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Πρόλογος Καθηγητή Παναγιώτη Ν. Σουκάκου

Επιχειρώντας τα εισαγωγικά προλεγόμε-
να σε ένα εγχειρίδιο μικροχειρουργικής όπως 
αυτό που έχει εκπονηθεί από τον συγγραφέα 
του, κ Σαράντη Σπυρίδωνος, δεν φάνηκε να 
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Τούτο διό-
τι, υπάρχουν δύο αναντίρρητες εγγυήσεις για 
τους υπέρτερους στόχους τους οποίους υπη-
ρετεί και απευθύνεται το εν λόγω εγχείρημα.

Οι εγγυήσεις αυτές προσδιορίζονται, αφε-
νός μεν στην ολοκληρωμένη προσωπικότη-
τα του συγγραφέα και αφετέρου στην αποδε-
δειγμένη μάχιμη εμπειρία του στο αντικείμενο 
της μικροχειρουργικής.

Ο κος Σαράντης Σπυρίδωνος, ανήκει στην 
δεύτερη γενεά των χειρουργών χεριού και 
άνω άκρου, που ασχολήθηκαν και εξοικειώ-
θηκαν με το εξειδικευμένο αντικείμενο της μι-
κροαγγειακής και μικρονευροχειρουργικής 
τεχνογνωσίας. Διαθέτει, ως εκ περισσού, την 
«έξωθεν καλή μαρτυρία» για την επί χρόνια 
ολόκληρα ενασχόληση του με το αντικείμενο 
της μικροχειρουργικής, στα πλαίσια της Κλινι-
κής Χεριού – Άνω Άκρου και Μικροχειρουρ-
γικής, στο Νοσοκομείο Ατυχημάτων, ΚΑΤ.

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, έχει 
συνεχή παρουσία τόσο στον κλινικό μάχιμο το-
μέα στα πλαίσια της Μονάδας Μικροχειρουργι-
κής στο Νοσοκομείο Ατυχημάτων ΚΑΤ, όσο και 
στον εκπαιδευτικό, μετέχοντας σε όλες τις εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες (σεμινάρια, συνέ-
δρια, ημερίδες, συνεχιζόμενο πρόγραμμα εκ-

παίδευσης στην μικροχειρουργική, στο Ερευ-
νητικό Κέντρο Θεόδωρος Γαροφαλίδης).

Οι δύο παραπάνω ιδιότητές του, του άρι-
στου κλινικού και του αφοσιωμένου εκπαι-
δευτού, μαζί με την ευγένεια του ήθους και 
του ύφους που τον διακρίνουν, έχουν ανα-
γνωριστεί και συνεχίζουν να αναγνωρίζονται 
από την ευρύτερη οικογένεια των επιστημό-
νων (ορθοπαιδικών, πλαστικών χειρουργών, 
χειρουργών χεριού και ερευνητών) που ασχο-
λούνται και κινούνται στο χώρο της μικροχει-
ρουργικής. Αποτέλεσμα αυτών, πλήθος θετι-
κά πρόσημα και εύσημα μεταξύ των οποίων 
η αναγόρευσή του, ως Προέδρου, της Ελλη-
νικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Μι-
κροχειρουργικής και η εμπιστοσύνη στο πρό-
σωπό του για την διαχείριση των προβλημά-
των που συνδέονται με την πρόοδο της μικρο-
χειρουργικής στο τόπο μας και στον ευρύτερο 
Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

Η παρούσα εκδοτική του προσπάθεια, απο-
τελεί επιπλέον διαπίστευση και επιστέγασμα 
της πολύχρονης παρουσίας του και αφοσίω-
σής του, στο αντικείμενο της μικροχειρουργι-
κής και χωρίς αμφιβολία θα αποτελέσει αξιό-
πιστο και πολύτιμο εκπαιδευτικό δοκίμιο, για 
τις πραγματοποιούμενες σε πολλά κέντρα της 
χώρας, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, που εστι-
άζουν το επιστημονικό τους ενδιαφέρον στο 
τραύμα των άνω – κάτω άκρων και στην επα-
νορθωτική μικροχειρουργική.

Παναγιώτης Ν. Σουκάκος
Καθηγητής Ορθοπαιδικής

Ορθοπαιδικό Κέντρο 
Έρευνας και Εκπαίδευσης

Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
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Πρόλογος Νικόλαου Γεροσταθόπουλου

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, όχι μόνο στη 
Ελλάδα αλλά και σ’ όλο τον κόσμο, η χει-
ρουργική εμπλουτίσθηκε με μια νέα τεχνική 
που ονομάστηκε Mικροχειρουργική. Ο όρος 
παραπέμπει στα 3 «Μ» που χαρακτηρίζουν 
έως σήμερα την μέθοδο αυτή και είναι το Μι-
κροσκόπιο, τα Μικροεργαλεία και τα Μικρο-
ράμματα. Η εισαγωγή της Mικροχειρουργικής 
στην κλινική πράξη αποτέλεσε επανάσταση 
και ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοεφαρμόστη-
κε στο τέλος της δεκαετίας του ’70 από τον κα-
θηγητή Π. Ν. Σουκάκο.

Έκτοτε η Mικροχειρουργική υιοθετή-
θηκε από πολλούς αξιόλογους συναδέλ-
φους και εφαρμόστηκε σε διάφορα νοσοκο-
μεία της χώρας, όπως στην Κλινική Χεριού –  
Μικροχειρουργικής του νοσοκομείου ΚΑΤ 
στην Αθήνα με διευθυντή τον Ν. Δαούτη, στην  
Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων με τον καθηγητή Π. Ν. Σουκάκο και 
στη συνέχεια τον καθηγητή Α. Μπερή, στην  
Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τον καθηγητή Κ. Μαλίζο, αλ-
λά και σε πολλές άλλες κλινικές της δημόσιας 
και ιδιωτικής υγείας.

Το 1988 η Κλινική Χεριού – Μικροχει-
ρουργικής του νοσοκομείου ΚΑΤ, που σήμερα 

έχω την τιμή να υπηρετώ από τη θέση του δι-
ευθυντή, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευ-
νας των Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συ-
στήματος Θ. Γαροφαλίδης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών οργάνωσε και εφάρμοσε εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα τρίμηνης διάρκειας, για την εκ-
παίδευση νέων συναδέλφων διαφόρων ειδι-
κοτήτων στις τεχνικές της Mικροχειρουργικής 
σε πειραματόζωα. Eπικεφαλής του σεμιναρίου 
εδώ και 15 χρόνια είναι ο συγγραφέας του πα-
ρόντος συγγράμματος και άξιος συνεργάτης 
μου κος Σαράντης Σπυρίδωνος.

Το βιβλίο αυτό, στο οποίο αναλύονται λε-
πτομερώς οι μικροχειρουργικές τεχνικές και 
παραθέτονται χαρακτηριστικά και ευνόητα 
κλινικά παραδείγματα, είναι κάτι που αναμ-
φισβήτητα έλειπε από την ελληνική βιβλιο-
γραφία. Επιπρόσθετα η εμπειρία και η βα-
θειά γνώση του αντικειμένου από τον κ. Σπυ-
ρίδωνος προσφέρει πολύτιμες τεχνικές και 
θεωρητικές πληροφορίες και αποτελεί εγγύ-
ηση για την αρτιότητα του βιβλίου συνολικά. 
Έτσι οι εκπαιδευόμενοι στο μέλλον θα έχουν 
έναν χρήσιμο οδηγό, ενώ οι συνάδελφοι που 
ασχολούνται με τη Mικροχειρουργική θα μπο-
ρούν να βρίσκουν απαντήσεις στους καθημε-
ρινούς τους προβληματισμούς.  

Nικόλαος Ε. Γεροσταθόπουλος 
Συντονιστής - Διευθυντής  

Κλινικής Χειρουργικής Χεριού -  
Άνω Άκρου - 

Μικροχειρουργικής KAT
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Στους γονείς μου με σεβασμό και ταπεινότητα

Στην αγαπημένη μου Χριστίνα για όλα

Στο Γιώργο και τη Λήδα που με κάνουν περήφανο
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Κοιτάζοντας πίσω, στην αρχή της ειδικό-
τητάς μου στην Ορθοπαιδική, συνειδητοποιώ 
ότι η ενασχόλησή μου με τη χειρουργική του 
χεριού και τη μικροχειρουργική ήταν μονό-
δρομος. Ως γιός γενικού χειρουργού, είχα 
μεγαλώσει θαυμάζοντας την τέχνη της χει-
ρουργικής και τη δεξιοτεχνία των προικισμέ-
νων χειρουργών.

Η απόφασή μου να ασχοληθώ με την Ορ-
θοπαιδική, επηρεασμένη από τα άλματα που 
έκανε εκείνη την εποχή (εσωτερική οστεο-
σύνθεση, τεχνητές αρθρώσεις, υψηλή τεχνο-
λογία), με οδήγησε στην  Ορθοπαιδική Κλι-
νική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσο-
κομείο «ΚΑΤ».

Καθηγητής ήταν τότε ο Γεώργιος Χαρτο-
φυλακίδης, με μια πλειάδα σπουδαίων συ-
νεργατών.

Ως νέος ειδικευόμενος έτρεχα μεταξύ ση-
πτικού θαλάμου, αλλαγών, ισ τορικών και 
“λάντζας”. Το χειρουργείο το έβλεπα με κυ-
άλι. Μόνη ανταμοιβή η conference κατά την 
οποία με εντυπωσίαζε πάντα ο δημιουργικός 
και ενίοτε “ζωηρός” επιστημονικός διάλογος 
των γιατρών της κλινικής.

Στις εφημερίες ήμουν πάντα ανάμεσα σ' 
εκείνους που ξενυχτούσαν. Εκεί ανακάλυψα 
τη μικροχειρουργική, παρατηρώντας συνα-
δέλφους που έμπαιναν στο χειρουργείο κρα-
τώντας φωτογραφικές τσάντες, για να βγουν 
ώρες μετά, κατάκοποι, με πρόσωπα γεμά-
τα πότε από ικανοποίηση και χαρά και πό-
τε από απογοήτευση και λύπη, ανάλογα με 
την έκβαση του χειρουργείου. Αυτό όμως που 
μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν πως  πά-
ντα, σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις, 
οι γιατροί αυτοί ήταν όλοι μαζί, μια ομάδα.

