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Η εποχή της καρδιακής, καρδιοαγγειακής 

χειρουργικής επέμβασης ξεκίνησε στις αρχές του 20ου 

αιώνα, και οι Ρώσοι χειρουργοί συνέβαλαν σημαντικά 

στη δημιουργία και την ανάπτυξή της.

Τόσο η καρδιοαγγειακή χειρουργική επέμβαση όσο και 

η μεταμόσχευση είναι  σφαίρες της ιατρικής, που 

αμφότερες απαιτούν εξαιρετικό πνευματικό θάρρος. 





Ο περίφημος Έλληνας φυσιολόγος και χειρουργός,
ο καθηγητής Πέτρος Κόκκαλης έγραψε το 1957 πως

« Ο V. Demikhov ανήκε στους ένθερμους οπαδούς της
ρωσικής σχολής. Και από τη στιγμή που οι Kulyabko
και Bryukhonenko πίστευαν στη δυνατότητα της
αναγέννησης και της λειτουργικής ικανότητας των
επιμέρους οργάνων, ακόμη και ενός ολόκληρου
συστήματος οργάνων, από ένα πρόσωπο που μόλις
είχε πεθάνει σε ένα ατύχημα, και ο ίδιος ο V.
Demikhov εργάστηκε σκληρά προς αυτή την
κατεύθυνση ".



18.07.1916 – 22.11.1998



Ο Ν.Ρ. Demikhov γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1916 σε 
μια περιοχή του Ντον, την Stanitsa Yaryzhinskaya, από μία 
οικογένεια αγροτών.

Στη φωτογραφία δεξιά βλέπετε τους γονείς του Demikhov και 
στο κέντρο την γιαγιά και τον παππού του,  με τους γιους και 
τις νύφες τους.

Ο πατέρας του Demikhov, Petr Yakovlevich σκοτώθηκε το
1919, όταν ο Βλαντιμίρ ήταν 3 ετών. Η μητέρα του, Dominika
Alexandrovna έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα. ∆ούλευε ως
μοδίστρα στο χωριό και ανέθρεψε μόνη της τα τρία της παιδιά,
καταφέρνοντας να τους παράσχει τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Όλα τα άλλα μέλη της οικογένειας σε αυτή τη φωτογραφία
έχασαν τη ζωή τους στη Μονή Solovetsky, όπου εκτοπίστηκαν
στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ως «πλούσιοι αγρότες».





Ο V.Ρ. Demikhov αποφοίτησε από μια τεχνική σχολή
και για κάποιο χρονικό διάστημα εργάστηκε ως
μηχανικός στο εργοστάσιο τρακτέρ στο Στάλινγκραντ.
Στη συνέχεια εισήλθε στο Ιατρικό Ινστιτούτο Voronezh,
όπου οι καθηγητές ανεγνώρισαν τις ικανότητές του και
εισηγήθηκαν τη μεταγραφή του στο τμήμα βιολογίας του
κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, MV Lomonosov.

Αποφοίτησε από το MSU το 1940 και η ειδικότητά του
ήταν ζωική φυσιολογία. Ο Demikhov απέκτησε τον τίτλο
του επιστήμονα και του λέκτορα, ενός αναγνωρισμένου
ιδρύματος ανωτάτης εκπαίδευσης.



Κατά τη διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο

Demikhov ήταν στην πρώτη γραμμή του ∆υτικού

Μετώπου, όπου και ξεκίνησε ως στρατιωτικός γιατρός, ως

παθολόγος, και τερμάτισε στο Ανατολικό Μέτωπο, στη

Μαντζουρία.

Τιμήθηκε για αυτό με μετάλλια και βραβεία.



Ωστόσο, η κύρια επιστημονική συμβολή του V.P. 
Demikhov ήταν η έναρξη και η ανάπτυξη των 
μεταμοσχεύσεων.

Το 1946 ο V.Ρ. Demikhov ήταν ο πρώτος  στον κόσμο που 
μεταμόσχευσε μια δεύτερη, επιπλέον, καρδιά στη 
θωρακική κοιλότητα ενός σκύλου.

Αργότερα έκανε πειραματικές δοκιμές σε περίπου 40 
συστήματα  μεταμόσχευσης της καρδιάς, 
περιλαμβανομένων τους λοβούς των πνευμόνων. 
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Το 1946 o V.Ρ. Demikhov ήταν ο πρώτος στον κόσμο που 
υποκατέστησε το καρδιοπνευμονικό σύμπλεγμα (CPC) σε σκύλους. Τα 
ζώα με υποκατάστατο CPC έζησαν μέχρι 6 ημέρες. 

