανατομίας και χειρουργός στο Πανεπιστή-
μιο της Πάδοβας μεταξύ 1544 και 1559. Γεννήθηκε στην Κρεμόνα της Ιτα-
λίας. Μετά τις προπτυχιακές σπουδές του μαθήτευσε επί 7 χρόνια κοντά στο
χειρουργό Giovanni Antonio Lonigo. Το 1538, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο
της Πάδοβας, όπου ξεχώρισε ως φοιτητής ανατομίας. Το 1543, ανέλαβε την
έδρα της ανατομίας διαδεχόμενος τον Ανδρέα Βεζάλιο (1514-1564), ο
οποίος είχε ταξιδέψει στην Ελβετία για να επιβλέψει την εκτύπωση του βι-
βλίου του De Humani Corporis Fabrica. Δίδαξε επίσης στην Πίζα, όπου λέγε-
ται ότι συνεργάστηκε με τον Μιχαήλ Άγγελο στην εικονογράφηση των
συγγραμμάτων του και από το 1549 εργάστηκε στο νοσοκομείο La Sapienza
της Ρώμης. Καθώς δεν υπήρξε οπαδός του Γαληνού και εξαιτίας των δια-
φωνιών του με τους André Vésale και Gabriello Falloppio (1523-1562), δεν
υπήρξε ιδιαίτερα ευυπόληπτος στη Ιταλία ως ανατόμος. Η σχέση μεταξύ του
Realdo Colombo και του Vésale δεν είναι απολύτως σαφής. Θεωρείται πως
ο πρώτος υπήρξε μαθητής του Vésale, κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έχει επιβε-
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βαιωθεί. Ο Colombo έκανε πολλές σημαντικές ανακαλύψεις στην ανατομία,
μεταξύ των οποίων την ανακάλυψη της πνευμονικής κυκλοφορίας του αίμα-
τος, την οποία περιγράφει στο έργο του De Re Anatomicα, το οποίο εκδό-
θηκε το 1559 λίγο μετά το θάνατό του. Σύμφωνα με τις μελέτες του, θεωρεί
ότι το φλεβικό αίμα μεταφέρεται από την καρδιά στους πνεύμονες, όπου
αναμιγνύεται με αέρα και στη συνέχεια επιστρέφει στην καρδιά, ανατρέπον-
τας την παραδοσιακή γαληνική θεωρία. Η υπόθεσή αυτή θα επιβεβαιωθεί
αργότερα από τον William Harvey (1578-1657). Σήμερα, ο Realdo Colombo
θεωρείται ως ένας από τους πρωτοπόρους στη μελέτη της κυκλοφορία του
αίματος και κορυφαίος ανατόμος.

21. Andrea Cesalpino (1519-1603): ένας κορυφαίος ερευνητής
της κυκλοφορίας του αίματος και πρόδρομος του William
Harvey
Φ. Μαρινέλη1, Β. Γεννηματά2, Μ. Καραμάνου1, Γ. Σκάρπας1,
Γ. Τσουκαλάς1, Σ. Σαμαρά1, Γ. Ανδρούτσος 
1Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕKΠΑ
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Cesalpino, γεννημένος στο Azerro της Ιταλίας το 1519, υπήρξε σπουδαίος
ιατρός, φιλόσοφος και βοτανολόγος. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πίζα,
όπου καθηγητής του στην ιατρική ήταν ο κορυφαίος Realdo Colombo (1516-
1559) και στη βοτανολογία ο διάσημος Luca Ghini (1490-1556). Στην συνέχεια,
δίδαξε ιατρική, φιλοσοφία και βοτανολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο. Οι παρα-
τηρήσεις και οι ανακαλύψεις του πάνω στην κυκλοφορία του αίματος είναι
πολύ γνωστές. Καταρχήν, είναι ο πρώτος που τόλμησε να αντιταχθεί στον Γα-
ληνό (129-201), που τοποθετούσε το ήπαρ στο κέντρο του οργανισμού, και
έδωσε την κύρια θέση στην καρδιά. Το 1571, στο έργο του Peripatericarum
quaestiorum lider V (Πέντε βιβλία με περιπατητικά ερωτήματα) έκανε μια πρώτη
προσέγγιση της έννοιας «κυκλοφορία» και μετά από περιδέσεις φλεβών στο
βραχίονα απέδειξε την κεντρομόλο φορά του αίματος που ρέει στις φλέβες,
ερχόμενος έτσι σε σύγκρουση με τον κορυφαίο ανατόμο και χειρουργό της
Πάδοβας Fabrici d’Acquapendente (1537-1619), που είχε ανακαλύψει τις βαλ-
βίδες των φλεβών και υποστήριζε – εσφαλμένα – πως το αίμα στις φλέβες είχε
φυγόκεντρη φορά. Επίσης, ανακάλυψε ότι η συνένωση αρτηριών και φλεβώ
επιτυγχάνεται μέσω πολύ μικρών αγγείων, των τριχοειδών. Αν και ο Cesalpino
είχε κατορθώσει να διεισδύσει περισσότερο από κάθε άλλο ιατρό πριν τον
William Harvey στα μυστικά έως τότε μονοπάτια της κυκλοφορίας του αίματος,
τελικά δεν κατάφερε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτής. Συγκε-
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κριμένα, το 1589, με το έργο του Quaestiones medicae (Ιατρικά ερωτήματα),
επινόησε τον όρο «κυκλοφορία» αλλά χωρίς να κατορθώσει να την αποδείξει
ενώ αποδίδει στην καρδιά τον κύριο ρόλο, αναδεικνυόμενος έτσι ως πραγμα-
τικός πρόδρομος του William Harvey. Φυσικά αξιομνημόνευτο είναι και το έργο
του πάνω στη φιλοσοφία και τη βοτανολογία. Το σημαντικότερο έργο του
πάνω στην βοτανολογία ήταν το σύγγραμμα De plantis libri XVI (Δεκαέξι βιβλία
περί των φυτών) το οποίο δημοσιεύθηκε το 1583. Απεβίωσε στις 23 Φεβρουα-
ρίου του 1603.

22. Ο διάσημος ανατόμος και χειρουργός Gabriello Fallopio
(1523-1562) και οι αγγειακές απολινώσεις
Μ. Καραμάνου, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Φ. Μαρινέλη, Σ. Σαμαρά,
Μ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ιταλός χειρουργός και ανατόμος. Γεννήθηκε στη Μοντένα. Αρχικά διετέλεσε
ηγούμενος. Αργότερα εγκατέλειψε το μοναχικό σχήμα και αφιερώθηκε στη χει-
ρουργική και την ανατομία. Το 1547, αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Ιατρικής Σχο-
λής της Φερράρα. Δίδαξε στην Πίζα από το 1548 έως το 1551. Υπήρξε μαθητής
και διάδοχος του Vesalius στην έδρα της ανατομίας και της χειρουργικής στο
Πανεπιστήμιο της Πάδοβας από το 1551 έως το 1562. Όπως ο δάσκαλός του
αποτίναξε τη σκιά του Γαληνού από την ανατομία. Υπήρξε θεράπων ιατρός του
Πάπα Ιούλιου Β΄ και του βασιλιά Φραγκίσκου Β΄. Είναι ο μοναδικός, μαζί με τον
αλεξανδρινό Ηρόφιλο, που κατάφερε να του παραχωρούνται ζώντες θανατο-
ποινίτες για να εκτελεί πάνω τους ανατομικά πειράματα (vivisection) και απέ-
κτησε το δικαίωμα να επιλέγει τη μέθοδο της εκτέλεσης σε θάνατο. Οι
νεκροτομές σε παιδιά του επέτρεψαν να παρατηρήσει τα κέντρα οστέωσης.
Ανάμεσα στις πολυάριθμες ανακαλύψεις του, τις οποίες ανέφερε στο έργο του
Observationes anatomicae (Ανατομικές παρατηρήσεις) (1561), ξεχωρίζουν οι
ομώνυμοι ημικυκλικοί σωλήνες του έσω ωτός, οι διάφοροι μύες του προσώπου
και του λαιμού, το τροχιλιακό νεύρο, η οδοντοστοιχία, ο ομώνυμος σύνδεσμος
που ενώνει την λαγόνια άκανθα με την ηβική άκανθα, οι χοληφόρες, ουροποι-
ητικές και σπερματικές οδοί, κυρίως όμως η ομώνυμη σάλπιγγα της μήτρας.
Στον Φαλλόπιο οφείλεται η πρώτη πλήρης περιγραφή των σφηνοειδών και ηθ-
μοειδών οστών καθώς και η δημιουργία των όρων «τύμπανο» και «κόλπος». Στο
χειρουργικό τομέα, βελτίωσε τις τεχνικές θεραπείας των ελκών, των όγκων,
των εξαρθρημάτων και των φλεβικών απολινώσεων. Στον παθολογικό τομέα,
βελτίωσε τις γνώσεις των διαφόρων κλινικών σταδίων της σύφιλης. Σε αυτόν
οφείλεται η επινόηση του προφυλακτικού (préservatif - capote), το οποίο συνι-
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στούσε περισσότερο ως προφύλαξη κατά των αφροδισίων παρά ως αντισυλ-
ληπτικό μέσο. Απεκλήθη «Ασκληπιός του 16ου αιώνα». 

23. Ο Girolamo Fabrici d’Aquapendente (1537-1619) και η
ανακάλυψη των φλεβικών βαλβίδων
M. Παπασταύρου, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Σ. Σαμαρά, Ι. Αρμένης,
Γ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

O Girolamo Fabrici d’Aquapendente θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτε-
ρους ανατόμους και χειρουργούς της Αναγεννήσεως καθώς και ο «πατέρας
της εμβρυολογίας». Γεννημένος στο Aquapendente της Ιταλίας, σπούδασε
ιατρική στην Πάδοβα, όπου και διαδέχθηκε, το 1565, τον Gabriele Fallopio
(1523-1562) ως καθηγητής χειρουργικής και ανατομίας. Υπήρξε θερμός οπα-
δός του μεγάλου άραβα χειρουργού Abulcasis (935-1013) και του ρωμαίου
χειρουργού Κέλσου (1ος μ.Χ. αι.), τον οποίο συνιστούσε να μελετούν συστη-
ματικά. Έχοντας πάθος προς τις ανατομικές επιδείξεις, ξανάχτισε το 1594,
με έξοδα του, το ανατομικό αμφιθέατρο της Πάδοβας, που είχε κατασκευα-
σθεί το 1490. Μεταξύ των μαθητών του συγκαταλέγονται ο Julius Casserius
(1561–1616), ο William Harvey (1578–1657) και ο Adriaan van den Spiegel
(1578–1625). Μέσω ανατομών ζώων, μελέτησε το σχηματισμό του εμβρύου,
τη δομή του οισοφάγου, του στομάχου και του εντέρου, καθώς και τις ιδιαι-
τερότητες του οφθαλμού, του αυτιού και του λάρυγγα. Εκτέλεσε επίσης ανα-
τομές σε πολλά έμβρυα που οδήγησαν στη δημοσίευση το 1604, του De
format foetu (Περί του σχηματισμού του εμβρύου), που αποτελεί ένα από τα
πρώτα συγγράμματα εμβρυολογίας. Συνέγραψε πραγματεία για τη μαιευτική
στην οποία μελέτησε τις δυστοκίες λόγω παραμορφώσεως της πυέλου. Στο
χειρουργικό τομέα, περιέγραψε με μεγάλη σχολαστικότητα τις αρτηριακές
απολινώσεις και επινόησε ορθοπεδικά μηχανήματα. Αν και ο ίδιος δεν προ-
χώρησε ποτέ σε τραχειοτομία, στο έργο του ανευρίσκονται περιγραφές
αυτής της τεχνικής. Το 1574, ανακάλυψε τις βαλβίδες των φλεβών, τις οποίες
περιέγραψε το 1603 στο σύγγραμμά του De venarum ostiolis (Περί των φλε-
βικών βαλβίδων), στο οποίο όμως δεν απέφυγε την εσφαλμένη άποψη του
Γαληνού ότι το αίμα εντός των φλεβών κυκλοφορεί φυγόκεντρα από την καρ-
διά προς την περιφέρεια. Αυτή του η αντίληψη ήταν σε αντίθεση προς εκείνη
του Andrea Cesalpino (1519-1603), ο οποίος είχε ορθώς υποδείξει την κεν-
τρομόλο ροή του αίματος. Εν τέλει, μετά από 25 χρόνια, ο μαθητής του, Wil-
liam Harvey (1578–1657) απέδειξε ότι δεν συνέβαινε έτσι και ότι ο Cesalpino
είχε δίκιο.
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24. Ο διάσημος χειρουργός και μαιευτήρας Jacques
Guillemeau (1550-1613) και η συνεισφορά του στη μελέτη
του αγγειακού συστήματος
Δ. Μανδελενάκη, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Σ. Σαμαρά, Μ. Βελονάκη,
Γ. Σκάρπας, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

O Jacques Guillemeau (1550-1613) υπήρξε σπουδαίος χειρουργός και μαι-
ευτήρας του 16ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1550 στην Ορλεάνη και ήταν μαθητής
του Ambroise Paré (1509-1590). Διδάχθηκε τη χειρουργική στο στρατό επί
τέσσερα έτη και έπειτα το 1581, εργάστηκε στο Hôtel Dieu του Παρισιού.
Υπήρξε ο χειρουργός των βασιλέων Charles IX, Henri III και Henri IV. Το ερευ-
νητικό, κλινικό και συγγραφικό έργο του για τη μαιευτική και τη σύλληψη γε-
νικότερα είναι θαυμαστό Σπουδαιότερο σύγγραμμά του είναι το “Εγκυμοσύνη
και τοκετός των γυναικών” (1606). Επίσης, σε συγγράμματά του περιέγραψε
πολλά χειρουργικά εργαλεία. Στο εγχειρίδιο ανατομίας του, το οποίο δεν
αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραθέτει με τη μορφή πινάκων όλες τις ανατο-
μικές του γνώσεις. Σε ένα από τα συγγρμαμματα του σχετικά με τις χειρουρ-
γικές επεμβάσεις, περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο αιμοληψίας, απαριθμεί
τις φλέβες και τις αρτηρίες, τη θεραπεία της φλεβίτιδας και τον τρόπο εφαρ-
μογής βεντουζών. Καθώς την περίοδο του 16ου αιώνα στο Παρίσι, συνεχί-
ζονταν οι θεωρίες του Γαληνού ότι μέσω της αιμορραγίας, του εμέτου ή
ακόμα και του ιδρώτα, αποβάλλονται οι αιτίες πολλών νοσημάτων, ο Guille-
meau, αφιερώνει σε ένα από τα συγγράμματά του τρία κεφάλαια περιγρά-
φοντας την τεχνική της αφαίμαξης. Αναφέρει τέσσερις βασικές φλέβες που
ήταν διαθέσιμες για αφαίμαξη, αλλά τονίζει επίσης ότι ο χειρουργός θα πρέ-
πει να γνωρίζει να διανοίγει οποιαδήποτε φλέβα του σώματος ανάλογα με το
σημείο και τη νόσο που θέλει να θεραπεύσει. Εκτός αυτούόμως, ασχολήθηκε
και με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σταματήσουμε μία αιμορραγία,
κυρίως κατά τον τοκετό. Συγκεκριμένα, είχε σώσει απο επιλόχειο αιμορραγία
την κόρη του δασκάλου του, Ambroise Paré, την οποία και παντρεύτηκε. Επί-
σης, σημαντική ήταν η συνεισφορά του στην οφθαλμολογία αλλά και στην
οδοντιατρική. Ο Jacques Guillemeau, απεβίωσε την 1η Μαρτίου 1613 στο Πα-
ρίσι, αφήνοντας πίσω του σημαντικά συγγράμματα και συνεισφέροντας ση-
μαντικά στη χειρουργική του 16ου αιώνα, κυρίως στον τομέα της μαιευτικής
και της γυναικολογίας. 

Αγγειολεμφικό Σύστημα: 3.000 χρόνια μελέτης και θεραπείας του

10ç ÐáíåëëÞíéá Ηìåñßäá Éóôïñßáò ôçò ÉáôñéêÞò46



25. Η ανακάλυψη της κυκλοφορίας του αίματος από τον άγγλο
ιατρό William Harvey (1578-1657) 
Ι. Γραμματικάκης, Μ. Καραμάνου, Α. Δράκου, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς,
Φ. Μαρινέλη, Μ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΠΑ

Οι μεγάλες ανακαλύψεις στην ανατομία κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα
έδωσαν ώθηση στην πρόοδο της φυσιολογίας. Το μεγάλο πρόβλημα που
απασχολούσε τους ιατρούς εκείνης της περιόδου ήταν η κυκλοφορία του αί-
ματος. Η σύγχυση που είχε προκαλέσει η άποψη του Γαληνού (129-201) για
την ύπαρξη οπών στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα της καρδιάς και ο κύριος
ρόλος του ήπατος στην κυκλοφορία του αίματος επικράτησε για 1200 χρόνια.
Τον 16ο αιώνα οι ανατομικές έρευνες των Leonardo Da Vinci (1452-1519), An-
dreas Vesalius (1514-1564) και Realdo Colombo (1516-1559) κατέδειξαν την
ανυπαρξία οπών στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Ο Fabricius d’Acquapendente
(1537-1619) ανακάλυψε τις φλεβικές βαλβίδες, ο Michael Servetus (1509-
1553) διατύπωσε τη θεωρία του για τη μικρή κυκλοφορία του αίματος και
έμελλε στον William Harvey να λύσει οριστικά το πρόβλημα της κυκλοφορίας
του αίματος συνθέτοντας τις παρατηρήσεις των άλλων επιστημόνων με τις
δικές του. Ο William Harvey γεννήθηκε το 1576 στο Folkstone της Αγγλίας.
Σπούδασε αρχικά στο Κολλέγιο Caius του Πανεπιστημίου του Cambridge και
κατόπιν μετέβη στην Ιατρική Σχολή της Πάδοβα, όπου υπήρξε μαθητής του
φημισμένου ανατόμου d’Acquapendente. Το 1602, έλαβε το πτυχίο της ιατρι-
κής και επέστρεψε στην Αγγλία. Διορίστηκε ιατρός στο νοσοκομείο του Αγίου
Βαρθολομαίου και ξεκίνησε τα πειράματα για την κυκλοφορία του αίματος
που διήρκησαν σχεδόν είκοσι έτη. To 1628, δημοσίευσε την ιστορική πραγ-
ματεία του Exersitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus ανα-
τρέποντας τις λανθασμένες απόψεις του Γαληνού και αποδεικνύοντας ότι η
καρδιά εργάζεται σαν μια αντλία που με τη συστολή της αποστέλλει το αίμα
στην περιφέρεια, ενώ όταν διαστέλλεται επιτρέπει την εισροή του φλεβικού
αίματος από την κάτω κοίλη στο δεξιό κόλπο. Από το δεξιό κόλπο, το αίμα
ωθείται στη δεξιά κοιλία που με τη συστολή της το ωθεί προς την πνευμονική
αρτηρία, η οποία το μεταφέρει στους πνεύμονες και αναμιγνύεται με τον
αέρα. Από τους πνεύμονες το αίμα επιστρέφει με την πνευμονική φλέβα στην
αριστερή καρδιά και από εκεί με τη συστολή προωθείται στην αορτή. Η πραγ-
ματεία του Harvey προκάλεσε την αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας
με κυριότερους πολέμιους τους «αντικυκλοφοριστές» καθηγητές της Ιατρικής
Σχολής των Παρισίων, Jean Riolan (1577-1657) και Guy Patin (1600-1672) που
φημίζονταν για την αντιδραστικότητα τους σε κάθε νέα ιδέα. Ωστόσο, η θε-
ωρία του Harvey είχε την αμέριστη υποστήριξη του βασιλιά της Γαλλίας Λου-

Αγγειολεμφικό Σύστημα: 3.000 χρόνια μελέτης και θεραπείας του

4 Απριλίου 2014. Αθήνα 47



δοβίκου ΙΔ΄ (1638-1715) που ανέθεσε στον ανατόμο Pierre Dionis (1643-1718)
τη διάδοσή της, με σειρά μαθημάτων στο βασιλικό κήπο. Μετά το θάνατο του
προστάτη του βασιλιά Καρόλου Α΄ (1600-1643), ο Harvey αποσύρθηκε στο
Έσσεξ, όπου πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του. Το 1661, τέσσερα χρόνια
μετά το θάνατό του, ο ιταλός ανατόμος Marcello Malpighi (1628-1694) ανα-
κάλυψε με το μικροσκόπιο τα τριχοειδή αγγεία ολοκληρώνοντας τη θεωρία
του Harvey. Για τους ιστορικούς της ιατρικής η θεωρία της κυκλοφορίας του
αίματος απετέλεσε τη βάση της σύγχρονης φυσιολογίας και της ορθολογικής
ιατρικής. 

26. Οι μεγάλοι ανατόμοι Gaspare Aselli (1581-1626) και Jοhann
Vesling (1598-1649), πρωτοπόροι της μελέτης
των χυλοφόρων αγγείων 
Μ. Καραμάνου, Ι. Γραμματικάκης, Α. Δράκου, Γ. Τσουκαλάς,
Κ. Λάϊος, Φ. Μαρινέλη, Γ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο 16ος αιώνας υπήρξε ο χρυσός αιώνας της ανατομίας και των μεγάλων ανα-
καλύψεων. Το προοδευτικό περιβάλλον των Ιατρικών Σχολών της Ιταλίας
επέτρεψε στους ανατόμους να διατυπώσουν με άνεση και ελευθερία τις πει-
ραματικές τους διαπιστώσεις συμβάλλοντας στην πρόοδο της επιστήμης.
Τα χυλοφόρα αγγεία ή «γαλακτοφόροι αδένες» ήταν γνωστά στους αρχαίους
Έλληνες χάρη στις ανατομικές μελέτες του σπουδαίου Αλεξανδρινού ιατρού
Ερασίστρατου (304-250 π.Χ.), ενώ οι Gabriel Falloppio (1523-1562) και Eu-
stachio Bartolomeo (1503-1574), είχαν περιγράψει τα χυλοφόρα αγγεία ως
λευκόχρωμους αγωγούς. Ωστόσο, τη λειτουργία και τη σημασία τους κατέ-
δειξαν οι ανατόμοι Gaspare Aselli και Jοhann Vesling. Ο Gaspare Aselli,
γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, γεννήθηκε το 1581 στην Κρεμόνα της
Ιταλίας και σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Παβίας. Αρχικά εγκατα-
στάθηκε στο Μιλάνο και υπηρέτησε ως χειρουργός των ισπανικών στρατευ-
μάτων που στάθμευαν στην Ιταλία, ενώ παράλληλα διεξήγαγε πειραματικές
μελέτες στην ανατομία και τη φυσιολογία. Στις 23 Ιουλίου του 1622, ενώπιον
ιατρικών και πολιτικών εκπροσώπων του Μιλάνου, διενήργησε ανατομή σε
ζωντανό σκύλο (vivisection), βρισκόμενο σε πέψη, θέλοντας να δείξει τα υπό-
στροφα λαρυγγικά νεύρα και να παρατηρήσει τις κινήσεις του διαφράγμα-
τος. Διανοίγοντας το υπογάστριο παρατήρησε λευκόχροες χορδές που
διακλαδώνονταν σε όλο το μεσεντέριο και τα έντερα. Αρχικά, υπέθεσε ότι
επρόκειτο για ίνες νεύρων, ωστόσο, μετά από τη διατομή τους, λευκό παχύ-
ρευστο υγρό ανέβλυσε και ενθουσιασμένος ο Aselli αναφώνησε: «Εύρηκα»!
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Τις επόμενες ημέρες επανέλαβε το πείραμα σε σκύλο χωρίς όμως να μπο-
ρέσει να τεκμηριώσει την αρχική του παρατήρηση και αντελήφθη ότι ο σκύ-
λος του πρώτου πειράματος ήταν σε πέψη, ενώ ο δεύτερος νηστικός.
Επαναλαμβάνοντας το πείραμα σε ήδη ταϊσμένα ζώα, ο Aselli περιέγραψε
τα χυλοφόρα αγγεία ονομάζοντας τα «venae albae» et «lacteae», πιστεύον-
τας λανθασμένα ότι καταλήγουν στο πάγκρεας. Δύο χρόνια πριν το θάνατό
του, διορίστηκε καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της Παβίας. Το
1627, με τη φροντίδα των μαθητών του δημοσιεύτηκε το σύγγραμμα του De
lactibus sive lacteis venis, όπου περιέγραφε πριν τον William Harvey (1578-
1657) το μηχανισμό της μεγάλης κυκλοφορίας του αίματος. To έργο του
Aselli έμελε να συμπληρώσει ο γερμανός ανατόμος και βοτανολόγος Jοhann
Vesling. Ο Vesling γεννήθηκε το 1598 στην πόλη Μίντεν της Βεστφαλίας.
Αφού ολοκλήρωσε τις ιατρικές σπουδές του στα πανεπιστήμια του Λέϊντεν
και της Μπολόνια μετέβη στην Αίγυπτο και διετέλεσε προσωπικός ιατρός
του Γενικού Πρόξενου της Βενετίας Alvise Cornaro. Το 1632, εξελέγη καθη-
γητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και λίγο αργότερα κατέ-
λαβε και την έδρα της βοτανικής. Το 1641, δημοσιεύτηκε το έργο του
Syntagma anatomicum, publicis dissectionibus, in auditorum usum, diligenter
aptatum, που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και υπήρξε για πενήντα
χρόνια το πιο δημοφιλές σύγγραμμα ανατομίας. Ήταν ο πρώτος που απει-
κόνισε τα χυλοφόρα αγγεία σε ανθρώπινο πτώμα, αναφέρθηκε στο λεμφικό
σύστημα και περιέγραψε το θωρακικό πόρο. Πέθανε το 1649 στην Πάδοβα
και ετάφη στη Βασιλική εκκλησία του del Santo. 