Έτσι έμαθα οτι υπάρχει μια κλινική χε-

ριού και μικροχειρουργικής που ασχολείται 
με το χέρι και χειρουργεί με μικροσκόπιο.

Εντυπωσιάστηκα όταν τους παρακολού-
θησα για πρώτη φορά στο χειρουργείο. Κα-
θαρό πεδίο, άριστη τεχνική, σίγουρα βήματα, 
μεγάλη εμπειρία.

Πολύωρα και χρονοβόρα χειρουργεία αλ-
λά πάντα η ομάδα εκεί. Κάποιοι ως χειρουρ-
γοί και οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν, χω-
ρίς όμως να αποχωρεί κανείς μέχρι να τε-
λειώσει η διαδικασία του χειρουργείου.

 Κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετίας 1980-
1995 πληθώρα τραυματισμών του άνω άκρου, 
κυρίως εργατικοί, που διεκομίζονταν στο ΚΑΤ, 
αντιμετωπίζονταν στη κλινική χεριού και μι-
κροχειρουργικής κάνοντας την ομάδα σύντο-
μα  γνωστή σε ολόκληρη την Ελλάδα για το 
έργο της. Ήταν η “χρυσή” εποχή των συγκολ-
λήσεων. Με πολλή δουλειά, συνεχή προσπά-
θεια και τόλμη στην πρόκληση, η κλινική βρι-
σκόταν σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε φορά 
όλο και βαρύτερα περιστατικά.

Χωρίς να βρεθώ σε μεγάλα διλήμματα ακο-
λούθησα το δρόμο που βρήκα μπροστά μου 
και βρέθηκα επιμελητής στην κλινική αυτή.

Από τον διορισμό μου ως επιμελητής στην 
κλινική, ανέλαβα την ευθύνη της άσκησης 
στη μικροχειρουργική στο ερευνητικό κέ-
ντρο «Θ. Γαροφαλίδης»

Από τότε άρχισε να ωριμάζει η σκέψη να 
γραφτεί αναλυτικά η άσκηση της μικροχει-
ρουργικής, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να 
αποκτά βασικές γνώσεις για το αντικείμενο, 
υποστηριζόμενες από παραστατικά σχέδια 
ώστε να αποδίδεται πληρέστερα η μικροχει-
ρουργική τεχνική. 

Με την πάροδο των χρόνων και βιώνο-
ντας την καθημερινότητα της εφημερίας του 

Πρόλογος Συγγραφέα
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ΚΑΤ, συνειδητοποίησα ότι ο ορθοπαιδικός 
ή οποιοσδήποτε γιατρός της περιφέρειας, 
δεν γνωρίζει πάντα πώς να διακομίσει έναν 
ακρωτηριασμό, πότε πρέπει να τον διακομί-
σει, ποιές είναι οι ενδείξεις συγκόλλησης, 
πότε ένας τραυματισμός του άνω άκρου πρέ-
πει να αντιμετωπίζεται ως εξαιρετικά επείγον 
περιστατικό (μη βιώσιμος ακρωτηριασμός) 
και πώς εκτιμάται αυτό.

Βλέποντας όμως ότι το βιβλίο γινόταν πο-
λύ τεχνικό και ένας καλός χειρουργός δεν εί-
ναι μόνο καλός τεχνίτης, αποφάσισα να με-

λετήσω σε βάθος, τόσο τη φυσιολογία των 
περιφερικών νεύρων, όσο και εκείνη της αι-
ματικής ροής εντός των μικρών αγγείων, φω-
τίζοντας το σπουδαίο ρόλο τους στο χώρο της 
μικροχειρουργικής.

Πιστεύω λοιπόν ότι με την ολοκλήρωση αυ-
τού του βιβλίου, ο εκπαιδευόμενος της μικρο-
χειρουργικής θα έχει στα χέρια του ένα πλή-
ρες βοήθημα, ο χειρουργός χεριού ένα βιβλίο 
που θα συμπληρώνει τις γνώσεις του, αλλά και 
όλοι οι χειρουργοί ένα βιβλίο το οποίο θα μπο-
ρεί να καλύψει τεχνικά ή κλινικά ερωτήματα.

Καλή ανάγνωση
Σαράντης Σπυρίδωνος
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Ευχαριστίες

Ένας άνθρωπος που σημάδεψε το διά-
βα μου στη Μικροχειρουργική είναι ο Νί-
κος Δαούτης. Χαρισματικός χειρουργός, επι-
στημονικός, τολμηρός, εκπαιδευτικός. Αυτά 
είναι μερικά από τα επίθετα που μπορώ να 
δώσω στον διευθυντή της κλινικής Χεριού-
Μικροχειρουργικής 1986-2000. Τα χρόνια 
που συνεργαστήκαμε, από ειδικευόμενος 
έως και επιμελητής, ήταν χρόνια παραγω-
γικά με πλούσια εμπειρία. Κοντά του έμαθα 
την φιλοσοφία του χεριού και κατάφερα να 
του κλέψω πολλά από την πλούσια χειρουρ-
γική του εμπειρία.

Ευχαριστώ τον σημερινό διευθυντή της 
κλινικής Χεριού-Άνω Άκρου-Μικροχειρουρ-
γικής Νίκο Γεροσταθόπουλο για την εμπιστο-
σύνη με την οποία με περιέβαλε όλα αυτά τα 
χρόνια. Βαθύς γνώστης του αντικειμένου, με 
όνειρα για την εξέλιξη της χειρουργικής χε-
ριού σε χειρουργική Χεριού-Άνω Άκρου, με 
στόχους για τους οποίους πάλεψε. Υπήρξε 
από τους εμπνευστές και πρωτεργάτες της δη-
μιουργίας της Μικροχειρουργικής κλινικής 
του ΚΑΤ  το 1985, της απόκτησης ιδιόκτητων 
γραφείων της Μικροχειρουργικής Εταιρείας, 
της επεκτάσεως του γνωστικού αντικειμένου 
σε όλο το Άνω Άκρο.

Ο καθηγητής Παναγιώτης Σουκάκος υπήρ-
ξε ο πρωτοπόρος. Αλλά και μετά την καθιέρω-
ση  της Μικροχειρουργικής υπήρξε ο καθηγη-
τής που δίπλα του συντάχθηκε όλη ανεξαιρέ-
τως η Μικροχειρουργική οικογένεια. Η επι-
στημονικότητά του, οι συμβουλές του και η πο-
λυσχιδής δραστηριότητά του συνέβαλαν τα μέ-
γιστα στο κύρος της Ελληνικής Μικροχειρουρ-

γικής. Για την συμμετοχή του στη συγγραφή 
αυτού του βιβλίου τον ευχαριστώ θερμά.

Όλα αυτά τα χρόνια ένας άνθρωπος «ένω-
νε» την Μικροχειρουργική οικογένεια με το 
πλούσιο εκπαιδευτικό του έργο. Θερμός οι-
κοδεσπότης των συνεδρίων και σεμιναρίων 
που οργάνωνε με τόση επιτυχία, συνέβαλε 
στο «δέσιμο» των Μικροχειρουργών και στην 
προώθηση της Μικροχειρουργικής στην Ελ-
λάδα. Δεν είναι άλλος από τον καθηγητή Αλέ-
ξανδρο Μπερή και τον ευχαριστώ όχι μόνο για 
την τιμή που ανέκαθεν μου έκανε να με συ-
μπεριλαμβάνει στους εκπαιδευτές των σεμινα-
ρίων του, αλλά και συνολικά για την πλούσια 
προσφορά του στη Μικροχειρουργική.

Ευχαριστώ όλους τους επιμελητές της κλι-
νικής Χεριού-Μικροχειρουργικής του ΚΑΤ 
παλαιότερους και νεότερους για την άριστη 
συνεργασία. Η κλινική αυτή ευτύχησε να 
έχει στο δυναμικό της πολύ αξιόλογους χει-
ρουργούς.

Αυτό το βιβλίο δε θα γινόταν χωρίς τη βο-
ήθεια των συνεργατών μου Δημήτρη Αντω-
νόπουλο, Ανδρέα Μαυρογένη και Ελλάδα 
Παπαδογεώργου. Κόπος, χρόνος και πολύ 
μελέτη είναι κρυμμένα πίσω από τις σελίδες 
του. Είμαι υπερήφανος που συνεργάστηκα 
μαζί τους και αισθάνομαι ότι το μέλλον τους 
θα είναι λαμπρό. 

Τέλος, η συνεργασία μου με τον εκδοτι-
κό οίκο "Κωνσταντάρας" και ιδιαίτερα με τον 
Γιάννη Κωσταντάρα και τον Αντώνη Μεϊμά-
ρογλου είχε τα χαρακτηριστικά της ευχάρι-
στης συνεργασίας, της δημιουργικότητας και 
του άρτιου επαγγελματισμού.
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κεφαλαιο

Η Iστορία της 
Mικροχειρουργικής

1

Θεωρώ	δόκιμο,	πριν	ξεκινήσει	κανείς	τη	μελέ-
τη	αυτού	του	εγχειριδίου	και	το	αντικείμενο	που	
αυτό	πραγματεύεται,	να	γνωρίσει	τη	διαδρομή	
που	ακολούθησε	η	Μικροχειρουργική	από	τη	
γέννησή	της	έως	και	σήμερα.	Μικροχειρουρ-
γική	είναι	η	χειρουργική	με	το	μικροσκόπιο.	
Η	Μικροχειρουργική	αποτελεί	χειρουργική	τε-
χνική	και	όχι	ειδικότητα	ξεχωριστή	στην	ιατρι-
κή,	και	εφαρμόζεται	από	πλήθος	ειδικοτήτων	