Το 1947 ο V.Ρ. Demikhov ήταν ο πρώτος παγκοσμίως που 
μεταμόσχευσε  πνεύμονα σε σκύλους.

Το 1948 ο V.Ρ. Demikhov μαζί με τον Α.V. Shveikovsky άρχισαν 
πειράματα σχετικά με τη μεταμόσχευση του ήπατος. Τα σκυλιά έζησαν 
μέχρι 9 ημέρες.

Το 1951 ο V.Ρ. Demikhov επίσης ήταν ο πρώτος που αντικατέστησε 
την καρδιά, με τη διαδικασία της μεταμόσχευσης, σε ένα σκύλο, 
αποδεικνύοντας έτσι θεμελιωδώς την δυνατότητα τέτοιων πράξεων. 

Το 1954 ο V.Ρ. Demikhov μαζί με τον V.Μ. Goryainov, ήταν οι πρώτοι 
στον κόσμο που μεταμόσχευσαν δεύτερο κεφάλι σε σκύλο. Ο σκύλος με τα 
δύο κεφάλια έζησε για 29 ημέρες. 
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Η μέθοδος των μαστικής-στεφανιαίας (αναστόμωσης)
χειρουργικής επέμβασης παράκαμψης (μπάι-πας), την
οποία ο V.P. Demikhov ανέπτυξε πειραματικά σε σκύλους
το 1952, χρησιμοποιήθηκε μετέπειτα ευρέως στην κλινική
πρακτική και το 1988, ο ίδιος μαζί με μια ομάδα
χειρουργών, τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο της ΕΣΣ∆.





Όλο αυτό το έργο πραγματοποιήθηκε σε 3 ινστιτούτα της

Μόσχας:

• στο Ινστιτούτο Χειρουργικής Vishnevsky

από το 1947 έως το 1955,

• στο Κρατικό Ιατρικό Ινστιτούτο Sechenov

το διάστημα 1955-1960 και

• στο Ιατρικό Ινστιτούτο Ερευνών Sklifosovski

από το 1960 έως το 1986 και μέχρι τη συνταξιοδότησή του.



Η Ανατολική Γερμανία ήταν ίσως η πρώτη χώρα στον κόσμο
που εκτίμησε τη σημασία της πειραματικής εργασίας του
Demikhov στη μεταμόσχευση οργάνων για την Ιατρική.

Σύμφωνα με τα λόγια του πατέρα μου, ένα πολύ σημαντικό
ρόλο έπαιξε εδώ ο καθηγητής Κόκκαλης.

Και μάλιστα χάριν στην πρωτοβουλία του καθηγητή Πέτρου 
Κόκκαλη το 1957, ο  Demikhov κλήθηκε στο Βερολίνο από τη 
Γερμανική Ακαδημία Επιστημών. 

Εκεί, πραγματοποίησε μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις, 
την πλειοψηφία των οποίων, από κοινού με τον καθηγητή 
Κόκκαλη.











Το «πρόβλημα» της μεταμόσχευσης οργάνων ήταν
εξαιρετικά πρωτόγνωρο την εποχή εκείνη, και πολύ λίγοι
επιστήμονες και χειρούργοι ανά τον κόσμο κατανοούσαν
τις τεράστιες προοπτικές του.

Ο καθηγητής Κόκκαλης ήταν ένας επιστήμονας, ο
οποίος μπόρεσε να αξιολογήσει και να προβλέψει το
μέλλον της μεταμόσχευσης.

Και παράλληλα, ως χειρούργος, κατάφερε να
κυριαρχήσει στις τεχνικές μεταμόσχευσης ζωτικών
οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, καρδιοπνευμονικό
σύμπλεγμα, κεφάλι).



Μετά από αυτή την επίσκεψη, ο καθηγητής  Κόκκαλης  και 
ο πατέρας μου διατηρούσαν τακτική αλληλογραφία, και το 
όνομα του καθηγητή αναφερόταν αρκετά συχνά  στο 
οικογενειακό μας περιβάλλον. 

Ο καθηγητής Κόκκαλης επισκέφτηκε τη Μόσχα το 1959.
Μαζί, πραγματοποίησαν πολλές μεταμοσχεύσεις καρδιάς,
καρδιοπνευμονικού συμπλέγματος και, νομίζω, δεύτερου
κεφαλιού σε ένα σκυλί.