27. Οι απόψεις του René Descartes (1596-1650) για την
κυκλοφορία του αίματος και η συμβολή τους στην
επικράτηση της ορθής θεωρίας του William Harvey
(1578-1657) 
Σ. Σαμαρά, Κ. Λάϊος, Μ. Καραμάνου, Γ. Τσουκαλάς,
Δ. Μανδελενάκη, Μ. Βελονάκη, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός Ρενέ Ντεκάρτ (Καρτέσιος) ήταν ένας
από τους πρώτους επιστήμονες που αποδέχθηκαν τη θεωρία του William Har-
vey (1578-1657) για την κυκλοφορία του αίματος και συνεισέφερε στην επι-
κράτησή της. Έχοντας προηγουμένως μελετήσει την ανατομία του
ανθρώπινου σώματος και της καρδιάς, ο Ντεκάρτ, αναλύει την κυκλοφορία
του αίματος στις πραγματείες του, Traité de l’homme), Discours de la méthode
και Traité des passions de l’âme. Ειδικότερα, αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφά-
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λαιο του τελευταίου βιβλίου του στην κίνηση της καρδιάς και του αίματος.
Ωστόσο, ο Ντεκάρτ έρχεται σε αντιπαράθεση με τη θεωρία του Χάρβεϋ όσον
αφορά στην κινητήριο δύναμη της κυκλοφορίας του αίματος και τη μηχανι-
στική της κίνησης της καρδιάς. Ο Ντεκάρτ συμφωνεί με τον Χάρβεϋ ότι η
έξοδος του αίματος γίνεται όταν η καρδιά σκληραίνει, όμως οι απόψεις τους
διίστανται όσον αφορά στην αιτία αυτής της «σκλήρυνσης». Ενώ ο Χάρβεϋ
υποστήριξε ότι η καρδιά λειτουργεί ως μια αντλία που συστέλλεται και είναι
υπεύθυνη για την κίνηση του αίματος εξωθώντας το ενεργητικά προς τα αγ-
γεία, ο Ντεκάρτ πίστευε πως η κυκλοφορία οφείλεται στη διαστολή του αί-
ματος λόγω θερμότητας. Πιο αναλυτικά, ο Ντεκάρτ περιγράφει το σώμα ως
μια υδραυλική μηχανή, που διασχίζεται από σωληνώσεις μέσα στις οποίες
κυκλοφορούν συνεχώς διάφορα υγρά. Στις αρτηρίες και στις φλέβες κυκλο-
φορεί το αίμα: αίτιο κυκλοφορίας είναι ο βρασμός που συμβαίνει μόλις το
αίμα μπει στην καρδιά, η οποία είναι το πιο θερμό όργανο του σώματος σύμ-
φωνα με τον Ντεκάρτ, που εδώ συμφωνεί με τον Αριστοτέλη. Για τον Ντε-
κάρτ, μια αποδοχή της καρδιάς ως αντλίας δεν ήταν συμβατή με την αυστηρά
δυϊστική φιλοσοφία του περί διχασμού ψυχής και σώματος. Αν αποδεχόταν
ότι η καρδιά λειτουργούσε με δική της βούληση, δηλαδή χωρίς τον απευθείας
έλεγχο από την ανθρώπινη σκέψη, αυτό θα σήμαινε ότι και η ίδια η καρδιά
είχε συνειδητή ψυχή, μια ιδέα παράλογη για τον Ντεκάρτ. Παρά τις ενστάσεις
του όμως σχετικά με κάποιες πτυχές της θεωρίας του Χάρβεϋ, ο Ντεκάρτ
υπήρξε από τους θερμότερους υποστηρικτές της και συνέβαλε στο θρίαμβο
και την καθολική αποδοχή της από την επιστημονική κοινότητα της εποχής.

28. Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) και Pierre Chirac
(1650-1732): δύο κορυφαίοι ερευνητές
της καρδιαγγειακής λειτουργίας
Γ. Τσουκαλάς, Α. Μυλωνάς, Μ. Καραμάνου, Κ. Λάϊος,
Φ. Μαρινέλη, Σ. Σαμαρά, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Borelli γεννήθηκε στη Νεάπολη της Ιταλίας Ήταν φυσικός και φυσιολόγος, μα-
θητής του Γαλιλαίου. Δίδαξε ως καθηγητής στη Μεσσήνη, την Πίζα, τη Φλωρεντία
και τη Ρώμη. Θεωρείται ως ένας εκ των θεμελιωτών της Ιατρομηχανικής Σχολής.
Το 1860, δημοσίευσε το De motu animalium (Περί της κινήσεως των ζώων), στο
οποίο μελετά τις κινήσεις υπό το πρίσμα των νόμων της φυσικής και της μηχανι-
κής. Ως βαθύς γνώστης των μαθηματικών, επιχείρησε να εφαρμόσει τους νόμους
της επιστήμης αυτής σε διάφορα φαινόμενα της ζωής και ειδικότερα στις κινήσεις
των μυών. Διακρίνει τους μύς σε αυτούς που υπόκεινται στη βούληση και σε εκεί-
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νους που δεν υπόκεινται. Μετρά τη δύναμη τους. Είναι ο πρώτος που διακηρύσσει
ότι οι καρδιακοί παλμοί οφείλονται σε μυϊκή σύσπαση. Θεωρεί τον οργανισμό ως
μία μηχανή διευθυνόμενη από την ψυχή. Με τη βοήθεια του μικροσκοπίου παρα-
τήρησε τα τριχοειδή του πνεύμονα στο βάτραχο, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο έρευ-
νας σχετικό με την κυκλοφορία του αίματος. Λίγα χρόνια αργότερα ο Γάλλος
Pierre Chirac, θεολόγος και ιατρός, διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Μονπελ-
λιέ και στρατιωτικός ιατρός της στρατιάς της Καταλονίας, απέκτησε φήμη όταν
κατάφερε να ελέγξει μία επιδημία πανούκλας και μία νέα επιδημία πανούκλας
στο λιμάνι του Rochefort. Είναι ο πρώτος που αντιλήφθηκε τη σπουδαιότητα της
στεφανιαίας αρτηριακής κυκλοφορίας. Ειδικότερα, μετά από περίδεση των στε-
φανιαίων αρτηριών σε ένα σκυλί, προκάλεσε τον μετά από λίγο θάνατο του από
οξεία ισχαιμία (έμφραγμα). Ανέλαβε καθήκοντα προσωπικού ιατρού του Λουδο-
βίκου του ΙΕ΄ (1710-1774). Απεβίωσε μετά από επιπλοκές πνευμονοπάθειας. Πα-
ρόλο που κανένας από τους δύο προαναφερθέντες διακεκριμένους ιατρούς δεν
υπήρξε καρδιολόγος, εντούτοις το έργο τους συνετέλεσε τα μέγιστα στην αρ-
τιότερη κατανόηση της καρδιακής λειτουργίας. 

29. O κορυφαίος ανατόμος, φυσιολόγος και κλινικός
Thomas Willis (1621-1675) και η ανατομία των αγγείων
του εγκεφάλου
Ι. Αρμένης, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Μ. Καραμάνου, Φ. Μαρινέλη,
Γ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1621 στο Wiltshire της Αγγλίας στο αγρόκτημα
των γονιών του. Το 1637, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου
σπούδασε καλές τέχνες και ιατρική. Όπως και οι γονείς του, ήταν πιστός Αγ-
γλικανός και βασιλόφρων και ενώ σπούδαζε υπηρέτησε σε στρατιωτική μονάδα
στο πλευρό του Καρόλου Α΄ (1600-1649) κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, αν και
είναι άγνωστο αν συμμετείχε σε κάποια μάχη. Οι υπηρεσίες του Willis προς το
βασιλιά ανταμείφθηκαν με αποφοίτησή του σε χρόνο συντομότερο του προβλε-
πόμενου: αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή της Οξφόρδης το 1646, ενώ η
προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του ήταν 14 έτη. Η ιατρική του σταδιο-
δρομία ξεκίνησε σε μια μικρή πόλη κοντά στην Οξφόρδη και σύντομα ο νέος
ιατρός συνδέθηκε με κορυφαίες προσωπικότητες της διανόησης και της επι-
στήμης της εποχής, μεταξύ των άλλων με τους Christopher Wren, Richard
Lower, Robert Boyle, Robert Hooke, Isaac Newton και John Locke. Οι ιατρικές
του δεξιότητες άρχισαν να γίνονται ευρύτερα γνωστές στα 1650, με την επιτυχή
ανάνηψη του «νεκρού» σώματος μιας 22χρονης εκτελεσθείσας υπηρέτριας, το
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οποίο ο Willis είχε παραλάβει με σκοπό την ανατομική του μελέτη. Στα 1657,
παντρεύτηκε τη Mary Fell, με την οποία απέκτησε οκτώ τέκνα. Στα 1660, διορί-
στηκε καθηγητής φυσικής φιλοσοφίας στην Οξφόρδη. Από το σημείο αυτό και
μετά αφοσιώθηκε στη μελέτη της νευροανατομίας, αφού συνειδητοποίησε το
ανακριβές και εσφαλμένο των μέχρι τότε περιγραφών της ανατομίας του κεν-
τρικού νευρικού συστήματος. Από το 1667, άσκησε την ιατρική στο Λονδίνο
μέχρι και το 1675, οπότε πέθανε από πλευρίτιδα πιθανώς μετά από πνευμονία.
Το έργο του έχει τεράστια επιστημονική σημασία και είναι πολυσχιδές: περι-
λαμβάνει έξι βιβλία, με πιο γνωστό το Cerebri anatome, το οποίο συνέγραψε και
εικονογράφησε με τη συμβολή των Christopher Wren και Richard Lower. Σε
αυτό, αποδελτιώνει τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών του στην ανατομία
και τη φυσιολογία του νευρικού συστήματος σε 29 κεφάλαια, συντάσσοντας το
πληρέστερο και ακριβέστερο σύγγραμμα νευροεπιστήμης της εποχής. Εισάγει
πολλούς νευροανατομικούς όρους που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα («An-
terior commissure», «Cerebellar peduncles», «Claustrum», «Corpus striatum», «In-
ferior olives» (corpora teretia), «Internal capsule», «Medullary pyramids», «Nervous
ophthalmicus», «Optic thalamus», «Spinal accessory nerve», «Stria terminalis»
(taenia cornua), «Striatum», «Vagus nerve») όπως και τον όρο «νευρολογία». Πε-
ριγράφει το ομώνυμο αναστομωτικό αρτηριακό δίκτυο στη βάση του εγκεφάλου
(πρόσθια εγκεφαλική, πρόσθιες αναστομωτικές, μέσες εγκεφαλικές, οπίσθιες
αναστομωτικές και οπίσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες). Το δίκτυο αυτό είχε περι-
γραφεί και από προγενέστερους ανατόμους, αλλά ο Willis το περιέγραψε με
μεγαλύτερη ακρίβεια, το απεικόνισε παραστατικά και αναφέρθηκε στη λειτουρ-
γική του αξία. Επιχείρησε να συνδέσει ανατομικές διαταραχές με συμπεριφο-
ρικές μεταβολές στους ανθρώπους, διεξάγοντας μακροχρόνιες μελέτες.
Συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων πλην της
νευρολογίας, όπως της ενδοκρινολογίας (αναγνώριση της γλυκιάς γεύσης των
ούρων στο σακχαρώδη διαβήτη - διάκριση από τον άποιο διαβήτη), της γα-
στρεντερολογίας (αχαλασία της καρδίας), της ωτορινολαρυγγολογίας (παρα-
κουσία του Willis: ο ασθενής ακούει καλύτερα παρουσία θορύβου, λόγω
οστεοσκλήρυνσης), της λοιμωξιολογίας (ελονοσία, τυφοειδής πυρετός)

30. Jean Pecquet (1622-1674): ο σπουδαίος γάλλος ανατόμος
και φυσιολόγος που ανακάλυψε και περιέγραψε το λεμφικό
σύστημα
Μ. Καραμάνου (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Jean-François Pecquet γεννήθηκε το 1622 στην Διέππη της Γαλλίας και ολο-
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κλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Ιησουϊτικό Κολλέγιο της Ρουέν. Το 1645,
μετέβη στο Παρίσι και υπό την παρότρυνση του προστάτη του, επισκόπου της
Adge, François Fouquet (1611-1673) ενεγράφη στην Ιατρική Σχολή των Παρισίων.
Παθιασμένος με τη μελέτη της ανατομίας, προέβη σε σημαντικές ανακαλύψεις
ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια. Το 1647, μελετώντας το θωρακικό πόρο του
σκύλου, ανακάλυψε ότι, αντίθετα με τα όσα υποστήριζε ο Gaspare Aselli (1581-
1626), τα χυλοφόρα αγγεία δεν καταλήγουν στο ήπαρ αλλά σε μια χυλοφόρα δε-
ξαμενή που πλέον φέρει το όνομά του, τη «δεξαμενή του Pecquet». Από εκεί και
διαμέσου του θωρακικού πόρου το περιεχόμενο των χυλοφόρων εκβάλλει την
αριστερά υποκλείδια φλέβα. Το αποτέλεσμα της μελέτης του δημοσιεύτηκε το
1651 στο έργο του Experimentia nova anatomica γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία
τόσο στη Γαλλία όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, η επιτυχία του
αυτή κατακρίθηκε σφοδρά από τους πολέμιους της κυκλοφορίας του αίματος,
τους «αντικυκλοφοριστές» Jean Riolan (1577-1657) και Guy Patin (1600-1672),
κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής των Παρισίων. Αντιλαμβανόμενος ότι εξαιτίας
αυτής της διαμάχης θα ήταν αδύνατο να αποφοιτήσει από την Ιατρική Σχολή των
Παρισίων, μετέβη στο Μονπελιέ. Το 1651, λαμβάνει το πτυχίο του από την Ιατρική
Σχολή του Μονπελιέ και ένα χρόνο αργότερα αναγορεύεται διδάκτωρ. Το 1656,
γνωρίζει τον αδελφό του François Fouquet, υπουργό οικονομικών Nicolas Fou-
quet (1615-1680). Ο Fouquet τον φιλοξενεί στο σπίτι του στο Παρίσι αποκαλώντας
τον «ιατρό της ψυχαγωγίας» ενώ ο Pecquet επωφελείται της βιβλιοθήκης του Fo-
uquet, που ξεπερνούσε τα 27.000 συγγράμματα. Όταν ο υπουργός περιέπεσε σε
δυσμένεια, ο Pecquet τον ακολούθησε στην φυλακή της Βαστίλης, αλλά σύντομα
απελευθερώθηκε μετά από εντολή του Λουδοβίκου ΙΔ΄ και επέστρεψε στη γενέ-
τειρά του. Το 1666, ο Pecquet επέστρεψε στο Παρίσι μετά από παρέμβαση του
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) και έγινε μέλος της νέο-ιδρυθείσας Ακαδημίας
Θετικών Επιστημών αποκτώντας τεράστια πελατεία. Ιδιαίτερα κοινωνικός, σύ-
χναζε στα λογοτεχνικά σαλόνια της εποχής, όπως σε αυτό της Mme de Sévigné,
που τον αποκαλούσε χαϊδευτικά «μικρό της Pecquet». Ωστόσο, η άποψή του ότι
το κονιάκ μπορούσε να θεραπεύσει πάσα νόσο, του στοίχισε την ίδια του τη ζωή.
Ο Jean Pecquet πέθανε στο Παρίσι το 1674 από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. 

31. Ο θεμελιωτής της μικροσκοπικής ανατομίας Marcello Malpighi
(1628-1694) και η ανακάλυψη των τριχοειδών αγγείων
Γ. Τσουκαλάς, Σ. Γιάτσιου, Μ. Καραμάνου, Κ. Γκρίτζαλης,
Σ. Σαμαρά, Μ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Μαλπίγκι, που γεννήθηκε στη Crevalcore, υπήρξε ένας από τους κυριότε-
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ρους ανατόμους και ιστολόγους της ιατρικής ιστορίας. Μετά τη διδακτορική
του διατριβή με θέμα Η υπεροχή του Ιπποκρατικού δόγματος, κατάφερε σε ηλι-
κία μόλις 28 ετών να γίνει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Λίγα χρόνια
αργότερα, επιστρέφοντας στη Μπολόνια, δημοσιεύει τις πολυάριθμες ανακα-
λύψεις του, για να συναντήσει τη σθεναρή εχθρότητα των υπερασπιστών του
Γαληνού (129-201). Μετά από πρόσκληση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
της Μεσσήνης, δίδαξε εκεί επί τέσσερα χρόνια. Συνάντησε όμως και πάλι την
έντονη αντίθεση από τους οπαδούς του γαληνισμού. Η επιστροφή του στη
Μπολόνια συμπίπτει χρονικά με την εκλογή του στη Βασιλική Εταιρεία του Λον-
δίνου, γεγονός που ανύψωσε το ηθικό του και τον ικανοποίησε πλήρως ως επι-
στήμονα. Οι σοβαρότεροι εχθροί του ήταν προσηλωμένοι τόσο πολύ στο
γαληνικό δογματισμό και στον απεριόριστο θαυμασμό τους στις κλασσικές
απόψεις, ώστε οι ανατομικές και μικροσκοπικές αποδείξεις να είναι ανεπαρκείς
για να πειστούν ως προς την επιστημονική αλήθεια. Η αντιπαλότητα ήταν βίαιη
και σύντομα ο Μαλπίγκι δέχθηκε επίθεση από δύο προσωπιδοφόρους. Η αξία
του αναγνωρίστηκε από τον πάπα Ιννοκέντιο ΙΒ΄, ο οποίος τον διόρισε ιατρό
του και τον είχε υπό την προστασία του στη Ρώμη κατά τα τελευταία χρόνια
της ζωής του. Ο Μαλπίγκι, ένας από τους πρώτους βιολόγους επιστήμονες
που χρησιμοποίησαν το μικροσκόπιο, θεωρείται ως ο ιδρυτής της ανατομίας
των ιστών.(μικροσκοπικής ανατομίας). Η εξαιρετική ερευνητική του μεγαλο-
φυΐα έθεσε τα θεμέλια για τις μελλοντικές βοτανικές έρευνες με το μεγάλο του
έργο Anatomia plantarum, (1675). Μελέτησε ζώα όπως, το μεταξοσκώληκα, τον
αετό, την πεταλούδα, την πυγολαμπίδα, διάφορα ψάρια και το βάτραχο. Στην
πραγματεία του επί των λεμφαγαγγλίων και του σπληνός, De viscerum struc-
tura, (1659), περιέγραψε στο σπλήνα τα σωματίδια που σήμερα φέρουν το
όνομα του. Ακολούθησε, το 1661, η δημοσίευση της πραγματείας του για τους
πνεύμονες, De pulmonibus. Το 1665, περιέγραψε τα σωματίδια του αίματος,
το 1673 δημοσίευσε την πραγματεία του για την ανάπτυξη του ωαρίου, De for-
matione pulli και το 1681, το έργο του περί μήτρας, De utero epistola. Υπήρξε
ο πρώτος που περιέγραψε τη νόσο του Hodgkin. Είναι εκείνος που περιέγραψε
πρώτος την κυκλοφορία του αίματος στα τριχοειδή αγγεία, «είδα το αίμα να
κατεβαίνει σε μικρούς ποταμούς μέσα από τις αρτηρίες, όπως μια πλημμύρας
και υπέθεσα ότι ίσως το ίδιο αίμα ξέφευγε σε έναν κενό χώρο και μαζεύονταν
πάλι από ένα ανοικτό δοχείο, αλλά υπήρχε μία αντίρρηση για αυτή την άποψη.
Η κίνηση του αίματος ήταν καμπύλη και σκορπισμένη προς διάφορες κατευ-
θύνσεις για να ενωθεί και πάλι σε ένα συγκεκριμένο μέρος... η πορεία αυτών
των αγγείων ξεκινά από τη μία μεριά από τη φλέβα και από την άλλη από την
αρτηρία, χωρίς να διατηρείται ευθεία κατεύθυνση, αλλά εμφανίζεται ένα δίκτυ
φτιαγμένο από τις συνεχίσεις των δύο αγγείων...το σκόρπισμα του αίματος
οφείλεται στους πολλαπλούς μαιάνδρους των αγγείων». Ο Μαλπίγκι, διεισδυ-
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τικός στις παρατηρήσεις του, ακούραστος ερευνητής, δημιούργησε εξ’ ολο-
κλήρου τον κλάδο της μικροσκοπικής ανατομίας, αφήνοντας το στίγμα του με
την ανακάλυψη και την περιγραφή των τριχοειδών αγγείων.

32. Ο Jean-Babtiste Denis (1635-1704) και οι πρωτοποριακές
του μεταγγίσεις αίματος
Γ. Τσουκαλάς, Κ. Λάϊος, Μ. Καραμάνου, Σ. Γιάτσιου, Ι. Αρμένης,
Δ. Μανδελενάκη, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Jean-Babtiste Denis γεννήθηκε στο Παρίσι, σπούδασε ιατρική στο Μονπελ-
λιέ και υπήρξε προσωπικός ιατρός του Λουδοβίκου του ΙΔ' (1638-1715). Ξεκί-
νησε ως καθηγητής φιλοσοφίας και μαθηματικών. Ο Denis ζούσε ήδη την
εποχή κατά την οποία ο William Harvey (1578-1657) μελέτησε και αποσαφή-
νισε οριστικά την κυκλοφορία του αίματος και ο Christopher Michael Wren
(1632-1723) πειραματιζόταν με την ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. Στις 3 Μαρ-
τίου του 1667, μεταγγίζει αίμα από ζώο σε ζώο, ενώ στις 15 Ιουνίου του ίδιου
έτους, αποφασίζει να δοκιμάσει πρώτος τη μετάγγιση αίματος σε άνθρωπο.
Η πρώτη μετάγγιση που επιχείρησε αφορούσε σε ένα 15χρονο αγόρι, που
μετά από παρατεταμένο εμπύρετο και αφαιμάξεις με βδέλλες βρίσκονταν σε
λήθαργο. Το αγόρι συνήλθε μετά από μετάγγιση 12 ουγγιών αρνίσιου αίματος
και επέζησε. Ενθαρρυμένος από την επιτυχία του εγχειρήματος του, πραγμα-
τοποιεί τη δεύτερη μετάγγιση με αίμα προβάτου σε ένα μεγαλόσωμο εργάτη
σαράντα πέντε ετών, ο οποίος την άλλη μέρα επέστρεψε στη δουλειά του. Το
γεγονός ότι οι δύο αυτοί ασθενείς δεν εμφάνισαν αλλεργική αντίδραση, πιθα-
νώς να οφείλεται στη μικρή ποσότητα αίματος που μεταγγίσθηκε, στην αντοχή
του οργανισμού του 15χρονου και στην άριστη φυσική κατάσταση του γυμνα-
σμένου εργάτη. Την εποχή εκείνη, ο σουηδός βαρόνος Bonde ταξιδεύοντας
στην Ευρώπη, βρίσκεται στο Παρίσι σοβαρά ασθενής και εγκαταλειμμένος
από τους ιατρούς του. Η οικογένεια του αποφασίζει να δοκιμάσει τη νέα μέ-
θοδο θεραπείας του Denis. Έτσι ξεκινά η τρίτη μετάγγιση αίματος σε άν-
θρωπο, αυτή τη φορά από μοσχάρι. Μετά την πρώτη φιάλη, ο Bonde
αισθάνεται καλύτερα και μάλιστα αρχίζει να μιλά. Κατά τη διάρκεια όμως της
μετάγγισης της δεύτερης φιάλης πεθαίνει. Την επόμενη μετάγγιση ο Ντενί την
επιχειρεί σε ένα τρελό άνδρα τον Antoine Mautoy, ο οποίος πεθαίνει επίσης.
Η γυναίκα του σύρει στα δικαστήρια τον Denis, ο οποίος και απαλλάσσεται,
καθώς διαπιστώθηκε δηλητηρίαση από αρσενικό. Ο Denis επιχειρεί, το 1668,
μία ακόμη μετάγγιση, σε μία παράλυτη γυναίκα. Τα αποτελέσματα των μεταγ-
γίσεων του όμως, καθώς και η ιδέα της αλλομετάγγισης, επιφέρουν έντονο
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και ποικίλο σχολιασμό από την επιστημονική κοινότητα της εποχής, η ιδέα της
μετάγγισης αίματος ξεθωριάζει και ο Denis διακόπτει το πρωτοποριακό του
έργο. Το 1673, προσκεκλημένος από τον Κάρολο τον Β΄, αναχωρεί για την Αγ-
γλία, προκειμένου να διαδώσει το έργο του. Εκεί, θεραπεύει το γάλλο πρέσβη,
αλλά τελικά επιστρέφει στη Γαλλία απογοητευμένος. Σταματά ξαφνικά και ορι-
στικά την ενασχόληση του με την ιατρική και ασχολείται με τη φυσική και τα
μαθηματικά. Το 1704, πεθαίνει αναπάντεχα. Ο Denis έφυγε χωρίς να έχει ολο-
κληρώσει το μεγαλειώδες έργο του, το οποίο όμως ενέπνευσε, έστω και με-
τέπειτα, την ιατρική κοινότητα στο να εφαρμόσει μία σωτήρια ιατρική μέθοδο,
τη μετάγγιση.

33. Ο αποφασιστικός ρόλος του Guy-Crescent Fagon (1638-
1718), αρχιάτρου του Λουδοβίκου ΙΔ΄ (1638-1715), στην
επικράτηση της θεωρίας του William Harvey για την
κυκλοφορία του αίματος
Σ. Σαμαρά, Μ. Καραμάνου, Μ. Παπασταύρου, Φ. Μαρινέλη,
Κ. Λάϊος, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Fagon, ιατρός και βοτανολόγος, γεννήθηκε στο Παρίσι και σπούδασε στη
Σορβόννη. Ο θείος της μητέρας του, Guy de a Brosse, ήταν ιατρός του Λου-
δοβίκου ΙΓ’ (1610-1643). Διετέλεσε καθηγητής βοτανολογίας και χημείας στο
Jardin du Roi (Βασιλικό Κήπο) και το 1693 ανακηρύχθηκε προσωπικός αρχία-
τρος του Βασιλιά Ήλιου, Λουδοβίκου ΙΔ’. Μετά το θάνατο του Λουδοβίκου
ΙΔ’, ο Fagon παρέμεινε στα Ανάκτορα, διατηρώντας μόνο την υπευθυνότητα
του Βασιλικού Κήπου. Μεταξύ άλλων, μελέτησε τις επιδράσεις του καπνού,
της κιγχόνης («Cinchona officinalis») και του κρασιού στην υγεία, ενώ συνέ-
ταξε κατάλογο των φυτών του Κήπου που περιελάμβανε πάνω από 4.000
είδη. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της πορείας του στην ιατρική, ο Fagon
υπήρξε υποστηρικτής των νέων θεωριών του Χάρβεϋ. Το 1663, επηρεασμέ-
νος από τη θεωρία του Χάρβεϋ, παρουσίασε το διδακτορικό του με αντικεί-
μενο την κίνηση της καρδιάς και την κυκλοφορία του αίματος, με το τίτλο An
a sanguine impulsum cor salit?. Η παρουσίαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση
των καθηγητών του στη Σορβόννη, καθώς το θέμα αποτελούσε γι’ αυτούς
ένα παράδοξο. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας του, ο
Fagon, ανακεφαλαιώνει τις απόψεις του και συμπεραίνει πως «η καρδιά τίθε-
ται σε κίνηση από το αίμα». Μερικά χρόνια αργότερα, από τη θέση του αρ-
χιάτρου του Βασιλιά, ο Fagon προτείνει το διορισμό του καθηγητή
χειρουργικής Pierre Dionis (1643-1718), με το σκοπό να διδάξει στους νέους
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επιστήμονες τη θεωρία της κυκλοφορίας του Χάρβεϋ, παρά τη σθεναρή αν-
τίσταση που προέβαλε η συντηρητική Ιατρική Σχολή των Παρισίων. Ο Βασι-
λιάς δεν υποχώρησε στις πιέσεις των συντηρητικών κύκλων και με τη στήριξη
διάσημων υπέρμαχων του Χάρβεϋ, η ορθή θεωρία της μεγάλης κυκλοφορίας
του αίματος θριάμβευσε!

