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Εισαγωγή
στην Ενδοκρινολογία
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∆ηµιουργία & λειτουργία προγράµµατος
κοµπιούτερ που χρησιµοποιούµε από 7ετιας
στην ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚH ΚΛΙΝΙΚH
(ΕΣΥ) ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕIΟΥ ΝΟΣ/ΜΕIΟΥ
ΘΕΣ/ΝIΚΗΣ
• και που µπορεί να εφαρµοσθεί στις άλλες
κλινικές (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ κλπ)

Ηλεκτρονικός φάκελος
ενδοκρινολογικού ασθενή
A. Αβραµίδης
Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολογική Κλινική
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

•µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση:
• πόρων οικονοµικών και
• ανθρώπινου δυναµικού
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Αποτέλεσµα της εισαγωγής του
είναι:
• η κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας κάθε ιατρού της
κλινικής (εξετάζονται στα ιατρεία 100-120 ασθενείς την ηµέρα)

• η ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ είναι η µεγαλύτερη κλινική
στην Ελλάδα που λειτουργεί αποκλειστικά
µε κοµπιούτερς.

• η ποιοτική αναβάθµιση του αρχείου ασθενούς,
• η διευκόλυνση του ασθενή σχετικά µε τα εργαστηριακά του
• η διευκόλυνση του ασθενή σχετικά το κλείσιµο του εποµένου
ραντεβού του
• η ολοκληρωµένη ύπαρξη του φακέλου του ασθενούς µέσα από
το οποίο µορφώνεται και ο ίδιος ο ιατρός του
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Σηµειώσεις
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Σχεδιασµός προγράµµατος

Σχεδιασµός προγράµµατος

• Το λογισµικό αυτό σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες ενός ενδοκρινολογικού τµήµατος, στην ουσία
µπορεί να εξυπηρετήσει µε πολύ µικρή τροποποίηση
σχεδόν οποιοδήποτε άλλο τµήµα του νοσοκοµείου.

• ο προγραµµατιστής υποχρεώθηκε να
ακολουθήσει τη λογική των ιατρών, που
άλλωστε αποτελούν και τους τελικούς χρήστες
του προϊόντος

• Η ειδοποιός διαφορά του λογισµικού σε σχέση µε τα
δεκάδες άλλα που κυκλοφορούν στο εµπόριο έγκειται :
– στην αποκλειστική και αδιάκοπη χρήση του επί 7 χρόνια
– δηµιουργήθηκε από µαχόµενους γιατρούς στον Ελληνικό χώρο
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Το λογισµικό αποτελείται από
εξής κύρια τµήµατα (modules):

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

–
–
–
–

ιατρικός φάκελος
επικοινωνία µε άλλες κλινικές
εκτύπωση κάρτας ασθενούς µε κωδικό και barcode
διαχείριση των ασθενών του εξωτερικού ιατρείου της µέρας και
παρακολούθηση της εξέλιξης του ιατρείου (αυτόµατη
καταγραφή του ασθενους από την νοσοκόµο αδελφή µε bar
code reader )
– διαχείριση των εσωτερικών ασθενων της κλινικής
– κλείσιµο του ραντεβού του ασθενους
– εκκρεµότητες (που πρέπει να λύσει ο ιατρός για κάθε ασθενή πχ.
παρακολούθηση εργαστηριακών, ειδοποίηση για εισαγωγή κλπ)
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ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
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ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

• Το πρόγραµµα υποστηρίζει την αποθήκευση
απεριόριστου αριθµού απεικονιστικών
εξετάσεων ανά ασθενή. Οι εξετάσεις αυτές
µπορεί να αφορούν οποιαδήποτε τεχνολογία
(υπερηχογράφηµα, σπινθηρογράφηµα, αξονική
τοµογραφία, µαγνητική τοµογραφία).
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ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σηµειώσεις
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ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Το λογισµικό εφαρµόζεται σε αποκλειστική βάση από το
1996 µε αποτέλεσµα µέχρι σήµερα να έχουν
καταχωρηθεί στο σύστηµα:
•
•
•
•