Μια μέρα οι γονείς μου προσκάλεσαν τον καθηγητή
Κόκκαλη στο σπίτι μας για δείπνο, και είχα την ευκαιρία να
γνωρίσω και προσωπικά αυτόν τον σπουδαίο και πολύ
ευχάριστο άνθρωπο. Αν και ήμουν ένα κοριτσάκι τότε, η
συνάντηση αυτή παραμένει στη μνήμη μου για όλη μου τη ζωή.



Οι φιλικές σχέσεις με τον καθηγητή κ. Κόκκαλη, η
υποστήριξή του και η ουσιαστική κατανόηση που είχε για την
σπουδαιότητα της μεταμόσχευσης στην Ιατρική, σήμαινε
πολλά για τον πατέρα μου.

Ιδιαίτερα εφόσον βρισκόμαστε στην εποχής της
πραγματικής αρχής των πειραματικών μεταμοσχεύσεων
οργάνων, οι οποίες, τόσο στην ΕΣΣ∆ όσο και σε άλλες
χώρες, προκαλούσαν έκπληξη, σύγχυση ή αίσθηση, στην
καλύτερη περίπτωση.

Ο πρόωρος θάνατος του καθηγητή Κόκκαλη ήταν μια 
μεγάλη απώλεια για τον πατέρα μου, όπως και για το 
σύνολο της ιατρικής επιστήμης.





Ο καθηγητής Κόκκαλης ο οποίος «προκάλεσε» την

επίσκεψη του V. Demikhov στην Ανατολική Γερμανία, οι

κοινές εγχειρήσεις τους μεταμόσχευσης ζωτικών οργάνων

σε σκύλους οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο,

τα άρθρα σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις που

δημοσιεύθηκαν σε γερμανικά περιοδικά γραμμένα από τον

ίδιο τον καθηγητή Κόκκαλη, όλα αυτά προκάλεσαν τελικά

το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, δίνοντας την

απαραίτητη ώθηση για την εξέλιξή των μεταμοσχεύσεων.



Το 1958 V. Demikhov προσκλήθηκε να έρθει στο Μόναχο

και να πραγματοποιήσει μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων,

μεταμοσχεύσεων καρδιάς και κεφαλιού σε σκύλους.

Παρά τις απαγορεύσεις στις οποίες προέβη ο επικεφαλής

της αντιπροσωπείας, ο πατέρας μου πραγματοποίησε τις

επεμβάσεις.

Μετά από αυτό, του απαγορεύτηκε να ταξιδέψει στο

εξωτερικό για 30 χρόνια.

Οι επεμβάσεις αυτές προκάλεσαν παγκόσμια αίσθηση.







Και από ένα παιχνίδι της μοίρας ακριβώς, 30 χρόνια
αργότερα, το 1988, ο Demikhov προσκλήθηκε και πάλι στο
Μόναχο από τη ∆ιεθνή Εταιρεία Μεταμόσχευσης Καρδιάς και
Πνευμόνων για να του απονείμει το δίπλωμα του
«Πρωτοπόρου στον τομέα της πειραματικής μεταμόσχευσης
καρδιάς».

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έλαβε πολλές
προσκλήσεις για συμμετοχή σε διεθνή φόρα, αλλά πάντοτε
λάβαινε αρνητικές απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας.
Αυτή τη φορά του το επέτρεψαν.







Για πολλά χρόνια, ειδικοί επί των μεταμοσχεύσεων και
άλλων χειρουργικών επεμβάσεων από όλο τον κόσμο, όταν
επισκέπτονταν την ΕΣΣ∆, θεωρούσαν καθήκον τους να
παρακολουθήσουν τις εγχειρήσεις του Demikhov.

Οι πασίγνωστοι χειρουργοί Longmer, Barnard, Charles
Rob και άλλοι πήραν μέρος σ’ αυτές, δουλεύοντας με τον
Demikhov κάποιες φορές για αρκετούς μήνες.





Ο διάσημος χειρουργός από τη Νότια Αφρική, ο Κρίστιαν

Μπάρναρντ, ο οποίος το 1967 ήταν ο πρώτος που

πραγματοποίησε με επιτυχία μεταμόσχευση ανθρώπινης

καρδιάς, επισκέφτηκε τη Μόσχα δύο φορές, το 1960 και το

1963. Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την επέμβαση, είπε ότι

διδάχθηκε στη Σοβιετική Ένωση και ότι ο δάσκαλός του ήταν ο

Ρώσος χειρουργός Demikhov.