σε	επεμβάσεις	που	είναι	αδύνατο	να	πραγματο-
ποιηθούν	με	τις	παραδοσιακές	τεχνικές	της	χει-
ρουργικής.	Οποιαδήποτε	επέμβαση	που	απαιτεί	
πολύ	ακριβή	αναγνώριση	και	αποκατάσταση	μι-
κρών	ανατομικών	στοιχείων	του	σώματος	απαι-
τεί	ως	προϋπόθεση	τη	χρήση	του	Μικροσκόπι-
ου	και	τεχνικές	αποκατάστασης	των	ιστών	με	
χρήση	Μικροεργαλείων	και	Μικροραμμάτων	
(τα	«3Μ»	της	Μικροχειρουργικής).
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Η	επινόηση	της	χρήσης	του	μικροσκόπιου	στη	χει-
ρουργική,	η	κατασκευή	υλικών	κατάλληλων	για	χρή-
ση	με	αυτό,	και	η	συνεχής	εκπαίδευση	των	ιατρών	στη	
χρήση	του	μικροσκόπιου	και	των	μικροεργαλείων	και	
μικροραμμάτων	έδωσε	τεράστια	ώθηση	σε	πολλούς	
κλάδους	της	χειρουργικής.	Οι	ιατροί	που	εφάρμοσαν	
πρώτοι	επιτυχώς	μικροχειρουργικές	τεχνικές	στην	ειδι-
κότητά	τους	έχουν	γραφεί	στην	ιστορία.	Η	πρώτη	επέμ-
βαση	που	έγινε	με	τη	χρήση	μικροσκόπιου	αναφέρε-
ται	επίσημα	το	1921	από	τον	ωτορινολαρυγγολόγο	Carl	
Olof	Nylen.	Στη	συνέχεια,	το	1946	ο	Perrit	στις	ΗΠΑ	
το	χρησιμοποίησε	πρώτος	σε	οφθαλμολογικές	επεμ-
βάσεις.	Το	1960	έγινε	στο	εργαστήριο	η	πρώτη	επιτυ-
χής	μεταμόσχευση	νεφρών	επίμυος	με	Μικροχειρουρ-
γική	τεχνική	από	τον	Sun	Lee	στο	Pittsburg.	Το	ίδιο	
έτος,	οι	Jacobson	και	Suarez	εκτέλεσαν	την	πρώτη	επι-
τυχή	αναστόμωση	αγγείων	διαμέτρου	μικρότερης	των	
3	χιλ.	και	εισήγαγαν	τον	όρο	«Μικροχειρουργική»	για	
την	τεχνική	αυτή.	Η	επιτυχής	αναστόμωση	αγγείων	με	
το	μικροσκόπιο	έδωσε	ώθηση	στις	συγκολλήσεις	δα-
κτύλων	και	τη	μεταφορά	ελεύθερων	κρημνών.	Το	1962	
έγινε	η	πρώτη	συγκόλληση	μετά	από	πλήρη	ακρωτη-
ριασμό	στη	μεσότητα	του	βραχίονα	στη	Βοστώνη	από	
τους	Αμερικανούς	Ronald.	A.	Malt	και	Mc	Khann	σε	
παιδί	ηλικίας	12	χρόνων	χωρίς	τη	χρήση	μικροσκόπιου	 
(«Ο	βραχίονας	της	Βοστόνης»),	ενώ	η	πρώτη	επιτυχής	
συγκόλληση	δακτύλου	(δείκτη)	με	μικροχειρουργική	
τεχνική	έγινε	τον	Ιούλιο	του	1964	στην	Κίνα.

Ξεχωριστή	θέση	από	όλα	τα	δάκτυλα	του	χεριού	

έχει	ο	αντίχειρας.	Ως	το	δάκτυλο	που	διαφοροποίησε	
τον	άνθρωπο	από	τα	υπόλοιπα	όντα,	αποτελούσε	και	
αποτελεί	πρόκληση	η	αποκατάσταση	των	κακώσεων	
του.	Η	πρώτη	επιτυχημένη	προσπάθεια	συγκόλλησης	
του	αντίχειρα	αναφέρεται	από	τους	Komatsu-Tamai	το	
1965	(Εικ 1),	ενώ	την	ίδια	χρονιά	έγινε	η	πρώτη	με-
ταφορά	του	μεγάλου	δακτύλου	του	ποδιού	στο	χέρι	πι-
θήκου.	Στον	άνθρωπο,	η	τεχνική	αυτή	αναφέρεται	αρ-
γότερα	το	1969	από	τον	Cobbett.

Τη	δεκαετία	του	1970,	όλο	και	περισσότεροι	χειρουρ-
γοί	διαφόρων	ειδικοτήτων	εκπαιδεύτηκαν	και	χρησιμο-
ποιούσαν	τη	Μικροχειρουργική	στην	ειδικότητά	τους.	Η	
δεκαετία	αυτή	ήταν	η	δεκαετία	της	Μικροχειρουργικής.	
Το	1975	έγινε	η	πρώτη	μεταμόσχευση	αγγειούμενης	πε-
ρόνης	από	τον	Taylor,	ενώ	με	τη	γνώση	της	μικροανατομί-
ας	των	περιφερικών	νεύρων,	η	αποκατάσταση	των	κακώ-
σεων	τους	γίνεται	επίσης	αντικείμενο	της	Μικροχειρουρ-
γικής.	Η	συμβολή	της	Μικροχειρουργικής	στην	αποκα-
τάσταση	των	κακώσεων	των	περιφερικών	νεύρων	ήταν	
ουσιαστική	έτσι	ώστε	σήμερα	είναι	αδιανόητο	να	αντιμε-
τωπίζονται	οι	κακώσεις	αυτές	χωρίς	τη	χρήση	του	μικρο-
σκοπίου.	Σταθμός	στη	χειρουργική	των	νεύρων	αποτε-
λεί	ο	Hanno	Millessi,	ο	οποίος	θεωρείται	από	πολλούς	 
ο	πατέρας	των	νευρικών	αυτομοσχευμάτων,	η	χρήση	
των	οποίων	έδωσε	σαφείς	λύσεις	στην	αποκατάστα-
ση	νευρικών	ελλειμμάτων.	Ο	Millessi	έχει	συμμετάσχει	
στις	περισσότερες	επιστημονικές	εκδηλώσεις	της	Ελ-
ληνικής	Εταιρείας	Επανορθωτικής	Μικροχειρουργικής	 
(Ε.Ε.Ε.Μ.)	ως	καλεσμένος	ομιλητής	τα	τελευταία	20	

ΕΙΚοΝΑ 1   Sumusu Tamai ΕΙΚοΝΑ 2   Καθηγητής James      
                                R. Urbaniak

ΕΙΚοΝΑ 3   Καθηγητής Π. Ν. Σουκάκος
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χρόνια,	είναι	βαθύς	γνώστης	και	λάτρης	του	Ελληνι-
κού	πολιτισμού,	και	μπορεί	να	θεωρηθεί	ο	πιο	«φιλέλ-
ληνας»	Μικροχειρουργός.	Η	συχνότατη	παρουσία	του	
στα	μικροχειρουργικά	δρώμενα	στην	Ελλάδα,	αναμφί-
βολα	οφείλεται	στην	επιστημονική	και	προσωπική	φιλία	
του	με	την	πλαστικό	Μικροχειρουργό	Δόμνα	Καλομοί-
ρη	(Πρόεδρος	Ε.Ε.Ε.Μ.	1996),	η	οποία	είχε	εκπαιδευ-
τεί	κοντά	του.

Η	χρήση	δερματικών	κρημνών	για	την	αποκατά-
σταση	τραυματικών	ελλειμμάτων	των	μαλακών	μο-
ρίων	ήταν	ένας	άλλος	τομέας	με	σημαντική	συμβο-
λή	της	Μικροχειρουργικής,	που	προσέφερε	ποιότη-
τα	ζωής	σε	πλήθος	ασθενών	και	ταυτόχρονα	άνοιξε	
ένα	καινούριο	κεφάλαιο	στις	τεχνικές	αποκατάστα-
σης.	Η	πρώτη	επιτυχής	μεταφορά	ελεύθερων	αγγει-
ούμενων	δερματικών	κρημνών	αναφέρεται	το	1972	
από	τον	Kiyonori	Harii	και	το	1973	από	τους	Daniel	
και	Taylor	O	Briem.	Εκτός	από	την	κάλυψη	ελλειμ-
μάτων	δέρματος,	χρησιμοποιήθηκαν	επίσης	νευρού-
μενοι	μυϊκοί	κρημνοί	για	την	αποκατάσταση	της	κίνη-
σης.	Η	πρώτη	επιτυχής	μεταφορά	μυός	με	το	αγγει-
ονευρώδες	δεμάτιό	του	αναφέρεται	το	1976	από	τον	
Kiyonori	Harii.	Την	ίδια	περίοδο,	σε	ολόκληρο	τον	κό-
σμο	η	Μικροχειρουργική	αναπτύσσεται	ραγδαία	με	
την	ίδρυση	πολλών	σημαντικών	κέντρων	σε	ολόκλη-
ρο	τον	κόσμο	στα	οποία	ηγούνται	σημαντικά	ονόματα	
όπως	οι	Owen	(Sydney),	O’Brien	(Melbourne),	Cobbett	

(East	Grinstead),	Buncle	(California),	Danieller	(New	
York),	Strauss	(New	York),	Kleinert	(Louisville),	Chen	
Zhong	Wei	(China),	Tamai	(Japan),	Ikuta	(Japan),	και	
Urbaniak	(USA)	(Εικ.2,3,4).

