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Έπειτα από ισάριθµα Αριστεία µε τα χρόνια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εισήχθη
µεταξύ των πρώτων και αποφοίτησε 3ος αριστούχος, από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και βραβεύθηκε από το ∆ιεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυµα, το 1992.
Εργάσθηκε στη ∆΄ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου ‘Ευαγγελισµός’ και έλαβε τον τίτλο ειδικότητος Χειρουργικής, κατόπιν άριστης επίδοσης στις εξετάσεις. Έλαβε την υψηλότερη Υποτροφία, από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, για µετεκπαίδευση στη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων στην Αγγλία.
Εργάσθηκε σε πολλά νοσοκοµεία της Μεγάλης Βρετανίας, όπως το Hammersmith Hospital, Charring Cross Hospital, The
Royal London Hospital, St Bart’s Hospital, καθώς και στις ιδιωτικές κλινικές Cromwell Hospital και Clementine Churchill
Hospital. ∆ιετέλεσε Αναπληρωτής ∆ιευθυντής στη Χειρουργική Κλινική του Ealing Hospital, στο Λονδίνο. Κατά τη χρονική
περίοδο εργασίας του, ως Υπότροφος, στο Endocrine Surgery Unit, Hammersmith Hospital, Royal Postgraduate Medical
School, London,UK, µετεκπαιδεύθηκε και εξειδικεύθηκε στη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων, πλάι στο διακεκριµένο χειρουργό και χαρισµατικό δασκάλο Mr John Lynn. Πρόκειται για το γνωστότερο Τριτοβάθµιο Κέντρο Ενδοκρινικής Χειρουργικής της Μεγάλης Βρετανίας, συγκεντρώνοντας χειρουργικές παραποµπές ασθενών από όλες τις χώρες της Βρετανικής
Κοινοπολιτείας και ολόκληρη την Ευρώπη.
Έχει ειδικό επιστηµονικό ενδιαφέρον στη µικροεπεµβατική χειρουργική (minimal invasive surgery) του θυρεοειδούς και των
παραθυρεοειδών αδένων και την υποβοηθούµενη µε βιντεοκάµερα θυρεο/παραθυρεοειδεκτοµή (video-assisted thyroid
/ parathyroidectomy). Έχει εντάξει στην καθηµερινή του εγχειρητική πράξη, τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (radiofrequency
ablation), υπερηχητικών κυµάτων (Ultracision), τη µέθοδο διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης (neuromonitoring) και τη
βιντεοσκοπική λαρυγγοσκόπηση (video-laryngoscopy).
Η µέθοδος διεγχειρητικής µέτρησης παραθορµόνης (intraoperatie PTH) αποτέλεσε για εκείνον αντικείµενο εργασίας κι
έρευνας στην Αγγλία, την οποία εφαρµόζει στην εκτέλεση απολύτως επιτυχούς ‘κατευθυνόµενης’ παραθυρεοειδεκτοµής,
µε µικροεπεµβατική τεχνική, συχνά µάλιστα υπό τοπική αναισθησία σε εξωτερικούς ασθενείς. Τέλος, ανέπτυξε και τελειοποίησε τεχνικές πλαστικής αποκατάστασης, χωρίς καθόλου ράµµατα, µε άριστο µετεγχειρητικά αισθητικό αποτέλεσµα.
Μετεκπαιδεύτηκε στη Ροµποτική Χειρουργική (Training program in Da Vinci Surgical Robotic System, IRCAD-EITS,
Strasbourg, France, 2008).
Είναι ∆ιδάκτωρ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Συµµετείχε στην εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής του Imperial College of Medicine, University of London, σε θέµατα Ενδοκρινικής Χειρουργικής, καθώς και στην εκπαίδευση των τελειόφοιτων φοιτητών Ιατρικής, του Barts and The London Queen
Mary College of Medicine, University of London. ∆ιετέλεσε εκπαιδευτής σε θέµατα υγείας, στους Σπουδαστές της Σχολής
Μονίµων Υπαξιωµατικών (ΣΜΥ), επί δύο ακαδηµαϊκά έτη.