34. Η διδακτορική διατριβή του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου
του «εξ Απορρήτων» (1641-1709), για την κυκλοφορία
του αίματος στην πρώτη έκδοσή της στα ελληνικά
Δ. Καραμπερόπουλος, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας κατά τον 17ο αιώνα ήταν το γνωστότερο του
κόσμου, στο οποίο προσέτρεχαν για σπουδές από πολλά μέρη της Ευρώπης.
Σε αυτό το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας σπούδασε ο Αλέξανδρος Μαυροκορ-
δάτος ο εξ Απορρήτων, ο οποίος ασχολήθηκε με την κυκλοφορία του αίματος
στη διδακτορική του διατριβή που είχε εκπονήσει και εκδόθηκε στα Λατινικά
στη Μπολόνια το 1664 και επανεκδόθηκε άλλες τέσσερις φορές. Ο τίτλος της
διατριβής είναι Pneumaticum instrumentum circulandi sanguinis sive de motu
et usu pulmonum (Αναπνευστικόν όργανον της κυκλοφορίας του αίματος, ήτοι
περί κινήσεως και χρείας των πνευμόνων). Προσπάθησε να δώσει απάντηση
στο ερώτημα, ποια είναι η αιτία της κυκλοφορίας του αίματος, την οποία είχε
τεκμηριώσει τρεις περίπου δεκαετίες πιο πριν ο Άγγλος William Harvey (1578-
1657), που και αυτός είχε σπουδάσει στην Πάδοβα. Το περιεχόμενο της δια-
τριβής αυτής του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ Απορρήτων δεν ήταν
γνωστό στους Έλληνες αναγνώστες, διότι πολύ λίγοι σήμερα γνωρίζουν τα
Λατινικά. Γι’ αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια να μεταφραστεί στα Ελληνικά
και την εκδώσαμε σε μια καλαίσθητη έκδοση, με σχόλια, παρατηρήσεις και
ευρετήριο, ώστε να γίνει γνωστό το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής
του. Στην Εισαγωγή γίνεται παρουσίαση του περιεχομένου των 17 κεφαλαίων
της διατριβής του Μαυροκορδάτου, στα οποία παρατίθενται και τα σχετικά
πειράματα που διενήργησε για τη λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων.
Επισημαίνεται ότι στη διατριβή του ο Μαυροκορδάτος παραθέτει πολλά κεί-
μενα στα αρχαία ελληνικά, τα οποία μεταφράζει στα λατινικά, από τους αρ-
χαίους Ελλήνες συγγραφείς, Ιπποκράτη, Αριστοτέλη και Γαληνό, στοιχείο
που δείχνει ότι τους μελετούσε και είχε καλό επίπεδο γνώσης της αρχαίας
ελληνικής και λατινικής γλώσσας. Παράλληλα καταχωρίζει κείμενα και παρα-
πέμπει σε πολλούς διάσημους συγγραφείς της εποχής του, περί τους τριάντα
τον αριθμό. Ενδεικτικά, μνημονεύονται ορισμένοι συγγραφείς, εκ των οποίων
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αρκετοί ήταν και καθηγητές στην Ιατρική Σχολή της Πάδοβας: William Harvey,
Andrea Cesalpinο, Georg Wirsung, Thomas Bartholinι, Gaspar Aselli, Julius
Arantius, Leonsrdus Botallι, Jean Pecket, Ludovici Mercati, Andreas Vesalius,
Johann Vesling, Jacobus Sylvius, Gaspar Hoffmann κ.ά. Η αναφορά σε τό-
σους συγγραφείς του 16ου και 17ου αιώνος δείχνει την ενημέρωσή του Μαυ-
ροκορδάτου και το εύρος της μελέτης του για το θέμα της κυκλοφορίας του
αίματος που τον απασχολούσε. Με την έκδοση της διατριβής του Αλεξάν-
δρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων στα ελληνικά δίνεται πλέον τη δυ-
νατότητα στους Έλληνες επιστήμονες διεξοδικά να την μελετήσουν και να
γίνουν κοινωνοί της ερευνητικής προσπάθειας του συγγραφέα της, η οποία
είχε λάβει χώρα στις αρχές ακόμη της πειραματικής έρευνας για τη λειτουρ-
γία της καρδιάς. Επί πλέον οι αναγνώστες θα μπορούν να διαπιστώσουν την
προσπάθειά του, το 1664, να λύσει ένα από τα προβλήματα της λειτουργίας
της καρδιάς, δηλ. ποια είναι η αιτία της συστολής της. Και μόνο το γεγονός
ότι ο Μαυροκορδάτος ασχολήθηκε με το πρόβλημα αυτό και προσπάθησε με
λογικούς συλλογισμούς και πειράματα να αποδείξει, ότι η αιτία της συστολής
της καρδιάς προέρχεται από εξωτερική αιτία, τους πνεύμονες και δεν βρί-
σκεται εσωτερικά στην ίδια την καρδιά, δείχνει τη δύναμη του ερευνητικού
του πνεύματος.

35. Ο Raymond Vieussens (1641-1715) και oι εκτός
καρδιολογίας συνεισφορές του
Δ. Μανδελενάκη1, Μ. Καραμάνου1, Β. Γεννηματά2, Κ. Λάϊος1

Γ. Τσουκαλάς1 Γ. Σκάρπας1 Γ. Ανδρούτσος1

1Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Raymond Vieussens (1635-1715) γεννήθηκε το 1635 στο Vigan. Ξεκίνησε τις
σπουδές του στο Rodez, χωρίς να γνωρίζουμε την αρχική τους κατεύθυνση,
και ξεκίνησε την Ιατρική στο Montpellier το 1669, σε ηλικία 34 ετών. Αναγορεύ-
τηκε διδάκτωρ το 1670, ενώ το 1671 έλαβε τον τίτλο του διευθυντή του νοσο-
κομείου Hôtel Dieu, Saint-Eloi, θέση την οποία κράτησε επό 45 χρόνια έως το
θάνατό του. Το έργο του Vieussens προσανατολίστηκε σε τρεις βασικές κα-
τευθύνσεις: Τη χημεία, την κλινική παθολογία και την ανατομία. Όσον αφορά
στη χημεία, αυτή τον προσέλκυε περισσότερο. Ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με την
εξέταση του αίματος σε χημικό επίπεδο, χωρίς όμως να σημειώσει ιδιαίτερη
επιτυχία στον τομέα αυτό. Οι μελέτες του στην κλινική ιατρική εκδόθηκαν μετά
το θάνατό του στα συγγράματα με τίτλο: Structure et usage des viscères (1755)
και Histoire des maladies internes (1775). Σε αυτά, περιγράφονται όλα τα συ-
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νήθη νοσήματα της εποχής του. Σημαντικές όμως ήταν και οι έρευνες και ανα-
καλύψεις του στην ανατομία, που πέτυχε νεκροτομώντας τους ασθενείς του
που απεβίωναν. Πραγματοποίησε περίπουυ 600 νεκροτομές και περιέγραψε
λεπτομερώς όλα τα περιφερικά νεύρα (ακόμα και αυτά του δέρματος), και το
νωτιαίο μυελό. Σε μία εποχή που όλοι αναζητούσαν το ανατομικό κέντρο της
ψυχής, αυτός θεώρησε ότι εδράζεται στον εγκέφαλο. Επίσης, μελέτησε ενδε-
λεχώς το ακουστικό όργανο και δημοσίευσε σχετικό σύγγραμμα, το οποίο
όμως αποτέλεσε σημείο τριβής με το έργο του Antonio-Maria Valsava (1666-
1723). Τελικά, παρά την αξία του έργου του Vieussens, αυτό δεν αναγνωρί-
στηκε. Θαυμαστό ήταν βέβαια και το έργο του στον τομέα της καρδιολογίας,
αφού περιέγραψε κλινικά διάφορες καρδιακές ανωμαλίες, επιβεβαίωσε πειρα-
ματικά τις εργασίες του Marcello Malpighi (1628-1694) και ανακάλυψε το ρόλο
των βαλβίδων στην καρδιακή σύσπαση. Το όνομά του φέρουν διάφορες ανα-
τομικές δομές όπως, η «βαλβίδα του Vieussens», η «αγκύλη του Vieussens»
και οι «φλέβες του Vieussens». Έγινε διάσημος για το κλινικό του έργο, και
διετέλεσε προσωπικός ιατρός του Λουδοβίκου XV και της Mademoiselle de
Montpensier. Έγινε μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών της Γαλλίας
και της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου. Ο Vieussens, ένας μεγάλος ανα-
τόμος και κλινικός του 17ου αιώνα, απεβίωσε το 1715 στο Montpellier της Γαλ-
λίας. 

36. O ανατόμος Antonio-Maria Valsalva (1666-1723) και η
συμβολή του στην ιατρική επιστήμη και την αγγειολογία
Ι. Αρμένης, Κ. Λάϊος, Μ. Καραμάνου, Γ. Τσουκαλάς, Σ. Σαμαρά,
Φ. Μαρινέλη, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Antonio Maria Valsalva γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου 1666 στην Ιμόλα της Ιτα-
λίας. Γόνος εύπορης οικογένειας, πήρε το επώνυμό του από την περιοχή στην
οποία βρισκόταν η οικογενειακή οικία. Σε νεαρή ηλικία, ήρθε σε επαφή με τα
μαθηματικά, τις ανθρωπιστικές και τις θετικές επιστήμες χάρη στους Ιησουίτες
μοναχούς. Συνέχισε της σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια με δα-
σκάλους τους Τριονφέτι (φιλοσοφία), Μεγκόλι (μαθηματικά), Ροντέλλι (γεωμε-
τρία) και Μαρτσέλλο Μαλπίγγι (ανατομία). Το 1687, ολοκλήρωσε τη διατριβή
του στην Ιατρική και τη Φιλοσοφία και αμέσως αναγορεύθηκε επιθεωρητής δη-
μόσιας υγείας στη Μπολόνια. Επτά χρόνια αργότερα, αναγορεύθηκε καθηγη-
τής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Συνδέθηκε στενά με τον
κορυφαίο ανατόμο Μοργκάνι, του οποίου υπήρξε δάσκαλος. Ασχολήθηκε ιδι-
αίτερα με την ανατομία, τη φυσιολογία και την παθολογία του ωτός, για το
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οποίο το 1704 δημοσίευσε το De aure humana tractatus, έργο που καθιερώθηκε
ως το βασικό σύγγραμμα ωτολογίας για πάνω από έναν αιώνα. Διέκρινε για
πρώτη φορά το ούς σε έξω, μέσο και έσω και περιέγραψε αναλυτικά καθένα
από τα τμήματα αυτά και τα ανατομικά μορφώματα που περιλαμβάνουν. Πε-
ριέγραψε τη δομή και τη λειτουργία της «Ευσταχιανής σάλπιγγας», την οποία
και ονόμασε έτσι προς τιμήν του Eustachio. Έδωσε το όνομά του σε μια κοι-
λότητα του κροταφικού οστού, στους συνδέσμους του ωτός και σε ένα μυν
του ίδιου οργάνου και θεωρείται ως ο πατέρας της ωτορινολαρυγγολογίας.
Είναι όμως πιο γνωστός για τον ομώνυμο χειρισμό, κατά τον οποίο ο εξεταζό-
μενος επιχειρεί να εκπνεύσει με κλειστό το στόμα και τη μύτη. Πρότεινε αυτό
το χειρισμό για την εμφύσηση αέρα στο μέσο ους, αλλά οι εφαρμογές του στη
φυσική εξέταση άλλων συστημάτων, ιδίως του καρδιαγγειακού, τον κατέστη-
σαν εξαιρετικά δημοφιλή μεταξύ των κλινικών μέχρι και σήμερα. Ακόμη, περιέ-
γραψε τους «Κόλπους του Βαλσάβα» στην έκφυση της αορτής. Εκτός της
ωτολογίας και της αγγειολογίας, ο Valsalva, ως ολοκληρωμένος και πολύπλευ-
ρος ιατρός και χειρουργός, ασχολήθηκε με τη νεφρεκτομή, την αντιμετώπιση
των ανευρυσμάτων, την οφθαλμολογία και τη χειρουργική ογκολογία. Σε ότι
αφορά στη νευρολογία και ψυχιατρική, παρατήρησε την ετερόπλευρη σε
σχέση με τη βλάβη του εγκεφάλου εντόπιση της συμπτωματολογίας-σημειολο-
γίας και υποστήριζε την πιο ανθρώπινη μεταχείριση των ψυχικώς νοσούντων.
Πέθανε στις 2 Φεβρουαρίου 1723 στη Μπολόνια.

37. Η συνεισφορά του Jean Baptiste Silva (1682-1744)
στη μελέτη και χρησιμοποίηση της φλεβοτομίας,
ως μεθόδου θεραπείας
Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Μ. Καραμάνου, Γ. Παπασταύρου,
Φ. Μαρινέλη, Σ. Σαμαρά, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

O Silva κατέχει περίοπτη θέση στην ιστορία της ιατρικής τόσο για την προ-
σφορά του επάνω στα διάφορα είδη φλεβοτομίας, τα οποία πρότεινε, ειδικά
για το πόδι, όσο και για τη λαμπρή του σταδιοδρομία ως ιατρός με τους διά-
σημους ασθενείς που είχε. Γόνος οικογένειας εβραίων φαρμακοποιών με
ισπανικές ρίζες, γεννήθηκε το 1682 στο Bordeaux. Σπούδασε ιατρική στο
Montpellier και πήρε το πτυχίο ιατρικής το 1701. Έπειτα πήγε στο Παρίσι
όπου ο συνάδελφός του Pierre Chirac (1650-1732), τον συνέστησε στη βα-
σιλική Αυλή. Παρουσιάστηκε επίσης στην Ιατρική Σχολή των Παρισίων και
πήρε το ιατρικό του πτυχίο με διάκριση. Το 1721, του ζητήθηκε η ιατρική του
γνώμη για την ασθένεια του Βασιλιά Λουδοβίκου XV (1710-1774), για την
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οποία συνέστησε φλεβοτομία στο πόδι, πράξη που είχε αίσιο αποτέλεσμα.
Χάρη σε αυτή την επιτυχία του απέκτησε μεγάλη φήμη και σεβασμό. Επίσης,
με αυτή την αφορμή συνέγραψε το βιβλίο του, Traité de l'usage des
différentes sortes de saignées, principalement de celles du pied (1727) (Εγ-
χειρίδιο της χρήσεως των διαφορετικών ειδών φλεβοτομίας κα κυρίως αυτών
του ποδός), το οποίο αναγνωρίστηκε ως υψηλού επιπέδου για την εποχή του
με βάση την ανατομική έρευνα του συγγραφέα, όπως και τις ιατρικές εφαρ-
μογές. Το 1732, μετά το θάνατο του Pierre Chirac, τον διαδέχθηκε ως αρ-
χίατρος του βασιλιά. Πρόσφερε τις ιατρικές του συμβουλές ακόμη στο
Δούκα του Banvière, ενώ η Αυτοκράτειρα της Ρωσίας, Αικατερίνη Ι΄ (1684-
1727), του πρότεινε τη θέση του αρχίατρου στην Αυλή της από την οποία
θα αποκόμιζε πολλά οφέλη. Όμως, ο Silva δεν ήθελε να αποχωριστεί τη
χώρα του τη Γαλλία στην οποία είχε γνωρίσει τεράστια φήμη και περιουσία.
Το 1738, ο βασιλιάς του απένειμε τίτλο ευγενείας και τον έκανε μέλος του
ιατρικού του συμβουλίου. Ανάμεσα στους διάσημους ασθενείς του συγκα-
ταλέγεται και ο Βολτέρος (1694-1778), ο οποίος του αφιέρωσε το παρακάτω
επίγραμμα: «Στο ναό της Επιδαύρου γίνονταν προσφορές ειδωλίων, ανθρώ-
πων που σώθηκαν ή θεραπεύτηκαν από τους Θεούς: ο Silva που είναι κύριος
του θανάτου, όπως εκείνοι, αξίζει όπως αυτοί το σεβασμό μας». Απεβίωσε
στις 19 Αυγούστου του 1744 και η κηδεία του έγινε με τιμές στο Ναό του
Αγίου Σουλπικίου.

38. Ο διάσημος φυσιολόγος Albrecht von Haller (1708-1777)
και η συμβολή του στη μελέτη του καρδιαγγειακού
συστήματος
Φ. Μαρινέλη, Μ. Καραμάνου, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Ι. Αρμένης,
Κ. Γκρίτζαλης, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Γεννημένος στην Βέρνη της Ελβετίας το 1708, ο Albrecht von Haller αποτελεί
μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ιστορίας των επιστημών,
καθώς διέπρεψε σε πολλούς τομείς όπως η φυσιολογία, η βοτανολογία, η
ανατομία, η ιστορία και η ποίηση. Επιπλέον, αποκαλείται «πατέρας της πει-
ραματικής φυσιολογίας». Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ταξίδεψε
σε πολλές πόλεις της Ευρώπης όπως το Λονδίνο, η Οξφόρδη και το Παρίσι,
όπου σπούδασε υπό την καθοδήγηση σπουδαίων επιστημόνων όπως ο John
Pringle (1707-1782), ο James Douglas (1702-1768) και ο Henri François Le
Dran (1685-1770). Κατά τη χρονική περίοδο 1736-1753, που διετέλεσε καθη-
γητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Göttingen, συνέγραψε το έργο Ele-
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menta Physiologiae Corporis Humani (Στοιχεία φυσιολογίας του ανθρώπινου
σώματος), το οποίο και αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της ιατρικής. Η επι-
στημονική κοινότητα εξεπλάγη όταν ξαφνικά αποφάσισε να εγκαταλείψει την
πανεπιστημιακή του θέση και να επιστρέψει στη Βέρνη, όπου συνέχισε να
ασχολείται με την έρευνα σε εντατικούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα την εκπό-
νηση μεγάλου αριθμού εργασιών. Ο Haller υπήρξε ο πρώτος που εξήγησε
το μηχανισμό λειτουργίας της αναπνοής, καθώς και την αυτόνομη λειτουργία
της καρδιάς. Επίσης περιέγραψε την ανατομία των γεννητικών οργάνων, του
εγκεφάλου καθώς και του καρδιαγγειακού συστήματος. Η σημαντικότερη
συμβολή του έγκειται στην κατανόηση της νευρικής και της μυϊκής λειτουρ-
γίας. Το έργο του Bibliothecae Medicinae Practicae (Βιβλιοθήκη της ιατρικής
πρακτικής) περιλαμβάνει πενήντα δύο χιλιάδες δημοσιεύσεις ιατρικής, χει-
ρουργικής, ανατομίας και βοτανικής. Ο Halle διακρίθηκε ιδιαίτερα στους κα-
θετηριασμούς των αρτηριών και στην εν συνεχεία έγχυση ουσιών σε αυτές.
Επίσης, με την βοήθεια του μικροσκοπίου παρατήρησε το φαινόμενο της
θρόμβωσης σε μία φλέβα, εκατόν είκοσι χρόνια πριν την επίσημη ανακάλυψη
του μηχανισμού πήξης από τον Friedrich Wilhelm Zahn (1845-1904). Το ερευ-
νητικό έργο του χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα, ακρίβεια και αντικειμε-
νικότητα των παρατηρήσεών του. Πέθανε το Δεκέμβριο του 1777, σε ηλικία
69 ετών.

39. Οι αναφορές στα αγγεία, του μεγάλου βιολόγου και
φυσιοδίφη, ηγούμενου Lazzaro Spallanzani (1729-1799) 
Κ. Γκρίτζαλης, Μ. Καραμάνου, Κ. Λάϊος, Μ. Βελονάκη, Σ. Σαμαρά,
Φ. Μαρινέλη, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Spallanzani γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 1729 στη Modena και απε-
βίωσε την 11η Φεβρουαρίου του 1799 στη Pavia. Γιος ενός διακεκριμένου
δικηγόρου και απόφοιτος του Κολεγίου των Ιησουιτών στο Reggio, έτυχε
εξαιρετικής εκπαίδευσης στη φιλολογία και στη φιλοσοφία. Είχε προσκληθεί
να προσχωρήσει στην τάξη των Ιησουιτών, αλλά, παρά την χειροτόνησή του
το 1757, αρνήθηκε αυτή την προσφορά και μετέβη στη Μπολόνια για να
σπουδάσει νομικά. Υπό την επίδραση δε της εξαδέλφης του, Laura Bassi,
καθηγήτριας των μαθηματικών, άρχισε να ενδιαφέρεται για τις φυσικές επι-
στήμες. Έτσι, το 1754 ο Spallanzani διορίζεται καθηγητής της λογικής, της
μεταφυσικής και των ελληνικών στο Reggio College, ενώ λίγο αργότερα
(1760) διορίζεται ως καθηγητής της φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Modena.
Παρά την κατεύθυνση του αυτή, ο Spallanzani δημοσίευσε το ίδιο έτος ένα
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επικριτικό άρθρο για μια νέα μετάφραση της Ιλιάδος, αλλά όμως τον ελεύ-
θερο χρόνο του τον αφιέρωνε στην επιστημονική έρευνα. Έτσι, το 1766 δη-
μοσιεύει μια μονογραφία σχετικά με τη μηχανική των λίθων που αναπηδούν
όταν ρίχνονται λοξά σε υδάτινη επιφάνεια. Ως πρώτο βιολογικό έργο του,
το οποίο δημοσιεύθηκε το 1767, είναι μία πολεμική για την προταθείσα βιο-
λογική θεωρία από τον Georges Buffon (1707-1788) και τον John Turberville
Needham (1713-1781), οι οποίοι πίστευαν ότι όλα τα έμβια όντα περιέχουν,
εκτός από την άψυχη ύλη, ειδικά «ζωτικά άτομα» τα οποία είναι υπεύθυνα
για όλες τις φυσιολογικές δραστηριότητες, όπου μετά το θάνατο του ορ-
γανισμού, τα «ζωτικά άτομα» επιστρέφουν εκ νέου στο έδαφος και απορ-
ροφώνται από τα φυτά. Οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ότι τα μικρά
αντικείμενα που κινούνται στο νερό της λίμνης και σε εγχύσεις φυτικής και
ζωικής ύλης δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί, αλλά απλώς «ζωτικά άτομα» δια-
φυγόντα από την οργανική ύλη. Ο Spallanzani μελέτησε διάφορες μορφές
της μικροσκοπικής ζωής και επιβεβαίωσε ύστερα από μία σειρά πειραμάτων
την άποψη του Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) ότι αυτές οι μορφές
είναι ζωντανοί οργανισμοί. Ως αποτέλεσμα αυτής της εργασίας, κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι στο νερό της λίμνης και σε άλλα παρασκευάσματα ζού-
σαν οργανισμοί που εισήχθησαν από τον αέρα και ότι τελικώς οι απόψεις
του Buffon ήταν αβάσιμες. Εν συνεχεία, το ενδιαφέρον και το εύρος των
πειραματικών διεργασιών του Spallanzani επεκτάθηκε. Τα αποτελέσματα
της αναγέννησης και της μεταμόσχευσης σε πειράματα του, εμφανίστηκαν
το 1768. Μελέτησε εκτενώς την αναγέννηση σε ένα ευρύ φάσμα των ζώων
και κατέληξε σε ορισμένα γενικά συμπεράσματα, όπως ότι τα κατώτερα σε
δομή ζώα έχουν μεγαλύτερη αναγεννητική δύναμη, ή ότι τα νεαρά άτομα
έχουν μεγαλύτερη ικανότητα αναγέννησης από τους ενηλίκους του ίδιου εί-
δους κλπ. Τα πειράματα μεταμόσχευσης που διεξήγαγε, ανέδειξαν μεταξύ
άλλων, την επιτυχή μεταμόσχευση του κεφαλιού ενός σαλιγκαριού πάνω
στο σώμα ενός άλλου. Το 1773, ερεύνησε την κυκλοφορία του αίματος
μέσω των πνευμόνων και άλλων οργάνων και έκανε μια σειρά σημαντικών
πειραμάτων για την πέψη, στην οποία απέδειξε ότι ο πεπτικός χυμός περιέ-
χει ειδικές χημικές ουσίες που είναι κατάλληλες για συγκεκριμένα τρόφιμα.
Έτσι, ο Spallanzani, ανέπτυξε την θεωρία του (θεωρία του χημικού διαλύ-
ματος), όπου σύμφωνα με αυτήν η γαστρική πέψη οφειλόταν στη διαλυτική
δράση ενός υγρού εκκρινομένου υπό του γαστρικού οργάνου. Το 1977 στην
Pavia, δημοσίευσε το έργο του Leçons sur la digestion, ενώ μελέτησε τις πε-
πτικές ιδιότητες του υγρού αυτού σε σειρές πειραμάτων, σε διάφορους ζωϊ-
κούς οργανισμούς, καθώς και στον ίδιο του τον εαυτό. Κατόπιν αιτήματος
του φίλου του Charles Bonnet, ο Spallanzani διερεύνησε τη λειτουργία των
σπερματοζωαρίων μιας και η λειτουργία τους δεν είχε κατανοηθεί μέχρι πε-
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ρίπου 30 χρόνια μετά τη διατύπωση της θεωρίας των κυττάρων το 1839.
Χρησιμοποιώντας αμφίβια, ο Spallanzani έδειξε ότι η πραγματική επαφή με-
ταξύ των ωαρίων και του σπέρματος είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη
μιας νέας ζωής και ότι παρά τα διάφορα σφάλματά του, εκτέλεσε μερικά
από τα πρώτα επιτυχημένα πειράματα τεχνητής γονιμοποίησης σε κατώ-
τερα ζώα αλλά και σε ένα σκύλο (δημοσιεύθηκε το 1780 στη Modena στο
Dissertazioni di fisixa animale e vegetale). Καθώς η φήμη του Spallanzani με-
γάλωνε, έγινε μέλος της πλειονότητας των επιστημονικών εταιρειών στην
Ευρώπη και τελικώς το 1769 αποδέχθηκε μια θέση στο Πανεπιστήμιο της
Παβίας, όπου, παρά τις άλλες προσφορές, παρέμεινε για το υπόλοιπο της
ζωής του. Ειδικά προς το τέλος της ζωής του, διεξήγαγε περαιτέρω έρευνα
σχετικά με μικροσκοπικά ζώα και φυτά. Άρχισε επίσης μελέτες σχετικά με
το ηλεκτρικό φορτίο των ψαριών «τορπίλη», καθώς και στα αισθητήρια όρ-
γανα των νυχτερίδων. Στην τελευταία σειρά των πειραμάτων του, η οποία
δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατό του, προσπάθησε να αποδείξει ότι η μετα-
τροπή του οξυγόνου του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται σε ιστούς, όχι
στους πνεύμονες (όπως είχε προτείνει ο Antoine-Laurent Lavoisier το 1787).
Έδειξε δε δια της πειραματικής οδού, ότι οι ιστοί χρησιμοποιούν οξυγόνο
και απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα. Επίσης, το 1977, ανέφερε ότι
η συστολικός παλμός της καρδιάς ωθεί το αίμα σε μικρότερα τριχοειδή αγ-
γεία, ενώ είχε αντιληφθεί αλλαγές στα αέρια του αίματος, γεγονός το οποίο
επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον Lavoisier, και θεωρήθηκε ως αποτέλεσμα
των διεργασιών της αναπνοής.

40. Ο κορυφαίος χειρουργός Pierre-Joseph Desault (1738-
1795) και τα αγγεία
Κ. Λάϊος, Μ. Καραμάνου, Φ. Μαρινέλη, Μ. Παπασταύρου,
Γ. Τσουκαλάς, Γ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Γάλλος χειρουργός. Το 1764, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και άσκησε τη χει-
ρουργική στο νοσοκομείο La Charité πριν γίνει καθηγητής στο Hôtel-Dieu, το
οποίο αναδιοργάνωσε εκ βάθρων, δημιουργώντας εκεί την περίφημη Α΄ Χει-
ρουργική Κλινική. Μεγαλοφυής εκπαιδευτής είχε μαθητή τον Xavier Bichat
(1771-1802). Τέρας εργατικότητας, έφθανε πρώτος στην κλινική του και
έφευγε τελευταίος, στην περίπτωση που δεν κοιμόταν εκεί. Το 1795, παρά
τις ιατρικές φροντίδες του καθηγητή Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821), υπέ-
κυψε τόσο σύντομα που γεννήθηκε η υποψία δηλητηριάσεως επειδή είχε πε-

Αγγειολεμφικό Σύστημα: 3.000 χρόνια μελέτης και θεραπείας του

10ç ÐáíåëëÞíéá Ηìåñßäá Éóôïñßáò ôçò ÉáôñéêÞò64



ριθάλψει τον βασιλόπαιδα Λουδοβίκο 17ο, υιό του έκπτωτου Λουδοβίκου 16ου,
στη φυλακή του Temple. Έξοχος χειρουργός, απλοποίησε το χειρουργικό
εξοπλισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αιμόσταση και τις απολινώσεις
των μικρών αγγείων. Πραγματοποίησε την πρώτη ημιθυρεοειδεκτομή. Απέ-
δειξε την ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας μετά από περίδεση μεγάλων
αγγειακών στελεχών και επινόησε επίδεσμο για τα κατάγματα της κλείδας,
ως και τον καθετηριασμό της κύστης με καθετήρα από καουτσούκ. Θεμε-
λίωσε τη μελέτη των νοσημάτων στην κλίνη του ασθενούς. Μετά το θάνατο
του οι μαθητές του εξέδωσαν τα έργα του, Traité des maladies chirurgicales
et des opérations qui leur conviennent (Εγχειρίδιο χειρουργικών παθήσεων και
των εγχειρήσεων που ενδείκνυνται), Oeuvres chirurgicales (Χειρουργικά έργα)
και Traité des maladies des voies urinaires (Εγχειρίδιον των νοσημάτων των ου-
ροφόρων οδών). Θεωρείται ως ο θεμελιωτής της διδασκαλίας της χειρουργι-
κής ανατομίας.