Οι	αρχές	της	δεκαετίας	του	1970	βρίσκουν	τον	Πα-
ναγιώτη	Σουκάκο	στο	Duke	University	των	ΗΠΑ	με	τον	
James	Urbaniak	πρωτοπόρο	της	Μικροχειρουργικής	
στις	ΗΠΑ.	Το	1973	επιτυγχάνεται	η	πρώτη	συγκόλλη-
ση	αντίχειρα	στις	ΗΠΑ	(J.	Urbaniak-Π.Ν.Σουκάκος).	
Η	επιστροφή	του		Παναγιώτη	Σουκάκου	στην	Ελλά-
δα	το	1975	σήμανε	την	έναρξη	της	Μικροχειρουργι-
κής	στην	Ελλάδα	και	την	μεταλαμπάδευση	γνώσεων	
με	ομάδα	που	σύστησε	ο	ίδιος	στο	Νοσοκομείο	ΚΑΤ,	
η	οποία	απαρτιζόταν	από	τους	Παναγιώτη	Ν.	Σουκάκο,	 
Αλέξανδρο	Μπερή,	Ευστάθιο	Αναστασίου	και	Αλέ-
ξανδρο	Τουλιάτο	και	εμπλουτιζόταν	περισ τασι-
ακά	από	άλλους	συναδέλφους	όπως	ο	Αριστείδης	
Ζούμπος	και	ο	Σάββας	Σουρμελής.	Η	πρώτη	συ-
γκόλληση	δακτύλου	στην	Ελλάδα	έγινε	το	Σεπτέμ-
βριο	του	1979	στο	νοσοκομείο	ΚΑΤ	(Π.Ν.	Σουκάκος,	 
Στ.	Αναστασίου).	Αφορούσε	το	μικρό	δάκτυλο	νεα-
ρής	εργάτριας,	η	οποία	υπέστη	πλήρη	ακρωτηρι-
ασμό	όλων	των	δακτύλων,	εκτός	από	τον	αντίχει-
ρα.	Με	εξαίρεση	το	μικρό	δάκτυλο,	τα	υπόλοιπα	εί-
χαν	υποστεί	βαριά	συνθλιπτική	κάκωση	από	πρέ-
σα.	Ενα	χρόνο	αργότερα,	το	1980	γίνεται	η	πρώ-
τη	συγκόλληση	αντίχειρα	από	τους	Π.Ν.	Σουκάκο,	 
Α.	Μπερή,	και	Στ.	Αναστασίου.	Ο	Αλέξανδρος	Μπερής	
μόλις	είχε	επιστρέψει	από	την	μετεκπαίδευσή	του	στις	
Η.Π.Α.	και	από	τότε	αποτέλεσε	και	συνεχίζει	να	απο-
τελεί	ένα	από	τα	πιο	ενεργά	μέλη	της	Μικροχειρουρ-
γικής	στην	Ελλάδα.	Το	ίδιο	έτος,	η	ίδια	ομάδα	πραγ-
ματοποιεί	την	πρώτη	μεταφορά	αγγειούμενης	περό-
νης	σε	ασθενή	με	ανοικτό	κάταγμα	της	κνήμης	με	ση-
μαντική	απώλεια	μαλακών	μορίων	και	οστού.	Η	πρώ-
τη	ομάδα	της	Μικροχειρουργικής	λειτούργησε	υπό	τη	
στέγη	της	Πανεπιστημιακής	Ορθοπαιδικής	Κλινικής	
των	Αθηνών	στο	Νοσοκομείο	ΚΑΤ,	με	διευθυντή	τον	
Καθηγητή	Γεώργιο	Χαρτοφυλακίδη.	Η	αμέριστη	συ-
μπαράσταση	και	υποστήριξη	του	καθηγητού	Χαρτο-
φυλακίδη	ήταν	ο	πυλώνας	στον	οποίο	στηρίχθηκαν	οι	
πρώτοι	Έλληνες	Μικροχειρουργοί	και	επιτέλεσαν	με	
επιτυχία	το	έργο	τους.	Για	το	λόγο	αυτό,	πολλοί	θεω-
ρούν	δικαιολογημένα	τον	Καθηγητή	Χαρτοφυλακίδη	ΕΙΚοΝΑ 4   Julia Terzis και Hanno Millesi 1990.
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ως	μέλος	της	Μικροχειρουργικής	οικογένειας,	αν	και	
ο	ίδιος	δεν	εφάρμοζε	την	τεχνική.

Πρέπει	να	αναφερθεί	ότι	στην	Ελλάδα	είχαν	γί-
νει	νωρίτερα	επιτυχημένες	συγκολλήσεις	κεντρικότε-
ρα	στο	άνω	άκρο,	χωρίς	τη	χρήση	μικροσκόπιου,	με	
σημαντικότερες	αναφορές	τις	συγκολλήσεις	ακρωτη-
ριασμού	στο	βραχίονα	το	1967	από	τους	Γιαννίκα	και	
Μπάλα,	και	στο	αντιβράχιο	από	τους	Κασιούμη	και	
Τζιμογιάννη.

Το	1980	ο	Παναγιώτης	Σουκάκος	αναλαμβά-
νει	τη	διεύθυνση	της	Πανεπιστημιακής	Ορθοπαιδι-
κής	Κλινικής	των	Ιωαννίνων	και	ιδρύει	την	ομάδα	 
Μικροχειρουργικής	των	Ιωαννίνων	αποτελούμενη	
από	τους	Αλέξανδρο	Μπερή,	Ευστάθιο	Αναστασίου	και	 
Αλέξανδρο	Τουλιάτο,	και	σταδιακά	από	νεότερους	συ-
ναδέλφους	όπως	ο	Κωνσταντίνος	Μαλίζος,	ο	Αναστά-
σιος	Κορομπίλιας,	ο	Γρηγόριος	Μητσιώνης,	ο	Μάριος	 
Βεκρής,	ο	πλαστικός	χειρουργός	Ευστάθιος	Λυκού-
δης	και	ο	Γιάννης	Κώστα	Αγνάντης.	

Υπεύθυνοι	του	τμήματος	Μικροχειρουργικής	της	
Πανεπιστημιακής	Ορθοπαιδικής	Κλινικής	του	Νοσο-
κομείου	ΚΑΤ	μετά	την	αποχώρηση	του	Καθηγητή	Σου-
κάκου	στα	Ιωάννινα,	ανέλαβαν	οι	Νικόλαος	Δαούτης	
και	Αριστείδης	Ζούμπος.

Το	1986	στα	πλαίσια	του	Εθνικού	Συστήματος	Υγεί-
ας	ιδρύθηκε	στο	Νοσοκομείο	ΚΑΤ	η	Κλινική	Μικρο-
χειρουργικής	και	Χειρουργικής	του	Χεριού	με	διευ-
θυντή	το	Νικόλαο	Δαούτη	και	επιμελητή	το	Νικόλαο	 
Γεροσταθόπουλο,	οι	οποίοι	ήδη	ήταν	συνεργάτες	
ασκώντας	τη	Μικροχειρουργική	από	το	1981	εντός	της	 
Πανεπιστημιακής		κλινικής	του	ΚΑΤ.	Σταδιακά	στελε-
χώθηκε	με	τους	Δημήτριο	Ευσταθόπουλο,	Διαμαντή	 
Μισιτζή,	Γεώργιο	Μπούχλη,	Σταύρο	Αναγνώστου,	Πανα-
γιώτη	Γιαννακόπουλο,	Σαράντη	Σπυρίδωνος,	Αντώνιο	 
Βασιλειάδη,	Ιωάννη	Ιγνατιάδη	και	Παναγιώτα	Αρεταίου.	 
Οι	νέοι	εκλεγμένοι	επιμελητές	που	θα	στελεχώσουν	τη	
κλινική	για	τα	επόμενα	χρόνια	είναι	οι	Φίλιππος	Γιαν-
νούλης	και	Εμμανουήλ	Φανδρίδης	με	την	προσδο-
κία	να	ακολουθήσουν	και	επόμενοι	επιμελητές	που	θα	
στελεχώσουν	και	θα	συνεχίσουν	το	αξιόλογο	έργο	της.	

Είναι	η	μοναδική	κλινική	στην	επικράτεια	που	ευ-
φημερεύει	καθημερινά	καλύπτοντας	όλο	το	τραύμα	του	
άνω	άκρου,	σε	όλη	την	Ελλάδα.	Συνέπεια	του	μεγάλου	
όγκου	τραύματος	που	δέχτηκε	η	κλινική	την	τελευταία	

25ετία,	ήταν	να	αποκτήσει	ένα	τεράστιο	κλινικό	έρ-
γο	και	εμπειρία,	σε	όλο	το	φάσμα	των	κακώσεων	του	
άνω	άκρου.	Ήταν	η	χρυσή	εποχή	των	συγκολλήσεων.	 
Μέσα	στην	πρώτη	15ετία	έφτασε	τις	150	επιτυχημένες	
συγκολλήσεις	σε	όλα	τα	επίπεδα	του	άνω	άκρου.

Εκτός	του	τραύματος	κάλυψε	και	όλη	την	παθολογία	
και	αποκατάσταση	του	άνω	άκρου,	με	μεγάλες	σειρές.

Προεξέχουν	τα	νευρικά	μοσχεύματα,	οι	ελεύθεροι	
κρημνοί,	οι	μεταφορές	δακτύλων,	οι	ψευδαρθρώσεις	
του	σκαφοειδούς,	η	χειρουργική	του	βραχιονίου	πλέγ-
ματος		την	τελευταία	10ετία	υπό	την	νέα	διεύθυνση	του	
Ν.	Γεροσταθόπουλου	ανεπτύχθει	και	η	χειρουργική	
ώμου-αγκώνα.	

Το	1988,	επιστέφει	από	τις		ΗΠΑ	μετά	από	16χρο-
νη	επιστημονική	παρουσία	στο	Cleveland	Ohio	η	Αικα-
τερίνη	Βλαστού	η	οποία	έκτοτε	αποτελεί	έναν	από	τους	
πρωτεργάτες	της	Μικροχειρουργικής	στην	Ελλάδα	με	
σημαντικό	κλινικό,	αλλά	και	εκπαιδευτικό	και	επιστη-
μονικό	έργο	(πρόεδρος	Ε.Ε.Ε.Μ.	1994).	

Ένα	άλλο	πρόσωπο	που	σημάδεψε	την	πορεία	της	
Ελληνικής	Μικροχειρουργικής	είναι	η	Πλαστικός	Χει-
ρουργός	Joulia	Terzis,	ένα	από	τα	μεγαλύτερα	ονόματα	
της	Παγκόσμιας	Μικροχειρουργικής.	Η	συχνή	παρου-
σία	της	στις	επιστημονικές	εκδηλώσεις	στην	Ελλάδα,	
έδωσαν	αίγλη	στην	Ελληνική	Μικροχειρουργική.	Πολ-
λοί	Έλληνες	εκπαιδεύτηκαν	κοντά	της	στις	ΗΠΑ,	και	
έφερε	στην	Ελλάδα	μεγάλες	παγκόσμιες	διοργανώσεις	
όπως	τα	συνέδρια	I.M.S.	&	W.S.R.M.	

