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Η  Εξέλιξη τησ Ιατρικήσ 
επιςτήμησ ςτον 20ο αιώνα 

Σηνλ εηθνζηό αηώλα ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε  παξέρεη ζηελ 

Ιαηξηθή ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο ζηνπο ηνκείο ηεο δηάγλσζεο 

θαη ζεξαπείαο αζζελεηώλ. Τα λέα κεραλήκαηα  απνηεινύλ 

αλεθηίκεην εθόδην ησλ επηζηεκόλσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα 

απνθξππηνγξάθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο , ηζρπξό όπιν 

ζηε θαξέηξα ησλ γηαηξώλ ηνπ 20νπ αηώλα  ζηνλ αγώλα ηνπο  

γηα θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηώλ πνπ ηαιάληδαλ ηελ 

αλζξσπόηεηα. 

 

 



Μεταμοςχεύςεισ 

Οη κεηακνζρεύζεηο νξγάλσλ θαη ηζηώλ είλαη έλα από ηα 

κεγαιύηεξα επηηεύγκαηα ηεο ηαηξηθήο θαηά ηνλ 20Ο αηώλα. Η 

κεηακόζρεπζε απνηειεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο ηαηξηθέο 

θαηαθηήζεηο όισλ ησλ επνρώλ, δεδνκέλνπ όηη κεξηθέο 

δεθαεηίεο πξηλ, κεγάιν κέξνο ηεο ηαηξηθήο θνηλόηεηαο 

ζεσξνύζε έλα ηέηνην γεγνλόο αδύλαην .Πιένλ ,έρεη θαζηεξσζεί  

σο κία ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή πνπ επηηξέπεη ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζώκαηνο, νη νπνίεο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο 

είραλ ραζεί ή ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο είραλ κεξηθώο 

απνθαηαζηαζεί κε κεραληθό ηξόπν. 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Η ηζηνξία ησλ κεηακνζρεύζεσλ είλαη κηα ηζηνξία ππεξβάζεσλ 

εκπνδίσλ πνπ αξρηθά θαίλνληαλ αλππέξβιεηα . Η πξώηε 

κεηακόζρεπζε , κε ηελ έλλνηα ηεο κεηαθνξάο θαη εκθύηεπζεο 

ηζηνύ από έλα ζεκείν ηνπ νξγαληζκνύ ζε έλα άιιν , αθνξνύζε 

αγγεία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ 

αηώλα από ην Γάιιν Άιεμηο Κάξει (Alexis Carrel). Ο γηαηξόο 

Τδόδεθ Μάξετ  θαηάθεξε, κεηά από εθηελή πεηξάκαηα ζε 

ζθύινπο  λα κεηακνζρεύζεη ην πξώην λεθξό ζε άλζξσπν ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1954. Δπξόθεηην γηα δσξεά αδειθνύ πξνο 

αδειθό θαη κάιηζηα δηδύκνπ , γεγνλόο πνπ εμαζθάιηζε ηελ 

απνδνρή ηνπ κνζρεύκαηνο . Έηζη, ν Μάξετ  κπόξεζε λα 

επηθεληξσζεί κόλν ζηηο ρεηξνπξγηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

‘’ζύλδεζεο’’  ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ νξγαληζκό πνπ ζα ην 

θηινμελνύζε , γεγνλόο πνπ ζπληέιεζε θαη ζηελ επηηπρία ηεο 

επέκβαζεο.  



ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 

Μεηακόζρεπζε θεξαηνεηδνύο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
θεξαηνεηδνύο ή ηκήκαηόο ηνπ .Αλάινγα κε ην ηκήκα ηνπ 
θεξαηνεηδνύο πνπ κεηακνζρεύεηαη δηαθξίλνπκε ηελ επέκβαζε 
ζε κεξηθή (πξόζζηα ή νπίζζηα ηκεκαηηθή) ή νιηθή/δηακπεξή. Σε 
πεξίπησζε πνπ κεηακνζρεύεηαη κε βηνινγηθό κόζρεπκα ηόηε ε 
επέκβαζε νλνκάδεηαη θεξαπξόζζεζε ή ηερλεηόο θεξαηνεηδήο. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε κεηακόζρεπζε θεξαηνεηδνύο δελ είλαη 
κεηακόζρεπζε νξγάλνπ –όπσο πνιινί ιαλζαζκέλα πηζηεύνπλ-
αιιά κεηακόζρεπζε ηζηνύ θαη κάιηζηα είλαη ε πιένλ επηηπρήο 
κεηακόζρεπζε αλζξώπηλνπ ηζηνύ. Δπηρεηξείηαη ηνπιάρηζηνλ 4 
θνξέο πην ζπρλά από ηηο κεηακνζρεύζεηο λεθξνύ θαη έρεη ηα 
πςειόηεξα πνζνζηά επηηπρίαο (έσο 95% ζε νξηζκέλεο 
παζήζεηο). 

 

 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Η πξώηε επηηπρεκέλε κεηακόζρεπζε θεξαηνεηδνύο έγηλε 
ην 1905 από ηνλ Απζηξηαθό Eduard Zirm ζηελ Τζερία .Ο 
γηαηξόο κεηακόζρεπζε ηνλ θεξαηνεηδή ελόο 11ρξνλνπ 
ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλνπ αγνξηνύ ζηνλ 45ρξνλν ρσξηθό 
Alois Glogar. Ο άλδξαο απηόο πνπ είρε ηξαπκαηίζεη ηα 
κάηηα ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα γεσξγηθώλ εξγαζηώλ , 
θαηάθεξε λα δεη κεηά ηελ επέκβαζε. 

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλόο όηη ε κεηακόζρεπζε 
θεξαηνεηδνύο είλαη από ηηο πξώηεο επηηπρείο 
κεηακνζρεύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηέ θαη ε 
εγρείξεζε-νξόζεκν απηή επηηεύρζεθε ράξε ζηελ 
αικαηώδε πξόνδν ηεο Οθζαικηαηξηθήο , ηεο 
Χεηξνπξγηθήο θαη γεληθόηεξα ηεο Ιαηξηθήο. 

 



ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ 
Η κεηακόζρεπζε λεθξνύ είλαη κηα εγρείξεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη από εηδηθό ζηηο κεηακνζρεύζεηο 
ρεηξνπξγό, θαηά ηελ νπνία ν πγηήο λεθξόο ελόο άιινπ 
αηόκνπ (ηνπ δόηε) ηνπνζεηείηαη ζηνλ νξγαληζκό ηνπ 
αζζελνύο γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο θαηεζηξακκέλνπο 
λεθξνύο ηνπ.  

Τα κνζρεύκαηα λεθξώλ πξνέξρνληαη από δύν πεγέο: 

  Από δσληαλνύο δόηεο  πνπ κπνξεί λα είλαη 
ζπγγελείο ηνπ αζζελνύο ή όρη. 

  Από λεθξνύο δόηεο , δειαδή  αλζξώπνπο πνπ 
απνθαζίδνπλ λα γίλνπλ δσξεηέο νξγάλσλ όηαλ 
πεζάλνπλ. 

 

 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ο γηαηξόο Τδόδεθ Μάξετ  θαηάθεξε, κεηά από 

εθηελή πεηξάκαηα ζε ζθύινπο  λα κεηακνζρεύζεη 

ην πξώην λεθξό ζε άλζξσπν ην Γεθέκβξην ηνπ 

1954. Δπξόθεηην γηα δσξεά αδειθνύ πξνο 

αδειθό θαη κάιηζηα δηδύκνπ , γεγνλόο πνπ 

εμαζθάιηζε ηελ απνδνρή ηνπ κνζρεύκαηνο . 

