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θυρεοειδὴς ἀδένας εἶναι ἕνας ἰδιαίτερα σημαντικὸς
ἀδένας, μὲ καθοριστικὴ σημασία στὴ φυσιολογικὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Ἡ ἀέναη ἀνθρώπινη
ἀναζήτηση τῆς γνώσης καὶ τῆς θεραπείας τῶν παθήσεών
του χάνεται μέσα στὴν ἀχλὴ ἑνὸς πολὺ μακρινοῦ παρελθόντος. Ὁ θυρεοειδής, ποὺ ἐντοπίζεται στὴν περιοχὴ τοῦ τραχήλου (λαιμοῦ), ἀρχικὰ ἦταν ἄγνωστος καὶ ἡ ἀνθρωπότητα
πρωτοπαρατήρησε τὶς παθολογικὲς περιπτώσεις ἐμφανοῦς
διόγκωσης τοῦ ἀδένα (βρογχοκῆλες).
Ἤδη, ἀπὸ τὸ 2700 π.Χ. χρησιμοποιοῦσαν φύκια γιὰ τὴ
θεραπεία τῆς βρογχοκήλης (συνταγὲς τοῦ Κινέζου Αὐτοκράτορα Shen Nung). Κατὰ τὴν ἑλληνορωμαϊκὴ περίοδο, ὁ
Κέλσιος (Aulus Cornelius Celsus 25 π.Χ.-50 μ.Χ.) ἦταν ἀνάμεσα στοὺς πρώτους ποὺ ἀναγνώρισαν τὴ βρογχοκήλη, διακρίνοντας διαφορετικὲς μορφές της. Ὁ θυρεοειδὴς ἀδένας,
ὡς ὄργανο στὸ πρόσθιο μέρος τῆς τραχεῖας, περιγράφηκε
πρῶτα ἀπὸ τὸν σπουδαῖο Ἕλληνα ἰατρὸ τῆς ἀρχαιότητας,
Γαληνὸ (129-199 μ.Χ.). Ἕως τὸν 13ο αἰῶνα, θεραπευτικὲς
προσπάθειες τοῦ διογκωμένου θυρεοειδοῦς ἔγιναν μὲ κατανάλωση ἀλκοολούχου ἐκχυλίσματος ἀπὸ φύκια (340 μ.Χ.
Κινέζος ἰατρὸς Ko-Hung, Παῦλος ὁ Αιγινίτης, 7ος αἰῶνας)
καὶ βελονισμὸ (Abul Kasim, 961 μ.Χ.). Ἡ πρώτη ἀνατομικὴ περιγραφὴ ἔγινε πολὺ ἀργότερα, τὸ 1543 μ.Χ., ἀπὸ τὸν
Andrea Versalius, ἐνῶ σχεδιαστικὰ ὁ ἀδένας καὶ ἡ αἱμάτωσή
του πρωτοαπεικονίστηκαν λεπτομερῶς ἀπὸ τὸν Leonardo
da Vinci (1510 μ.Χ.). Ἡ ὀνομασία "Θυρεοειδὴς" εἰσήχθη ἀπὸ
τὸν Ἄγγλο ἀνατόμο Thomas Wharton, τὸ 1656 μ.Χ., καθὼς
σκέφθηκε ὅτι ὁμοιάζει μὲ "θυρεὸ" (μεγάλη ἀρχαιοελληνικὴ
ἀσπίδα).
Οἱ πρῶτες, πραγματικά, χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις στὸ
θυρεοειδῆ ἀναφέρονται ἀπὸ τὸ Wilhelm Fabricious, τὸ 1646,
στὴ Γενεύη καὶ τὸν Albucais, στὴν Ἱσπανία. Ὁ διάσημος, γιὰ
τὴν ἐποχή, Ἄγγλος χειρουργὸς Benjamin Gooch ἀνέφερε, τὸ 1770, δύο περιπτώσεις ποὺ χειρούργησε καὶ πέθαναν
ἀπὸ ἀκατάσχετη αἱμορραγία, ἐνῶ ὁ Γάλλος Pierre-Joseph
Desault ἔκανε, τὸ 1791, τὴν πρώτη τεκμηριωμένη ἐπιτυχῆ,
μερικὴ θυρεοειδεκτομή, μὲ ἐπιβίωση τοῦ ἀσθενοῦς. Ἡ
ἐπέμβαση θυρεοειδοῦς, τὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 19ου αἰῶνα,
συνδέθηκε μὲ μεγάλες αἱμορραγίες, λοιμώξεις καὶ ὑψηλὴ
θνησιμότητα. Ἔτσι, ἡ θυρεοειδεκτομὴ καταδικάστηκε καὶ
ἀπαγορεύτηκε ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ Ἰατρικὴ Ἀκαδημία, τὸ 1850!