Στο	Γενικό	Κρατικό	Νοσοκομείο	Αθηνών,	ο	διευθυ-
ντής	της	Κλινικής	Πλαστικής	Χειρουργικής	κ.	Ιωάννο-
βιτς	δημιουργεί	τμήμα	Μικροχειρουργικής	με	υπεύθυνο	
τον	Κωνσταντίνο	Σταματόπουλο.	Μια	από	τις	πρώτες	κλι-
νικές	επιτυχίες	του	τμήματος	ήταν	η	επιτυχής	μεταφορά	
δακτύλου	από	το	πόδι	στο	χέρι	το	1990	(Κ.	Σταματόπου-
λος	και	Αχ.	Κεπενεκίδης).	Σταδιακά	η	ομάδα	στελεχώ-
θηκε	με	τους	Πέτρο	Παναγιώτου	και	Θωμαΐς	Οικονόμου.

Τα	επόμενα	χρόνια	αναπτύχθηκαν	και	άλλα	κέντρα	
Μικροχειρουργικής	στην	Ελλάδα.	Ιατροί	που	εκπαιδεύ-
τηκαν	στην	Ελλάδα	και	το	εξωτερικό,	κατά	κύριο	λόγο	
μαθητές	και	συνεργάτες	των	πρωτεργατών	της	Μικρο-
χειρουργικής	στην	Ελλάδα,	επάνδρωσαν	πανεπιστημι-
ακά	ιδρύματα,	κρατικά	και	ιδιωτικά	κέντρα	στη	Λάρισα,	
τη	Θεσσαλονίκη,	την	Αθήνα,	την	Πάτρα	και	την	Κρήτη.	
Στα	μέσα	της	δεκαετίας	του	1990,	δημιουργείται	το	πρώ-
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το	τμήμα	Μικροχειρουργικής	στον	ιδιωτικό	τομέα	(Ια-
τρικό	Κέντρο	Αθηνών),	αποτελούμενο	από	τους	προερ-
χόμενους	από	την	Κλινική	Μικροχειρουργικής	του	Νο-
σοκομείου	ΚΑΤ,	Διαμαντή	Μισιτζή,	Γεώργιο	Μπούχλη,	
Σταύρο	Αναγνώστου,	Παναγιώτη	Γιαννακόπουλο	και	
αργότερα	το	Νικόλαο	Σούρα,	με	πλούσια	κλινική	δρά-
ση,	επιστημονική	και	εκπαιδευτική	δραστηριότητα,	και	
διοργάνωση	ετήσιου	εκπαιδευτικού	σεμιναρίου.

Το	1998,	με	την	εκλογή	του	Καθηγητή	Κωνστα-
ντίνου	Μαλίζου	ως	διευθυντή	στην	Πανεπιστημιακή	 
Ορθοπαιδική	Κλινική	της	Λάρισας	αναπτύχθηκε	ένα	
νέο	Κέντρο	Μικροχειρουργικής,	με	συνεργάτες	τη	
Ζωή	Νταϊλιάνα	και	το	Σωκράτη	Βαρυτιμίδη.	Ο	Κα-
θηγητής	Κωνσταντίνος	Μαλίζος,	προερχόμενος	από	
τη	«σχολή	Σουκάκου»	και	με	σπουδές	στις	Η.Π.Α.	 
κοντά	στον	καθηγητή	Urbaniak,	έβαλε	και	βάζει	το	
δικό	του	στίγμα	στην	εξέλιξη	της	Μικροχειρουργικής	
στην	Ελλάδα,	με	κλινικό,	συγγραφικό	και	εκπαιδευ-
τικό	έργο.	

Στην	Πανεπιστημιακή	Ορθοπαιδική	Κλινική	της	
Πάτρας	ο	Καθηγητής	Ηλίας	Λαμπίρης	δημιουργεί	
τμήμα	χεριού-μικροχειρουργικής	με	υπεύθυνους	τους	
Μίνωα	Τυλλιανάκη	και	Δημήτριο	Γιαννίκα.

Το	2000	αποχώρησε	από	το	Νοσοκομείο	ΚΑΤ	ο	
διευθυντής	της	Κλινικής	Χειρουργικής	του	Χεριού	
και	Μικροχειρουργικής	Νικόλαος	Δαούτης	μαζί	με	
τον	επιμελητή	Αντώνη	Βασιλειάδη,	και	δημιούργη-
σαν	νέα	ομάδα	Μικροχειρουργικής	στο	νοσοκομείο	
METROPOLITAN	(Νικόλαος	Δαούτης,	Αντώνιος	 
Βασιλειάδης	και	Σάββας	Σεΐταρίδης).	Αιχμή	του	θερα-
πευτικού	δόρατος	στη	φαρέτρα	του	Νικoλάου	Δαού-
τη	ήταν	η	χειρουργική	του	βραχιόνιου	πλέγματος	όπου	
υπήρξε	πρωτοπόρος	(Εικ.5).	Το	2003	αποχώρησε	ο	
καθηγητής	Π.Ν.Σουκάκος		από	τα	Ιωάννινα	αναλαμβά-
νοντας	νέα	καθήκοντα	ως	Διευθυντής	της	Ά	Ορθοπαι-
δικής	κλινικής	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών.	Τη	συνέ-
χιση	της	Μικροχειρουργικής	στα	Ιωάννινα	ανέλαβε	ο	 
Αλέξανδρος	Μπερής,	από	τους	πρώτους	Μικροχει-
ρουργούς	στον	Ελλαδικό	χώρο,	συνεργάτης	του	καθη-
γητή	Σουκάκου	από	το	1980	με	μεγάλο	κλινικό	και	εκ-
παιδευτικό	έργο.

Σ’αυτή	την	ιστορική	διαδρομή	αναφέρω	τα	κυριό-
τερα	κέντρα	Μικροχειρουργικής	που	αναπτύχθηκαν	
σταδιακά.	Στα	χρόνια	που	πέρασαν	υπήρξαν	αλλαγές	
στο	επιστημονικό	προσωπικό,	αποχωρήσεις,	κλπ	που	
θεωρώ	ότι	η	λεπτομερής	αναφορά	δεν	είναι	σκοπός	
αυτού	του	βιβλίου.

Εκτός	των	ανωτέρω	κέντρων	Μικροχειρουργικής,	
Ορθοπαιδικοί	και	Πλαστικοί	χειρουργοί	δραστηριο-
ποιούνται	σε	διάφορα	κέντρα	στο	δημόσιο	και	ιδιω-
τικό	τομέα	εφαρμόζοντας	τη	Μικροχειρουργική.	Δεν	
θα	αναφέρω	τον	καθένα	ξεχωριστά	καθώς	η	λεπτο-

ΕΙΚοΝΑ 6    
Από αριστερά προς τα  
δεξιά οι: Μαλίζος-Βρέττος-
Σουκάκος-Μπερής

ΕΙΚοΝΑ 5    
Νικόλαος Δαούτης



8 Μικροχειρουργική - Πρακτική Άσκηση & Κλινική Εφαρμογή στο Άνω Άκρο

μερής	αναφορά	δεν	είναι	σκοπός	αυτού	του	βιβλίου.	 
Άλλωστε	είναι	όλοι	μέλη	της	Ελληνικής	Εταιρείας	
Επανορθωτικής	Μικροχειρουργικής.	Πρέπει	ωστόσο	
να	αναφερθεί	μία	σημαντική	απώλεια.	Έφυγε	νωρίς	
από	τη	ζωή	ο	Κωνσταντίνος	Βρέττος,	από	τα	πιό	αγα-
πητά	μέλη	της	Ε.Ε.Ε.Μ.,	διευθυντής	της	Ορθοπαιδικής	
κλινικής	του	Νοσοκομείου	Άργους	και	πρόεδρος	της	 
Ελληνικής	Εταιρείας	Χειρουργικής	του	Χεριού	(Ε.Ε.Χ.Χ.)	 
το	2000	(Εικ.6).

Η	Ελληνική	Εταιρεία	Επανορθωτικής	Μικροχειρουρ-
γικής	(Ε.Ε.Ε.Μ.)	ιδρύθηκε	το	1990,	και	σύντομα	απέ-
κτησε	ιδιόκτητα	γραφεία	στο	κτίριο	που	εδράζεται	η	 
Ελληνική	Εταιρεία	Χειρουργικής	Ορθοπαιδικής	και	
Τραυματολογίας	(Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.)	(διεύθυνση:	Φλέμιγκ	20,	 
Φιλοθέη	Τ.Κ.	15123	3ος	όροφος,	τηλέφωνο:	2106857836	
fax:	2106857838.	Τα	γραφεία	της	Ε.Ε.Ε.Μ.	δεν	θα	ήταν	
δυνατό	να	αποκτηθούν,	εάν	δεν	υπήρχε	η	σημαντική	
προσφορά	της	Ναυσικάς	Αναστασίου	Σκουλαρίκου	και	
η	γενναία	οικονομική	συμβολή	των	ιδρυτικών	μελών.	 
Η	ιστορία	της	Ε.Ε.Ε.Μ.	έχει	ως	εξής:

Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Μ. (1991) 
αποτελούνταν από:
Πρόεδρος Παναγιώτης Ν.Σουκάκος
Α’ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Κ.Δαούτης
Β’ Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Ε.Μπερής
Γεν.Γραμματέας Αικατερίνη Κ.Βλαστού
Ειδ.Γραμματέας Νικόλαος Ε.Γεροσταθόπουλος
Ταμίας Δημήτριος Ευσταθόπουλος
Μέλη Αριστείδης Β.Ζούμπος
 Δόμνα Καλομοίρη
 Όθων Παπαδόπουλος

Πρόεδροι της Ε.Ε.Ε.Μ. μέχρι το 2012 διατέλεσαν κα 
θα διατελέσουν οι:
1991:	 	Παναγιώτης	Ν.	Σουκάκος	(Ορθοπαιδικός)
1992:	 Νικόλαος	Κ.	Δαούτης	(Ορθοπαιδικός)
1993:	 	Αλέξανδρος	Ε.	Μπερής	(Ορθοπαιδικός)	
1994:	 	Αικατερίνη	Κ.	Βλαστού	

(Πλαστικός	Χειρουργός)
1995:	 	Αριστείδης	Β.	Ζούμπος	(Ορθοπαιδικός)
1996:	 	Δόμνα	Ε.	Καλομοίρη	