41. Η πυώδης περικαρδίτις του Ηonoré -Gabriel Mirabeau
(1749-1791)
Γ. Παναγιωτακόπουλος (Διάλεξη)
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Πατρών

Ο κόμης Mirabeau υπήρξε φημισμένος ρήτωρ και εκ των ηγετών της πρώτης
φάσης της Γαλλικής Επανάστασης. Παρά τον αμφιλεγόμενο βίο του και τις
σκοτεινές πλευρές της προσωπικότητάς του (δωροδοκίες, καταγγελίες για
μίσθαρνη εξυπηρέτηση συμφερόντων ξένων δυνάμεων) που εν τέλει του στέ-
ρησαν την θέση στο Πάνθεον των Γάλλων επιφανών, στην ακμή του και επί
σειρά ετών διετέλεσε η φωνή του λαού και κυρίως το μετριοπαθές ανάχωμα
στην Τρομοκρατία των ακραίων επαναστατών. Ο πολυτάραχος βίος του, έμ-
πλεος ασθενειών (ευλογιά, χωλότης) έμελλε να τερματισθεί με τρόπο δρα-
ματικό και αγωνιώδη από οξεία πυώδη περικαρδίτιδα με συνακόλουθο
επιπωματισμό όπως περιγράφει ο προσωπικός του ιατρός, φίλος και κληρο-
νόμος της βιβλιοθήκης του Pierre Jean Georges Campanis. Oι υποθέσεις
περί δολοφονίας με δηλητήριο καίτοι δημοφιλείς στην εποχή του ουδέποτε
τεκμηριώθηκαν και δεν είναι συμβατές ούτε με τη διήγηση του Campanis για
την ολιγοήμερη ασθένεια που στέρησε την Γαλλία από μία σημαντική προ-
σωπικότητα εν μέσω της περιδίνησης που προκάλεσε η Γαλλική επανά-
σταση. Στο αυτό συμπέρασμα κατέληξε και η νεκροτομή η οποία, όπως
άρμοζε σε έναν σπουδαίο ρήτορα, εγένετο από ομάδα έξι ιατρών και ενώ-
πιον 56(!) μαρτύρων.
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42. René-Joseph-Hyacinthe Bertin (1757–1828): ένας
πρωτοπόρος της καρδιολογίας
Γ. Σκάρπας, Μ. Παπαδημητρίου, Φ. Μαρινέλη, Σ. Σαμαρά,
Μ. Καραμάνου, Χ. Παπανδρέου, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Υπήρξε ο κατ’ εξοχήν ανατόμος της καρδιάς και μελετητής της λειτουργίας
της. Υιός του Exupère Joseph Bertin (1712-1781), γεννήθηκε το 1757, σπού-
δασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων και αφιερώθηκε στην καταγραφή
των ευρημάτων του στο καρδιαγγειακό σύστημα. Χρημάτισε μέλος της Βασι-
λικής Ακαδημίας των Επιστημών, καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο
των Παρισίων, αρχίατρος της βασιλικής αυλής της Μολδοβλαχίας και του γαλ-
λικού στρατού. Συνέγραψε το Traité des maladies du coeur et des gros vaisse-
aux (Εγχειρίδιο των νόσων της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων), ένα
σημαντικό έργο για την παθολογική ανατομία της καρδιάς. Αναφέρεται στις
υπερτροφίες (τις οποίες διέκρινε σε έκκεντρη, συγκεντρική και απλή), τις δια-
τάσεις, τα ανευρύσματα και τις αγγειακές παθολογίες της καρδιάς καθώς και
την ακρόαση με τις παραλλαγές της. Με τις μελέτες του ενέπνευσε το μαθητή
του Jean-Baptiste Bouillaud (1796–1881) να ασχοληθεί με την καρδιολογία και
να γίνει ο διασημότερος ιατρός-μελετητής της ειδικότητας αυτής.

43. Παραλήψεις και σφάλματα στην ιστορία της ακρόασης
των σημείων της στένωσης μιτροειδούς βαλβίδος
X. Παπανδρέου, Α. Μυλωνάς, Μ. Καραμάνου, Κ. Λάϊος,
Γ. Τσουκαλάς, Γ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μελετώντας την ιστορία της διάγνωσης της στένωσης μιτροειδούς, η συμ-
βολή του ονόματος του Läennec συχνά υποτιμάται. Η αναφορά του ονόματός
του ταυτίζεται με το πρωτοδιαστολικό φύσημα αλλά δεν παραλείπεται να ση-
μειωθεί πως αυτό το εύρημα έχει ήδη περιγραφεί πριν από αυτόν, από τον
Corvisart. Ωστόσο, η περιγραφή του τελευταίου είναι ανακριβής και εσφαλ-
μένη σε σχέση με αυτήν του Laënnec. Ο Corvisart, αναφέρει μεταξύ των ση-
μείων της στένωσης του αριστερού κολποκοιλιακού κόμβου «ένα ιδιαίτερο
θρόισμα δύσκολο να περιγραφεί, αισθητό από το χέρι όταν αυτό τοποθετηθεί
στην προκάρδια περιοχή, και το οποίο ασφαλώς προέρχεται από τη δυσκολία
που παρουσιάζει το αίμα προσπαθώντας να περάσει από ένα στόμιο που δεν
έχει μέγεθος ανάλογο με την ποσότητα του υγρού που πρέπει να μπορεί να
περνάει.» Η επιλογή της λέξης “θρόισμα” θεωρείται μη επιτυχής για να ορίσει
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κάτι που είναι αισθητό με την αφή. Επιπροσθέτως, ο Corvisart δεν διευκρινίζει
ποια χρονική στιγμή παρατηρείται αυτό το φαινόμενο σε σχέση με τους καρ-
διακούς ήχους. Είναι επίσης ανακριβές ότι στη στένωση του μιτροειδούς, το
θρόισμα, ή με μεγαλύτερη ακρίβεια το φύσημα, που γίνεται αντιληπτό στην
προκάρδια περιοχή, γίνεται αντιληπτό -αν και εξασθενημένο – στην ψηλάφηση
των σφυγμών. Αντιθέτως, η περιγραφή του Laënnec είναι πολύ περισσότερο
ακριβής και εμπεριστατωμένη. Όπως χαρακτηριστικά γράφει “Το ακροαστικό
αυτό εύρημα της καρδιάς μπορεί να συγκριθεί με αρκετή ακρίβεια, με τον ήχο
που συνοδεύει το μουρμουρητό ευχαρίστησης που βγάζουν οι γάτες όταν τις
χαϊδεύουν. Τίποτα δεν είναι πιο σπάνιο από το να συναντήσει κανείς το εύρημα
αυτό στην καρδιά ή σε μια αρτηρία, χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα εκεί και ο
ήχος “φυσήματος” (όπως το φύσημα του αέρα). Αμφιβάλλω και αν υπάρχει το
πρώτο φαινόμενο χωρίς την ύπαρξη του δεύτερου.” Προσέτι, ο Laënnec εκθέτει
στην πραγματεία του περί της ακρόασης με τη χρήση στηθοσκοπείου (σελ.
186 της 3ης έκδοσης του 1831) ένα κλινικό εύρημα της στένωσης μιτροει-
δούς. «Ο ήχος αυτός δεν είναι συνεχής, αλλά λάμβανε χώρα σε τακτικά δια-
στήματα ίσης διάρκειας και χωρίς διακοπές. Δεν ήταν ισόχρονα με το σφυγμό
και φαινόταν σαν να μεταβάλλονταν σύμφωνα με αυτόν.” Εξάλλου, για τον
Laënnec δεν πρόκειται για τίποτα περισσότερο από μια ιδιαίτερη περίπτωση
ενός γενικού κανόνα, και πράγματι, αναφέρει (σελ. 184) πως ο θόρυβος του
φυσήματος που συνδέεται με τη στένωση της βαλβίδος από ασβεστοποίηση
της βαλβίδας «είναι συνυφασμένος με τη συστολή του αριστερού κόλπου όταν
η μιτροειδής βαλβίδα έχει πειραχτεί και με της κοιλίας όταν η εκφύλιση έχει
επηρεάζει τις γλωχίνες της αορτής». Έτσι, ο Laënnec διευκρινίζει καλά ότι το
φύσημα είναι αντιληπτό στη φάση της διαστολής στη στένωση του μιτροει-
δούς και στη συστολή στη στένωση της αορτής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δια-
χωρισμός αυτός είναι εξαιρετικός δεδομένου ότι, μετά από τον Laënnec,
πολλοί συγγραφείς όπως ο Bouillaud θεωρούν δύσκολο ή αδύνατο να κάνουν
κλινική διάγνωση μεταξύ στένωσης μιτροειδούς και στένωσης αορτής. Στην
πραγματικότητα, τον Laënnec διαδέχεται μια περίοδος σύγχυσης κατά την
οποία, για πολλούς συγγραφείς το βασικό σημάδι στένωσης μιτροειδούς είναι
ένα συστολικό φύσημα του άκρου. Αυτή η εσφαλμένη γνώμη διατυπώθηκε
από τους Bouillaud, Briquet, Beau, Notta, Hardy και Berier. Επομένως, ο
Laënnec όχι μόνο διαμόρφωσε τον γενικό κανόνα του ήχου του διαστολικού
φυσήματος στη στένωση μιτροειδούς αλλά ανέφερε και τον ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα στην παρατήρηση της στένωση μιτροειδούς. “Το στηθοσκόπιο, τοπο-
θετούμενο ανάμεσα στους χόνδρους της πέμπτης και της έβδομης αριστερής
πλευράς, εξυπηρετεί στο να ακουστούν οι συστολές της καρδιάς με τον ακό-
λουθο τρόπο: η υπερβολικά παρατεταμένη συστολή του κόλπου, έκανε έναν
ήχο σαν γδούπο, αλλά δυνατό, και ο οποίος μοιάζει με χτύπημα λίμας πάνω σε
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ξύλο. Αυτός ο θόρυβος συνοδευόταν από ένα ρίγος αισθητό από το αυτί και το
οποίο ήταν προφανώς το ίδιο με αυτό που αισθανόταν το χέρι. Στο τέλος της
συστολής ξεχωρίζαμε έναν ήχο πιο έντονο, συνοδευόμενο από παλμό και από-
λυτα συγχρονισμένο με τους σφυγμούς, τη συστολή της κοιλίας. Αυτός ο θό-
ρυβος είχε κάτι το σκληρό και τραχύ μαζί.” Πιο συγκεκριμένα, ο Laënnec
περιέγραψε στη στένωση μιτροειδούς έναν θόρυβο τραχύ και παρατεταμένο
ο οποίος ξεκινάει στην αρχή της διαστολής και παρατείνεται μέχρι την αρχή
της επόμενης κοιλιακής συστολής, θόρυβος που συνοδεύεται από ένα απτό
ρίγος. Έτσι είναι αρκετά ακριβές το χαρακτηριστικό διαστολικό φαινόμενο της
στένωσης, φαινόμενο που καλείται “roulement” (= κύλισμα ή τριβή) από τη
στιγμή που ο Durozier το σύγκρινε με “ροχαλητό”. Αναφανδόν, το όνομα του
Laënnec αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή της όταν αναφερόμαστε στην ιστο-
ρία της ακρόασης της στένωσης μιτροειδούς.

44. Οι μελέτες του κορυφαίου φυσιολόγου και φαρμακολόγου
François Magendie (1783-1855) πάνω στο κυκλοφορικό
σύστημα
Φ. Μαρινέλη, Ι. Αρμένης, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Μ. Καραμάνου,
Μ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Magendie γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1783, στο Bordeaux. Σε ηλικία έξι
ετών και μη γνωρίζοντας ούτε ανάγνωση ούτε γραφή, αποφασίζει με δική του
πρωτοβουλία και παρά την θέληση του πατέρα του να εγγραφεί στο δημοτικό
σχολείο. Η θέληση και η οξυδέρκειά του τον βοήθησαν να εξελιχτεί τόσο γρή-
γορα και σε τέτοιο βαθμό, που σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών κατόρθωσε να
κερδίσει σε έναν εθνικό διαγωνισμό. Στη συνέχεια σπούδασε ιατρική στο Πα-
ρίσι. Το 1830, διορίστηκε καθηγητής στο Hôtel-Dieu και το 1831 στο Collège
de France, ένα από τα πιο σπουδαία πανεπιστημιακά κέντρα του κόσμου, δια-
δεχόμενος τον René Laënnec (1781-1826). Το 1809, ο Magendie άρχισε να με-
λετά την τοξική επίδραση πολλών φαρμάκων φυτικής προέλευσης, όπως η
στρυχνίνη. Αυτά του τα πειράματα έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης φαρμα-
κολογίας-τοξικολογίας. Τη χρονική περίοδο 1813-1830, ο Magendie μετά από
μια σειρά σπουδαίων πειραμάτων, έφερε στην επιφάνεια ρηξικέλευθες ανακα-
λύψεις πάνω σε τομείς όπως η διατροφολογία, η αιμοδυναμική και η φυσιολο-
γία του νευρικού συστήματος. Το 1821, υποστήριξε το διαχωρισμό των ριζών
του νωτιαίου μυελού, αποδεικνύοντας πως οι πρόσθιες ρίζες έχουν κινητικό
ρόλο και οι οπίσθιες αισθητικό. Την ίδια χρονιά, έγινε μέλος της Ακαδημίας
Επιστημών (Académie des Sciences) και της Ακαδημίας της Ιατρικής (Académie
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de Médecine), ενώ παράλληλα ίδρυσε και το περιοδικό Journal de Physiologie
expérimentale. Το 1825, συνεχίζοντας τη μελέτη του νευρικού συστήματος, απέ-
δειξε την κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Σχετικά με τη μελέτη της
κυκλοφορίας του αίματος, ο Magendie υποστήριζε την θεωρία της συσταλτι-
κότητας και της ελαστικότητας των αρτηριών, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε και
με την διαδικασία της πήξης του αίματος, υποστηρίζοντας πως «η σύνθεση
του αίματος δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να έχει δημιουργηθεί κάποιο
πρόβλημα στην κυκλοφορία του». Το 1838, μάλιστα, δημοσίευσε την πραγμα-
τεία Leçons sur le sang (Μαθήματα επί του αίματος). Πρώτος, ο Magendie,
πραγματοποίησε καρδιακούς καθετηριασμούς σε άλογο το 1844, σε σκύλο το
1848 και σε πρόβατο το 1853. Με τις μελέτες του πάνω στην δράση των φαρ-
μάκων αλλά και τη φυσιολογία των οργανισμών, ο François Magendie θεωρεί-
ται δικαίως ένας εκ των θεμελιωτών της φαρμακολογίας και της πειραματικής
φυσιολογίας.

45. Η συνεισφορά του Evangelista Purkinjě (1787-1869) στη
μελέτη της ανατομίας και λειτουργίας της καρδιάς και
των αγγείων
Σ. Σαμαρά, Μ. Καραμάνου, Γ. Τσουκαλάς, Κ. Λάϊος, Φ. Μαρινέλη,
Ι. Αρμένης, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Purkinjě γεννήθηκε στη Βοημία και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ανατομία
και φυσιολογία. Το 1823, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ,
στη σημερινή Πολωνία και αργότερα εργάστηκε στο Ινστιτούτο Φυσιολογίας
στην Πράγα, του οποίου υπήρξε ιδρυτής. Κατά την προετοιμασία των ιστολο-
γικών παρασκευασμάτων του, ο Purkinjě, χρησιμοποιούσε το μικροτόμο, ώστε
να επιτυγχάνει λεπτότερες τομές, τις οποίες στη συνέχεια εξέταζε στο μικρο-
σκόπιο. Είναι γνωστός μεταξύ άλλων για την ανακάλυψη των κυττάρων της πα-
ρεγκεφαλίδας που φέρουν το όνομα του, τη χρήση του όρου «πρωτόπλασμα»
(κυτταρόπλασμα) και για τις μελέτες του πάνω στη δομή του οφθαλμού. Κατά
τη διάρκεια της πολυετούς εργασίας του στο Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ, ο
Purkinje, ανακάλυψε μια ομάδα κυττάρων που βρίσκονται υπό το ενδοκάρδιο
της καρδιάς και είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ερεθίσματος
στα κύτταρα των κοιλιών της καρδιάς. Την ανακάλυψή του τη δημοσίευσε το
1845 στο περιοδικό Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Me-
dicin, σε άρθρο με τίτλο Mikroskopisch – neurologische Beobachtungen. Tο
υπενδοκάρδιο πλέγμα κοιλιακών κυττάρων αγωγής πήρε το όνομά του και είναι
γνωστό με τον όρο «ίνες του Purkinje». Το δίκτυο αυτό εξειδικευμένων κυττά-
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ρων αποτελεί τη συνέχεια των κλάδων του «δεματίου του His» και διασπείρεται
σε όλη την έκταση των καρδιακών κοιλιών, καταλήγοντας στο μυϊκό στρώμα
και τους θηλοειδείς μυς και δίνοντας το σήμα για την εκπόλωση και άρα τη συ-
στολή. Τα κύτταρα των ινών του Purkinjě έχουν βραδεία ενδογενή βηματοδο-
τική συχνότητα (περίπου 20-30/λεπτό) και ιστολογικά χαρακτηρίζονται ως
μεγάλες μυϊκές ίνες με κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα πλούσιο σε γλυκογόνο
και πτωχό σε μυοϊνίδια. Η σύγχρονη έρευνα στο πεδίο του ερεθισματαγωγού
συστήματος της καρδιάς, συμπεριλαμβανομένων των ινών του Purkinjě, εστιά-
ζει στη μελέτη δομικών, μοριακών και γενετικών συνιστωσών, με στόχο την
πρόληψη και θεραπεία των αρρυθμιών που προκύπτουν από βλάβες στα κύτ-
ταρα του συστήματος. Είναι βέβαιο, πως αν ζούσε σήμερα, ο Purkinjě, θα εν-
τυπωσιαζόταν από την απροσδόκητα ευχάριστη και μυστηριώδη ερευνητική
τροπή που πήρε μια δική του ανακάλυψη!

46. Οι έρευνες στα αγγεία του κορυφαίου αιματολόγου
Gabriel Andral (1797 - 1876)
Α.Τσαρακλής1, Ε.Παναγούλη1, Μ.Καραμάνου2, Κ. Λάϊος2,
Γ. Τσουκαλάς2, Γ. Σκάρπας2, Γ. Ανδρούτσος2

1Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
2Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Gabriel Andral γεννήθηκε στο Παρίσι το 1797. Πέρασε μεγάλο μέρος της
παιδικής του ηλικίας στην Νάπολη, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως στρα-
τιωτικός ιατρός στη στρατιά του Joachim Murat (1767-1815). Επέστρεψε στο
Παρίσι το 1813, όπου και φοίτησε στο Λύκειο Louis-le-Grand. Το 1815, άρχισε
τις σπουδές του στην ιατρική σχολή των Παρισίων, όπου και γνώρισε τον
Théodoric-Nilammon Lerminier (1770-1820). O τελευταίος τον βοήθησε στη
συγγραφή του πεντάτομου έργου του Clinique Médicale ou Choix d’observa-
tions recueillies à l’Hôpital de la Charité», που κάλυπτε όλους τους ως τότε γνω-
στούς τομείς της ιατρικής επιστήμης. Το 1828, ο Andral διορίστηκε καθηγητής
υγιεινής και το 1839, διαδέχτηκε τον François-Joseph-Victor Broussais (1772-
1838) στην Έδρα κλινικής παθολογίας και θεραπευτικής, μια θέση την οποία
κατείχε για 27 χρόνια. Το 1823, έγινε μέλος της Académie Nationale de
Médecine, ενώ το 1849, εξελέγη εξωτερικό επίτιμο μέλος της Αμερικανικής
Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Ο Andral ασχολήθηκε επίσης με την ταξι-
νόμηση των διαφόρων νοσημάτων. Επικεντρώθηκε κυρίως στην καρδιολογία,
μελετώντας τις περικαρδίτιδες, τα ανευρύσματα, την παθολογία του φλεβικού
δικτύου και του αίματος. Θεωρείται πρωτοπόρος στη μελέτη της χημικής σύ-
στασης του αίματος και ιδρυτής της αιματολογίας. Με τον συνάδελφό του,
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Louis-Denis-Jules Gavarret (1809-1890), μελέτησαν την σύνθεση του αίματος
και απέδειξαν ότι μεταβάλλεται στις διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Με
αυτόν τον τρόπο κατέδειξαν τη σημασία της χημικής σύστασης του αίματος
ως μέσου διάγνωσης των διαφόρων νοσημάτων. Μεταξύ άλλων, ο Andral επι-
νόησε το σπειρόμετρο και τον όρο «αναιμία», ενώ υπήρξε ο πρώτος ιατρός
που αναγνώρισε και περιέγραψε την καρκινωματώδη λεμφαγγειίτιδα, μια νόσο
που συνήθως σχετίζεται με τον καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού, του στο-
μάχου και του τραχήλου της μήτρας. Απεβίωσε το 1876 στο Παρίσι σε ηλικία
79 ετών.

47. Ο κορυφαίος κλινικός Armand Trousseau (1801 -1867) και
η σχέση θρομβοφλεβίτιδας και σπλαχνικής κακοήθειας
Δ. Μανδελενάκη, Κ. Λάϊος, Μ. Καραμάνου, Γ. Τσουκαλάς,
Σ. Γιάτσιου, Φ. Μαρινέλη, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Τρουσσώ γεννήθηκε το 1801 στην Τουρ της Γαλλίας. Πραγματοποίησε τις γυ-
μνασιακές του σπουδές ως υπότροφος στα κολλέγια της Ορλεάνης και της
Λυών. Αφού δίδαξε τη ρητορική, στράφηκε στην ιατρική. Ήταν μαθητής του
Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862). Εργάστηκε ως βοηθός, επιμελητής και
υφηγητής στα νοσοκομεία Ste Antoine και Hôtel Dieu στο Παρίσι. Το 1839, διο-
ρίζεται καθηγητής θεραπευτικής και το 1852 καθηγητής Κλινικής ιατρικής στο
Hôtel Dieu. Το ερευνητικό και κλινικό του έργο είναι αναρίθμητο, καθώς μελέτησε
πλήθος ασθενειών και εξέδωσε πολλά συγγράμματα. Έγινε γνωστός με το έργο
του πάνω στον κίτρινο πυρετό και τη λαρυγγίτιδα. Από τα σημαντικότερα επι-
τεύγματά του ήταν η πραγματοποίηση της πρώτης τραχειοτομής και διασωλή-
νωσης για την αντιμετώπιση της διφθεριτιδικής λαρυγγίτιδας. Τις παρατηρήσεις
και τεχνικές του, κατέγραψε στα συγγράμματα “Traité de la phtisie laryngée, de
la laryngite chronique et des maladie de la voix» (1837) και “Du tubage de la glotte
et de la trachéotomie” (1836). Περιέγραψε επίσης για πρώτη φορά, την αιμοχρω-
μάτωση. Ήταν ο πρώτος που αναρρόφησε την πλευριτική κοιλότητα και χρησι-
μοποίησε για πρώτη φορά τον όρο «αφασία». Το έργο του ήταν πρωτοπόρο για
τη νόσο του Parkinson, τη χορεία, τη ραχίτιδα και την οστεομαλακία. Το όνομά
του χρησιμοποιείται σήμερα στη «Νόσο του Trousseau» (γενικευμένη μη λευχαι-
μική λεμφαδενοπάθεια), στη «Γραμμή του Trousseau» (η επί τυφοειδούς πυρε-
τού ή μηνιγγίτιδας χαρακτηριστική λευκή χάραξη του δέρματος, λόγω πάρεσης
αγγειοσυσταλτικών αντανακλαστικών), στο «Σημείο του Trousseau» (καρπικός
σπασμός-χέρι μαιευτήρα μετά από διόγκωση της περιχειρίδας πάνω από τη συ-
στολική πίεση κατά την τετανία), στο «σημείο της αποφύσεως του Trousseau»,
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στη «μέθοδο του Trousseau», στο «οζώδες ερύθημα του Trousseau», κ.α. Ανά-
μεσα στις πολυάριθμες διαλέξεις του, αξιοσημείωτη είναι η επονομαζόμενη Ph-
legmasia Alba Dolens, με θέμα τη θρομβοφλεβίτιδα ως σημείο σπλαχνικής
κακοήθειας, το γνωστό σήμερα ως «Σύνδρομο του Trousseau». Όντας μπροστά
από την εποχή του, αναφέρει ότι αυτή η πάθηση έχει ως πρωταρχική αιτία μία
ειδική διαφοροποίηση του αίματος, η οποία ανευρίσκεται επίσης σε πολλά είδη
καχεξίας και κατά την επιλόχεια περίοδο. Εάν δε η διαφοροποίηση αυτή δεν σχε-
τίζεται με την επιλόχεια περίοδο, μπορεί να είναι ένα πολύτιμο στοιχείο διάγνω-
σης. Περιέγραψε συγκεκριμένα την περίπτωση μίας γυναίκας 33 ετών με διάχυτη
ενδοαγγειακή πήξη με παρουσία φυματίωσης. Χρησιμοποιώντας αυτή ως έναυ-
σμα, περιέγραψε στη συνέχεια την υπερπηκτικότητα που παρατηρείται σε μία
άλλη ιδιαίτερη καχεξία της εποχής του, τον καρκίνο. Γράφει χαρακτηριστικά, ότι
τον εντυπωσίασε η συχνότητα του επώδυνου οιδήματος των άνω και κάτω άκρων
που παρατηρούσε σε καρκινοπαθείς και κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρχει
σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα στη θρομβοφλεβίτιδα και στον καρκίνο. Επι-
προσθέτως, κατά τη νεκροτομή ενός ασθενούς με επώδυνο οίδημα, ανακάλυψε
σπλαχνική κακοήθεια, η οποία δεν είχε ανευρεθεί κατά τη ζωή του ατόμου αυτού.
Το 1935, οι βρετανοί ιατροί James και Matheson, επιβεβαίωσαν ότι η θρομβο-
φλεβίτιδα συμπεριλαμβάνεται στην κλινική παρουσίαση λανθάνουσας κακοή-
θειας, ενώ μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύτηκε το 1951, περιγράφει ότι
λανθάνουσα κακοήθεια ανευρέθηκε στο 9% των περιστατικών με θρομβοεμβο-
λική νόσο. Ωστόσο, ο ίδιος ο Trousseau στις πηγές του αναφέρει τον J. Werner,
έναν από τους μαθητές του και την περίπτωση ενός ασθενούς του Rudolf Vir-
chow, που έπασχε από καρκίνο στομάχου με συνυπάρχουσα αμφοτερόπλευρη
θρομβοφλεβίτιδα κάτω άκρων, γεγονός που δείχνει ότι η σχέση των δύο αυτών
καταστάσεων είχε ήδη περιγραφεί, αλλά δεν είχε διευκρινιστεί. Κατά τραγική ει-
ρωνεία, ο Trousseau απεβίωσε το 1867, από καρκίνο του στομάχου, ενώ λίγο
νωρίτερα είχε παρατηρήσει αρχόμενη θρομβοφλεβίτιδα στο αριστερό άνω άκρο
του. Ο Trousseau, που με το έργο του και την προσωπικότητά του απετέλεσε
όνομα-σταθμό στην ιστορία του 19ου αιώνα, θεωρείται ένας εκ των θεμελιωτών
της κλινικής ιατρικής. 