Το 1967, ήταν αυτή ακριβώς η δήλωση που έσωσε το εργαστήριο του

πατέρα μου από το κλείσιμο. Μόλις λίγο καιρό πριν, η Εταιρεία

Μεταμόσχευσης της Μόσχας κατά τη σύνοδό της έθεσε ερώτηση ώστε να

στερήσουν από τον Demikhov όλους τους ακαδημαϊκούς τίτλους καθώς και

το εργαστήριό του, κατηγορώντας τον για "τσαρλατανισμό στην επιστήμη»,

ως απάντηση στην αναφορά του Demikhov πως είχε αναπτύξει

την πρώτη τράπεζα ζωντανών οργάνων.

Το 1998, στην τηλεταινία πού γυρίστηκε για τον V. Demikhov με τον τίτλο

«Αποκόλληση», ο Christian Barnard μίλησε για τις συνεδριάσεις τους και τη

συμβολή του Demikhov στην επιστήμη των μεταμοσχεύσεων.



Το 1960, ο Βλαντιμίρ Demikhov εξέδωσε την πρώτη
μονογραφία παγκοσμίως με τίτλο «Μεταμόσχευση Ζωτικών
Οργάνων σε Πειράματα», η οποία την εποχή εκείνη ήταν και
το πρώτο εγχειρίδιο σχετικό με τις μεταμοσχεύσεις.

Το έργο αυτό εκδόθηκε με βάση την διατριβή του,
μειωμένο σε όγκο εξαιτίας της λογοκρισίας και υπό τον ίδιο
τίτλο. Νωρίτερα ο Demikhov στερήθηκε τη δυνατότητα να την
υπερασπιστεί, όταν το έργο κατηγορήθηκε ως μη
επιστημονικό.

Το 1962 η μονογραφία μεταφράστηκε και επανεκδόθηκε στη
Νέα Υόρκη, το 1963 στο Βερολίνο, το 1967 στη Μαδρίτη.

Το 1963 ο Demikhov υπερασπίστηκε εξαιρετικά τόσο το
Ph.D. όσο και τις διδακτορικές διατριβές σχετικά με τη
μονογραφία, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας,
Lomonosov.





Στον Βλαντιμίρ Πέτροβιτς απονεμήθηκαν οι  τιμητικοί τίτλοι:

 Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Karl Marx της Λειψίας (Λαϊκή 
Δημοκρατία της Γερμανίας)

 Διδάκτωρ Ιατρικής της Κλινικής Μάγιο Brothers (ΗΠΑ)

 Μέλος της επιστημονικής Βασιλικής Εταιρείας του Upsala (Σουηδία)

 Το 1989 η Διεθνής Εταιρεία Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Πνευμόνων 
του απένειμε το Δίπλωμα του «Πρωτοπόρου στον τομέα της 
πειραματικής μεταμόσχευσης καρδιάς» και εξήρε ιδιαίτερα το έργο 
του στον τομέα της μεταμόσχευσης



Στον Βλαντιμίρ Πέτροβιτς απονεμήθηκαν οι  τιμητικοί τίτλοι:

 Στη χώρα μας (τη Ρωσία) του απονεμήθηκε το 1998 το μετάλλιο του 
«Τάγματος της Τιμής Για την Πατρίδα του 3ου βαθμού»

 Για την συν‐συγγραφή μαζί με μια ομάδα ρώσων χειρουργών, 
τιμήθηκε το 1998 με το Κρατικό Βραβείο "για τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη ενός νέου τμήματος στην ιατρική επιστήμη – την 
Μεταμόσχευση»

 Μετά θάνατον,  το 2003,  τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο "Χρυσός 
Ιπποκράτης",  το οποίο θεσμοθέτησε το Διεθνές Ιατρικό Κέντρο 
"Harev" (Χάιφα, Ισραήλ), υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας.



“ ‘Εζησα μια ευτυχισμένη ζωή. Όλα τα πειράματα που 
έκαναν ήταν για το καλό της ανθρωπότητας κι οι ιδέες μου 

υλοποιήθηκαν “





Ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Βλαντιμίρ Demikhov ήταν 
άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων και έζησαν σε 
διάφορες χώρες, αλλά ήταν πολύ κοντά όσον αφορά στο 
πνεύμα τους

και οι δύο ταλαντούχοι, παθιασμένοι με το επάγγελμά 
τους, αφοσιωμένοι στις χώρες τους 

και οι δύο έμειναν στην Ιστορία της Ιατρικής.



Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας


