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Τ ις περισσότερες φορές, αν όχι πάντα, 
θεωρούμε αυτονόητα μερικά δεδομέ-
να ή καταστάσεις που αναφέρονται 

στα βιβλία ή στα άρθρα και στα οποία στη-
ρίζεται η σύγχρονη ιατρική. Πίσω όμως από 
κάθε τέτοια αναφορά κρύβεται ένας όγκος 
μόχθου, αγωνίας, κούρασης, υποκλοπών, 
αντιπαραθέσεων, ενθουσιασμού και, συνή-
θως, απογοήτευσης και απόρριψης από τους 
σύγχρονους και δικαίωσης μετά θάνατο. Τα 
περισσότερα πρόσωπα που έχουν συμβάλλει 
στη σύγχρονη γνώση είναι αφανή, είναι 
οι «άγνωστοι στρατιώτες» της επιστήμης. 
Ο καθένας με τη δική του ιστορία. Για την 
κατανόηση της προσφοράς τους θα πρέπει 
να ανατρέξουμε στις συνθήκες και τα μέσα 
της εποχής στην οποία έζησαν και εργάσθη-
καν. Μερικοί πιο τυχεροί αναφέρονται σε 
επετειακούς τόμους ή εγχειρίδια της ιστο-
ρίας της ιατρικής στεγνά και με μικρότερα, 
συνήθως, γράμματα, σαν υποσημείωση. Οι 
περισσότεροι χάνονται και μερικοί ευρίσκο-
νται σε παλιά λησμονημένα συγγράμματα ή 
διατριβές σε μερικές βιβλιοθήκες μεγάλων 
Πανεπιστημίων. Μια περιληπτική αναφορά 
στους διασωθέντες και μια τιμή για τους 
«άγνωστους στρατιώτες» της εξέλιξης της 
παγκρεατολογίας αποτελεί το κείμενο που 
ακολουθεί. 
•  Το πάγκρεας περιγράφηκε για πρώτη φορά 

από τον Ηρόφιλο, Έλληνα ανατόμο και 
χειρουργό, ο οποίος γεννήθηκε το 367 
π.Χ. στη Χαλκηδόνα, στην Ασιατική ακτή 
του Βοσπόρου. Ο Ηρόφιλος ήταν ένας από 
ιδρυτές της αρχαίας Ιατρικής Σχολής της 
Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο.

•  Τετρακόσια χρόνια αργότερα, κατά τον 
1ο ή 2ο μ.Χ. αιώνα, ο Ρούφος, ανατόμος 
και χειρουργός, από την Έφεσσο της Μ. 
Ασίας, έδωσε το όνομα πάγκρεας, που 
προέρχεται από το παν-κρέας, δηλαδή 
όργανο όλο σάρκα. 

•  Ο Γαληνός (138-201 μ.Χ.), από την Πέργαμο 
της Μ. Ασίας, που ήταν γιατρός του Ρωμαίου 
αυτοκράτορα και των μονομάχων, θεω-
ρούσε ότι ο ρόλος του παγκρέατος ήταν 
η προστασία των μεγάλων αγγείων του 
αίματος που ευρίσκονταν πίσω του. Επειδή 
ήταν ο πιο φημισμένος ιατρός του τότε 
γνωστού κόσμου τα λεγόμενά του ήταν 
νόμος και έτσι, για 1.000 χρόνια (2ο-18ο 
αιώνα μ.Χ.), η επιστημονική έρευνα έμενε 
στάσιμη. 

•  1642: Ο Johann Georg Wirsüng (Wirsung) 
ανακάλυψε τον παγκρεατικό πόρο στο μο-
ναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου στην Πάδουα 
της Ιταλίας, χωρίς να γνωρίζει τη λειτουργία 
του. Προβληματιζόταν αν ήταν αρτηρία ή 
φλέβα, αν και δεν είχε δει ποτέ αίμα στον 
πόρο. Ένας συνάδελφός του τον ονόμασε 
πόρο του Wirs ng (Wirsung).

•  1664: Ο Reignier de Graaf (1641-1673), 
από το Leiden της Ολλανδίας, σε ηλικία 22 
ετών χρησιμοποιώντας την κοιλότητα ενός 
φτερού χήνας, καθετηρίασε τον παγκρε-
ατικό πόρο ενός σκύλου. Ήταν ο πρώτος 
που εισήγαγε το πείραμα σε βάρος του 
δόγματος, σαν βάση της ιατρικής γνώσης. 
Πέθανε σε ηλικία 32 ετών από βουβωνική 
πανώλη. 