48. Μια γαλλική πρωτοπορειακή μελέτη της παθοφυσιολογίας
των εμβολών στις αρχές του 20ου αιώνα
Μ. Βελονάκη, Μ. Καραμάνου, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Φ. Μαρινέλη,
Σ. Σαμαρά, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μια από τις σημαντικότερες πηγές για τις γνώσεις των επιστημόνων στις
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αρχές του 20ου αιώνα για την παθοφυσιολογία της εμβολής, αποτελεί κεφά-
λαιο γραμμένο από τον Jean Patel στο έργο Μαθήματα ιατροχειρουργικής
φυσιολογίας, που γράφτηκε το 1935 από τον Leon Binet (1891-1971) και τους
συνεργάτες του στην Ιατρική Σχολή των Παρισίων. Αρχικά, ο συγγραφέας
διαπιστώνει ότι η εμβολή που αφορά όργανα όπως ο εγκέφαλος, ο πνεύμο-
νας και το έντερο, αν και έχει μελετηθεί επί αιώνες, δεν επιδέχεται καμία θε-
ραπεία, σε αντίθεση με την περιφερική εμβολή, την οποία μελετούν πολλοί
ερευνητές της εποχής προκειμένου να βρουν την κατάλληλη θεραπεία. Στην
προσπάθεια πειραματικής πρόκλησης πνευμονικής εμβολής, χρησιμοποιήθη-
καν πολλά ακατάλληλα υλικά και έγχυση θρομβωτικού υλικού κατευθείαν στο
προς μελέτη αγγείο, τεχνικές οι οποίες δεν προσέφεραν ένα ρεαλιστικό μον-
τέλο μελέτης της εμβολής. Σύμφωνα με έρευνα που αναφέρεται στο κείμενο
αυτό, πραγματοποιήθηκε σε 40 σκύλους, έγχυση άσηπτου θρομβωτικού υλι-
κού, κατευθείαν στην κοιλιακή αορτή. Το έμβολο, όπως ήταν αναμενόμενο
ενσφηνώθηκε σε κάποιο σημείο διακλάδωσης των αγγείων. Όπως αναλύεται,
στην περίπτωση που το μέγεθος του εμβόλου αντιστοιχεί στις διαστάσεις του
αγγείου θα διακόψει την αιματική ροή σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της καρδιακής λειτουργίας και τη δυσλει-
τουργία του αντίστοιχου άκρου του σκύλου, το οποίο γίνεται ψυχρό, ωχρό,
οιδηματώδες, αναίσθητο και ακίνητο και καταλήγει σε γάγγραινα ή σπανιό-
τερα σε αυτόματη ίαση. Σύμφωνα με τον F. Albert, ερευνητή της εποχής, η
εμφάνιση αγγειοδιαστολής, η οποία οφείλεται στη δράση του αυτόνομου νευ-
ρικού συστήματος, επιδεινώνει σημαντικά την κατάσταση και αυξάνει τις πι-
θανότητες για νέκρωση του άκρου. Θεωρείται ότι το τμήμα του αγγείου που
βλάπτεται περισσότερο από την εμβολή είναι ο μέσος χιτώνας, λόγω της πε-
ριορισμένης, σε σχέση με τους άλλους χιτώνες, θρέψης του. Η μελέτη του
μηχανισμού της εμβολής είναι που θα επιτρέψει στους επιστήμονες της επο-
χής να επιλέξουν την ενδεδειγμένη θεραπεία: την εμβολεκτομή ή την ενδαρ-
τηρεκτομή. Η πρώτη, αναφέρει το κείμενο, προτιμάται διότι επιτρέπει την
αφαίρεση του εμβόλου από δυσπρόσιτα αγγεία και από τα σημεία διακλάδω-
σής τους, ενώ η δεύτερη παρέχει το πλεονέκτημα της αφαίρεσης του, καθι-
στώντας μικρότερο τον κίνδυνο για αιμοδυναμικές διαταραχές και δημιουργία
νέου εμβόλου. Συμπεραίνεται επομένως, ότι μέσα από την παρατήρηση, τη
μελέτη και πειράματα σε ζώα, οι επιστήμονες της εποχής μπόρεσαν να σχη-
ματίσουν υποθέσεις για την παθοφυσιολογία της εμβολής και να αποκτήσουν
γνώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη θεραπεία με τον καλύτερο
δυνατό, για την εποχή, τρόπο.
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49. Ο κορυφαίος γάλλος φυσιολόγος Léon Binet (1891-1971)
και η μελέτη της αθηρωμάτωσης
Μ. Βελονάκη, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Μ. Καραμάνου, Ι. Αρμένης,
Γ. Σκάρπας, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Léon Binet (1891-1971) υπήρξε μεγάλος γάλλος φυσιολόγος του 20ου

αιώνα. Μέσω της παρατήρησης και των πολλών πειράματων, που πραγμα-
τοποίησε στο εργαστήριο του, τα οποία κάλυπταν ένα ιδιαίτερα ευρύ
φάσμα της ιατρικής επιστήμης, κατόρθωσε να προχωρήσει σε καινοτόμες
διαπιστώσεις σχετικά με τις φυσιολογικές διεργασίες που επιτελούνται στο
ανθρώπινο σώμα, την ανακάλυψη επιπλέον λειτουργιών ορισμένων οργά-
νων και την αναζωογόνηση, την προσπάθεια δηλαδή διατήρησης της ζωής
σε κρίσιμες καταστάσεις. Ειδικότερα, ο Binet ήταν ο πρώτος που διαπί-
στωσε το ρόλο του σπλήνα στην κυκλοφορία και αποθήκευση του αίματος.
Πηγή έμπνευσης για το έργο του απο τέλεσαν δύο βασικές αρχές: η πίστη
στην άρρηκτη σχέση μεταξύ φυσιολογίας και παθολογίας και η αξία της
εφαρμογής των ιατρικών γνώσεων σε καταστάσεις που απειλείται η ανθρώ-
πινη ζωή. Στα Μαθήματα ιατρο-χειρουργικής φυσιολογίας, του 1935, ο Binet
αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αθηρωμάτωση, ένα θέμα που είχε απασχο-
λήσει ιδιαίτερα την ιατρική κοινότητα της εποχής. Στο έργο του αυτό, το
οποίο ξεκινάει με τη φράση: «Έχουμε την ηλικία των αγγείων μας», ο Binet
προσπαθεί να δώσει μια επιστημονική εξήγηση της αθηρωμάτωσης η οποία
να λαμβάνει θεραπευτικές προεκτάσεις. Στην αρχή του 20ου αιώνα, ο Josué,
μελέτησε πειραματικά την αθηρωμάτωση σε κουνέλια, επάγοντας το σχη-
ματισμό αθηρωματικών πλακών μέσω της επαναλαμβανόμενης ενδοφλέ-
βιας χορήγησης δόσεων αδρεναλίνης. Ο Binet, ακολουθώντας την
κυρίαρχη τάση στη σχετική έρευνα της εποχής του, χρησιμοποίησε εργο-
καλσιφερόλη για την εργαστηριακή αναπαραγωγή της αθηρωμάτωσης. Χο-
ρήγησε σε ενήλικα κουνέλια 40 mg εργοκαλσιφερόλης ημερησίως, μέσω
οισοφαγικού καθετήρα, και διαπίστωσε, όπως είχαν ήδη και άλλοι ερευνη-
τές της εποχής, την απίσχνανση όλων των κουνελιών, τα οποία μέσα σε 11
έως 19 ημέρες οδηγούνταν στον θάνατο. Στα κουνέλια αυτά κατέγραψε
αύξηση της ουρίας του αίματος (αζωθαιμία), τις ανοσοϊστοχημικές μετα-
βολές των αγγείων και καμία μεταβολή στην αρτηριακή πίεση. Ύστερα από
τη μελέτη των ιστολογικών δειγμάτων, ο Binet κατέληξε στο συμπέρασμα,
που είχαν καταλήξει και άλλοι ερευνητές (C. Levaditi/Li Yuan Po) ότι η ερ-
γοκαλσιφερόλη, πέρα από την γνωστή της δράση στα οστά, διαθέτει και
μια ασβεστοποιό ιδιότητα και σε άλλους ιστούς όπως είναι η αορτή, ο νε-
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φροί, το ήπαρ, το στομάχι, το έντερο και το μυοκάρδιο. Όσον αφορά στις
βλάβες της αορτής και των μικρότερων αγγείων, ο Binet θεωρεί ότι αυτές,
δομικές και ανισοϊστοχημικές, ξεκινούν από τον έσω ελαστικό υμένα και
αφορούν το μέσο χιτώνα, οφείλονται δε στην εναπόθεση λιποπρωτεϊνών
και την οξείδωση αυτών και στην εναπόθεση ασβεστίου λόγω της χορήγη-
σης εργοκαλσιφερόλης. Ο Binet επισημαίνει ότι αυτές οι βλάβες οι οποίες
υπάρχουν στα αγγεία πολλών ανθρώπων είναι που οδηγούσαν τα κουνέλια
στο θάνατο. Τα πειράματα του Binet και των συνεργατών του συνεχίστηκαν
και στα κουνέλια χορηγήθηκε, εκτός από εργοκαλσιφερόλη, κιτρικό νάτριο
ή ιωδιούχο συμπλήρωμα τα οποία φάνηκε να αναστέλλουν την αρτηριο-
σκλήρυνση. Τα πειράματα αυτού του μεγάλου φυσιολόγου συνέβαλαν στην
επιστημονική εξήγηση της αθηρωμάτωσης και στην προσπάθεια για την
αντιμετώπιση της.

50. Claude Bernard (1813-1878): πρωτοπόρος φυσιολόγος
και ερευνητής του αγγειακού συστήματος.
Γ. Σκάρπας, Μ. Παπαδημητρίου, Μ. Καραμάνου, Φ. Μαρινέλη,
Σ. Σαμαρά, Μ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Γεννήθηκε στο Saint Julien κοντά στη Λυών και από νωρίς έδειξε το πολυδιά-
στατο της προσωπικότητάς του, καθώς ασχολήθηκε με το θέατρο και τη φι-
λοσοφία πριν στραφεί στην αναζήτηση των αρχών της ζωής στην Ιατρική.
Υπήρξε εξέχων μαθητής του Francois Magendie (1783-1855), αρχικά στο
Hôtel-Dieu και στη συνέχεια στο Collège de France. Το 1854, κατέλαβε την
έδρα της Φυσιολογίας στη Σορβόννη και το 1855 εξελέγη καθηγητής στο
Collège de France. Την ίδια χρονιά, δημοσίευσε τα Μαθήματα πειραματικής
φυσιολογίας εφαρμοσμένης στην Ιατρική, όπου αναπτύσσεται και ο πρώτος
καθετηριασμός της καρδιάς σε ίππο, τον οποίο διενήργησε με τον Magendie
το 1844. Ο θεμελιώδης ρόλος του στην κατανόηση του αγγειακού συστήμα-
τος ανεδείχθη μέσα από τη μελέτη των αγγειοκινητικών νεύρων και το ρόλο
τους στην ομοιόσταση των αγγείων, η οποία περιλαμβάνεται στα Μαθήματα
επί της φυσιολογίας και της παθολογίας του νευρικού συστήματος, που δη-
μοσιεύτηκε το 1858. Το τεράστιο έργο του διανθίστηκε με την έκδοση βιβλίων
πειραματικής και χειρουργικής φυσιολογίας, ενώ θεωρήθηκε, και όχι άδικα,
ο πατέρας της φυσιολογίας και της πειραματικής της βάσης. Πέθανε το 1878
και ετάφη με τιμές πρωθυπουργού.
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51. Ο διαπρεπής κλινικός Charles-Jacques Bouchard (1837-
1915) και το έργο του στις αγγειακής φύσεως αιμορραγίες
Μ. Καραμάνου, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Σ. Γιάτσιου,
Γ. Παπασταύρου, Φ. Μαρινέλη, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σπούδασε ιατρική στη Λυών, όπου και εκπαιδεύτηκε ως «interne» (εσωτερικός
βοηθός). Το 1861, μετέβη στο Παρίσι, όπου είχε ως πρώτο δάσκαλο στο Νοσο-
κομείο La Charité τον καθηγητή της χειρουργικής Alfred Velpeau (1795-1867).
Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε κοντά στον καθηγητή της νευρολογίας Jean-Martin
Charcot (1825-1893) στο Νοσοκομείο La Salpêtrière και υποστήριξε, το 1866, τη
διατριβή Études sur quelques points de la pathogénie des hémorragies cérébrales
(Μελέτες επί ορισμένων σημείων της παθογένειας των εγκεφαλικών αιμορρα-
γιών). Με τη διατριβή του αυτή, ήταν ένας από τους πρώτους που πραγματεύ-
θηκε σε βάθος και με λεπτομέρειες τα αίτια και τους μηχανισμούς πρόκλησης
εγκεφαλικών αιμορραγιών. Το 1869, αναγορεύτηκε υφηγητής με την υφηγεσία
De la pathogénie des hémorragies (Περί της παθογένειας των αιμορραγιών). Με
αυτή του την πραγματεία διείσδυσε έτι περαιτέρω στους μηχανισμός και την
παθογένεια των βλαβών των αγγείων, καθιστάμενος αυθεντία στο πεδίο αυτό.
Κατά το Γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870, προσέφερε τις υπηρεσίες του στην
κλινική του στο Νοσοκομείο La Charité και στην Εθνοφρουρά. Κατά την περίοδο
της Κομμούνας (1870-71), διέφυγε μεταμφιεσμένος σε σιδηροδρομικό υπάλ-
ληλο και εγκαταστάθηκε εκ νέου στη Λυών. Μετά την πτώση της Κομμούνας,
επέστρεψε στο Παρίσι και αρχικά, το 1872, έγινε αναπληρωτής καθηγητής του
Jean-Baptiste Bouillaud (1776-1881) στην Έδρα κλινικής ιατρικής. Το 1875, του
ανατέθηκε η διδασκαλία της ιστορίας της ιατρικής. Τέλος, το 1879, έγινε καθη-
γητής γενικής παθολογίας και θεραπευτικής. Τα υψηλού επιπέδου και υψηλής
ακροαματικότητας μαθήματα του αφορούσαν στις διαταραχές της διατροφής,
τις διαθέσεις (προδιαθέσεις λόγω ιδιοσυγκρασίας ή κληρονομικότητας προς
εμφάνιση ορισμένων ασθενειών – π.χ. αλλεργική διάθεση, αιμορραγική διάθεση,
αρθριτική διάθεση, κ.ά.), το σακχαρώδη διαβήτη και την ανάπτυξη. Ενδιαφέρ-
θηκε για την κατανόηση των τοξινών. Στον τομέα της θεραπευτικής, μελέτησε,
μεταξύ άλλων, τα αντισηπτικά του εντερικού σωλήνα, την κινίνη, την ασπιρίνη,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη υγιεινής, γυμναστικής και λουτρών.
Ίδρυσε το  Journal de physiologie et de pathologie générales και δημοσίευσε το
1887 τα Leçons sur les auto-intoxications καθώς και το εξάτομο Traité de patho-
logie générale (1895) και το δεκάτομο Traité de médecine. Το 1886, έγινε μέλος
της Ιατρικής Ακαδημίας και το 1887, της Ακαδημίας των Επιστημών. Θεωρείται
ως ένας από τους καλύτερους κλινικούς ιατρούς και μικροβιολόγους του 19ου

αιώνα.
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52. Ο κορυφαίος νευροψυχίατρος και παθολογοανατόμος
Désiré-Magloire Bourneville (1840-1909) και οι μελέτες του
πάνω στο μηχανισμό των εγκεφαλικών αιμορραγιών
Φ. Μαρινέλη, Γ. Σκάρπας, Κ. Λάϊος, Μ. Καραμάνου, Γ. Τσουκαλάς,
Γ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Μπουρνεβίλ γεννήθηκε το 1840 στην πόλη Garancières της Γαλλίας. Το Σε-
πτέμβριο του 1859, μετέβη στο Παρίσι για να εκπαιδευθεί από τον καθηγητή
της ψυχιατρικής Louis Delasiauve (1804-1893), διευθυντή στο Ψυχιατρικό Νο-
σοκομείο Bicêtre. Τον Ιανουάριο του 1860, άρχισε και τυπικά τις ιατρικές του
σπουδές. Το 1861, δημοσίευσε το άρθρο Περί της ανισότητας του βάρους των
εγκεφαλικών ημισφαιρίων στους επιληπτικούς. Το 1862, έγινε συνεργάτης του
περιοδικού La Médecine Contemporaine. Στο διάστημα 1862-1865, ως εξωτε-
ρικός βοηθός (externe), εκπαιδεύτηκε στα παρισινά νοσοκομεία Enfants-ma-
lades, Lariboisière, St-Antoine και Beaujon. Το 1862-1870 συνεργάστηκε με το
Journal de Médecine Mentale. Το 1866-1869, ως εσωτερικός βοηθός (interne),
εργάστηκε στις κλινικές των καθηγητών Delasiauve (Salpêtrière), Giraldès (En-
fants-Malades), Charcot (Salpêtrière) και Hardy (St-Louis). Το 1870, υπεστήριξε
τη διατριβή Μελέτες κλινικής θερμομετρήσεως στην εγκεφαλική αιμορραγία
και σε μερικές άλλες παθήσεις του εγκεφάλου. Με τη διατριβή του αυτή πρό-
σφερε νέα στοιχεία γύρω από τις παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου που
είναι υπεύθυνες για την εκδήλωση εγκεφαλικών αιμορραγιών. Το 1873, εξέ-
δωσε το περιοδικό Progrès Médical. Το 1879, διορίστηκε διευθυντής στο Ψυ-
χιατρείο Bicêtre. Το 1880, εξέδωσε το περιοδικό Αrchives de Neurologie και
δημοσίευσε μέσα σ’ αυτά τις δύο πρώτες περιπτώσεις οζώδους σκλήρυνσης,
που αργότερα ονομάσθηκε «νόσος του Μπουρνεβίλ». Στην κλινική του εκπό-
νησε μελέτες επί της επιληψίας, της εγκεφαλικής (οζώδους) σκλήρυνσης, και
επί των καθυστερημένων παιδιών. Από το 1883 έως το 1889 διετέλεσε βου-
λευτής και πρωτοστάτησε σε πολλές μεταρρυθμίσεις, που αφορούσαν κυρίως
στο καθεστώς νοσηλείας των καθυστερημένων παιδιών (μονγκολισμός, ιδιω-
τεία, κ.ά) και στη διάδοση της αποτέφρωσης των νεκρών. Πέθανε στις 29
Μαΐου 1909 στο Παρίσι και αποτεφρώθηκε στο κοιμητήριο Père-Lachaise. Θε-
ωρείται ως ένας από τους κορυφαίους νευροψυχιάτρους και παθολογοανα-
τόμους του 19ου αιώνα.
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53. Ο διάσημος παθολογοανατόμος Étienne-Louis-Arthur Fallot
(1850-1911) και η ομώνυμη νόσος («τετραλογία του Fallot»)
Σ. Σαμαρά, Κ. Λάϊος, Μ. Καραμάνου, Γ. Τσουκαλάς, Ι. Αρμένης,
Μ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Η τετραλογία του Fallot ή αλλιώς «κυανωτική νόσος» χαρακτηρίζεται από τις
εξής ανατομικές μεταβολές: 1) στένωση της πνευμονικής αρτηρίας, 2) μετα-
τόπιση της αορτής προς τα δεξιά (εφιππεύουσα αορτή), 3) έλλειμμα του με-
σοκοιλιακού διαφράγματος και 4) υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας. Αν και φέρει
το όνομά του, ο Fallot δεν ήταν ο πρώτος επιστήμονας που περιέγραψε τη
νόσο. Περιπτώσεις της νόσου είχαν περιγραφεί και παλαιότερα από τον Nicolas
Stenon (1638-1686), τον Jean-Baptiste Sénac (1693-1770) και τον Giovanni-Bat-
tista Morgani (1682-1771), ο οποίος συνέδεσε πρώτος την κυάνωση με τις καρ-
διακές δυσπλασίες. Η πρώτη όμως αναλυτική περιγραφή είχε γίνει από τον
ολλανδό Édouard Sandifort (1742-1814) και αφορούσε ένα 13χρονο αγόρι από
το Λέυντεν. Αργότερα, το 1887, ο Fallot καθηγητής διαδοχικά παθολογικής
ανατομίας, υγιεινής και ιατροδικαστικής, στη Μασσαλία, στο άρθρο του Con-
tribution à l'anatomie pathologique de la maladie bleue, στο περιοδικό Marseille
Médical, περιέγραψε την «τετραλογία» βασιζόμενος στην κλινική μελέτη τριών
περιστατικών. Οι ασθενείς του ήταν τρεις κυανωτικοί άνδρες ηλικίας 19, 26 και
36 ετών αντίστοιχα. Κατά την ακρόαση, διαπίστωσε ένα βίαιο συστολικό ήχο
στις αριστερές κοιλότητες και δύσπνοια που ολοένα και αυξανόταν. Σε έναν
από τους τρεις, η κυάνωση ήταν ιδιαίτερα εμφανής, αφού είχε χαρακτηριστικό
«βιολετί» χρώμα, ενώ κάποιος άλλος είχε έντονη αιμόπτυση. Ένα χρόνο αργό-
τερα (1888) περιέγραψε την «τριλογία» και την «πενταλογία», που αποτελούν
λιγότερο συχνές καρδιακές παθήσεις. Τον ίδιο χρόνο, δημοσίευσε το Εγχειρί-
διο των συγγενών ανωμαλιών (Traité des maladies congénitales). Στο έργο αυτό,
έδωσε το όνομά του στην «τετραλογία». Επίσης, εξέδωσε, το 1888, το βασικό
του έργο με τίτλο Κλινική και παθολογική κατάσταση των ασθενειών που σχετί-
ζονται με την κυανωτική νόσο. Από τότε και μέχρι το τέλος του Β' Παγκόσμιου
Πολέμου, δεν βρέθηκε καμία θεραπεία της νόσου παρά μόνο η τοποθέτηση
των παιδιών σε σκηνές με οξυγόνο. Το 1944, ο αμερικανός χειρουργός Alfred
Blalock (1899-1964) και η παιδίατρος Helen Taussig (1898-1986) πραγματοποί-
ησαν την πρώτη καρδιοχειρουργική επέμβαση σε κοριτσάκι 15 μηνών, ενώ την
επιτυχή πορεία τους συνέχισαν οι Russel-Claude Brock (1903-) και M. Camp-
bell, οι οποίοι ανακαλύπτοντας το βαλβιδοτόμο αποκατέστησαν την ακεραι-
ότητα των βαλβίδων ενός 11χρονου κοριτσιού. Από τότε όλες οι περιπτώσεις
της κυανωτικής ασθένειας θεωρούνται ιάσιμες.
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54. Πολύβιος Κορύλλος (1881-1938): ο πρωτοπόρος χειρουργός,
που πραγματοποίησε την πρώτη καρδιοχειρουργική
επέμβαση στην Ελλάδα
Φ. Μαρινέλη (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Πολύβιος Κορύλλος γεννήθηκε στην Πάτρα στις 2 Νοεμβρίου 1881. Κα-
ταλυτικό ρόλο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και εξέλιξη έπαιξε ο
θείος του ο οποίος, όντας ιατρός, στάθηκε στο πλευρό του αγαπημένου
του ανιψιού. Με την στήριξη λοιπόν της οικογένειάς του, ο Πολύβιος Κο-
ρύλλος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών το 1900 και αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 1901. Στην συνέχεια,
έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις ιατρικές του σπουδές σε ανώτερο
επίπεδο και το 1914 κατόρθωσε να αναγορευτεί και διδάκτωρ του Πανεπι-
στημίου της Σορβόνης. Εργατικός και φιλομαθής, συνέχισε την επαγγελμα-
τική του πορεία ως βοηθός κορυφαίων ιατρών της Γαλλίας, όπως ο Jean
Louis Faure (1863-1944), ο Paul Reclus (1847-1914) και ο Joachim Albarran
(1860-1912). Εργάστηκε για έξι μήνες στο Ινστιτούτο Παστέρ των Παρισίων,
όπου μελέτησε τις αναερόβιες λοιμώξεις στο πλευρό σπουδαίων καθηγητών
της εποχής. Το 1912, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, επέ-
στρεψε στην Ελλάδα, ως εθελοντής και υπηρέτησε με το βαθμό του λοχα-
γού του Υγειονομικού του Ελληνικού Στρατού. Με δική του πρωτοβουλία
οργάνωσε μια κινητή μονάδα με στόχο το χειρουργείο να βρίσκεται κοντά
στους τραυματίες και να μην απαιτείται η μεταφορά τους. Με αυτόν τον
τρόπο αντιμετώπιζε έγκαιρα σοβαρά τραύματα της κεφαλής, του θώρακα
και της κοιλιάς. Γι’ αυτή του την προσφορά τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο
της Ακαδημίας των Παρισίων. Κατόπιν υπηρέτησε ως γάλλος αρχίατρος στο
Verdun, καθ’ όλη την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αξιοποιώντας
την τεράστια πείρα του σε θέματα τραυμάτων και σηψαιμίας. Το 1914, κα-
τατάχθηκε ως υπολοχαγός στο γαλλικό στρατό, το 1916 στάλθηκε από τη
Γαλλική Κυβέρνηση στη Ρωσία, ενώ το 1918 επέστρεψε στην Γαλλία, όπου
προήχθη στο βαθμό του ταγματάρχη. Ως απόδειξη της αναγνώρισης των
υπηρεσιών του τιμήθηκε συνολικά με δεκαεννέα παράσημα. Αμέσως μετά
την λήξη του Πολέμου, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου του ανατέθηκε να
οργανώσει τις χειρουργικές υπηρεσίες του Ελληνικού Στρατού. Στις 29
Μαρτίου του 1919, εκλέχθηκε Καθηγητής Χειρουργικής Παθολογίας της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαδεχόμενος τον Καθηγητή Μα-
ρίνο Γερουλάνο (1867-1960). Εκείνη την περίοδο, αποφάσισε να ασχοληθεί
κυρίως με την χειρουργική αντιμετώπιση των τραυμάτων θώρακος και γι’
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αυτό το λόγο οργάνωσε ειδικό χειρουργικό κέντρο. Την ίδια περίοδο, κα-
τόρθωσε κάτι ιδιαίτερα σπουδαίο και ρηξικέλευθο για τα ελληνικά ιατρικά
δεδομένα της εποχής. Τόλμησε να πραγματοποιήσει την πρώτη καρδιοχει-
ρουργική επέμβαση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Αρεταίειο Νοσοκο-
μείο. Χειρούργησε ένα ετοιμοθάνατο μικρό παιδί που έπασχε από
περικαρδίτιδα, εκτελώντας «περικαρδιόλυση» υπό ραχιαία αναισθησία, με
νοβοκαΐνη. Σχετικά με τις πολιτικές του πεποιθήσεις, απετέλεσε ενεργό
μέλος του κόμματος των Φιλελευθέρων. Συνέπεια αυτού, ήταν η διαμάχη
του με τον καθηγητή Χειρουργικής Παθολογίας Μαρίνο Γερουλάνο (1867-
1960) για την προεδρία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών καθώς και η δημόσια
διαφωνία του με τους ιατρούς του Βασιλιά Αλέξανδρου, ο οποίος, ως γνω-
στό, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου από έναν εξημερω-
μένο οικόσιτο πίθηκο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο ένα κάτω άκρο.
Πολλοί ιατροί ανέλαβαν να περιθάλψουν το βασιλιά, ανάμεσα στους οποί-
ους ο Κωνσταντίνος Μέρμηγκας (1874-1942), ο Κωνσταντίνος Σάββας
(1861-1929) και ο Γεράσιμος Φωκάς (1861-1937). Ο Κορύλλος, με επιστολή
του στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, εξέφρασε δημόσια τις αντιρρήσεις
του σχετικά με την αγωγή που ακολουθήθηκε και έθεσε την υπόνοια αναε-
ρόβιας λοίμωξης με εκδηλώσεις τοξιναιμίας, ενώ παράλληλα κατέγραψε και
την κατάλληλη, κατά την άποψη του, θεραπεία. Ο Πολύβιος Κορύλλος,
εκτός από την επαγγελματική πορεία που είχε στην Ελλάδα και την Γαλλία,
εργάστηκε και στις ΗΠΑ. Το 1923, ανέλαβε θέση Καθηγητή Κλινικής Χει-
ρουργικής στο Cornell University Medical College της Νέας Υόρκης. Ήταν
κυρίως θωρακοχειρουργός, αλλά ασχολήθηκε αρκετά και με τη γενική χει-
ρουργική. Περιέθαλψε μάλιστα και την Μαρία Κάλλας, όταν σε παιδική ηλι-
κία προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα. Απετέλεσε πρωτοπόρο κλινικό αλλά
και εργαστηριακό ερευνητή, με ιδιαίτερη ενασχόληση στην ταυτοποίηση,
αντιμετώπιση και θεραπεία της φυματίωσης, με έμφαση στη χειρουργική
αντιμετώπιση των χρόνιων μορφών της. Παράλληλα, συνεργάστηκε στενά
με τον αναισθησιολόγο Paluel Flagg στον τομέα της καρδιοαναπνευστικής
ανάνηψης, διατυπώνοντας την άποψη ότι όταν σε κάποιον δεν χορηγείται
οξυγόνο, κανένα όργανο δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Ο Πολύβιος Κο-
ρύλλος υπήρξε ένας σπουδαίος ιατρός και ερευνητής ο οποίος με τις με-
λέτες και τις ρηξικέλευθες ιδέες του έδωσε νέα πνοή σε πληθώρα
ειδικοτήτων. Τελικά πέθανε στις 26 Ιουλίου 1938, από εγκεφαλική αιμορρα-
γία και θάφτηκε στη Νέα Υόρκη.

Αγγειολεμφικό Σύστημα: 3.000 χρόνια μελέτης και θεραπείας του

10ç ÐáíåëëÞíéá Ηìåñßäá Éóôïñßáò ôçò ÉáôñéêÞò80



55. Η μελέτη του φλεβικού συστήματος από το 17ο έως το 19ο αι.
Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς, Μ. Καραμάνου, Δ. Μανδελενάκη,
Φ. Μαρινέλη, Μ. Παπασταύρου, Γ. Ανδρούτσος
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

1704: Ο Antonio Valsalva (1666-1723) περιέγραψε το γνωστό μέχρι σήμερα
«Χειρισμό Valsalva», δηλαδή τη βίαιη εκπνοή με κλειστή τη γλωττίδα, τη ρίνα
και το στόμα, που αυξάνει την ενδοθωρακική πίεση και χρησιμοποιείται μέχρι
σήμερα στην ανίχνευση φλεβικής παλινδρόμησης στα πόδια και στο όσχεο
κατά τη διάρκεια υπερηχογραφήματος Doppler. 1783: Ο Michael Underwood
(1736-1820) θα δημοσιεύσει στο Λονδίνο μελέτη για το ρόλο των πιεστικών
επιδέσμων στη θεραπεία των ελκών των ποδιών. 1799: O Thomas Baynton
(1761-1820) θα εξηγήσει ότι τα κιρσώδη έλκη δημιουργούνται στα κάτω
άκρα, γιατί είναι μακριά από την «πηγή της ζωής και τη θερμότητας» και θα
εισάγει ένα σύστημα σφιχτών επιδέσεων για την αντιμετώπιση των ελκών.
1810: Ο John Ferriar (1761-1815) περιέγραψε την «phlegmasia alba dolens»,
που αντιστοιχεί στο λευκό οίδημα, το οποίο εμφανίζεται σε περίπτωση φλε-
βικού κωλύματος. 1818: Ο Gilbert Breschet (1783-1845) εισάγει για πρώτη
φορά τον όρο «φλεβίτιδα» για τη φλεγμονή μιας φλέβας στο έργο του, De
l’inflammation des veines ou de la phlébite». 1824: Ο David-Daniel Davis (1777-
1841) περιέγραψε μια περίπτωση φλεβικής θρόμβωσης και υποστήριξε ότι
η «phlegmasia alba dolens» συνδέεται με τον τοκετό. 1825: Ο Thomas Rima
(1777-1834) κατέδειξε τη σημασία της αιματικής παλινδρόμησης στο επίπεδο
της σαφηνομηριαίας συμβολής στη δημιουργία των κιρσών. 1830: Ο Alfred Vel-
peau (1795-1867), εμπνευσμένος από τις τεχνικές πίεσης των προγενέστερων
γάλλων και άγγλων ιατρών για την αντιμετώπιση των κιρσών θα προτείνει τον
ειδικό επίδεσμο που φέρει μέχρι σήμερα το όνομά του. 1838: Ο Pierre Bri-
quet (1796-1881) θα εξηγήσει ότι η δημιουργία των κιρσών οφείλεται στην
εμπόδιση της κυκλοφορίας στο εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο, ώστε οι επιπο-
λής φλέβες διατείνονται από το πολύ αίμα που πρέπει να μεταφέρουν. Η
άποψη αυτή επιβεβαιώνει την επικοινωνία του εν τω βάθει με το επιπολής
φλεβικό δίκτυο. 1846: Ο Benjamin Collins Brodie (1783-1862) θα εφεύρει ένα
κλινικό τεστ που θα χρησιμοποιηθεί από τον Trendelebourg, για να επιβεβαι-
ώσει την παλινδρόμηση του αίματος της σαφηνούς φλέβας. 1846: Ο Rudolf
Virchow (1821-1902) περιέγραψε το συσχετισμό μεταξύ φλεβικής θρόμβω-
σης και πνευμονικής εμβολής. 1851: Ο Charles-Gabriel Pravaz (1791-1853),
εφευρέτης της σύριγγας, κατασκεύασε μια σύριγγα από άργυρο μήκους 3
εκατοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών, με σκοπό να εγχέεται σε ένα θρομ-
βωτικό ανεύρυσμα υπεροξείδιο σιδήρου. Στη συνέχεια, πρότεινε το ίδιο υπε-
ροξείδιο να εγχέεται στις κιρσώδεις φλέβες. 1859: Ο Rudolf Virchow θα
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διατυπώσει την περιώνυμη τριάδα που φέρει το όνομά του για τις αιτίες της
φλεβικής θρόμβωσης, δηλαδή στάση του αίματος, διαταραχή της πηκτικό-
τητάς του και καταστροφή του ενδοθηλίου. 1862: Ο Jean Cruveilhier (1791-
1874), στο έργο του Traité d’anatomie pathologique générale», υποστήριξε ότι
η μπλε φλεβίτιδα, ή «phlegmasia alba dolens», προκύπτει σε περίπτωση μα-
ζικής θρόμβωσης των κυρίων φλεβικών δικτύων των κάτω άκρων. 1865: Ο
Armand trousseau (1801-1867) έθεσε το συσχετισμό μεταξύ φλεβικής θρόμ-
βωσης και καρκίνου. 1868: Ο Thomas Spencer Wells (1818-1897) υποστήριξε
την άποψη ότι ως συνέπεια της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης μπορεί να
είναι η εμφάνιση ελκών και αντικατέστησε τον όρο «κιρσώδη» με «φλεβικά»,
ώστε είναι ο πρώτος που μίλησε για φλεβικά έλκη. 1873: Ο Carlo Giacomini
(1840-1898) δημοσίευσε τη διατριβή Observations anatomiques pour servir à
l’ étude de la circulation veineuse des membres inférieurs, στην οποία περι-
γράφει τους τρόπους εκτομής στο μηρό και της απολίνωσης της μείζονος
σαφηνούς φλέβας. Το όνομα του ιατρού συνδέεται με την περιγραφή της
σαφηνομηριαίας συμβολής. 1890: Ο Friedrich Trendelebourg (1844-1924) πε-
ριέγραψε τη δοκιμασία που φέρει το όνομά του για τη διαπίστωση φλεβικής
ανεπάρκειας. Ο ασθενής υψώνει το πόδι του, το οποίο περιδένεται ψηλά στο
μηρό και το επαναφέρει στην κανονική του θέση αφαιρώντας την περίδεση.
Αν δεν υπάρχει φλεβική ανεπάρκεια, δεν θα παρουσιαστεί τίποτε, αλλά σε
περίπτωση που υπάρχει, θα διαπιστωθεί πλήρωση των φλεβών από κάτω.
Θα προτείνει ακόμη μια τεχνική απολίνωσης της μείζονος σαφηνούς φλέβας
στο άνω τριτημόριο του μηρού, για να αντιμετωπίσει την παλινδρόμηση του
αίματος, ενώ θα προτείνει επίσης την απολίνωση της μείζονος σαφηνούς
φλέβας για τη θεραπεία των κιρσών.

56. «Συκία» η θεραπευτική, «Βδέλλα» η ιατρική 
Ε. Βασιλοπούλου (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Η χρησιμοποίηση βεντουζών, αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες ανά τον
κόσμο αρχαίες μορφές παραδοσιακής ιατρικής αρωγής. Λειτουργεί μέσω της
όσμωσης για να δραστηριοποιήσει την αποβολή των τοξινών, οι οποίες μπορεί
να βρίσκονται εγκλωβισμένες στους μαλακούς ιστούς (αποτοξινωτική λειτουρ-
γία) ή να ενεργοποιήσει το κυκλοφορικό σύστημα και τη λέμφο. Πρόκειται για
μια από τις λίγες θεραπευτικές μεθόδους που έχει τις ρίζες της στην Προϊστορία.
Τότε οι άνθρωποι απέδιδαν τις ασθένειες σε κακά πνεύματα που εισχωρούσαν
στο σώμα, οπότε εφάρμοζαν την τεχνική του ρουφήγματος με το στόμα, για να
διώξουν από τον οργανισμό αυτές τις οντότητες και για να αποβάλλουν δηλη-
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τήρια και αγκάθια. Με την ανάπτυξη της θεραπευτικής, άρχισαν να δημιουργούν-
ται σταδιακά μέθοδοι και εργαλεία, ώστε να γίνεται η απορρόφηση πιο αποτε-
λεσματική. Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους είναι και οι βεντούζες. Η
θεραπεία με βεντούζες ήταν γνωστή τεχνική σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς.
Στην αρχαία κινέζικη πρακτική μια κούπα (βεντούζα) προσκολλάται στο δέρμα,
αφού πρώτα έχει μειωθεί από αυτή η πίεση (είτε με αλλαγή της θερμοκρασίας,
είτε με απορρόφηση του αέρα), έτσι ώστε το δέρμα και ο επιφανειακός μυς να
έλκεται και να συγκρατείται εντός της κούπας (βεντούζας). Σε μερικές περιπτώ-
σεις, η κούπα (βεντούζα) μπορούσε να μετακινηθεί όσο η αναρρόφηση του δέρ-
ματος ήταν ενεργή, προκαλώντας ένα τοπικό τράβηγμα του δέρματος και του
μυός (κυλιόμενη βεντούζα). Σύμφωνα με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, οι
βεντούζες βελτιώναν την ελεύθερη ροή του «Κι» και του αίματος στους μεσημ-
βρινούς. Η παλαιότερη χρήση της βεντούζας καταγράφεται από το διάσημο Τα-
οϊστή αλχημιστή και βοτανολόγο, Κε Χονγκ (341-281 π.Χ.). Η μέθοδος
περιγράφεται στο βιβλίο του Εγχειρίδιο συνταγών για επείγοντα περιστατικά, στο
οποίο αντί για κούπες αναφέρει τη χρήση κεράτων ζώων, που κανονικά χρησί-
μευαν για να ξηραίνουν αποστήματα. Ως αποτέλεσμα της χρήσης κεράτων, η
θεραπεία με βεντούζες έγινε γνωστή ως «jiaofa» ή «τεχνική των κεράτων». Επί
Δυναστείας Τανγκ, σε ένα βιβλίο με τίτλο Ό,τι χρειάζεται ένας αξιωματούχος στα
σύνορα, προτείνεται η θεραπεία με βεντούζες στη φυματίωση και παρόμοιες
ασθένειες. Πιο πρόσφατα, ο Τζάο Σουεμίν, κατά τη δυναστεία Τζινγκ, έγραψε το
Συμπλήρωμα στην περιγραφή του ιατρικού υλικού, που περιλεάμβανε ένα ολό-
κληρο κεφάλαιο σχετικά με το «σκεύος της φωτιάς» («huoquan qi»). Ο Ιπποκρά-
της (460-377 π.Χ.) εξέλιξε τη μέθοδο, συστηματοποίησε τη χρήση της για
συγκεκριμένα προβλήματα υγείας και όρισε το μέγεθος και το σχήμα των βεν-
τουζών όπως τις ξέρουμε σήμερα. Στην αρχαία Ελλάδα οι βεντούζες απεικονί-
ζονται σε παραστάσεις του Τελεσφόρου, μιας ιαματικής θεότητας που
ακολουθούσε τον Ασκληπιό. Μεταλλικές και συνήθως χάλκινες βεντούζες έχουν
βρεθεί σε τάφους της ρωμαϊκής περιόδου μέσα σε θήκες με ιατρικά εργαλεία.
Ακόμη έχει βρεθεί και «σπαθομήλη» για το χάραγμα του δέρματος και την εφαρ-
μογή της λεγόμενης «κοφτής» βεντούζας. Υπάρχουν επίσης απεικονίσεις βεν-
τουζών σε αρχαία νομίσματα από την Αμοργό. Μια άλλη πολύ γνωστή
παράσταση είναι η επιτύμβια στήλη του Ιάσωνος Καιδέκμου, ιατρού από τις
Αχαρνές, που τον απεικονίζει καθήμενο, να εξετάζει μικρό ασθενή, ενώ δίπλα
του υπάρχει μια βεντούζα. Ο Νίκανδρος, στα Θηριακά, αναφέρει ότι η βεντούζα
πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε δάγκωμα φιδιού, για να τραβήξει το δηλητήριο
και προτείνει τη χρήση χάλκινης βεντούζας, πράγμα που σημαίνει ότι χρησιμο-
ποιούνταν και βεντούζες από άλλα υλικά. Ο Αρεταίος ο Καππαδόκης, επίσης,
αναφέρει πολλές φορές τις βεντούζες και συγκεκριμένα για τη θεραπεία της με-
λαγχολίας και του πονοκεφάλου. Άλλες πάλι πηγές αναφέρουν ότι εκτός από
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μεταλλικές, πήλινες και γυάλινες βεντούζες υπήρχαν και οι πρωτόγονες από κέ-
ρατα ζώων. Ο Γαληνός (129-201), με την προσθήκη στοιχείων από την εν τω με-
ταξύ εμπειρία, έδωσε νέα ώθηση στις αντιλήψεις της χυμοπαθολογίας και
επιβεβαίωσε το κύρος τους. Επίσης, αναφέρει ότι ήταν τρυπημένες στο πάνω
μέρος για να ρουφάτε με το στόμα ο αέρας. Στην αρχαιότητα υπήρχαν ακόμη
και φυτικές βεντούζες που ονομάζονταν «λαγηνοφόροι σικύαι» και προέρχονταν
από τον καρπό του φυτού «cucurbita lagenaria», που λαϊκά ονομάζεται φλασκί.
Αναφέρονται από τον Αριστοτέλη στο Περί ζώων ιστορίαι. Η κατ’ εντολή του Αυ-
τοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη (Αποστάτη) νέα συγκέντρωση και θεώρηση
των ιατρικών γνώσεων τον 4ο μ.Χ. αιώνα από τον Ορειβάσιο (325-403) στο έργο
του Σύνοψη, στηρίχτηκε κατά βάση στους δύο κορυφαίους, με την κατά περί-
πτωση παράθεση των αντιλήψεων και απόψεων των άλλων ιατρών των αιώνων
που μεσολάβησαν, αλλά και σύγχρονων του Ορειβασίου. Τα χειρόγραφα έργα,
αυτούσια ή σε ευσύνοπτες μορφές, γνώρισαν τη διάδοση σε όλο τον τότε γνω-
στό κόσμο, που ασκούσε την ιατρική με βάση τις ελληνικές αντιλήψεις και γνώ-
σεις. Τους επόμενους αιώνες, η μετάφραση των έργων σε διάφορες εθνικές
γλώσσες των λαών, προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά της Βυζαντινής αυ-
τοκρατορίας, έκανε την αρχαιοελληνική ιατρική γνώση γνώμονα της άσκησης
της ιατρικής. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ότι η Αραβοϊσλαμική παραδοσιακή
ιατρική στηρίζεται στις αντιλήψεις της χυμοπαθολογίας, όπως άλλωστε και η
Ισπανική, που δέχτηκε τις επιδράσεις τόσο μέσω της Ρώμης όσο και μέσω των
Αράβων. Οι αιώνες της τυπογραφίας έδωσαν μία ακόμα μεγαλύτερη ώθηση,
καθώς τα βιβλία που τυπώνονταν ήταν ακριβώς εκείνα που ήδη είχαν κύρος και
ζήτηση, δηλαδή τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων, εν προκειμένω τα βιβλία των
αρχαίων ιατρών. Οι βεντούζες χρησιμοποιήθηκαν ευρέως σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη ως ένα βασικό θεραπευτικό μέσο. Πολλοί διάσημοι ιατροί όπως ο Παρά-
κελσος (1493-1541) και ο Ambroise Paré (1509-1590) τις χρησιμοποιούσαν
τακτικά. Εφαρμόστηκαν ως θεραπευτική μέθοδος έως τον 19ο αιώνα, οπότε άρ-
χισαν να παραγκωνίζονται από τη νέα, πιο «επιστημονική» ιατρική. Τα τελευταία
χρόνι,α ανακάμπτουν δριμύτερες, αν και, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ουδέποτε
εγκαταλείφθηκαν ουσιαστικά και σε κάθε σπίτι ήταν η συνήθης πρακτική αντι-
μετώπισης των κρυολογημάτων (και όχι μόνο). Τεχνική τοποθέτησης. Η βεντούζα
έχει την ιδιότητα να προκολλάται στο δέρμα και να κρατιέται εκεί λόγω της δη-
μιουργίας αρνητικής ατμοσφαιρικής πίεσης στο εσωτερικό της. Αυτή επιτυγχά-
νεται: α. Με θερμότητα στο εσωτερικό της ή β. Αφαιρώντας τον αέρα με
τρομπάρισμα (πουάρ). Πρόκειται για μια καινούργια μέθοδο πιο εύχρηστη στην
Κίνα. Μέθοδος θεραπείας με βεντούζες. 1. Η βεντούζα μπορεί να τοποθετηθεί
κατευθείαν επάνω στο σημείο του βελονισμού. 2. Μπορεί να τοποθετηθεί σε μια
ήδη τοποθετημένη βελόνα και να παραμείνει εκεί μέχρι να εμφανιστεί στάση αί-
ματος και ερέθισμα. 3. Στη Μόσχα υπάρχει και μια άλλη μέθοδος εφαρμογής
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βεντούζας. Αφού γίνει επάλειψη με κάποια λιπαντική ουσία (jonson oil ή αραι-
ωμένη βαζελίνη) του δέρματος, τοποθετείται μια μόνο βεντούζα και αφού κρα-
τηθεί σταθερά σύρεται σε συνεχή επαφή με το δέρμα προς όλες της
κατευθύνσεις, ανάλογα με την εντόπιση του πόνου, ή του μυϊκού πιασίματος, ή
του προβλήματος γενικά. Η μέθοδος ενδείκνυται για μεγάλες περιοχές (πλάτη,
οσφυϊκή περιοχή, μηρός ή γλουτοί). 4. Αιματηρές βεντούζες. Είναι σαν τις παλιές
κοφτές βεντούζες περίπου. Αποτε λέσματα: Η αναρρόφηση του δέρματος από
τη βεντούζα διεγείρει τη ροή του αίματος στην περιοχή, ελευθερώνει τη συμφό-
ρηση και τυχόν φλεγμονή από τους μυς, τους χαλαρώνει, ανακουφίζει τους πό-
νους στην πλάτη και στη μέση και ξεμπλοκάρει τους συνδετικούς ιστούς.
Παράλληλα, ανοίγει διόδους για αποβολή τοξινών, επιταχύνει την κυκλοφορία
της λέμφου, προωθεί την κινητικότητα του γαστρεντερικού, βελτιώνει τη λει-
τουργία της πέψης, ανακουφίζει από πόνους δυσμηνόρροιας, αλλά και από ανα-
πνευστικές παθήσεις, όπως ο χρόνιος βήχας και το άσθμα. Παράλληλα, ανοίγει
διόδους για αποβολή τοξινών, επιταχύνει την κυκλοφορία της λέμφου, προωθεί
την κινητικότητα του γαστρεντερικού, βελτιώνει τη λειτουργία της πέψης, ανα-
κουφίζει από πόνους δυσμηνόρροιας, αλλά και από αναπνευστικές παθήσεις,
όπως ο χρόνιος βήχας και το άσθμα. Εκτός από τις βεντούζες η χρήση της βδέλ-
λας είναι μια εξίσου πανάρχαια θεραπευτική τεχνική η οποία έχει ευεργετικά
αποτελέσματα στον οργανισμό. Η λέξη «βδέλλα» προέρχεται από το ρήμα
«βδάλλω» που σημαίνει, απομυζώ - βυζαίνω. Η βδέλλα (Hirudinea) είναι είδος
σκουληκιού, το οποίο ζει σε έλη, σε λίμνες και στο νερό. Ανήκει στην οικογένεια
των γναθοβδελλιδών και έχει σώμα πλατύ και ευέλικτο. Το στόμα της διαθέτει
τρεις σειρές από δόντια με τα οποία κολλά στο δέρμα του ανθρώπου. Η χρησι-
μότητά της οφείλεται στις ιδιαιτερότητες της διατροφής της: η βδέλλα αρκείται
συνήθως σε δύο γεύματα ετησίως, τα οποία ωστόσο είναι ιδιαίτερα χορταστικά:
ρουφάει αίμα που αντιστοιχεί σε έξι ως επτά φορές το βάρος της. Περιορίζει τις
αντιδράσεις του θύματός της διότι το σάλιο της περιέχει ισχυρότατα αναισθητικά
και παυσίπονα. Επιπλέον, για να διατηρηθεί το αίμα τόσους μήνες μέσα της, το
σάλιο της περιέχει ουσίες που εμποδίζουν την θρόμβωση των αγγείων, αντιο-
ξειδωτικά, καθώς και ουσίες που εμποδίζουν την αιμόλυση και την πήξη του.
Τέλος, για να εξασφαλίσει όσο το δυνατό γρηγορότερο την απαιτούμενη ποσό-
τητα αίματος, το σάλιο της περιέχει αγγειοδιασταλτικές ουσίες και ουσίες που
τονώνουν σημαντικά την κυκλοφορία του αίματος σε αυτή την περιοχή. Τα έν-
ζυμα των βδελλών είναι πρωτεΐνες ή πρωτεϊνικής βάσης πολύπλοκες χημικές
ενώσεις, οι οποίες δρουν ως καταλύτες στις χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν
χώρα στους οργανισμούς. Στη φύση υπάρχουν περίπου 400 είδη βδελλών, αλλά
από αυτές μόνο τρία είναι τα είδη Hirudo που χρησιμοποιούνται στην ιατρική.
Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις βδέλλες πάνω από 3.500 χιλιάδες χρόνια. Βδέλ-
λες χρησιμοποιούσαν στην αρχαία ινδική αλλά και κινέζικη ιατρική. Ζωγραφιές
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με βδελλοθεραπεία βρέθηκαν στους τάφους των Φαραώ. Στο Βιβλίο των Νεκρών
οι βδέλλες πρώτες υποδέχονται τον θεό Ρα, όταν αυτός εμφανίζεται πάνω από
τα νερά του ποταμού Νουν. Στη αρχαία Αίγυπτο οι θεές χρησιμοποιούσαν τις
βδέλλες για να αποκτήσουν μαγνητικές δυνάμεις. Στα παραμύθια του βασιλιά
Σολόμωντα υπάρχει, επίσης, περιγραφή της βδελλοθεραπείας. Στην Ελλάδα η
βδελλοθεραπεία αναφέρεται στο έργο του Νικάνδρου του Κολοφωνίου (2ος αι.
π.Χ.) τα Αλεξιφάρμακα. Ο ρωμαίος ιατρός Γαλέων περιγράφει τη βδελλοθερα-
πεία ως μέθοδο ισορροπίας στον οργανισμό. Ο Αβικέννας χρησιμοποιούσε τις
βδέλλες στις πρώτες βοήθειες. Τον 18ο -19ο αιώνα στην Ευρώπη χρησιμοποι-
ούνταν πάνω από 100 εκατομμύρια βδέλλες το χρόνο και τη βασική παραγωγή
την είχε η Ρωσία. Τις βδέλλες τις χρησιμοποιούσαν ως ασπιρίνη - σε οποιουδή-
ποτε είδος αδιαθεσία. Οι πλούσιες κυρίες ανώτερων τάξεων πίστευαν ότι οι
βδέλλες μπορούν να τους χαρίσουν την νεότητα και ευχάριστη διάθεση. Στη
Δύση τις βδέλλες τις θεωρούσαν ως φύλακες των παραδόσεων, πηγή ζωής και
αθανασίας. Γνωστός μύθος λέει ότι φυλάνε την είσοδο στην σπηλιά, όπου φυ-
λάγεται η σοφία και η δύναμη της ανθρωπότητας. Στην Περσία τη βδέλλα την
απεικόνιζαν ως διπλό πλάσμα, που η μία του πλευρά ήταν σκοτεινή και η άλλη
φωτεινή. Κινέζοι ιατροί συμπλήρωναν για το πλάσμα αυτό ότι συνδυάζει την
ένωση δύο αρχών – Γιν και Γιαν. Σε ένα από τα κινέζικα κείμενα μπορεί να δει
κανείς την παρακάτω φράση «Αρχαίες βδέλλες ήταν στήριγμα του κόσμου, που
παρείχε σε αυτόν ύλη, ενέργεια, υπάρχοντας ως αίτιο και πηγή έμπνευσης, αλλά
και κάποια δύναμη του σκότους». Ο Φίλωνος Αλεξανδρινός θεωρούσε τη βδέλλα
ως το πιο πνευματικό όν μεταξύ των άλλων. Κατά την γνώμη του η βδέλλα ήταν
μορφή της δύναμης αλλά και κύκλος ζωής. Στα αρχαιοϊνδικά κείμενα Αγιουρ-
βέδα» υποστηρίζεται, ότι για καλούς και υγιείς απογόνους το ζευγάρι πριν από
την σύλληψη πρέπει να περάσει σειρά συνεδριών βδελλοθεραπείας.

Ο τσάρος της Ρωσίας Πέτρος ο 1ος λάτρευε το φαγητό με βδέλλες. Το
πιάτο αυτό πολύ εκλεκτό και αγαπημένο από τους τσάρους, ιππείς και τη
βασιλική Αυλή: χήνα ψημένη μαζί με τις κολλημένες επάνω της βδέλλες. Πριν
από την επανάσταση η Ρωσία εξήγαγε τις βδέλλες σε πολύ μεγάλη ποσό-
τητα. Τα κέρδη από την εξαγωγή των βδελλών ήταν τα ίδια με την εξαγωγή
του σιταριού. Το 1990, είχε δημιουργηθεί ο παγκόσμιος σύλλογος των βδελ-
λοθεραπευτών, με την πρωτοβουλία του οποίου η ιατρική αλλά και η φαρ-
μακευτική βδέλλα ανάμεσα σε 400 είδη βδελλών αναγνωρίσθηκαν ως
φαρμακευτικό προϊόν. Όμως, η βδέλλα χρησιμοποιείται και σε έναν άλλο
τομέα: στα… καλλυντικά! Διάφορες ουσίες που προέρχονται από τη βδέλλα
περιέχονται σε κρέμες χεριών ή σε αντιρυτιδικές και ενυδατικές κρέμες, σε
προϊόντα ανακούφισης των ταλαιπωρημένων ποδιών… Μάλιστα, πολλές
εταιρίες ενσωματώνουν αυτές τις ουσίες στα καλλυντικά τους χωρίς την πα-
ραμικρή αναφορά στην προέλευσή τους, για να αποφύγουν τις αντιδράσεις
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των πελατισσών τους. Βδέλλες για ιατρική χρήση εκτρέφονται σε ειδικά βιο-
λογικά εκτροφεία. Πριν από τη χρήση η βδέλλα παραμένει σε «καραντίνα»,
δηλαδή απλά πεινάει από 3 έως 6 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η
βδέλλα γίνεται πιο επιθετική πεινασμένη και κάνει πολύ καλύτερα τη δουλεία
της. Ιατρικές βδέλλες χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά. Απαγορεύεται να
χρησιμοποιηθεί δεύτερη φορά. Στη σύγχρονη ιατρική, οι βδέλλες για πρώτη
φορά έχουν πάρει επίσημη έγκριση για χρήση στον άνθρωπο από το Food
and Drug Administration των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι ένας από τους
πλέον αυστηρούς οργανισμούς έγκρισης φαρμάκων στον κόσμο. Το κέντρο
της Ευρωπαϊκής βδελλοπαραγωγής ειναι η Γαλλία. Ενδεικτικά, στα μέσα του
19ου αιώνα, η Γαλλία «κατανάλωνε» 60.000.000 βδέλλες ετησίως. Σήμερα,
η ετήσια παραγωγή φτάνει τις 60.000, από τις οποίες τα δύο τρίτα εξάγονται
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία επίσης αποτελεί βδελλοπαραγωγό
χώρα. Βέβαια, από 10 τόνους ετησίως, που παρήγατε το 1996, έχει μειωθεί
στους 5 τόνους. Να σημειωθεί ότι στην Τουρκία, από την 1η Μαρτίου έως
τις 30 Ιουνίου, ισχύει απαγόρευση αλιείας φαρμακευτικής βδέλλας σε γλυκά
νερά. Οι βδέλλες τις οποίες εξάγει η Τουρκία συλλέγονται από τη φύση, ενώ
η Ρωσία και η Γαλλία εξάγουν βδέλλες τις οποίες καλλιεργούν. Οι περισσό-
τερες εξαγωγές βδέλλας από την Τουρκία γίνονται προς τη Γερμανία, όπου
υπάρχουν περίπου 300 θεραπευτικά κέντρα, που κάνουν χρήση βδέλλας.
Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα στη
Σουηδία. Μια γυναίκα δαγκώθηκε από τον σκύλο της στο πρόσωπο, με απο-
τέλεσμα να αποσπαστεί όλο το κομμάτι από το πάνω χείλος της μέχρι το
δέρμα κάτω από το μάτι. Οι συγγενείς της το διατήρησαν στο ψυγείο και οι
χειρούργοι της το «ξανακόλλησαν» με τη βοήθεια 358 βδελλών. Ο ειδικός
σε πλαστικές επεμβάσεις χειρούργος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
του Μάλμε, Jens Larsson, μόλις είδε το περιστατικό, κάλεσε μια ακόμα πλα-
στική χειρούργο, την Stina Klasson, για να τον βοηθήσει σε αυτό το πρωτο-
φανές εγχείρημα. «Το πιο σημαντικό στην όλη διαδικασία ήταν να
επαναφέρουμε την ομαλή κυκλοφορία του αίματος στο σημείο που η σάρκα
είχε ξεριζωθεί και το καταφέραμε ήδη από την πρώτη ώρα της επέμβασης,
χάρη στη γνωστή "λειτουργία" των βδελλών που ρουφάνε το αίμα και το λε-
πταίνουν με τα υγρά τους», σημείωσε ο κ. Larsson. Η επέμβαση κράτησε 15
ολόκληρες ώρες και κατά τη διάρκειά της, οι ιατροί κατάφεραν να «επανα-
συνθέσουν» το πάνω χείλος, τη μύτη και μεγάλο μέρος των μάγουλων της
άτυχης γυναίκας. Η επέμβαση κρίθηκε επιτυχημένη από τους ειδικούς, αν
και στο μέλλον θα χρειαστούν και μερικά ακόμα διορθωτικές επεμβάσεις.
Αν και έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί βδέλλες σε επεμβάσεις παρόμοιων περι-
στατικών, οι 358 του συγκεκριμένου χειρουργείου αποτελούν παγκόσμιο
ρεκόρ.
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57. Η πρωτοπόρος αγγειοχειρουργική σχολή της Λυών
Γ. Τσουκαλάς (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Η χειρουργική σχολή της Λυών υπήρξε ο ευρωπαϊκός φάρος της εξέλιξης
όλων των χειρουργικών υπό-ειδικοτήτων. Ένας από τους κλάδους, που πρω-
τοπόρησαν παγκοσμίως, ήταν η αγγειοχειρουργική. Κατά την αρχική περίοδο
του πειραματισμού ο Mathieu Jaboulay (1860-1913) με νέες, καινοτόμες τε-
χνικές στη συρραφή των αγγείων στρέφει την προσοχή της διεθνούς επιστη-
μονικής κοινότητας προς τη Λυών. Αν και οι Αlexander Jassinowsky το 1891
και Lothar Heidenhaim (1860-1940) το 1895 έχουν ήδη επιχειρήσει συρραφές
αρτηριών, εντούτοις ο Jaboulay κατόρθωσε με ράμματα χιτώνα προς χιτώνα
σε κατά τόπους σημεία στο περιφερικό μήκος της διατομής της αρτηρίας,
τη διατήρηση του εύρους και της βατότητας των συρραφέντων αγγείων.
Εκτέλεσε επίσης και επιτυχημένες συρραφές με διακεκομμένο ράμμα σε όλο
το μήκος της διατομής, καθώς και συρραφές μοσχευμάτων. Παρατήρησε το
σχηματισμό θρόμβου σε αρκετές περιπτώσεις, μεταξύ της 3ης και της 4ης
ημέρας, ενώ σε δύο περιπτώσεις διαπίστωσε στένωση του αγγείου στα ση-
μεία συρραφής. Το έργο του δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό Lyon Me-
dical το 1896. Το 1906, δημοσιεύει στο ίδιο περιοδικό δύο περιπτώσεις
ξένο-μεταμόσχευσης νεφρού με αναστόμωση, με μεταλλικά δακτυλίδια, στη
βραχιόνιο αρτηρία. Ακολούθησαν και άλλες περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων
νεφρών ή τμημάτων αυτών, που τελικά οδήγησαν στη δημοσίευση του μνη-
μειώδους έργο του La transplantation des veines et ses applications chirurgi-
cales» (Η μεταμόσχευση των φλεβών και οι χειρουργικές εφαρμογές της).
Εκτελούσε ακρωτηριασμούς σε περιπτώσεις γάγγραινας, με ταυτόχρονη
απολίνωση των αγγείων. Στη δεύτερη περίοδο, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, στην αναγνωρισμένη πλέον σχολή της Λυών, δεσπόζει το όνομα του
René Leriche (1879-1955). Το 1919, πραγματοποιεί μία σειρά από περί-αρτη-
ριακές συμπαθεκτομές, λόγω αρτηρίτιδας, ώστε να επιτύχει αυξημένη αιμα-
τική ροή εντός αυτών. Στην επανορθωτική αγγειοχειρουργική άφησε το
στίγμα του, μετά από την επινόηση της φλεβικής παράκαμψης. Στη σύγχρονη
αγγειοχειρουργική είναι γνωστό το «σύνδρομο Leriche», κατά το οποίο δια-
πιστώνεται διαλείπουσα χωλότητα, λόγω εμβολής ή αθηροσκλήρωσης στο
διχασμό της κοιλιακής αορτής. Κατά την τρίτη επιστημονική περίοδο, μετά
το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο μαθητής του Leriche, Pierre Wertheimer, συνεχίζει
τις συμπαθεκτομές, αλλά και τις αρτηριοεκτομές λόγω αγγειακής απόφρα-
ξης, ενώ πειραματικά εκτελεί και αλλομοσχεύσεις. Το 1952, ο έτερος μαθη-
τής του Leriche, Jean Kunlin (1904-1991), ξεκινά τη νέα εποχή για τη σχολή
της Λυών, επιχειρώντας μία σειρά αναστομώσεων αγγείων, χρησιμοποιώντας
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τελικό-πλευρική τεχνική αναστόμωσης. Εξελίσσονται ταχέως η επανορθωτική
επανασηραγγοποίηση των αποφραγμένων αγγείων, με θρομβοενδοαρτηριε-
κτομές, ή αφαίρεση εμβόλου με καθετήρα τύπου Fogarty, οι αγγειοπροθέ-
σεις, και η αγγειογραφία. Η σχολή της Λυών παραμένει και σήμερα μία από
τις κορυφαίες στο κόσμο.

58. Ο καθηγητής χειρουργικής Εμμανουήλ Κοντολέων (1879-
1940) και η συμβολή του στην πρόοδο της λεμφολογίας 
Ε. Δημακάκος (Διάλεξη)
Ογκολογική Μονάδα Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινική,
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

Οι λεμφικές παθήσεις είναι παραμελημένες στη χώρα μας, αλλά πολύ πε-
ρισσότερο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Εντούτοις, μέσα σε αυτά τα πρω-
τόγονα, για τη λεμφολογία, χρόνια εμφανίστηκαν φωτεινές προσωπικότητες
που πυροδότησαν την εξέλιξη και άφησαν το στίγμα τους μέσα στο πέρασμα
της ιστορίας της λεμφολογίας ιστορίας. Ένας από αυτούς ήταν και ο χει-
ρουργός Εμμανουήλ Κοντολέων (1879-1940). Από τα Αρχεία του Αρεταιείου
και του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, όπου εργάστηκε ο Κοντολέων καθώς
και από τα αρχεία των διαφόρων ιατρικών εταιρειών ελήφθησαν πληροφο-
ρίες για τη ζωή του και τη χειρουργική του δραστηριότητα, που οδήγησε
στη γνωστή «κοντολεόντια εγχείρηση», δηλαδή στην ευρεία εκτομή της πε-
ριτονίας με ταυτόχρονη μερική εκτομή του υπερτροφικού ιστού στην θερα-
πεία του λεμφοιδήματος. Η χειρουργική δεξιοτεχνία, του Κοντολέοντα, οι
ιατρικές του γνώσεις, οι περίφημες εργασίες-δημοσιεύσεις τόσο στο ελλη-
νικό όσο και στον εξωτερικό ιατρικό χώρο, γρήγορα συνέβαλαν στο να γίνει
Καθηγητής Χειρουργικής της Προπαιδευτικής Κλινικής και Χειρουργικής Πα-
θολογίας Αθηνών. Επίσης, στις αρχές του 20ου αιώνα όπου ελάχιστα πράγ-
ματα ήταν γνωστά για την θεραπεία του λεμφοιδήματος ήρθε ο Έλληνας
χειρουργός Κοντολέων και με τη χειρουργική του έμπνευση επηρέασε και
καθοδήγησε πολλούς χειρουργούς παγκοσμίως για τα επόμενα 50 χρόνια
στη χειρουργική αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος τιμώντας έτσι την πα-
τρίδα του. Ο Κοντολέων, με τον ενθουσιασμό που τον διέκρινε και με τις
υψηλές κλινικές και χειρουργικές του ικανότητες έδωσε ώθηση στην εξέλιξη
της μοντέρνας χειρουργικής των λεμφικών παθήσεων και ειδικότερα του
λεμφοιδήματος. Τέτοιοι επιστήμονες αποτελούν ορόσημο στην ιατρική ιστο-
ρία της διεθνούς κοινότητας και ταυτόχρονα εμπνευστές και φωτεινά παρα-
δείγματα για τους νεότερους. 
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59. «Νόσος Αδαμαντιάδη–Behçet», μια αυτοφλεγμονώδης
παναγγειίτιδα: από τον Ιπποκράτη ως την 3η χιλιετία
Γ. Βαϊόπουλος (Διάλεξη)
Παθολόγος – Ρευματολόγος, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ

Τη νόσο περιέγραψε πρώτος ο Ιπποκράτης (460-377 π. Χ.) πριν 2.500 χρόνια.
Στη συνέχεια, το 1931, ο έλληνας οφθαλμίατρος Βενέδικτος Αδαμαντιάδης,
μετά από 7 χρόνια ο τούρκος δερματολόγος Hulusi Behçet, το 1937 και το 1990
καθορίσθηκαν τα διαγνωστικά κριτήρια. Η νόσος ή σύνδρομο Αδαμαντιάδη-
Behçet είναι σπάνια χρόνια συστηματική αγγειίτιδα, αυτοφλεγμονώδης, αγνώ-
στου αιτιολογίας. Χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσες επώδυνες αφθώδεις
εξελκώσεις του στόματος και άλλες βαριές συστηματικές εκδηλώσεις όπως,
επώδυνες εξελκώσεις των έξω γεννητικών οργάνων (όσχεο, αιδοίο), ραγοειδί-
τιδα (ιρίτιδα, αμφιβληστροειδίτιδα, τύφλωση), δερματικές εκδηλώσεις (ακμοει-
δές εξάνθημα, οζώδες ερύθημα), γαστρεντερικές, (κοιλιακά άλγη, διάρροιες,
αιμορραγίες, διάτρηση), προσβολή του ΚΝΣ (κεφαλαλγία, ενδοκράνια υπέρ-
ταση, εστιακές παρεγχυματικές βλάβες, διαταραχές ισορροπίας, ΑΑΕ), αρθρί-
τιδα μη διαβρωτική, αυτοπεριοριζόμενη (κυρίως ποδοκνημικών), καθώς και
προσβολή αγγείων (αρτηριών και φλεβών) όλων των μεγεθών με θρομβώσεις
και ανευρύσματα (παναγγειίτιδα). Η αγγειίτιδα των αγγείων μικρού μεγέθους
αντικατοπτρίζεται συνήθως στις βλεννοδερματικές εκδηλώσεις της νόσου. Αγ-
γειίτιδα των μεγάλων αγγείων αναφέρεται στο 15-40% των ασθενών. Ο μηχανι-
σμός μπορεί να είναι ανοσομεσολαβούμενος ή θρομβωτικός. Η δυσλειτουργία
του ενδοθηλίου παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου. Η προσβολή
της πνευμονικής αρτηρίας είναι συχνά απειλητική για τη ζωή των ασθενών. Η
περικαρδίτιδα είναι συχνή καρδιακή εκδήλωση. Χρόνια ανεπάρκεια της αορτής
λόγω προσβολής της αορτικής ρίζας μπορεί επίσης να συμβεί. Η αγγειίτιδα,
που έχει ως αποτέλεσμα την απόφραξη των αγγείων του οπτικού νεύρου, μπο-
ρεί να προκαλέσει οξεία οπτική νευροπάθεια και προοδευτική ατροφία του οπτι-
κού νεύρου. Η προσβολή του ΚΝΣ μπορεί να οδηγήσει σε ενδοκράνια
υπέρταση, οφειλόμενη κυρίως σε θρόμβωση του φλεβώδους κόλπου της σκλη-
ράς μήνιγγος και σε δευτεροπαθή οπτική ατροφία. Επιταχυνόμενη αθηρωμά-
τωση (atherosclerosis accelerated) δεν φαίνεται να συμβαίνει, όπως μπορεί στα
αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. ΣΕΛ). Διάγνωση — Δεν υπάρχουν παθογνωμονικές
εργαστηριακές δοκιμασίες. Η διάγνωση είναι κλινική (άρρενες κυρίως νέας ηλι-
κίας με υποτροπιάζουσες ραγοειδίτιδες, άφθες, εξελκώσεις έξω γεννητικών ορ-
γάνων, θρομβοφλεβίτιδες). Ενδεχομένως να υπάρχουν και γενικά συμπτώματα
όπως πυρετός και καταβολή δυνάμεων. Οι πρωτεΐνες οξείας φάσης μπορεί να
είναι αυξημένες, αυτοαντισώματα δεν ανιχνεύονται και δεν υπάρχουν ειδικοί
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δείκτες υπερπηκτικότητας. Το «pathergy test» (ερυθηματώδης βλατίδα ή φλύ-
κταινα σε απάντηση τοπικού τραυματισμού του δέρματος) δεν είναι ειδικό. Οι
βιοψίες των βλεννογονοδερματικών και εντερικών εξελκώσεων αποκαλύπτουν
ουδετεροφιλική αγγειακή αντίδραση. Διαφορική διάγνωση – Πριν τεθεί η διά-
γνωση θα πρέπει να αποκλεισθούν κυρίως ο έρπης, η λοίμωξη HIV, η νόσος
Crohn, η κατά πλάκας σκλήρυνση, ο ΣΕΛ και το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο,
η αντιδραστική αρθρίτιδα (σύνδρομο Reiter), το σύνδρομο Stevens-Johnson. Η
ακριβής αιτιοπαθογένεια δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη. Φαίνεται να ευθύ-
νονται παράγοντες περιβαλλοντικοί (λοιμώδεις), ανοσιακές διαταραχές και γε-
νετικοί – B51 (οι 1ου βαθμού συγγενείς του ασθενούς, σε σύγκριση με το γενικό
πληθυσμό, προσβάλλονται συχνότερα). Λοιμώδεις παθογόνοι παράγοντες εν-
δεχομένως πυροδοτούν για συστηματικές φλεγμονώδεις απαντήσεις σε άτομα
γενετικά προδιατιθέμενα (HLA-B51). Ο αρχικός μηχανισμός της βλάβης θεω-
ρείται ότι είναι η υπερδραστηριότητα του ανοσιακού συστήματος, όπου σημαν-
τικά εμπλέκονται τα Th17 T λεμφοκύτταρα. Η νόσος σχετίζεται ισχυρά με το
HLA-B51 (3-4 φορές συχνότερο απ’ ότι στο γενικό πληθυσμό) και είναι συχνό-
τερη στις χώρες που περιβάλλουν την «οδό του μεταξιού – Silk Road Disease»
(Ιαπωνία, Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία), λεκάνη της Μεσογείου, χωρίς βέ-
βαια να περιορίζεται μόνο σε αυτές τις περιοχές, με αυξημένη συχνότητα του
HLA-B51. Φαίνεται ότι αρκετοί τύποι κυττάρων συμμετέχουν στην ιστική βλάβη
της νόσου. Τα ουδετερόφιλα επάγουν τη χημειοταξία και τη φαγοκυττάρωση
με αποτέλεσμα την παραγωγή υπεροξειδίου και αύξηση της έκφρασης διαφό-
ρων κυτταρικών δεικτών. Οι υποκείμενοι μηχανισμοί της υπερλειτουργίας –
υπερδραστηριότητας των ουδετεροφίλων δεν είναι γνωστοί, ενδεχομένως σχε-
τίζονται με την παρουσία του HLA-B51. H λειτουργία των ουδετεροφίλων ρυθ-
μίζεται και διατηρείται από ποικίλες κυτταροκίνες (IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 και TNF-α).
Έχει δειχθεί ότι οι κυτταροκίνες Th1 και η IL-17, που παράγονται από τα ενεργο-
ποιημένα CD4+ και CD+ T κύτταρα εμπλέκονται στην επιστράτευση των ου-
δεροφίλων στη θέση της φλεγμονής. Τα ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα των
ασθενών παράγουν μεγάλες ποσότητες IL-12 και IL-18. Ίσως, η ενισχυμένη χη-
μειοτακτική δραστηριότητα να είναι σημαντική για την αντίδραση pathergy του
δέρματος και των βλεννογόνων. Τα ουδετερόφιλα συγκεντρώνονται στις φλεγ-
μονώδεις βλάβες με αποτέλεσμα τη ουδετεροφιλική αγγειίτιδα. Θεραπεία – Η
κολχικίνη και η θαλιδομίδη συνιστώνται για τις βλεννογονο-δερματικές εκδηλώ-
σεις, τα δε κορτικοστεροειδή είναι η κύρια αρχική θεραπεία για τις βαριές επι-
πλοκές – εκδηλώσεις της νόσου. Η αζαθειοπρίνη χορηγείται για οφθαλμικές
επιπλοκές και για τη μείωση της κορτιζόνης, Οι αντι TNF (infliximab) βιολογικοί
παράγοντες, η κυκλοσπορίνη και η κυκλοφωσφαμίδη συνιστώνται για τις βαριές
μορφές οφθαλμικής και ΚΝΣ επιπλοκές. Θεραπεία αγγειιτιδικών εκδηλώσεων -
Άμεση διαγνωστική προσέγγιση απαιτείται επί προσβολής των αγγείων της καρ-
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διάς. Τα κορτικοστεροειδή και τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα έχουν χρησι-
μοποιηθεί επιτυχώς στα πρώιμα στάδια του «αγγειο-Behçet» και θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως επικουρική θεραπεία στην αγγειοχειρουργική. Πρόσφατες
μελέτες τονίζουν το θεραπευτικό ρόλο των αντι-TNF παραγόντων. Η αντιπηκτική
θεραπεία μάλλον είναι επικίνδυνη σε ασθενείς με ανευρυσματικές διατάσεις
του πνευμονικού αγγειακού δένδρου και δεν είναι αποτελεσματικές για τη θε-
ραπεία της φλεβικής θρόμβωσης. Η πρώιμη διάγνωση και η κατάλληλη θερα-
πεία της αγγειίτιδας των μεγάλων αγγείων είναι ουσιώδης για τη μείωση της
θνησιμότητας και θνητότητας. Πορεία και πρόγνωση - Η νόσος είναι χρόνια υπο-
τροπιάζουσα. Οι περισσότερες εκδηλώσεις εξαιρουμένων των οφθαλμικών και
της προσβολής των μεγάλων αγγείων υφίενται μέσα σε 1-2 δεκαετίας. Αναπη-
ρίες προκύπτουν από τη ραγοειδίτιδα (τύφλωση), την προσβολή του ΚΝΣ
(άνοια, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) και το ΓΕΣ. Η θνητότητα προκύπτει από
νόσο του ΚΝΣ, ρήξη αρτηριακών ανευρυσμάτων και φαρμακογενείς λοιμώξεις.