Συνδιοργάνωσε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων και υπήρξε οµιλητής στη στρογγυλή τράπεζα του συνεδρίου, µε θέµα τη Σύγχρονη Χειρουργική του Θυρεοειδούς στην Ελλάδα.
Έχει πλούσιο ερευνητικό έργο µε ενεργό συµµετοχή σε κλινικές και κλινικο-εργαστηριακές ερευνητικές µελέτες, που εκπονήθηκαν στο Department of Laparoscopic Surgery, Ealing Hospital, London, U.K. Μέρος ή/και σύνολο αυτών έχουν δηµοσιευθεί σε διακεκριµένα διεθνή ιατρικά περιοδικά.
Έχει ευρύ συγγραφικό έργο, µε συµµετοχή στη συγγραφή βιβλίων, πλήθος διεθνών δηµοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή χειρουργικά περιοδικά, άρθρα σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά και τύπο. Επιπλέον πάµπολλες επιστηµονικές ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά
χειρουργικά συνέδρια, ενεργό συµµετοχή σε επιστηµονικές ηµερίδες, µετεκπαιδευτικά
προγράµµατα, επιµορφωτικά σεµινάρια, χειρουργικά συµπόσια και Fora σε Ελλάδα και
Εξωτερικό.
Τιµήθηκε µε το πρώτο βραβείο, από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, κατόπιν εξετάσεων το έτος 2001. Βραβεύτηκε για την καλύτερη επιστηµονική εργασία (“Minimally invasive parathyroidectomy under local anaesthesia”
E.Karvounis and J.Lynn) στο ∆ιεθνές Χειρουργικό Forum του 2002.
Είναι κάτοχος του ATLS από το American College of Surgeons, Hellenic Chapter και κάτοχος του ABLS από το A & E Dpt, Ealing Hospital, Imperial College of Medicine, London,
UK. Είναι µέλος του British Medical Council, της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, του
Ελληνικού Κολεγίου Χειρουργών, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών
Αδένων, του European Assocciation for Endoscopic Surgery, της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και του ∆ιεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύµατος.
Σήµερα, εργάζεται ως ∆ιευθυντής Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, στην Ευρωκλινική
Αθηνών και διατηρεί ιατρείο επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 98, στην Αθήνα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βασ. Σοφίας 98Α, 115 28 Αθήνα
Τ 210 7771077, 210 9644947 | Κ 6944 766777
E karvounis@endocrinesurgeon.gr
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΣΗ ΓΙΑ
ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡ∆ΩΝ
Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας σηµαντικός ενδοκρινής
αδένας του ανθρώπινου οργανισµού που εντοπίζεται στην
ανατοµική περιοχή του τραχήλου (λαιµού), στο σηµείο που ο
λαός µας ονοµάζει ‘µήλο του Αδάµ’. Η διόγκωση του αδένα
(βρογχοκήλη), η παρουσία ογκιδίων εντός αυτού (όζοι θυρεοειδούς), η υποψία (συχνή στις µέρες µας) κακοήθειας, καθώς και η ενδεχόµενη διαταραχή της λειτουργίας του αδένα
(υπερ/υπο-θυρεοειδισµός) επιβάλλουν πολύ συχνά τη χειρουργική του αφαίρεση.
Έτσι, χειρουργική επέµβαση συστήνεται σε ευµεγέθεις
βρογχοκήλες, σε περιπτώσεις που η φαρµακευτική αγωγή
αποτύχει να αντιµετωπίσει τον υπερθυρεοειδισµό, σε όζους
προκαλώντες πιεστικά φαινόµενα στα παρακείµενα ανατοµικά στοιχεία (αίσθηµα ενόχλησης στο λαιµό, δυσκολία στην
κατάποση, βήχας, κ.ά. ) και όταν υπάρχει υποψία καρκίνου,
γεγονός ιδιαίτερα συχνό δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, συχνά, ασθενείς χωρίς κανένα εµφανές σύµπτωµα
και τις περισσότερες φορές χωρίς καµία διαταραχή των θυρεοειδικών ορµονών στο συνήθη αιµατολογικό έλεγχο, µε
παθολογικά όµως τα αποτελέσµατα του υπερηχογραφήµατος, έχουν σαφή ιατρική ένδειξη για χειρουργείο.