Emil Theodor Korcher (1841-1917).
Ἡ «Χειρουργικὴ Ἐπανάσταση» (1850-1900), μὲ τὶς πρῶτες
ἐφαρμογὲς τῆς Γενικῆς Ἀναισθησίας-Ἀντισηψία-Ἀπολύμανση ἐργαλείων σὲ διάλειμμα φαινόλης καὶ ράμματα (λινό,
μετάξι, βαμβάκι καὶ ἀργότερα ἀπορροφήσιμα ἀπὸ ἔντερο
ζώων), ὁδήγησε σὲ θεαματικὰ ἀποτελέσματα.
Ὁ Emil Theodor Kocher (1841-1917), Ἑλβετὸς ἰατρὸς
στὴ Βέρνη, εἶναι ὁ Χειρουργός, ποὺ πρῶτος πραγματοποίησε
ἕναν πολὺ μεγάλο ἀριθμὸ θυρεοειδεκτομῶν, ἐπιτυγχάνοντας
προοδευτικὴ μείωση τῆς θνητότητας τῆς ἐπέμβασης ἀπὸ τὸ
40% στὸ 0,18%, τὸ 1900. Γιὰ τὴ συνολικὴ προσφορά του στὴν
Φυσιολογία, Παθολογία καὶ Χειρουργικὴ τοῦ θυρεοειδοῦς
ἀδένα, βραβεύτηκε μὲ τὸ βραβεῖο Nobel Ἰατρικῆς, τὸ 1909.
Μετὰ τὶς ἐπιτυχεῖς ἐπεμβάσεις ὅμως, οἱ χειρουργημένοι
ἀσθενεῖς δεν ἐπιβίωσαν μεσοπρόθεσμα, λόγῳ ἔλλειψης θυρεοειδικῶν ὁρμονῶν. Ἔτσι, τὸ 1891, ὁ Murray χορήγησε ἐκχυλίσματα θυρεοειδῶν προβάτου, σὲ ἀσθενεῖς μὲ βαρὺ ὑποθυρεοειδισμό. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οἱ ἔρευνες γύρω
ἀπὸ τὸν θυρεοειδῆ ἀδένα, μὲ πιὸ χαρακτηριστικὴ ἀνακάλυψη
καὶ καταγραφὴ τῆς θυρεοειδίτιδας, τὸ 1912, ἀπὸ τὸν Hakaru
Hashimoto (1881–1934, Ἰάπωνα παθολόγο καὶ χειρουργό),
ὁ ὁποῖος ἐπεσήμανε ὅτι, ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς φλεγμονῆς, μὲ
τὸν καιρὸ ἐπέρχεται θυρεοειδικὴ ἀτροφία. Τὸ 1914, ὁ Edward
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Calvin Kendall (1886-1972, Ἀμερικανός βιοχημικός, ἔλαβε
τὸ Νόμπελ ἰατρικῆς τὸ 1950) ἀπομόνωσε μία οὐσία ἀπὸ τὸν
θυρεοειδῆ ἀδένα καὶ τήν ὀνόμασε θυροξίνη. Ἔπειτα ξεκίνησε
ἡ χημικὴ παρασκευὴ αὐτῆς τῆς οὐσίας.