Έηζη, ν Μάξετ  κπόξεζε λα επηθεληξσζεί κόλν 

ζηηο ρεηξνπξγηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ‘’ζύλδεζεο’’  

ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ νξγαληζκό πνπ ζα ην 

θηινμελνύζε , γεγνλόο πνπ ζπληέιεζε θαη ζηελ 

επηηπρία ηεο επέκβαζεο. Αμηνζεκείσην είλαη , δε, 

ην γεγνλόο πσο ε επέκβαζε απηή απνηέιεζε ην 

έλαπζκα γηα ηηο πνιιέο κεηακνζρεύζεηο  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην κέιινλ.  

 

 



Η ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ Η 
ΑΞΙΑ ΤΗΣ 

Υπϊρχει ϋνα πλόθοσ νοςημϊτων τα οπούα μπορούν να 
καταςτρϋψουν τα ζωτικϊ όργανα. Έτςι, η καρδιϊ, οι 
πνεύμονεσ, τα νεφρϊ και το όπαρ μπορεύ να υποςτούν 
ανεπανόρθωτη βλϊβη και να υπολειτουργούν. Σε κϊθε 
τϋτοια περύπτωςη θα πρϋπει να αντικαταςταθούν αλλιώσ η 
βλϊβη ενδϋχεται να εύναι μοιραύα. Για παρϊδειγμα, η 
μεταμόςχευςη αποτελεύ τη μόνη θεραπευτικό λύςη για την 
τελικού ςταδύου ανεπϊρκεια καρδιϊσ, όπατοσ και πνεύμονα 
και την πιο αποτελεςματικό λύςη για την τελικού ςταδύου 
νεφρικό ανεπϊρκεια. 



ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

Ο ηνκέαο ηεο Γπλαηθνινγίαο θαη ηεο Μαηεπηηθήο ζεκείσζε  

αικαηώδε πξόνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ  αηώλα. Απηό 

είρε σο επαθόινπζν ηε κείσζε ηεο λενγληθήο, επηινρείνπ, αιιά 

θαη βξεθηθήο  ζλεζηκόηεηαο, άξα θαη ηελ αύμεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ, εθόζνλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξα βξέθε γελλνύληαη 

πγηή θαη αξηηκειή.  Δπίζεο, ζηελ ζεκεξηλή επνρή είλαη πνιύ 

πην εύθνιν γηα κηα κέιινπζα κεηέξα λα γλσξίδεη εάλ ην 

έκβξπν πνπ θπνθνξεί είλαη πγηέο θαη αλαπηύζζεηαη θαλνληθά. 

Σε απηό ζπκβάιιεη ε επηζηήκε, κε ηηο εμεηάζεηο πνπ δίλνπλ 

ζηνπο γνλείο έγθαηξα θαη έγθπξα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ ηνπο. 



ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 
Η καιςαρικό τομό εύναι μια τεχνικό 
τεχνητού τοκετού κατϊ την οπούα 
πραγματοποιεύται χειρουργικό τομό ςτην 
κοιλιακό χώρα τησ εγκύου και ςτη 
μότρα τησ για να γεννηθεύ ϋνα ό και 
περιςςότερα μωρϊ. Αν και παλαιότερα ,  
ο μαιευτόρασ κατϋφευγε ςε αυτό την 
ϋςχατη λύςη ςτην περύπτωςη που κατϊ 
το φυςιολογικό τοκετό παρουςιαζόταν 
κϊποιοσ κύνδυνοσ για την υγεύα και τη 
ζωό τησ εγκύου ό του κυοφορούμενου , 
ςόμερα χϊρη ςτην εξϋλιξη τησ 
Γυναικολογύασ και τησ Μαιευτικόσ, ϋνα 
μεγϊλο ποςοςτό των γεννόςεων γύνεται 
με τη μϋθοδο αυτό με απόλυτη 
αςφϊλεια. 



ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
Η ζεκαληηθόηεξε ππεξερνγξαθηθή εμέηαζε ηεο εγθπκνζύλεο 

είλαη ε απρεληθή δηαθάλεηα, ε νπνία δείρλεη ηελ παξνπζία 

ππνδόξηνπ πγξνύ πίζσ από ηνλ απρέλα ηνπ εκβξύνπ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηεο εγθπκνζύλεο, θαη ε 

πνζόηεηά ηνπ θξίλεη ηελ πγεία ηνπ εκβξύνπ.  

Η πνζόηεηα ηνπ πγξνύ πνπ βξίζθεηαη ζε εθείλε ηελ πεξηνρή 

δηαθέξεη από έκβξπν ζε έκβξπν, αιιά ζε όζα έκβξπα έρνπλ 

απμεκέλε πνζόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε θάπνηα άιια 

ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα, γίλεηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο γηα ηελ 

πηζαλόηεηα παξνπζίαο ζύλδξνκνπ Down ή θάπνηαο άιιεο 

ρξσκνζσκηθήο αλσκαιίαο, όπσο ην ζύλδξνκν Turner θαη 

Νννnan ζηα θνξίηζηα θαη ζηα αγόξηα αληίζηνηρα 

 



ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Έλαο αθόκε θιάδνο ηεο Ιαηξηθήο 
Δπηζηήκεο πνπ αλαπηύρζεθε ηδηαίηεξα 
ηνλ 20ν αηώλα είλαη ε Δλδνθξηλνινγία. 
Η ‘’απνθσδηθνπνίεζε’’ ηνπ DNA ζηα 
κέζα ηνπ αηώλα δηαδξακάηηζε 
θαηαιπηηθό ξόιν ζηελ  εμέιημε ηνπ 
ηνκέα απηνύ .Η ηερλεηή απμεηηθή 
νξκόλε ή ε ηερλεηή ηλζνπιίλε 
απνηεινύλ κε ηηο νπνίεο ζα 
αζρνιεζνύκε είλαη ραξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα ησλ επηηεπγκάησλ ηεο 
ζύγρξνλεο Δλδνθξηλνινγίαο. 

 
 

  



ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ 
Η αλζξώπηλε απμεηηθή νξκόλε (growth hormone ή GH) είλαη 

κηα πξσηεΐλε πνπ απνηειείηαη από 191 ακηλνμέα. 

Απειεπζεξώλεηαη από ηελ ππόθπζε, έλαλ αδέλα ν νπνίνο 

δπγίδεη ιηγόηεξν από κηζό γξακκάξην θαη βξίζθεηαη ζηε βάζε 

ηνπ εγθεθάινπ. Η έιιεηςε απμεηηθήο νξκόλεο πξνθαιεί 

πνηθίια πξνβιήκαηα  ζηνπο πάζρνληεο κε θπξηόηεξν ην ρακειό 

ζσκαηηθό αλάζηεκα.Όηαλ ε ππόθπζε δελ παξάγεη αξθεηή 

πνζόηεηα απμεηηθήο νξκόλεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ελδνθιέβηα πξόζιεςε ηερλεηήο απμεηηθήο  νξκόλεο.Οη 

επηζηήκνλεο  θαηάθεξαλ λα ζπλζέζνπλ ζην εξγαζηήξην 

απμεηηθή νξκόλε, ελώ παιαηόηεξα νη πάζρνληεο έπξεπε λα 

ιακβάλνπλ ηελ νξκόλε  απηή από πησκαηηθνύο δόηεο. 



ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 
Η ηλζνπιίλε είλαη νξκόλε πνπ παξάγεηαη ζε εηδηθή κνίξα ηνπ παγθξέαηνο 

(θαη ζπγθεθξηκέλα από νκάδεο θπηηάξσλ πνπ νλνκάδνληαη «λεζίδηα ηνπ 

Langerhans» ή Β-θύηηαξα). 