Η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας στον 21ο αιώνα,
µας επιτρέπει σήµερα, να πραγµατοποιούµε την επέµβαση της θυρεοειδεκτοµής µε υψηλό επίπεδο ασφάλειας για
τον ασθενή. Η ιατρική εξειδίκευση, σε συνδυασµό µε το χειρουργικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας, ελαχιστοποιεί
την πιθανότητα και της παραµικρής επιπλοκής. Η συνήθης
αγωνία των ασθενών σχετικά µε τις φωνητικές χορδές και
ενδεχόµενο βράχνιασµα της φωνής τους µετά το χειρουργείο, µπορεί εύκολα σχεδόν να εξαλειφθεί, χάρη σε ειδικά
ηλεκτρονικά µέσα που προσφέρουν απόλυτη ακρίβεια και
ασφάλεια.
Σηµαντική µέριµνα του Χειρουργού Ενδοκρινών Αδένων,
κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης επέµβασης, είναι η
προφύλαξη της ακεραιότητας των λαρυγγικών νεύρων
(φωνητικών χορδών) του ασθενούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα λαρυγγικά νεύρα, που νευρώνουν τις φωνητικές χορδές του ανθρώπου, βρίσκονται σε στενή ανατοµική σχέση µε το θυρεοειδή αδένα. Πρόκειται, µε απλά λόγια,
για δύο λεπτές ‘κλωστές’ που πορεύονται εκατέρωθεν του
προς αφαίρεση θυρεοειδούς αδένα, συχνά δε, σε άµεση
επαφή µε αυτόν.
Σήµερα, µπορούµε να εντοπίσουµε, αναγνωρίσουµε και διαφυλάξουµε τα λαρυγγικά νεύρα του ασθενούς, κατά τη διάρκεια της επέµβασης, µε απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια.
Πρόκειται για την πλέον επαναστατική και πρωτοποριακή τεχνική, που βασίζεται στη χρήση ενός υπερσύγχρονου, ηλεκτρονικού συστήµατος, βιοτεχνολογίας αιχµής και ονοµάζεται διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση (intraoperative
neuromonitoring). Έτσι, ο Χειρουργός, ανά πάσα στιγµή,
έχει τη δυνατότητα ακριβούς εντοπισµού του κάτω λαρυγγικού νεύρου, επιβεβαιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την
καλή λειτουργία των φωνητικών χορδών του ασθενούς του.
Επιπροσθέτως, εκτός από τη νευροπαρακολούθηση των λαρυγγικών νεύρων (neuromonitoring), µαζί µε τους άρτια εκπαιδευµένους µόνιµους συνεργάτες µας, πραγµατοποιούµε
καθηµερινά θυρεοειδεκτοµές, µε νέες τεχνικές και µεθόδους, όπως τη µικροεπεµβατική τεχνική (minimal invasive
surgery) µέσα από εξαιρετικά µικρή τοµή (µόλις 2 εκατοστά),
µε χρήση ειδικού σετ εργαλείων µικροχειρουργικής. Επίσης, εφαρµόζουµε πρωτοποριακή τεχνική υποβοηθούµενη
µε βιντεοκάµερα (video-assisted thyroidectomy), µε χρήση
εξελιγµένου πύργου ενδοσκοπικής χειρουργικής. Επιπλέον, εναλλακτικά µε το παραδοσιακό νυστέρι και ψαλίδι και

καθιερώσαµε τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (radiofrequency
ablation), που είναι ειδικές ακτίνες, για διατοµή των ιστών
και ταυτόχρονη αιµόσταση. ∆εύτερη επιβεβαίωση της ακεραιότητας των φωνητικών χορδών επιτυγχάνουµε µε τη βιντεοσκοπική λαρυγγοσκόπιση (video-laryngoscopy), κατά
τη διαδικασία της αφύπνισης του ασθενούς, µε ολοκληρωµένο σύστηµα multimedia, καταγραφής και επεξεργασίας
εικόνας (real-time vocal cord recording). Τέλος, η µέθοδος
της διεγχειρητικής µέτρησης παραθορµόνης (intraoperative
PTH) µπορεί να συµβάλει στη διασφάλιση της ακεραιότητας
των παραθυρεοειδών αδένων.
Για τη συρραφή του εγχειρητικού τραύµατος, εφαρµόζεται προηγµένη τεχνική πλαστικής αποκατάστασης του τραύµατος, χωρίς ράµµατα, επί της φυσικής δερµατικής πτυχής,
προσφέροντας όµορφο και χωρίς ουλές δέρµα, µε άριστο
αισθητικό αποτέλεσµα.
Η ριζικότητα της αφαίρεσης του θυρεοειδούς αδένα είναι
µείζονος σηµασίας για µία επιτυχηµένη επέµβαση. Η ολική
ριζική θυρεοειδεκτοµή, που δεν αφήνει υπόλειµµα θυρεοειδικού ιστού, είναι καθηµερινός µας στόχος.
Συνοπτικά η σύγχρονη χειρουργική του θυρεοειδούς και
των παραθυρεοειδών αδένων που εφαρµόζουµε έχει τα κάτωθι πλεονεκτήµατα για τον ασθενή:
• Νοσηλεία 24 ωρών ή συχνά λιγότερο
• Εντυπωσιακά µικρή χειρουργική τοµή
• Σύγχρονη µικροεπεµβατική τεχνική-Χρήση βιντεοκάµερας
και σετ ειδικά σχεδιασµένων εργαλείων µικροχειρουργικής
(Minimal invasive surgery, video-assisted surgery)
• Χωρίς νυστέρι (Radiofrequency ablation/Laser/
Ultrasicion/Ligasure)
• Χωρίς ράµµατα –Πλαστική τεχνική αποκατάστασης (δεν
υπάρχουν ράµµατα για αφαίρεση)
• Χωρίς σωληνάκια –Ο ασθενής βγαίνει από το χειρουργείο
µε ένα µικροσκοπικό γαζάκι και µόνο
• Χωρίς πόνο –Δεν συνταγογραφούνται καν παυσίπονα
κατά το εξιτήριο
• Χωρίς απώλεια αίµατος –Δε χρειάζεται µετάγγιση. Δε ζητείται αιµοδότης
• Άµεση κινητοποίηση –Οι ασθενείς µπορούν να µεταβούν
στην καφετέρια της Κλινικής από το ίδιο απόγευµα
• Γρήγορη σίτιση –Ελεύθερη δίαιτα από το απόγευµα της
ίδιας ηµέρας
• Άµεση οµιλία – Διασφάλιση ακεραιότητας φωνητικών χορδών µε χρήση στο χειρουργείο µηχανήµατος νευροδιεγέρτη (neuromonitoring) και δεύτερη επιβεβαίωση µε videolaryngoscopy κατά την αφύπνιση
• Διασφάλιση ακεραιότητας παραθυρεοειδών αδένων
• Ταχεία ανάρρωση
• Ταχεία πλήρης επάνοδος στις καθηµερινές δραστηριότητες και την εργασία σε πολύ σύντοµο χρόνο (πολλοί ασθενείς εργάζονται την εποµένη ηµέρα του εξιτηρίου τους)
• Ελαχιστοποίηση των µετεγχειρητικών επιπλοκών που συνοδεύουν ενίοτε τις παραδοσιακές χειρουργικές επεµβάσεις
• Έµπειρη µόνιµη Αναισθησιολογική Ιατρική οµάδα µε ειδικό επιστηµονικό ενδιαφέρον στις επεµβάσεις ενδοκρινών
αδένων
• Επιλεγµένη Κλινική που παρέχει ολοκληρωµένη φροντίδα για τον ασθενή, διαθέτοντας κορυφαίο επιστηµονικό δυναµικό, υπερσύγχρονη υποδοµή και χειρουργικό εξοπλισµό
τελευταίας τεχνολογίας.
• Προσωπική φροντίδα, σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και
φιλικό
• Άριστο κοσµητικό αποτέλεσµα
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