•  1683: Ο J. Brunner κάνει παγκρεατεκτομή 
σε σκύλο και περιγράφει τους εντερικούς 

αδένες
•  1720: Ο A. Vater περιγράφει την ampulla 

του χοληδόχου πόρου.
•  1724: Ο G. Santorini περιγράφει τον ελάσ-

σονα παγκρεατικό πόρο στον άνθρωπο.
•  1817: Ο f. Magendie αναλύει το παγκρεατικό 

υγρό σκύλου.
•  Τα ένζυμα του παγκρέατος ανακαλύφθηκαν 

σταδιακά στα μέσα του 19ου αιώνα. Μεταξύ 
εκείνων που συνέβαλαν στη ανακάλυψή 
τους ξεχωρίζουν οι: - Johan nepomuk Eberle 
(1798-1834), Bavaria - Claud Bernard (1813-
1878), Paris - Alexander Danilevsky το 1862, 
St. Petersburg - Willy Kuhne (1837-1900), 
Amsterdam, Heidelberg.

•  1836: Οι J. Purkinje και A. Pappenheim περι-
γράφουν την πρωτεολυτική δραστηριότητα 
του παγκρεατικού υγρού.

•  1845: Ο L. Mialhe ανακαλύπτει και απομο-
νώνει την αμυλάση.

•  1849: Ο Claud Bernard περιγράφει τη δρά-
ση του γαστρικού και του παγκρεατικού 
υγρού.

•  1852: Ο D. Moyse, σπουδαστής στο Παρίσι, 
στη διατριβή του φαίνεται ότι είναι εκείνος 
που πρώτος περιέγραψε, αδρά, την ιστολο-
γική εικόνα του εξωκρινούς παγκρέατος.

•  1856: Ο Claud Bernard κάνει μια ανασκό-
πηση της λειτουργίας του παγκρέατος και 
της λιπάσης.

•  1857: Ο L. Corvisart επεξηγεί την πρωτεο-
λυτική δραστηριότητα του παγκρεατικού 
υγρού.

•  1866: Ο J. Hyrtl περιγράφει το διφυές πά-
γκρεας.

•  1869: Ο Paul Langerhans (“Junior”), σπουδα-
στής στο περίφημο Ινστιτούτο Παθολογικής 
Ανατομικής του Βερολίνου, υπό τη διεύ-
θυνση του Rudolph Virchow, το 1869 στη 
διατριβή του περιέγραψε τα νησίδια του 
παγκρέατος και την ιστολογική εικόνα του 
παγκρέατος με λεπτομέρειες.

•  1867: Ο W. Kuhne περιγράφει την τρυ-
ψίνη.

•  1879: Ο Simon Gage περιγράφει τη μικρο-
σκοπική δομή του φύματος Vater.

•  1882: Ο n. Bozeman κάνει την πρώτη επιτυ-
χημένη αφαίρεση παγκρεατικής κύστης.

•  1888: Ο oddi περιγράφει το σφιγκτήρα.
•  1889: Οι Joseph f. Von Mering (1849-1908) 

και oscar Minkowski (1858-1931) από το 
Στρασβούργο έδειξαν ότι η ολική παγκρεα-
τεκτομή σε σκύλους προκαλεί σακχαρώδη 
διαβήτη.

•  1889: Ο RH fitz ταξινομεί την παγκρεα-
τίτιδα.

•  1896: Ο Chiari προτείνει τον όρο τρυψινική 
αυτοπεψία του παγκρέατος.

•  Από το 1898 άρχισε η χειρουργική αφαίρε-
σης όγκων του φύματος του Vater και της 
κεφαλής του παγκρέατος και συγκεκριμένα: 
το 1898 ο Godiva, το 1898 ο Halsted, το 
1909 ο Kausch, το 1913 ο Hirschel, το 1918 
ο Tenami, το 1934-1940 ο Whipple.

•  1901: Ο opie προτείνει τη θεωρία του κοινού 
εκφορητικού πόρου για την αιτιολογία της 
οξείας παγκρεατίτιδας.

•  1902: Οι WB Bayliss και EH Starling περιγρά-
φουν τη σεκρετίνη.

•  1906: Ο JS Edkins περιγράφει τη γαστρί-
νη.

•  1908: Ο Julius Wohlgemuth περιέγραψε 
μέθοδο μέτρησης αμυλάσης του ορού, 
κάνοντας έτσι δυνατή τη διάγνωση της 
οξείας παγκρεατίτιδας πριν τη λαπαροτομή 
ή τη νεκροψία.

•  1921: Στο Πανεπιστήμιο του Toronto ο 
frederick Grant Banting (1891-1941), νεα-
ρός ορθοπεδικός και ο Charles Herbert Best 
(1899-1978), φοιτητής ιατρικής, ανακάλυ-
ψαν την ινσουλίνη. Το 1923 ο fG Banting 
και o JJR MacLeod, καθηγητής φυσιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο του Toronto (στο εργα-
στήριο του οποίου έγιναν τα πειράματα), 
πήραν το nobel φυσιολογίας. Ο Banting 
εκνευρίστηκε για την παράληψη του νεαρού 
Best και του έδωσε τα μισά χρήματα από 
το μερίδιό του.

•  1927: Έγινε η πρώτη ακτινολογική διάγνωση 
παγκρεατικής νόσου, όταν σε απλή ακτινο-
γραφία κοιλίας διεγνώσθησαν παγκρεατικοί 
λίθοι. 