Παίδεη πξσηεύνληα ξόιν ζηνλ κεηαβνιηζκό ησλ πδαηαλζξάθσλ (ζαθράξσλ) 

ηνπ νξγαληζκνύ. Η ηλζνπιίλε δξα ζε όινπο ηνπο ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο 

(ηδηαίηεξα όκσο ζην ήπαξ, ζηνπο κύεο θαη ζην ιηπώδε ηζηό), βνεζώληαο 

ζηελ πξόζιεςε ηεο γιπθόδεο από ηα θύηηαξα. Δθηόο από απηή ηε 

ιεηηνπξγία ηεο γηα ηε ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ε ηλζνπιίλε εκπιέθεηαη θαη 

ζηελ δηαηήξεζε επαξθώλ ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ νύησο ώζηε λα 

θαζίζηαηαη εθηθηή ε αλάπηπμε θαη ε αλαπαξαγσγή. 

Η αλεπάξθεηα ηεο ηλζνπιίλεο πξνθαιεί ηελ λόζν ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε 

(ηύπνπ 1 ή ηύπνπ 2). Η νξκόλε απηή έρεη παξαζθεπαζηεί ζπλζεηηθά από ην 

1978 από ηνλ Arthur Riggs  θαη ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε ζαθραξώδε 

δηαβήηε. Παξαζθεπάδεηαη θαη κε βάζε ηελ ηλζνπιίλε από δώα, θπξίσο 

ρνίξνπο. Σήκεξα παξαζθεπάδεηαη - κε ηελ ηερληθή ηεο γελεηηθήο κεραληθήο 

- θαη από βαθηήξηα. 

 



ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΑΡΔΙΑ 
Πιένλ ε ρξήζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο εθηύπσζεο είλαη ζπλεζηζµέλε γηα ηαηξηθνύο 
θαη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. Χάξε ζηνπο 3D printers, όπνην µέξνο ηεο αλαηνµίαο 
θαίλεηαη ζε µηα ηαηξηθή απεηθόληζε -ζε αμνληθή ή µαγλεηηθή ηνµνγξαθία, γηα 
παξάδεηγµα- µπνξεί λα αληηγξαθεί θαη λα εθηππσζεί ζε βηνζπµβαηό ή µε 
πιηθό.  

Οη θνηηεηέο θαη νη εηδηθεπόµελνη γηαηξνί µπνξνύλ ράξε ζ’ απηέο λα 
εμνηθεησζνύλ µε αζθάιεηα θαη ρσξίο ζηξεο µε ηελ αλαηνµία ηνπ αλζξώπηλνπ 
ζώµαηνο πξηλ αλαιάβνπλ έλαλ αζζελή. Δπεηηα, είλαη πνιύηηµα εξγαιεία γηα ηνλ 
πξνεγρεηξεηηθό έιεγρν θαη ηνλ ζεξαπεπηηθό ζρεδηαζµό. Σε µηα επαλνξζσηηθή 
επέµβαζε, όπσο έλα ζπληξηπηηθό θάηαγµα, νη γηαηξνί µειεηώληαο ην αλαηνµηθό 
αληίγξαθν ηνπ αζζελνύο γλσξίδνπλ αθξηβώο ηη πξέπεη λα θάλνπλ πξηλ θαλ ηνλ 
αθνπµπήζνπλ. Δηζη θεξδίδνπλ ρξόλν ζην ρεηξνπξγείν, µεηώλνπλ ηελ 
ηαιαηπσξία ηνπ αζζελνύο, απμάλνπλ ηελ απνηειεζµαηηθόηεηα ηεο επέµβαζεο 
θαη ειαηηώλνπλ ηνλ θίλδπλν επηπινθώλ.  