(Πλαστικός	Χειρουργός)
1997:	 	Νικόλαος	Ε.	Γεροσταθόπουλος	

(Ορθοπαιδικός)
1998:	 	Κωνσταντίνος	Ν.	Μαλίζος	(Ορθοπαιδικός)
1999:	 	Δημήτριος	Γ.	Ευσταθόπουλος	

(Ορθοπαιδικός)
2000:	 	Όθων	Παπαδόπουλος	

(Πλαστικός	Χειρουργός)
2001:	 	Σάββας	Σουρμελής	(Ορθοπαιδικός)
2002:	 	Αχιλλέας	Ν.	Κεπενεκίδης	

(Πλαστικός	Χειρουργός)
2003:	 		Σταύρος	Δ.	Αναγνώστου	(Ορθοπαιδικός)
2004:	 	Πέτρος	Ν.	Παναγιώτου	

(Πλαστικός	Χειρουργός)
2005:	 	Αδαμάντιος	Ν.	Μισιτζής	(Ορθοπαιδικός)
2006:	 	Σαράντης	Σπυρίδωνος	(Ορθοπαιδικός)
2007:	 	Γρηγόριος	Μητσιώνης	(Ορθοπαιδικός)
2008:	 	Γεώργιος	Κόκκαλης	

(Πλαστικός	Χειρουργός)
2009:	 	Παναγιώτης	Γιαννακόπουλος	

(Ορθοπαιδικός)
2010:	 	Ευστάθιος	Λυκούδης	

(Πλαστικός	Χειρουργός)
2011:	 	Χρήστος	Δημητρίου	(Ορθοπαιδικός)
2012:	 	Αναστάσιος	Κορομπίλιας	(Ορθοπαιδικός)

Το	1994	ιδρύθηκε	η	Ελληνική	Εταιρεία	Χειρουργι-
κής	του	Χεριού	(Ε.Ε.Χ.Χ.)	η	οποία	μέχρι	τότε	υπήρχε	
στους	κόλπους	της	Ορθοπαιδικής	Εταιρείας	ως	Τμήμα	
χεριού,	συστεγάσθηκε	στα	ίδια	γραφεία	με	την	Ε.Ε.Ε.Μ.	
και	κάθε	χρόνο	ενώνουν	τις	δυνάμεις	τους	για	την	πα-
ραγωγή	επιστημονικού	και	εκπαιδευτικού	έργου.	

Εκτός	των	καθιερωμένων	ετήσιων	συνεδρίων,	η	
Ε.Ε.Ε.Μ.	κατάφερε	να	αναλάβει	μεγάλες	παγκόσμιες	
διοργανώσεις	χάρη	στις	ενέργειες	των	Καθηγητών	Πα-
ναγιώτη	Σουκάκο,	Αλέξανδρο	Μπερή	και	Κωνσταντίνο	
Μαλίζο.
1992:	 	Ρόδος	IMS	 Πρόεδρος	IMS	J. Terzis
	 	 	Πρόεδρος	Συνεδρίου	 

   Π.Ν. Σουκάκος
	 	 	Πρόεδρος	Ε.Ε.Ε.Μ.	 

   Ν. Δαούτης
1998:	 Κέρκυρα	IMS	 Πρόεδρος	IMS	Boeckx
	 	 	Πρόεδρος	Συνεδρίου	 

   Κ. Μαλίζος
2007:	 Αθήνα	WSRM	 	Πρόεδρος	WSRM	J. Terzis
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	 	 Πρόεδρος	Συνεδρίου	 
     Π.Ν. Σουκάκος 
     Αικ. Βλαστού
2011:	 Ελσίνκι		WSRM	 Πρόεδρος	WSRM	 
     Π.Ν. Σουκάκος 

Είναι	απαραίτητο	για	καθένα	που	θέλει	να	ενημε-
ρώνεται	για	τα	δρώμενα	στη	Μικροχειρουργική	να	εί-
ναι	μέλος	της	εταιρείας.	

Τα	σεμινάρια	Μικροχειρουργικής	που	διοργανώ-
θηκαν	στην	Ελλάδα	είναι	τα	εξής:

 ■ Ετήσιο σεμινάριο Μικροχειρουργικής: διοργανώ-
νεται	από	την	Ορθοπαιδική	Κλινική	του	Πανεπιστη-
μίου	Ιωαννίνων	από	το	1984	(υπεύθυνοι	Π.Ν.Σου-
κάκος,	Α.Μπερής).

 ■ Τρίμηνη πρακτική άσκηση Μικροχειρουργικής:  
διοργανώνεται	από	το	ερευνητικό	κέντρο	«Θ.	 
Γαροφαλίδης»	στο	Νοσοκομείο	ΚΑΤ	από	το	1989,	
με	συνδιοργάνωση	από	την	Κλινική	Χειρουργικής	 
Χεριού	και	Μικροχειρουργικής	(Διευθυντής,	Νικόλαος	 
Δαούτης),	το	ερευνητικό	κέντρο	(Διευθυντής,	Γε-
ώργιος	Λυρίτης)	και	την	Πανεπιστημιακή	Ορθοπαι-
δική	Κλινική	του	Νοσοκομείου	ΚΑΤ	(Διευθυντής,	 
Καθηγητής	Γ.	Χαρτοφυλακίδης).	Υπεύθυνος	της	
άσκησης	από	το	1996	είναι	ο	συγγραφέας	του	παρό-
ντος.	Σήμερα,	Διευθυντής	της	Κλινικής	Χειρουργικής	
του	Χεριού	και	Μικροχειρουργικής	είναι	ο	Νικόλαος	 
Γεροσταθόπουλος,	του	ερευνητικού	κέντρου	ο	Αν.	
Καθηγητής	Νικόλαος	Παπαϊωάννου,	και	της	Γ'	 
Πανεπιστημιακής	Ορθοπαιδικής	Κλινικής,	ο	Αν.	Κα-
θηγητής	Κωνσταντίνος	Νικολόπουλος.	

 ■ Εβδομάδα Μικροχειρουργικής: διοργανώνεται	
από	την	Ορθοπαιδική	Κλινική	του	Πανεπιστημίου	
Ιωαννίνων	από	το	1989,	(υπεύθυνοι	Π.Ν.Σουκά-
κος,	Α.Μπερής).

 ■ Σεμινάριο παρασκευής κρημνών σε ζώντες ιστούς:  
που	διοργανώνεται	από		το	τμήμα	πλαστικής	επανορ-
θωτικής		αισθητικής	χειρουργικής	του	νοσοκομείου	
«ΥΓΕΙΑ»με	υπεύθυνη	την	κα	Αικατερίνη	Βλαστού	
και	το	Τμήμα	Πλαστικής	Χειρουργικής	και	Εγκαυ-
μάτων	του	Πανεπιστημίου	Ιωαννίνων	(υπεύθυνος	κ.	 
Ε.	Λυκούδης).

 ■ Σεμινάριο ελεύθερων κρημνών: διοργανώνεται	
από	το	Τμήμα	Πλαστικής	Επανορθωτικής	Αισθη-

τικής	Χειρουργικής	του	Θεραπευτηρίου	ΥΓΕΙΑ	
(υπεύθυνη,	Αικατερίνη	Βλαστού)	και	το	Τμήμα	
Πλαστικής	Χειρουργικής	και	Εγκαυμάτων	του	Πα-
νεπιστημίου	Ιωαννίνων	(υπεύθυνος,	Ε.	Λυκούδης).

 ■ Άσκηση Μικροχειρουργικής: διοργανώνεται	από	
την	Κλινική	Πλαστικής	Χειρουργικής	του	Νοσοκο-
μείου	Ευαγγελισμός	(υπεύθυνος,	Γ.	Χαρκιολάκης,	
δ/ντης	Δημ.	Αλεξάκης).

 ■ Σεμινάριο για αρχάριους και προχωρημένους:  
διοργανώνεται	από	την	Ελληνική	Εταιρεία	Πλαστι-
κής	Επανορθωτικής	και	Αισθητικής	Χειρουργικής	
(υπεύθυνος,	Αχ.	Κεπενεκίδης)	από	το	2002-2008.

 ■ Ετήσιο διεθνές σεμινάριο πειραματικών κρημνών 
σε ζώντες ιστούς με κλινικές εφαρμογές στην επα-
νορθωτική χειρουργική των άκρων:	διοργανώνε-
ται	από	την	Κλινική	Χειρουργικής	Χεριού	και	Άνω	
Άκρου-Μικροχειρουργικής	του	Νοσοκομείου	ΚΑΤ	
(υπεύθυνος,	Ι.	Ιγνατιάδης,	δ/ντης	Ν.	Γεροσταθό-
πουλος).

Το	2011	εγκαινιάστηκε	μετά	πολύχρονες	προσπά-
θειες	του	καθ.	Π.Ν.Σουκάκου	το	«Κέντρο	Ορθοπαιδι-
κής	Έρευνας	και	Εκπαίδευσης»	(O.R.E.C.),	ένα	νεόδ-
μητο	κτίριο	στον	περίβολο	χώρο	του	Αττικού	Νοσοκο-
μείου	που	εκτός	των	άλλων	δραστηριοτήτων	περιλαμ-
βάνει	αίθουσα	Μικροχειρουργικής	όπου	και	πραγμα-
τοποιήθηκε	το	27ο	ετήσιο	σεμινάριο	Μικροχειρουρ-
γικής.	Οι	εγκαταστάσεις,	η	υποδομή	και	το	ανθρώπι-
νο	ενδιαφέρον	δείχνουν	οτι	το	ερευνητικό	κέντρο	του	 
Αττικού	θα	γίνει	ένα	πλήρες	κέντρο	έρευνας	και	εκ-
παίδευσης	στη	Μικροχειρουργική.
Τα σεμινάρια χειρουργικής χεριού που παρουσιά-
ζουν κοινό ενδιαφέρον είναι:

 ■ Σεμινάριο χειρουργικής ανατομικής του χεριού με 
πρακτική άσκηση: διοργανώνεται	από	το	2003	στο	
Μέτσοβο	(υπεύθυνοι,	Α.	Μπερής	και	Α.	Κορομπίλιας).

 ■ Σεμινάριο χειρουργικής του χεριού με πρακτική 
άσκηση και χειρουργείο σε απευθείας μετάδοση: 
διοργανώνεται	από	το	2007	από	το	Ιατρικό	Κέντρο	
Αθηνών	(υπεύθυνοι,	Δ.	Μισιτζής,	Π.	Γιαννακόπου-
λος,	Σ.	Αναγνώστου,	Ν.	Σούρας).