•  1927: Οι R. Elman και JM McCaughan τεκμη-
ριώνουν τη μέτρηση της αμυλάσης για τη 
διάγνωση της οξείας παγκρεατίτιδας. 

•  1928: Οι AC Ivy και E. oldberg απομονώνουν 
τη χολοκυστοκινίνη.

•  1929: Ο R. Graham θεραπεύει τον υπεριν-
σουλινισμό με την αφαίρεση ενός παγκρε-
ατικού αδενώματος.

•  1932: Ο HW florey προτείνει ότι τα διτ-
τανθρακικά του δωδεκαδακτυλικού υγρού 
συμμετέχουν στην άμυνα του γαστρικού 
υγρού.

•  1940: Ο Ao Whipple κάνει εκτομή σε ένα 
στάδιο της κεφαλής του παγκρέατος.

•  1943: Οι AH Harper και HS Raper περιγράφουν 
την παγκρεοενζυμίνη.

•  1955: Οι Zollinger και Elisson περιγράφουν 
το γαστρίνωμα.

•  1958: Οι JV Vermer και AB Morrison περι-
γράφουν τη σύνδεση νησιδιακών όγκων του 
παγκρέατος και υδαρούς διάρροιας.

•  1960: Ο RA Gregory απομονώνει γαστρί-
νη από παγκρεατικό όγκο σε σύνδρομο 
Zollinger-Elisson.

•  1962: Ο G. Lundh μελετά την παγκρεατική 
λειτουργία με τη χρήση γεύματος.

•  1963: Ο H. Sarles προτείνει την ταξινόμηση 
της Μασσαλίας για την παγκρεατίτιδα.

•  1966: 17 Δεκεμβρίου, University of 
Minneapolis: Η πρώτη μεταμόσχευση πα-
γκρέατος και νεφρών. Χειρουργική ομάδα: 
Kelly, Lillehei, Merkel, Idezuki, Goetz. Το 
μόσχευμα διατηρήθηκε 2 μήνες.

•  1968: Ο WS McCune αναφέρει την ERCP.
•  1970: Ο P. Christofferson προτείνει τη δια-

γνωστική χρήση της παγκρεατικής έκκρισης 
με την αναρρόφηση με βελόνα.

•  1973: Οι M. Classen και K. Kawai περιγρά-
φουν ανεξάρτητα την ενδοσκοπική σφι-
γκτηροτομή.

•  1974: Ο George Palade από το Rockefeller 
Institute της Νέας Υόρκης πήρε το βραβείο 
nobel της φυσιολογίας της ιατρικής για την 
ανακάλυψη της σύνθεσης, του διαχωρισμού, 
της μεταφοράς, της αποθήκευσης και της 
έκκρισης των πρωτεϊνών από τα κύτταρα 
της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος.

•  1976: Ο JHC Ranson προτείνει σύστημα 
για την αξιολόγηση της βαρύτητας της 
παγκρεατίτιδας.

•  1988: Οι HG Berger και M. Buchler θέτουν 
σε αιτιολογημένη βάση τη χειρουργική της 
οξείας παγκρεατίτιδας.

•  1950: Γίνονται τα πρώτα πειράματα για τη 
χρήση των ήχων στη μέτρηση του τοιχώ-
ματος του εντέρου και της διαφοροποίησης 
των ιστών, από τον John J. Wild, που οδή-
γησαν στην εξέλιξη και ευρεία εφαρμογή 
της EUS τη δεκαετία του 1990.

•  1979: Οι Housnfield και Cormack μοιράζονται 
το βραβείο nobel για την ανακάλυψη της 
αξονικής τομογραφίας. Τα πρώτα πειράματα 
άρχισαν το 1973.

•  1988: Εγκαθίσταται το πρώτο μηχάνημα nMR 
στο Πανεπιστήμιο Aberdeen της Σκωτίας, 
από τον R. Damadian. Τα πρώτα πειράματά 
του άρχισαν το 1971. Η πρώτη εικόνα σε 
άνθρωπο έγινε το 1979.

•  2003: Οι Paul Lauterbur και Peter Mansfield 
μοιράσθηκαν το βραβείο nobel για τη συμ-
βολή τους στην ανάπτυξη του nMR.

Και έπεται συνέχεια..

Oι σταθμοί και τα πρόσωπα 
της εξέλιξης της παγκρεατολογίας
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Εικόνα 1. Το πάγκρεας όπως απεικο-
νίζεται στο “L’ Anatomie de L’Homme” 
του Jean M. Bougery, Παρίσι, 1832.

Εικόνα 2. Ο πόρος του Wirsung (όπως ονομά-
σθηκε αργότερα), όπως αποστάλθηκε στα μέσα 
του 17ου αιώνα στους γνωστούς ανατόμους της 
εποχής για να δώσουν τη γνώμη τους για το τι 
μπορεί να παριστάνει το εύρημα αυτό. 