Η ηξηζδηάζηαηε εθηύπσζε ζα παίμεη ζεµαληηθό ξόιν ζην ζρεδηαζµό δνµώλ πνπ 
ζα µπνξνύζαλ λα «πξνγξαµµαηηζηνύλ» γηα ηε ζηνρεπµέλε ζεξαπεία 
λνζεµάησλ. Οη εξεπλεηέο ζηα εξγαζηήξηα νξαµαηίδνληαη ηε δεµηνπξγία 
λεθξώλ, ζπθσηηνύ, θαξδηάο θαη άιισλ νξγάλσλ θαη ηζηώλ, έηζη ώζηε έλαο 
αζζελήο ν νπνίνο ρξεηάδεηαη µεηαµόζρεπζε λα µελ αλαδεηά δόηε, αιιά έλαλ 
3D printer πνπ ζα εθηππώλεη δώληα όξγαλα από θύηηαξα! 
 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

Ήηαλ  Φεβξνπάξηνο  ηνπ  2012  όηαλ  έλα  κόιηο  ηξηώλ  ρξνλώλ  αγνξάθη  από  ηηο 
ΗΠΑ  ζηακάηεζε  μαθληθά  λα  αλαπλέεη  θαη  κεηαθέξζεθε  ζε  θξίζηκε θαηάζηαζε  
ζην  Παλεπηζηεκηαθό  Ννζνθνκείν  Παίδσλ  ηνπ  Μίζηγθαλ . Δίρε γελλεζεί  κε  
ηξαρεηνβξνγρνκαιαθπλζε  κηα  ζπάληα  αλαπλεπζηηθή  πάζεζε: Τα ηνηρώκαηα  ηεο  
ηξαρείαο  ηνπ  ήηαλ  πνιύ  αδύλακα  θη έηζη απηή «θαηέξξεπζε» θαη  ην  νμπγόλν  
δελ κπνξνύζε λα θηάζεη  ζηνπο πλεύκνλεο. Τν βξέθνο δηέηξερε άκεζν θίλδπλν λα 
ππνζηεί πλεπκνληθή θαη θαξδηαθή αλαθνπή θαη νη γηαηξνί έπξεπε λα δξάζνπλ 
ηαρύηαηα. Τν ηνπνζέηεζαλ ζε κεραληθό αλαπλεπζηήξα θαη δήηεζαλ ηε γλώκε ησλ 
ζπλαδέιθσλ ηνπο ζην Akron Children's Hospital ηνπ Οράην. Δθείλνη ηνπο πξόηεηλαλ 
λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ λένπ ηνπο απνθηήκαηνο: Δλόο ηξηζδηάζηαηνπ 
εθηππσηή. Απηό έγηλε. Μέζσ αμνληθήο ηνκνγξαθίαο ζθαλαξίζηεθε ν ζώξαθαο ηνπ 
κσξνύ θαη ζρεδηάζηεθε έλα κνληέιν αεξαγσγνύ – λάξζεθα ζηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο 
ηνπ. Σηε ζπλέρεηα εθηππώζεθε ζε πνιπθαπξνιαθηόλε, έλα βηναπνθνδνηκεηηθό 
πνιπκεξέο θαη ην ηερλεηό ηκήκα πξνζαξκόζηεθε ζηελ ηξαρεία ηνπ αγνξηνύ, έηζη 
ώζηε λα ηελ θξαηάεη αλνηρηή. Τξεηο βδνκάδεο κεηά ηελ επέκβαζε, ην παηδί 
απνζπλδέζεθε από ηνλ κεραληθό αλαπλεπζηήξα θαη πήξε εμηηήξην. Σήκεξα είλαη 
πγηέζηαην, ν λάξζεθαο έρεη απνξξνθεζεί πιήξσο από ηνλ νξγαληζκό ηνπ, όπσο 
πξνβιεπόηαλ θαη νη θπζηθνί αεξαγσγνί ηνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ιεηηνπξγνύλ 
θπζηνινγηθά. 
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