 ■ Σεμινάριο προβλημάτων του καρπού:	διοργανώ-
νεται	από	το	2008	στη	Θεσσαλονίκη	(υπεύθυνος,	 
Χ.	Δημητρίου).
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κεφαλαιο

Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων 
του Μυοσκελετικού Συστήματος-
Πειραματικής Μικροχειρουργικής  
«Θ. Γαροφαλίδης»

2

Το	Εργαστήριο	Έρευνας	Παθήσεων	του	Μυο-
σκελετικού	Συστήματος-Πειραματικής	Μικρο-
χειρουργικής	«Θ.	Γαροφαλίδης»	στεγάζεται	
στο	χώρο	του	Γενικού	Νοσοκομείου	Ατυχημά-
των	ΚΑΤ,	στην	Κηφισιά.	Το	εργαστήριο	εγκαι-
νιάστηκε	το	1979	με	ενέργειες	του	Καθηγητή	 
Γεώργιου	Χαρτοφυλακίδη	και	φέρει	το	όνομα	του	
αείμνηστου	Καθηγητή	Θεόδωρου	Γαροφαλίδη	 

(Eικ. 1).	Στο	εργαστήριο	εργάζονται	28	άτομα,	
με	πλήρη	ή	μερική	απασχόληση,	ενώ	πολλοί	
ερευνητές	χρησιμοποιούν	τις	δυνατότητες	του	
εργαστηρίου	(Εικ. 2).

Το	εργαστήριο	αποτελείται	από	9	εξειδι-
κευμένα	τμήματα	με	λειτουργική	αυτάρκεια,	
μεταξύ	των	οποίων	το	Πειραματικό	Χειρουρ-
γείο	και	το	Ιατρείο	Μεταβολικών	Νοσημάτων	
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ΕΙΚοΝΑ 4   Τμήμα κλινικών ερευνών οστεοπέτρωσης.

ΕΙΚοΝΑ 2   Εισοδος του εργαστηριου και το νοσοκο-
μείο ΚΑΤ.

ΕΙΚοΝΑ 3   Ο πολυμορφικός χαρακτήρας του εργαστη-
ρίου εκφράζεται μέσα από 9 εξειδικευμένα τμήματα.

ΕΙΚοΝΑ 1    
Καθηγητής Θ. Γαροφαλίδης.

A

A b

b
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των	Οστών (Εικ. 3).	Συγκεκριμένα,	το	τμήμα	Κλι-
νικών	Ερευνών	ασχολείται	με	τα	μεταβολικά	νοσή-
ματα	των	οστών	και	δέχεται	και	αντιμετωπίζει	περί-
που	10.000	ασθενείς	κάθε	έτος.	Στο	τμήμα	που	ασχο-
λείται	με	τα	Συγγενή	Νοσήματα	του	Σκελετού	διεξά-

ΕΙΚοΝΑ 5   Τμήμα εμβιομηχανικής.

ΕΙΚοΝΑ 8   Τμήμα οστικής πυκνομετρίας και 
απεικονιστικών μεθόδων του σκελετού.

ΕΙΚοΝΑ 7   Τμήμα οστικής ιστομορφομετρίας.

ΕΙΚοΝΑ 6   Τμήμα βιοχημείας.

γονται	διάφορα	ερευνητικά	πρωτόκολλα	(Εικ. 4).	 
Το	τμήμα	αυτό	συνεργάζεται	με	εργαστήρια	γενετικής	
της	χώρας	μας.	Το	τμήμα	Εμβιομηχανικής	(Εικ. 5)  
λειτουργεί	σε	συνεργασία	με	το	πειραματικό	χει-
ρουργείο	και	έχει	ειδικό	εξοπλισμό	για	μέτρηση	της	
αντοχής	των	οστών	και	των	συνδέσμων	σε	διάφο-
ρες	συνθήκες	φόρτισης.	Το	τμήμα	Βιοχημείας	ασχο-
λείται	με	τη	μελέτη	του	ισοζύγιου	του	ασβεστίου	και	
τον	προσδιορισμό	των	βιοχημικών	οστικών	δει-
κτών	(Εικ. 6).	Το	τμήμα	Οστικής	Ιστομορφομετρί-
ας	μελετά	κυρίως	οστικές,	μη	αφαλατωμένες	τομές	
σε	ιστολογικά	παρασκευάσματα	που	λαμβάνονται	
από	πειραματόζωα	και	ανθρώπους	(Εικ. 7).	Στο	τμή-
μα	Οστικής	Πυκνομετρίας	γίνονται	περίπου	40	με-
τρήσεις	οστικής	πυκνότητας	καθημερινά	(Εικ. 8).	 
Το	τμήμα	διαθέτει	δύο	οστεοπυκνόμετρα	διπλής	ενέρ-
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γειας	ακτινοβολίας	Χ	(DEXA	ή	DXA,	Dual	Energy	
X-ray	Absorptiometry),	δύο	οστεοπυκνόμετρα	περι-
φερικής	ποσοτικής	αξονικής	τομογραφίας,	και	ένα	με	
υπέρηχους.	Το	τμήμα	Τεκμηρίωσης	και	Ιατρικής	Στα-
τιστικής	ασχολείται	με	τη	στατιστική	ανάλυση	των	κλι-
νικών	και	πειραματικών	μελετών	που	διενεργούνται	
στο	εργαστήριο	και	σε	άλλα	ανεξάρτητα	εργαστήρια	
(Εικ. 9).	Στο	τμήμα	Μικροχειρουργικής	διενεργού-
νται	πειραματικές	εργασίες	και	εκπαιδεύονται	στη	μι-
κροχειρουργική	ειδικευόμενοι	και	ειδικευμένοι	χει-
ρουργοί,	διαφόρων	ειδικοτήτων	όπως	ορθοπαιδικοί,	
πλαστικοί	χειρουργοί	και	αγγειοχειρουργοί,	οι	πε-
ρισσότεροι	από	τους	οποίους	προέρχονται	από	νοσο-
κομεία	της	Αττικής,	αλλά	και	της	επαρχίας	(Εικ. 10).	

ΕΙΚοΝΑ 9   Τεκμηρίωσης και Ιατρικής Στατιστικής.

ΠοΛΥ ΜΙΚρΗ ΦΩΤο-ΚΑΚΗ

ΕΙΚοΝΑ 10   Αίθουσα πρακτικής 
άσκησης.

ΕΙΚοΝΑ 11   Πειραματικό χειρουργείο
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Η	πρακτική	εκπαίδευση/άσκηση	στη	μικροχειρουρ-
γική	πραγματοποιείται	συνεχώς	από	το	1989.	Μέχρι	
σήμερα	έχουν	ολοκληρωθεί	περισσότερες	από	100	
εκπαιδευτικές	σειρές	και	έχουν	εκπαιδευτεί	περισ-
σότεροι	από	700	ιατροί.	Η	πρακτική	άσκηση	στη	μι-
κροχειρουργική	πραγματοποιείται	σε	ειδική	αίθουσα	
του	πειραματικού	χειρουργείου	που	διαθέτει	δύο	χει-
ρουργικά	μικροσκόπια.

Το	πειραματικό	χειρουργείο	αποτελείται	από	ένα	κε-
ντρικό	διάδρομο	και	τέσσερις	αίθουσες	(δύο	αίθουσες	
χειρουργείου,	μία	βοηθητική	και	μία	προετοιμασίας)	
και	διαθέτει	όλο	τον	αναγκαίο	εξοπλισμό	με	χειρουργι-
κά	μικροσκόπια	και	εργαλεία	μικροχειρουργικής,	κα-
θώς	και	την	τεχνογνωσία	για	την	πραγματοποίηση	πει-
ραματικών	μελετών	(Εικ. 11-13).	Στην	αίθουσα	προ-
ετοιμασίας	ετοιμάζονται	και	αποστειρώνονται	τα	υλικά	

που	θα	χρησιμοποιηθούν	στις	πειραματικές	μελέτες.	
Η	βοηθητική	αίθουσα	εξυπηρετεί	εκπαιδευτικούς	και	
ερευνητικούς	σκοπούς.	Επιπλέον,	το	εργαστήριο	δια-
θέτει	αναισθησιολογικό	μηχάνημα,	ηλεκτρομυογρά-
φο	και	ακτινολογικό	εργαστήριο	με	ακτινολογική	λυ-
χνία	και	σκοτεινό	θάλαμο	εμφάνισης	(Εικ. 14 & 15).

 ■ Άσκηση στη μικροχειρουργική

Η	πρακτική	άσκηση	στην	μικροχειρουργική	έχει	
τρίμηνη	διάρκεια.	Κάθε	έτος	εκπαιδεύονται	3	σειρές	
και	σε	κάθε	σειρά	περιλαμβάνονται	10	ιατροί.	Η	εκ-
παίδευση	περιλαμβάνει	θεωρητικά	μαθήματα	και	πρα-
κτική	άσκηση.	Τα	θεωρητικά	μαθήματα	είναι	τέσσερα.

1ο:	εισαγωγή	στη	μικροχειρουργική
2ο:	συρραφή	αρτηρίας

ΕΙΚοΝΑ 14   Χώρος προετοιμασίας πειραματόζωων.ΕΙΚοΝΑ 13    Στο πειραματικό χειρουργείο του ερευνη-
τικού κέντρου έχουν πραγματοποιηθεί πολλές πρωτότυπες 
πειραματικές εργασίες.

ΕΙΚοΝΑ 12    
Πειραματικό χει-
ρουργείο.A b
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ΕΙΚοΝΑ 15    
Εξοπλισμός του πειραματικού χειρουργείου: ηλεκτρομυογράφος, συσκευή αναισθησίας και ακτινολογική λυχνία.

3ο:	συρραφή	φλέβας	&	τελικοπλάγια	συρραφή.
4ο:	συρραφή	νεύρου
Η	επικέντρωση,	ωστόσο	της	εκπαίδευσης	είναι	

στην	πολύωρη	άσκηση	στη	συρραφή	αγγείων	και	νεύ-
ρων	σε	πειραματόζωα	με	τη	χρήση	του	μικροσκόπιου	
και	μικροεργαλείων.