Ἀπὸ τὸ 1922 καὶ ἔπειτα ξεκίνησε μᾶλλον ἡ ὑπεριωδίωση τοῦ πλανήτη. Στὸ Ὀχάιο τῶν Η.Π.Α., στὰ πλαίσια ἑνὸς
πειράματος ἀρχικά, τὰ παιδάκια ἑνὸς σχολείου λαμβάνουν
καθημερινὰ ἐπιπλέον ἰώδιο. Στὴν Ἑλβετία καθιερώνεται ἡ προσθήκη ἰωδίου στὸ μαγειρικὸ ἁλάτι. Ἀκολουθοῦν ὅλες οἱ
ὑπόλοιπες χῶρες. Τὸ 1924, ὁ νομπελίστας Bernardo Alberto
Houssay (Ἀργεντινὸς ἰατρός, 1887-1971) ἀνακαλύπτει τὸν
συσχετισμὸ τῆς ὑπόφυσης μὲ τὸ ὁρμονικὸ σύστημα. Ἡ
πρώτη θεραπεία μὲ ραδιοενεργὸ ἰώδιο ἐφαρμόζεται σὲ
ἀσθενεῖς μὲ νόσο Graves, τὸ 1942.
Ὁ 20ος καὶ οἱ ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰῶνα συνδέουν τὴ
ραγδαία ἐξέλιξη τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, μὲ τὰ τεχνολογικὰ
ἐπιτεύγματα πολλῶν ἄλλων ἐπιστημῶν. Οἱ ἐπεμβάσεις θυρεοειδοῦς, πλέον, πραγματοποιοῦνται μὲ ἐξαιρετικὰ ὑψηλὸ
δείκτη ἀσφάλειας. Ἡ σύγχρονη Φαρμακευτικὴ διορθώνει τὴν
ὁρμονικὴ δυσλειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ πρὶν τὴν ἐπέμβαση
καὶ προσφέρει μία ἀπολύτως φυσιολογικὴ ζωὴ στὸν χειρουργημένο ἀσθενῆ. Ἡ Ἀκτινολογία τοῦ σήμερα ἀπεικονίζει
μὲ ἀκρίβεια τὶς ἀνατομικὲς βλάβες, διευκολύνοντας πολὺ
τὸν χειρουργὸ στὸ λεπτομερὲς ἔργο του. Ἕνα Ἀναισθησιολογικὸ περιβάλλον, μὲ ὑπερσύγχρονα ἠλεκτρονικὰ μέσα
καταγραφῆς τῶν ζωτικῶν λειτουργιῶν τοῦ ἀσθενοῦς καὶ
προηγμένα ἀναισθησιολογικὰ φάρμακα, προσφέρει εὐχερῆ
γενικὴ νάρκωση καὶ ἀφύπνιση, ἀλλὰ καὶ στοχευμένη περιοχικὴ ἀναισθησία. Ἐπιπλέον, ἡ ἀσφαλὴς χορήγηση θεραπευτικοῦ ραδιενεργοῦ ἰωδίου, ἀπὸ τὴν Πυρηνικὴ Ἰατρική, αὐξάνει
τοὺς δεῖκτες ἴασης, στὶς κακοήθειες θυρεοειδοῦς.
Στὶς ἡμέρες μας, ἡ χειρουργικὴ ἐπιστήμη ἔχει ἁλματώδη
ἐξέλιξη, μὲ τὴν ἀνάπτυξη, μεταξὺ ἄλλων, τῆς λαπαροσκοπικῆς, ρομποτικῆς χειρουργικῆς. Ἡ σύγχρονη ἐπέμβαση
θυρεοειδοῦς μὲ μικροεπεμβατικὴ τεχνική, ἀπὸ τὸν Ἐξειδικευμένο πιὰ Χειρουργὸ Ἐνδοκρινῶν Ἀδένων, μπορεῖ νὰ
πραγματοποιηθεῖ, χωρὶς τὰ συμβατικὰ ἐργαλεῖα, ἀλλὰ μὲ
ραδιοσυχνότητες, παρέχοντας ἀκρίβεια καί, σὲ συνδυασμὸ
μὲ βιοτεχνολογικὰ προηγμένα αἱμοστατικὰ ὑλικά, ἀποφυγὴ αἱμορραγίας. Ἡ χρήση βιντεοκάμερας ἐπιτρέπει στὸν
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χειρουργό τὴν πρόσβαση καὶ τοὺς χειρισμοὺς σὲ δύσκολα ἀνατομικὰ σημεῖα. Ἡ σήμανση τῶν παραθυρεοειδῶν
ἀδένων, γιὰ τὴν προστασία τοῦ μεταβολισμοῦ ἀσβεστίου,
καὶ ἡ τεχνολογία νευροδιέγερσης, γιὰ τὴ διαφύλαξη τῶν
λαρυγγικῶν νεύρων-φωνητικῶν χορδῶν, εἶναι πολύτιμα βοηθήματα. Διόφθαλμοι χειρουργικοὶ φακοί, ὑψηλῆς εὐκρίνειας, προσφέρουν μεγαλύτερη ὀπτικὴ ὀξύτητα καὶ ἀνάλυση
στὸ χειρουργικὸ πεδίο. Ἐνδοσκοπικὸ σύστημα λαρυγγοσκόπησης ἐπιτρέπει τὴν ἐπιβεβαίωση καλῆς λειτουργίας τῶν
φωνητικῶν χορδῶν. Τέλος, ἐξελιγμένες τεχνικὲς πλαστικῆς
δέρματος, χωρὶς ράμματα, χαρίζουν μετεγχειρητικὰ ὄμορφο
δέρμα, χωρὶς οὐλές.
Στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ὑπάρχουν δύο βασικοὶ ἄξονες γιὰ
τὴν ἐπιτυχῆ ἐφαρμογὴ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἡ πρόληψη
καὶ ἡ ἐξειδίκευση. Σχετικὰ μὲ τὶς παθήσεις θυρεοειδοῦς (ὄζοι,
βρογχοκήλη, καρκίνος), πρέπει νὰ γίνει γνωστὸ σὲ ὅλους,
ὅτι εἶναι πιὰ πολὺ συχνὲς καὶ στὴν πλειοψηφία τους ἔχουν
«ὕπουλη» διαδρομὴ (χωρὶς τὸ παραμικρὸ προειδοποιητικὸ
σύμπτωμα). Ἔτσι, εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό, ὁ κάθε ἄνθρωπος νὰ ἐντάξει στὸ check-up του ἕνα ἁπλὸ ὑπερηχογράφημα θυρεοειδοῦς καὶ ἐξέταση θυρεοειδικῶν ὁρμονῶν στὸ
αἷμα (δὲν ἀρκεῖ μόνη της ἡ ἀπλὴ αἱματολογικὴ ἐξέταση).
Σχετικὰ μὲ τὴν ἐξειδίκευση, διεθνῶς, ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι καλύτερα ἀποτελέσματα ἔχουν οἱ ἐπεμβάσεις θυρεοειδοῦς ποὺ
πραγματοποιοῦνται ἀπὸ ἐξειδικευμένο χειρουργὸ ἐνδοκρινῶν
ἀδένων, σὲ σχέση μὲ τὸν γενικὸ χειρουργό.
Μελετώντας, ἑπομένως, τὴν ἱστορικὴ διαδρομή, διαπιστώνουμε ὅτι ἐξέχουσες προσωπικότητες στὴν παγκόσμια
ἱστορία, μὲ τὸ ἀνεκτίμητης ἀξίας πρωτοποριακὸ ἔργο τους,
ἐπηρέασαν βαθύτατα τὴ διαχρονικὴ ἐξέλιξη τῆς ἐπιστημονικῆς ἰατρικῆς σκέψης καὶ πράξης. Ξεχωριστοί, χαρισματικοὶ
ἐπιστήμονες, κοσμοῦν τὴν ἀνθρωπότητα καί, ἀγνοώντας
κόπους καὶ ἐμπόδια, ἀποτέλεσαν προάγγελους καὶ θεμελιωτὲς τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς. Γιὰ τοὺς Ἰατροὺς τοῦ σήμερα,
καὶ ειδικότερα γιὰ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ ὑπηρετοῦμε μὲ ἀπερίγραπτο ‘μεράκι’ τὴ Χειρουργικὴ Ἐνδοκρινῶν Ἀδένων, δὲν
μένουμε στὴ γοητεία ποὺ ἀσκεῖ ἡ ἀναδρομὴ τοῦ χθές, ἀλλὰ
αἰσθανόμαστε τὴ συνεχῆ ἀνάγκη τὸ ἐπιστημονικὸ στίγμα
μας νὰ ὑπηρετεῖ τὴ διαρκῆ πρόοδο καὶ βελτίωση τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. 