60. Οι σημαντικότερες εξελίξεις στη σύγχρονη ταξινόμηση,
διάγνωση και θεραπεία των φλεβικών παθήσεων
Ι. Αρμένης, Μ. Καραμάνου, Κ. Λάϊος, Γ. Τσουκαλάς,
Γ. Παπασταύρου, Γ. Σκάρπας, Γ. Ανδρούτσος 
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Τα τελευταία 100 περίπου χρόνια οι φλεβικές παθήσεις έγιναν αντικείμενο συ-
στηματικής επιστημονικής μελέτης, με αποτέλεσμα η πρόοδος στην ταξινό-
μηση, την κλινική και ιδιαίτερα παρακλινική αναγνώριση-παρακολούθηση και
φυσικά τη θεραπεία τους να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η πρώτη συστηματική
ταξινόμηση της χρόνιας φλεβικής νόσου προτάθηκε το 1959 από τον Leo Wid-
mer (1930-1991). Η ταξινόμηση αυτή, που παρέμεινε μέθοδος αναφοράς για
πάνω από τριάντα χρόνια, διακρίνει τους κιρσούς από τη χρόνια φλεβική ανε-
πάρκεια, είναι απλή, καθαρά κλινική και χρησιμοποιείται ακόμη, ιδιως στις γερ-
μανόφωνες χώρες. Το 1988, ο John Porter, πρόεδρος της υποεπιτροπής
φλεβών της αμερικανικής εταιρίας αγγειακής χειρουργικής, προτείνει μια νέα
ταξινόμηση επικεντρώνοντας στη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, την οποία ορίζει
ως δυσλειτουργία του φλεβικού συστήματος λόγω διαταραχής στην επάρκεια
των φλεβικών βαλβίδων με ή χωρίς απόφραξη. Το αίτιο της ανεπάρκειας μπο-
ρεί να είναι συγγενές ή επίκτητο. Έτσι, η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια διακρίνε-
ται ανατομικά σε ανεπάρκεια του επιπολής, του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου
και σε άγνωστης προέλευσης. Με βάση την κλινική βαρύτητα διακρίνεται σε
τέσσερεις τάξεις: ασυμπωματική (τάξη 0), ήπια (τάξη 1: αίσθημα βάρους στη
γαστροκνημία, επώδυνοι κιρσοί, έλασσον οίδημα σφυρών, διάταση υποδορίων
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φλεβών), μέτρια (τάξη 2: δερματική υπερμελάγχρωση, μέτριο μυικό οίδημα,
υποδόρια ίνωση) και σοβαρή (τάξη 3: χρόνιο άλγος του άκρου, εξελκώσεις ή
δέρμα σε προ-ελκωτική κατάσταση, δερματικό έκζεμα, σοαρό οίδημα). Το
1992, οι Γάλλοι J.-M. Mollard και F Becker έκαναν την παραπάνω ταξινόμηση
πιο αναλυτική, εισάγοντας επιμέρους υποκατηγορίες. Το 1994, το Αμερικανικό
Φλεβικό Φόρουμ συνεδριάζει στη Χαβάη και προτείνει ένα νέο διεθνές σύστημα
ταξινόμησης της φλεβικής νόσου, το λεγόμενο CEAP, που λαμβάνει υπόψιν
την κλινική εικόνα, τη αιτιολογία, την ανατομική εντόπιση και την παθοφυσιο-
λογία της νόσου. Αυτό το σύστημα ταξινόμησης, που σήμερα είναι το ευρύτερα
αποδεκτό και χρησιμοποιούμενο παγκοσμίως, αναθεωρήθηκε το 2004, αντικα-
θιστώντας τον όρο «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια» με τον γενικότερο «χρόνιες
φλεβικές παθήσεις». Σε ότι αφορά στη διάγνωση-παρακολούθηση της νόσου,
αν και η περιγραφή του φαινομένου Doppler έγινε το 1842, χρειάστηκε να πε-
ράσει ένας αιώνας μέχρι οι John Julian Cuttance Wild (1914-2009) και John
Reid (1926-) να εφεύρουν την πρώτη συσκευή υπερηχογραφίας. Λίγο αργό-
τερα, το 1960, οι Ιάπωνες Ziro Kaneko (1915-1997) και Shigeo Satomura (1919-
1960) πρότειναν την αξιοποίηση του φαινομένου Doppler για το προσδιορισμό
της ταχύτητας της ροής του αίματος στα αγγεία. Αρκετά νωρίτερα, το 1895, ο
Wilhem Rontgen (1845-1926) ανακάλυψε τις ακτίνες Χ και το 1924 οι Jean Si-
card (1872-1929) και Jacques Forestier (1890-1978) χρησιμοποίησαν ως σκια-
γραφικό μέσο λιπιοδόλη για να πραγματοποιήσουν την πρώτη φλεβογραφία.
Παράλληλα με τις ανωτέρω εξελίξεις στον παρακλινικό έλεγχο της χρόνιας
φλεβικής νόσου, υπήρξε πρόοδος και στην κλινική διάγνωση της νόσου: το
1944, ο John Homans (1877– 1954) περιέγραψε το ομώνυμο σημείο, που σή-
μερα έχει μόνο ιστορική αξία και το 1976 ο Robert Stemmer (1925-2000) πε-
ριέγραψε μια κλινική δοκιμασία προσδιορισμού της επάρκειας του λεμφικού
συστήματος των κάτω άκρων που φέρει το όνομά του. Το 1993, ανατρέπεται
μια επί χρόνια παγιωμένη άποψη για την παθοφυσιολογία της νόσου: η θεωρία
που ήθελε την ανεπάρκεια βαλβίδων να εξελίσσεται από το κέντρο (σαφηνο-
μηριαία συμβολή) προς την περιφέρεια διαψεύδεται από επιδημιολογικά και
υπερηχογραφικά δεδομένα. Είναι δυνατή η ύπαρξη εστιακής φλεβικής ανε-
πάρκειας που δεν επιδεινώνεται/επεκτείνεται περιφερικά με την πάροδο του
χρόνου. Ίσως μεγαλύτερης σημασίας ωστόσο είναι η πρόοδος που σημει-
ώθηκε στη θεραπευτική των παθήσεων των φλεβών. Το 1916, ο Jay McLean
(1890-1957) ανακαλύπτει την ηπαρίνη, με τις πρώτες κλινικές δοκιμές να αρχί-
ζουν είκοσι χρόνια αργότερα. Το 1938, χορηγήθηκε για πρώτη φορά ηπαρίνη
ενδοφλέβια για τη θεραπεία της πνευμονικής εμβολής. Ο μηχανισμός δράσης
της, όμως, διαλευκάνθηκε πολύ αργότερα, τη δεκαετία του 1970. Τότε άρχισε
να εφαρμόζεται και η υποδόρια χορήγηση ηπαρίνης στην ασβεστιούχο και πιο
διαλυτή  μορφή της (ως τότε χρησιμοποιούνταν η νατριούχος μορφή). Περίπου
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μια δεκαετία αργότερα επιτεύχθηκε για πρώτη φορά η κλασματοποίηση της
ηπαρίνης, που άνοιξε το δρόμο για την παρασκευή των λεγόμενων ηπαρινών
χαμηλού μοριακού βάρους και τη συνακόλουθη θεαματική απλοποίηση των θε-
ραπευτικών σχημάτων. Το 1941, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά ανταγω-
νιστές της βιταμίνης Κ για την πρόληψη της μετεγχειρητικής εν τω βάθει
φλεβοθρόμβωσης στη Mayo Clinic. Από τη δεκαετία του 1920, μέχρι τη δεκαε-
τία του 1970 προτάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν διάφορα φυτικά - βιταμινούχα
σκευάσματα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της χρόνιας φλεβικής
νόσου. Το 1966, η πολιδοκανόλη προτείνεται ως σκληρυντικός παράγων και
τρια χρόνια αργότερα κυκλοφορεί για πρώτη φορά το Daflon (διοσμίνη) σε
δόση 375 mg. Δέκα περίπου χρόνια αργότερα, περιγράφεται η τεχνική της
κρυοσκλήρυνσης, ενώ διατίθενται στην αγορά νέα σκευάσματα και μορφές
των παλαιότερων με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία. Το 1986,
γίνεται για πρώτη φορά σκληροθεραπεία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
από τους Michel Schadeck και Frederic Vin και το 1988 ο Claude Franceschi
προτείνει την τεχνική CHIVA ως εναλλακτική χειρουργική αντιμετώπιση της
χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας. Το 1989, παρασκευάζεται ο συνθετικός πεν-
τασακχαρίτης fondaparinux, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά εμπορικά το
2003. Παράλληλα, νέες ουσίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της
χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας κυκλοφορούν, ενώ παλαιότερες τελειοποιούν-
ται φαρμακοτεχνικά. Το 1995, έρχεται για πρώτη φορά η εφαρμογή των laser
στη χειρουργική των κιρσών. Οι ενδείξεις αρχικά περιελάμβαναν μεμονωμέ-
νους κιρσούς διαμέτρου κάτω των 3 χιλιοστών, κιρσούς κάτω από τα σφυρά
και στον άκρο πόδα, αλλεργία στις σκληρυντικές ουσίες, ανεπαρκή αποτελέ-
σματα της σκληρυντικής θεραπείας και δευτεροπαθείς τηλεαγγειεκτασίες. Το
ίδιο έτος, ο ισπανός αγγειοχειρουργός Juan Cabrera δημοσιεύει την εμπειρία
του στη χρήση ως σκληρυντικού ενός νέου μικρο-αφρού, που δυο χρόνια αρ-
γότερα συνδυάστηκε και με υπερηχογραφική καθοδήγηση. Το 1997, ένας
άλλος Ισπανός, ο Carlos Bonne, προτείνει την ενδοαγγειακή χρήση ακτίνων
laser για τη φωτοπηξία των κιρσών μέσω οπτικής ίνας. Το 2000, ο ιταλός Tes-
sari περιγράφει μια τεχνική παρασκευής σκληρυντικού αφρού από ατμοσφαι-
ρικό αέρα που σήμερα είναι η ευρύτερα εφαρμοζόμενη τέτοια τεχνική
παγκοσμίως. Το 2001, επιχειρείται για πρώτη φορά επιτυχώς η θεραπεία των
κιρσών με ραδιοσυχνότητες ενδαγγειακά, όπως και η φωτοπηξία δικτυωτών
κιρσών από πηγή ψυχρού φωτός σε επαφή με το δέρμα. Το 2002, οι ενδείξεις
της χρήσης laser επεκτείνονται, ενώ το 2003 η μέθοδος της ελαστικής συμπίε-
σης αξιολογείται για πρώτη φορά συστηματικά επί τη βάσει τυχαιοποιημένων
κλινικών μελετών και διαμορφώνονται συγκεκριμένες συστάσεις. Το 2004, το
ANAES προτείνει κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της χρόνιας φλεβι-
κής νόσου στη βάση απόψεων ειδικών το αντικείμενο (και όχι κλινικών μελετών)
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και το 2005 14 ειδικοί από όλο τον κόσμο αξιολογούν την αποτελεσματικότητα
των ουσιών που διατίθενται για την ανακούφιση-θεραπεία των συμπτωμάτων
της νόσου. Το 2008, όλα τα φλεβοτονικά φάρμακα αποσύρονται στη Γαλλία,
ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφορεί ο πρώτος αναστολέας της θρομβίνης, η από
του στόματος χορηγούμενη νταμπιγκατράνη και την επόμενη χρονιά η ριβα-
ροξαμπάνη. Το 2010, δημιουργείται η πρώτη διεθνής επστημονική έκδοση με
αντικείμενο αποκλειστικά τη φλεβολογία, η Phlebologie Annales Vasculaire και
ιδρύεται η Εταιρεία «Φλεβολογία χωρίς σύνορα» (PSF) με στόχο τη διεθνή προ-
ώθηση της διάγνωσης και θεραπείας των φλεβικών παθήσεων.

61. Η γέννηση της επιστήμης της φλεβολογίας και η εξέλιξη
της μέχρι τα μέσα του 20ου αι.
Ι. Αρμένης (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Αν και η μελέτη των παθήσεων του φλεβικού δικτύου είχε αρχίσει ήδη από την
αρχαιότητα, η γέννηση της φλεβολογίας ως επιστημονικού κλάδου της ιαρικής
επιστήμης ανάγεται στις καταιγιστικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα από τα μέσα
του 19ου αιώνα και κορυφώθηκαν τον 20ο αιώνα. Η παρούσα εργασία πραγμα-
τεύεται τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της φλεβολογίας ως επιστήμης. Το
1848 ο William Brown κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία της πρώτης ελαστικής
κάλτσας συμπίεσης από καθαρό καουτσούκ και 3 χρόνια αργότερα o Jonathan
Sparks εισάγει το βαμβάκι και το μετάξι στην ύφανσή τους. Το Middlesex και
το Nottingham πρωταγωνιστούν στην παραγωγή του νέου προϊόντος. Το 1905
ο William Keller περιγράφει τη χρησιμοποιούμενη μέχρι και σήμερα τεχνική
εκτομής μιας φλέβας με έλξη του ενός άκρου της από το άλλο άκρο διαμέσου
του ίδιου του αυλού της (invagination stripping). Ένα χρόνο αργότερα ο Char-
les Mayo (1865-1939) προτείνει την απολίνωση με εξωτερικό δακτύλιο. Στα
1907 ο καθηγητής χειρουργικής Wayne Babcock (1872-1963) περιέγραψε την
ομώνυμη μέθοδο σαφηνεκτομής μέσω ειδικού καθετήρα. Το 1909 ιδρύεται ο
πρώτος σύλλογος από ειδικούς στη φλεβολογία από τον Nathan Brann (1870-
1949). Ονομάζεται “Ένωση ιατρών ειδιών στις παθήσεις της κνήμης”. Μετά το
Β' Παγκόσμιο πόλεμο, η Γερμανική Κοινότητα Φλεβολογίας ιδρύεται εκ νέου
στη Φρανκφούρτη (23 Μαρτίου 1957). Το 1916, ο Γερμανός πρόδρομος της
φλεβολογίας Paul Linser (1871-1963) παρατηρεί ότι η έγχυση σαλβαρσάνης
με σκοπό τη θεραπεία της σύφιλης επάγει ως ανεπιθύμητη ενέργεια σκλή-
ρυνση της φλέβας στην οποία έγινε η έγχυση και χρησιμοποιεί την ουσία αυτή
θεραπευτικά για τους κιρσούς των φλεβών των κάτω άκρων. Ένα χρόνο μετά
ο Nach Walter Kausch (1867-1928) προτείνει τη χρήση διαλύματος γλυκόζης
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66% ως σκληρυντικού μέσου. Το 1922 ο Jean Sicard (1872-1929) χρησιμοποιεί
διττανθρακικό νάτριο και στη συνέχεια σαλικυλικό νάτριο ως σκληρυντικό
μέσο, αφού το πρώτο εμφάνισε σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Το 1929
ο Raymond Tournay (1893-1984) δημοσιεύει ένα έργο ειδικά για τη σκληροθε-
ραπεία των κιρσών με τίτλο: “Οι κιρσοί, εφαρμογή σκληρυντικών ενέσεων”. Στα
1930 η Zeulenronda στη Γερμανία γίνεται το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής
ελαστικών καλτσών για φλεβικές παθήσεις των κάτω άκρων στον κόσμο. Το
1937 διαπιστώνεται για πρώτη φορά η καταστροφή των βαλβίδων των φλεβών
μετά από θρόμβωσή τους. Ένα χρόνο αργότερα ο Raymond Gregoire (1875-
1942) δίνει τον ορισμό και την περιγραφή της “λευκής” και της “κυανής” επώ-
δυνης φλεγμονής. To 1939 o Bill MacAusland (1922-2004) προτείνει τη χρήση
του μορουινικού νατρίου ως σκληρυντικού και το ίδιο έτος ο Henri Mondor
(1885-1962) περιγράφει το ομώνυμο σύνδρομο επιπολής θρομβοφλεβίτιδας
που εμφανίζεται συχνότερα στο στήθος. Το 1941 οι Σουηδοί Clarence Crafoord
(1899-1984) και Erik Jorpes (1894-1973) σε έρθρο τους στο JAMA προτείνουν
την ηπαρίνη για την πρόληψη της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. Το 1944 ο
Egmont Orbach (1900-1990) εισάγει τη μέθοδο air-block στη σκληροθεραπεία
των κιρσών. Το 1947 ιδρύεται η Γαλλική Κοινότητα Φλεβολογίας από το Ray-
mond Tournay (1893-1984), μαθητή του Jean Sicard. To 1950 o Ελβετός Karl
Sigg (1912-1986) προτείνει τη συμπίεση μετά την έγχυση σκληρυντικής ουσίας.
Το 1959, εκπρόσωποι των τεσσάρων επιστημονικών ενώσεων Φλεβολογίας συ-
ναντώνται στο Chateau de Meyrargues στη Γαλλία και θέτουν τα θεμέλια μιας
παγκόσμιας Ένωσης Φλεβολογίας, η πρώτη σύνοδος της οποίας έλαβε χώρα
ένα χρόνο αργότερα στο Chambery. Το 1963 ο Jean Van der Stricht (1923-
2013) επαναφέρει στο προσκήνιο τη χειρουργική τεχνική του Keller, με μικρές
τροποποιήσεις.

62. Η συνεισφορά του καθηγητού Μιλτιάδη Παπαμιλτιάδη
(1907-1987) στην έρευνα του καρδιαγγειακού συστήματος
και ιδιαίτερα των λεμφαγγείων 
Κ. Γκρίτζαλης, Μ. Καραμάνου, Γ. Ανδρούτσος (Διάλεξη)
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Μιλτιάδης Παπαμιλτιάδης γεννήθηκε το 1907 στην Αμφίκλεια (Δαδί) του
Παρνασσού. Μετά το πέρας των εγκυκλίων σπουδών του στην Αμφίκλεια, ενε-
γράφη στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών το 1925 και αποφοίτησε το 1931. Από το 1928, έλαβε θέση βοηθού
στο Εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
υπό τη διευθυνση του συντοπιτη του, καθηγητού Γεωργίου Σκλαβούνου. Απο
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το 1931 εως το 1933, ασκεί καθήκοντα επιμελητού στο Εργαστήριο Ιστολογίας
της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιου Αθηνων. Ακολούθως, επί 17
συναπτά έτη (1945-1962), εργάζεται και εκπαιδεύεται στον Τμήμα Ανατομίας
στο Παρίσι, υπο την επίβλεψη των καθηγητών Henri Rouvière (1875-1952), E.
Olivier και André Delmas (1910-1999). Το 1962, επιστρέφει στην Αθήνα, όπου
και εκλέγεται έκτακτος καθηγητής στην έδρα της Περιγραφικής Ανατομίας της
Ιατρικης Σχολής του Πανεπιστημιου Αθηνων, διαδεχόμενος τον καθηγητή Γε-
ωργιο Αποστολάκη. Εν συνεχεία, μετά τέσσερα έτη εκλέγεται τακτικός καθη-
γητής και παρέχει τις υψηλές του γνώσεις στην επιστημονική κοινότητα έως
το 1977. Αναμφιβόλως, διετέλεσε μεγάλος δάσκαλος και δίδαξε το μάθημα
της Ανατομίας με αρμονικά και ωραία σχέδια, τα οποία δημιουργούσε ο ίδιος
κατά τη διάρκεια του μαθήματός του. Μετά τη συνταξιοδότησή του, διετέλεσε
διευθυντής και ερευνητής στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Απεβίωσε δε από
εγκεφαλικό επεισόδιο, στις 24 Ιουλιου 1987, κατά τη διάρκεια του μεγάλου
καύσωνα που είχε πλήξει τότε τη χώρα. Χαρακτηριστικά δείγματα της συνει-
σφοράς του είναι ο προσδιορισμός ανωμάλου πορείας του αορτικού τόξου και
της θωρακικής αορτής μετά τινών ανωμαλιών της εκφύσεως των κλάδων αυτής
επί κανονικής θέσεως της καρδίας. Το περιστατικό αυτό μελετήθηκε επί πτώ-
ματος ατόμου ηλικίας 60 ετών και αποβιώσαντος από διάτρηση στομάχου.
Στην περίπτωση αυτή και ενώ η καρδία ευρίσκεται σε κανονική θέση και διά-
πλαση, το αορτικό τόξο φέρεται δεξιά, η δε κατιούσα αορτή και η θωρακική
αορτή φέρονται δεξιά της σπονδυλικής στήλης, πίσω από τις πύλες του δεξιού
πνεύμονος και από εκεί ελαφρά προς τα αριστερά, ούτως ώστε από του αορ-
τικού τμήματος του διαφράγματος και κατωτέρω επανακτά την κανονική της
θέση. Ταυτόχρονα με την ανωμαλία αυτή συνυπήρχε και σημαντική επιμήκυνση
της ανιούσας αορτής έχουσα διπλάσιο μέγεθος της κανονικής αορτής και ανω-
μαλίες των κλάδων, εκ των οποίων η σπουδαιότερη ήταν η πορεία της αριστε-
ρής υποκλειδίου φερομένης πίσω από τον οισοφάγο. Έτσι, η ιδιαίτερη αυτή
περίπτωση λόγω της εμβρυολογικής και φυλογονικής της σημασίας, αλλά και
λόγω του πρακτικού ενδιαφέροντος για την κλινική και ακτινολογία ανακοινώ-
θηκε στην Ιατροχειρουργική Εταιρεία. (27/03/1940) και δημοσιεύθηκε στο πε-
ριοδικό Ιπποκράτης στην ελληνική και γαλλική (τ. 29, σ. 909, 1940). Ακολούθως,
και μαζί με τον καθηγητή της ανατομίας E. Olivier, δημοσίευσαν στα Comptes
Rendus de l’Association des Anatomistes (Νο 69, σ. 769-773, 1952), αλλά πα-
ρουσίασαν και σε ανακοίνωση στο 38ο Συνέδριο της Association des Anatomi-
stes, στο Nancy της Γαλλίας, το 1951, τις διαπιστώσεις τους περί του
σηραγγώδους κόλπου, διότι η κλασσική περιγραφή άφηνε αρκετές αμφιβολίες.
Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι η δίοδος της έσω καρωτίδας μέσω του σηραγγώ-
δους κόλπου δεν αποτελεί τον κανόνα, ως συνηθίζεται κατά τις περιγραφές,
αλλά γίνεται σπανίως, στο 5%. Οι δε συχνότερα συναντούμενες μορφές του
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σηραγγώδους κόλπου δύναται να υπαχθούν, σε τρείς μεγάλους τύπους. Ση-
μαντική συνεισφορά για την επιστήμη ήταν επίσης η ανακοίνωσή του στο 6ο

Διεθνές Συνέδριο Ανατομίας της Οξφόρδης το 1952, η οποία δημοσιεύθηκε
και στο Acta Anatomica (τ. XVI, σ. 116-122, 1952) και αφορούσε στο θέμα Les
lymphatiques de l’artère pulmonaire chez l’homme. Συνοπτικά, διαπιστώνονται
τα κάτωθι: α) Το τοιχωματικό λεμφικό δίκτυο του στελέχους της πνευμονικής
αρτηρίας συγκοινωνεί με το δίκτυο του επικαρδίου, το οποίο καλύπτει αυτή
και την αορτή και ακολούθως με τα πρωτεύοντα λεμφικά στελέχη της καρδιάς.
β) Ο αριθμός των λεμφοστελεχίων της πνευμονικής είναι 1-4. γ) Τα λεμφαγγεία
του στελέχους της πνευμονικής αρτηρίας εκβάλλουν, είτε στο ένα των δύο κα-
τωτέρων δεξιών τραχειοβρογχικών γαγγλίων, είτε στα πρόσθια αριστερά με-
σοπνευμόνια γάγγλια και μάλιστα σε εκείνα τα οποία ευρίσκονται έμπροσθεν
της εκφύσεως και κατά μήκος της αριστερής κοινής καρωτίδας. δ) Παρατη-
ρήθηκε άπαξ, ότι ένα πρόσθιο λεμφαγγείο εκβάλλει στο προαορτικό λεμφο-
γάγγλιο και ένα οπίσθιο σε ένα γάγγλιο του διχασμού της τραχείας. ε) Γενικά
τα λεμφαγγεία του προσθίου τοιχώματος του στελέχους της πνευμονικής αρ-
τηρίας, πορεύονται στα αριστερά πρόσθια μεσοπνευμόνια, ενώ τα του οπι-
σθίου τοιχώματος στα δεξιά τραχειοβρογχικά. Επίσης, σε συνεργασία με τους
καθηγητές Νικόλαο Χρηστέα και Γρηγόριο Σκαλκέα, ανακοινώθηκαν, στο 13ο
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιακής Χειρουργικής στην Αθήνα το 1964, επι-
στημονικά ευρήματα υπό τον τίτλο Observation on the anatomical disposition
of lymphatic networks of the heart. Σε μία εκ νέου συνεργασία με τον καθηγητή
του E. Olivier, ανακοινώνουν στο 35ο Συνέδριο της Ενώσεως των Ανατόμων στο
Στρασβούργο το 1948, την εργασία Les veines du thymus, η οποία δημοσιεύε-
ται το ίδιο έτος στο Comptes Rendus de l’Association des Anatomistes. Εν προ-
κειμένω, στην εργασία αυτή επιδιώχθηκε ο καθορισμός της ακριβούς
διατάξεως με τη χρήση στατιστικών στοιχείων των φλεβικών οδών. Επίσης, δι-
ευκρινίζονται ορισμένα σημεία της ανατομίας των θυμικών φλεβών, οι οποίες
δύναται να ταξινομηθούν σε τρείς ομάδες σε σχέση με την προέλευσή τους:
α) Κύριες θυμικές φλέβες. β) Επικουρικές θυμικές φλέβες. γ) Φλέβες του ινώ-
δους χιτώνος. Τέλος, με τη σύγκριση της φλεβικής με την αρτηριακή κυκλο-
φορία του θύμου, ανευρίσκονται ορισμένα κοινά σημεία. Η ανάπτυξη
αμφοτέρων και η διανομή τους εξαρτάται από τη μορφή, τη θέση και τη διά-
πλαση του θύμου. Ακολούθως, και σε συνεργασία με τον καθηγητή Ανατομίας
στην Ανώτατη Σχολή Φυσικής Αγωγής Π. Δημακόπουλο, ανακοινώνουν στο 4ο
Ευρωπαϊκό Ανατομικό Συνέδριο στη Βασιλεία της Ελβετίας, το 1977, τις πα-
ρατηρήσεις των επί των λεμφαγγείων της καρδιάς. Το επόμενο έτος, και σε
νέα συνεργασία με τον καθηγητή Ανατομίας Π. Δημακόπουλο, ανακοινώνουν
στο Συνέδριο της Ενώσεως των Ανατόμων των Ελβετικών Πανεπιστημίων στη
Λωζάνη, το 1978, τις παρατηρήσεις των επί των λεμφοφλεβικών αναστομώ-
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σεων της καρδιάς. Τέλος, μαζί με τον καρδιολόγο Ε. Ξενάκη το 1979, παρου-
σίασαν τα αποτελέσματα περί των περιαγγειακών σχέσεων των ινών του μυο-
καρδίου μετά των αιμοφόρων αγγείων της καρδίας και της λειτουργικής
σημασίας των, στο 62ο Διεθνές Συνέδριο στο Μονπελλιέ. Πέραν πάσης αμφι-
βολίας, ο καθηγητής Μ. Παπαμιλτιάδης, με τη ερευνητική του συνεισφορά στο
καρδιαγγειακό σύστημα, και τα λεμφαγγεία, έθεσε σημαντικές βάσεις στην
καρδιοχειρουργική και γενικότερα στη γνώση του θώρακος. Στην ανωτέρω δια-
πίστωση καταλήγουμε ύστερα από την ανασκόπηση των δημοσιευμάτων του
σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά εξειδικευμένων Διεθνών Συνεδρίων.

63. Οι αγγειακές παθήσεις ως αιτίες θανάτου και σε
αλλοτινούς καιρούς: μαρτυρίες από τα ληξιαρχικά βιβλία
(16ος -18ος αι.)
Π. Τζιβάρα (Διάλεξη)
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Σχολή Κλασσικών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

Τα σωζόμενα σήμερα ληξιαρχικά βιβλία στους ναούς περιοχών που γνώρισαν
τη βενετική κυριαρχία αποτελούν για τους ιστορικούς πολύτιμες πηγές για τη
δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού, την ενοριακή του οργάνωση και την
ένταξή του σε θρησκευτικές συσσωματώσεις αλλά και για το μέσο όρο ζωής,
τη γήρανση, τη θνησιμότητα, τις αιτίες θανάτου. Οι θεράποντες όμως της τέ-
χνης του Ιπποκράτη σίγουρα βλέπουν μέσα από τις γραμμές των αποβιωτηρίων
πράξεων και το παραπλανητικό πολλές φορές λεκτικό των παθήσεων, την
πραγματική ασθένεια που έφθειρε τους οργανισμούς και τους οδήγησε στην
εξόφληση του κοινού χρέους, υποψιάζονται για τα πραγματικά συμπτώματα
των παθήσεων που λανθάνουν σε λέξεις, μη φθεγγόμενες για τους θεωρητι-
κούς ιστορικούς. Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στην παρουσίαση των
αποτελεσμάτων μιας συγκριτικής έρευνας σε εξέλιξη για τις αρρώστιες του
πληθυσμού των νησιών του Ιονίου, την περίοδο της βενετοκρατίας, καθώς και
για εκείνες των προερχόμενων από το Κράτος της Θάλασσας αλλά εγκαταβι-
ούντων στη μητρόπολη, στη Βενετία. Από τις αγγειακές παθήσεις επελέγη
προς παρουσίαση το εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο εμφανίζεται στις αρχει-
ακές πηγές συνήθως με τον όρο αποπληξία. Το υλικό στο οποίο στηρίζεται η
σύντομη αυτή παρέμβαση προέρχεται από τα ληξιαρχικά βιβλία του Ιερού
Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα και από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αν-
τωνίνου στη Βενετία. Στις 60 περίπου περιπτώσεις που καταγράψαμε για το
χρονικό διάστημα 1578-1799 στη Βενετία, στις 23 περιπτώσεις η ανωτέρω πά-
θηση δηλώνεται ως «poplesia» ή «apoplesia», «hipoplisia». Στις υπόλοιπες πε-
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ριπτώσεις, δηλώνεται ανάλογα ως «cadutaapopletica», «accidente»,«colpo», «in-
sulto» ή «toccο apopletico» καθώς και ως «cascatopopletico» ή «cascatapople-
tica»/«hipoplettica». Το αντίστοιχό της στην ελληνόγλωσση πηγή αποδίδεται ως
«σφοδρότατη», «αιφνίδιος» και «δεινή» αποπληξία. Οι ελληνικοί όροι αποδίδουν
ομοίως και την έκφραση «forte/fortissimaapoplesia». Σε κάποιες περιπτώσεις
ασθενών χαρακτηρίζεται επιπλέον ως «apoplesiascierosa», «linfatica» και «ner-
vina», ενώ σε μία περίπτωση νεαρής κοπέλας η πάθηση δηλώνεται περιγρα-
φικά, «μία φλέβα έσπασε μέσα στο κεφάλι της». Συνήθως, δηλώνεται με το
συνοδό σύμπτωμα, τον πυρετό που επιμένει (febbrecontinua) καθώς και με
άλλες εκδηλώσεις όπως άσθμα, καταρροή, πέτρες και πόνους στη χολή (asmo,
catarroetpoplesia, febreemaldipietraepoplesia, popleticoetdoloricolici). Σε τρεις
διαφορετικές εκδοχές εμφανίζεται με την εικόνα της ημιπάρεσης και της ημι-
πληγίας ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ως κατάληξη προγενέστερων βλαβών του
οργανισμού. Η ηλικία των ασθενών παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση και η διάρ-
κεια της αρρώστιας ποικίλλει.
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