Η	άσκηση	πραγματοποιείται	υπό	συνθήκες	απόλυ-
της	αντισηψίας	και	αποστείρωσης,	με	στενή	παρακο-
λούθηση	και	συνεργασία	με	κτηνιάτρους	και	καθημε-
ρινή	φροντίδα	και	επίβλεψη	από	το	πεπειραμένο	προ-
σωπικό	του	εργαστηρίου	όπως	προκύπτει	από	τις	συν-
θήκες	και	προϋποθέσεις	του	υφιστάμενου	νομικού	
πλαισίου	που	αφορά	τον	πειραματισμό	σε	ζώα	(Κω-
στομητσόπουλος,	1993).	Επιπλέον,	όλες	οι	μελέτες	

που	πραγματοποιούνται	στο	εργαστήριο	είναι	σύμφω-
νες	με	τα	κριτήρια	του	Π.Δ.	160/91	σχετικά	με	τη	«χρή-
ση	ζώων	για	πειραματικούς	ή	άλλους	επιστημονικούς	
σκοπούς»	και	λαμβάνουν	έγκριση	από	την	αρμόδια	
Διεύθυνση	Κτηνιατρικής	της	Νομαρχίας	Αθηνών.	Στο	
εργαστήριο	τηρούνται	οι	προδιαγραφές	διαμονής	και	
αναπαραγωγής	των	πειραματοζώων	(συνήθως	επίμυ-
ες	και	κόνικλοι).	Τα	πειραματόζωα	φυλάσσονται	υπό	
ελεγχόμενες	συνθήκες	φωτισμού	και	υγρασίας	και	
τρέφονται	ανάλογα	με	την	όρεξή	τους.	Η	αναπαραγωγή	
των	επίμυων	γίνεται	με	ελεγχόμενο	τρόπο	(Εικ. 16).	 
Τα	πειραματόζωα	χειρουργούνται	χωρίς	πόνο	κάτω	
από	γενική	ενδομυϊκή	αναισθησία.	Οι	χρησιμοποι-
ούμενες	χειρουργικές	προσπελάσεις	δεν	προκαλούν	

ΕΙΚοΝΑ 16   Χώρος διαμονής των πειραματόζωων.

A
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b
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βλάβες	σε	σημαντικές	δομές,	ούτε	ακρωτηριάζουν	τα	
πειραματόζωα,	ενώ	το	επισυμβαίνον	τραύμα	είναι	μι-
κρό.	Οι	επεμβάσεις	θεωρούνται	άσηπτες,	έτσι	ώστε	
μετεγχειρητικά	δεν	χρειάζεται	αντιμικροβιακή	αγωγή.	
Με	τον	τρόπο	αυτό,	τα	πειραματόζωα	υφίστανται	την	
ελάχιστη	δυνατή	επιβάρυνση,	ενώ	αντίθετα	τα	οφέλη	
από	τα	πειράματα	είναι	πολύ	σημαντικά.	Στο	τέλος	της	
εκάστοτε	εργασίας	όλα	τα	πειραματόζωα	θανατώνο-
νται	με	ανώδυνο	τρόπο	με	ευθανασία.

Με	το	τέλος	της	άσκησης	ο	εκπαιδευόμενος	έχει	
αποκτήσει	εμπειρία	στη	χρήση	του	μικροσκόπιου	και	
των	μικροεργαλείων	και	μπορεί	σταδιακά	να	τελειοποι-
ήσει	την	τεχνική	στην	κλινική	πράξη.	Όλοι	οι	μικροχει-
ρουργοί	έχουν	περάσει	από	παρόμοιες	ασκήσεις	στην	
Ελλάδα	ή/και	το	εξωτερικό.	Επίσης,	και	για	τον	έμπειρο	
μικροχειρουργό	η	άσκηση	στο	εργαστήριο	περιοδικά	
είναι	τρόπος	διατήρησης	της	δεξιοτεχνίας	του.	Στο	τέ-
λος	κάθε	έτους	γίνεται	απονομή	διπλωμάτων.

Όλα	τα	χρόνια	λειτουργίας	του	Εργαστηρίου	Έρευ-
νας	Παθήσεων	του	Μυοσκελετικού	Συστήματος-Πει-
ραματικής	Μικροχειρουργικής	«Θ.	Γαροφαλίδης»	

(1989-2009)	η	«ψυχή»	της	άσκησης	και	ο	άνθρωπος	
που	φρόντιζε	και	είχε	την	επιμέλεια	της	διεξαγωγής	
της	ήταν	η	κυρία	Πόπη	Καλογερά.	Σήμερα	το	έργο	της	
συνεχίζουν	οι	κυρίες	Χρυσαυγή	Καψή	και	Ελένη	Κω-
στακιώτη.	Την	εποπτεία	των	πειραματόζωων	έχει	η	επί-
κουρη	καθηγήτρια	κτηνιατρικής	Ισμήνη	Δοντά.	Υπεύ-
θυνος	των	πειραματόζωων	είναι	ο	κτηνίατρος	Παύλος	
Λελόβας.	Υπεύθυνος	του	εκπαιδευτικού	προγράμμα-
τος	είναι	ο	Σαράντης	Σπυρίδωνος	(Εικ. 17).

ΕΙΚοΝΑ 17   Αίθουσα ομιλιών-βιβλιοθήκη.
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κεφαλαιο

Εξοπλισμός & Oργάνωση 
Πειραματικού Xειρουργείου

3

Α. Το χειρουργικό μικροσκόπιο

 ■ Α. Το χειρουργικό μικροσκόπιο

Η	ιστορία	της	μικροχειρουργικής	είναι	συ-
νυφασμένη	με	το	χειρουργικό	μικροσκόπιο.	
Η	εφεύρεση,	χρήση	και	εξέλιξή	του	έδωσαν	
ώθηση	στην	ανάπτυξη	της	μικροχειρουργι-
κής	και	την	επέκτασή	της	σε	πλήθος	τομέ-
ων	της	ιατρικής.	Η	χρήση	του	μικροσκοπί-

ου	έδωσε	τη	δυνατότητα	εκτέλεσης	με	επιτυ-
χία	χειρουργικών	επεμβάσεων	οι	οποίες	ήταν	
αδύνατον	να	εκτελεσθούν	με	τις	παραδοσια-
κές	μεθόδους,	της	χρήσης	των	μικροεργαλεί-
ων	και	των	μικροραμμάτων	και	της	λεπτομε-
ρούς	και	ευκρινούς	ορατότητας	στο	χειρουρ-
γικό	πεδίο	για	όσο	το	δυνατό	περισσότερο	
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ανατομική	παρασκευή	και	θεραπεία.
Η	κατασκευή	του	πρώτου	οπτικού	μικροσκόπιου	

αποτελεί	αντικείμενο	διχογνωμίας.	Οι	περισσότεροι	
συμφωνούν	ότι	το	πρώτο	μικροσκόπιο	κατασκευά-
στηκε	στα	τέλη	του	6ου	αιώνα	μ.Χ.	από	τον	Ολλαν-
δό	κατασκευαστή	φακών	Zacharias	Janssen	με	τη	βο-
ήθεια	του	πατέρα	του	Hans	Janssen (Εικ 1).	Το	1595,	
το	μικροσκόπιο	των	Janssen	αποτελούνταν	από	τρεις	
ολισθαίνοντες	σωλήνες	με	φακούς	στα	άκρα	τους.	 
Ο	προσοφθάλμιος	φακός	ήταν	απλός	(αμφίκυρτος),	
ενώ	ο	αντικειμενικός	φακός	ήταν	σύνθετος	(επίπεδος-
κυρτός),	ένα	πολύ	προχωρημένο	σχέδιο	φακού	για	
την	εποχή	εκείνη.	Η	εστίαση	με	το	μικροσκόπιο	αυ-
τό	επιτυγχανόταν	με	ολίσθηση	των	σωλήνων	του	κα-
τά	την	παρατήρηση	του	αντικειμένου.	Το	μικροσκό-
πιο	των	Janssen	είχε	ικανότητα	μεγέθυνσης	των	εικό-
νων	περίπου	3	φορές	(3x)	όταν	οι	σωλήνες	ήταν	πλή-
ρως	κλειστοί	και	έως	10	φορές	(10x)	όταν	ήταν	σε	πλή-
ρη	διάνοιξη.	Το	μικροσκόπιο	αυτό	για	πολλά	έτη	εξυ-
πηρετούσε	τομείς	όπως	η	μικροβιολογία,	η	ιστολογία	
και	η	παθολογική	ανατομική.	Σήμερα,	δυστυχώς	δεν	
έχει	διασωθεί	κανένα	από	τα	πρώτα	μικροσκόπια	των	
Zacharias	και	Hans	Janssen	(Εικ. 2).

Το	1921,	οι	Maier	και	Lion	χρησιμοποιώντας	ένα	
απλό	μικροσκόπιο	με	χαμηλή	μεγέθυνση	έκαναν	τα	
πρώτα	πειράματα	στις	κινήσεις	της	έσω	λέμφου	του	

ΕΙΚοΝΑ 3   Olof Nylen

ΕΙΚοΝΑ 1   Zacharias Janssen (1580-1638).

ΕΙΚοΝΑ 2   Εικόνες των πρώτων μικροσκοπίων. Αν και 
τα σύγχρονα έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά, η βασική τους 
δομή και αρχές εφαρμόζονται έως σήμερα.

λαβύρινθου	του	ωτός	σε	ζωντανά	περιστέρια.	Οι	πα-
ρατηρήσεις	τους	ώθησαν	το	Σουηδό	Carl-Olof	Nylén,	
ειδικευόμενο	ιατρό	στην	ωτορινολαρυγγολογία	να	
σχεδιάσει	ένα	μικροσκόπιο	με	μεγαλύτερη	μεγέ-
θυνση	(μονοφθάλμιο	χειρουργικό	μικροσκόπιο),	
και	το	Νοέμβριο	του	ίδιου	έτους	να	το	χρησιμοποι-
ήσει	αρχικά	σε	πειραματόζωα	και	στη	συνέχεια	σε	
επεμβάσεις	για	χρονία	ωτίτιδα	με	λαβυρινθικό	συ-