22.000 ασθενείς
16.000 επισκέψεις µόνο το 2001
εκατοντάδες χιλιάδες εργαστηριακά
4800 απεικονιστικές εξετάσεις (α/ες, αξονικές
τοµογραφίες, µαγνητικές τοµογραφίες,
υπερηχογραφήµατα, φωτογραφίες του ασθενούς)
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ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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Ενδοκρινολογία

Ορµόνες, υποδοχείς και άξονες

• ενδοκρινικά συστήµατα

∆.Γ. Γουλής
Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολογική Κλινική
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

• υποδοχείς ορµονών

– ενδοκρινής αδένας
– ορµόνη
– είδη
– αλληλεπίδραση µε ορµόνες

• ενδοκρινικοί άξονες
– αρνητική παλίνδροµη ρύθµιση
– θετική παλίνδροµη ρύθµιση
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Ενδοκρινής αδένας

Ενδοκρινής αδένας

 ενδοκρινής

 λειτουργίες

 «ένδον»

 ενδοκρινική

 «κρίνω»

 παρακρινική
 αυτοκρινική

 ορµόνη
 «ορµείν»
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Ορµόνη

Ενδοκρινικό σύστηµα

 κατηγορίες
 πολυπεπτίδιο
 στεροειδές
 άλλη

κατηγορία

5
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Υποδοχέας

Μεµβρανικός υποδοχέας

 είδη
 µεµβρανικός
 πυρηνικός
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Πυρηνικός υποδοχέας

Θυρεοειδικός άξονας
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Ορµόνες

10

Ορµονικοί υποδοχείς
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Ραδιοφάρµακα Θυρεοειδούς
για απεικόνιση ( & uptake)

Σπινθηρογραφική απεικόνιση
στην Ενδοκρινολογία
Ν. Καρατζάς
Πυρηνικός Ιατρός
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

Αντιθυρεοειδικά φάρµακα
Υπερχλωρικό (perchlorate ), προπυλθειουρακίλη, µεθιµιδαζόλη
Παρασκευές ανοργάνου ιωδίου
∆ιάλυµα Lugol, SSKI, βιταµίνες και συµπληρώµατα ιχνοστοιχείων
Ιωδιούχα αντιβηχικά, Ορµόνες θυρεοειδούς
Υδατοδιαλυτά ακτινοσκιαστικά (π.χ αξονική τοµογραφία)
Λιποδιαλυτά ακτινοσκιαστικά ( βρογχογραφία, κλπ)
Levothyroxine (Synthroid)
Τριιωδοθυρονίνη (Cytomel)

Παρασκευές ιωδίου για τοπική χρήση
Βάµµα ιωδίου (Iodine Tincture)
Vioform, Betadine, lodex

ΣΥΝΗΘΗ
Για ρουτίνα-φθηνό
Τc-99m
Πιο ειδικό - ακριβό
Ι-123
ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(µεταστάσεις)
• Ι-131, Ι-123,
• F-18-FDG
• Τc-99m MDP

•
•
•
•
•
•
•
•

ΧΡΗΣΙΜΑ για Scan
TL-201 chloride
Tc-99m Sestamibi
Tc-99m -V-DMSA
I-123/131-MIBG
Ιn-111-Octrotide
Ga-67 citrate
F-18-FDG
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Φυσιολογικές Τιµές Uptake
Ιωδίου, Τεχνητίου

∆ιακοπή Φαρµάκων για αξιόπιστο µέτρηση
RAIU και για σπινθηρογράφηση Θυρεοειδούς
Είδος παρασκευάσµατος

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Με Ι-131 ( 7-10 µCi)
Mε I-123 200-400 µCi
Φυσιολογικές Τιµές
Σε 4 ώρες
– 5%-15%
• Σε 24 ώρες
– 10%-40%.

∆ιακοπή
1 εβδοµάδα
(όχι για Tc-99m)
7-30 ηµέρες

7-30 ηµέρες
3-8 εβδοµάδες
έτη
4-6 εβδοµάδες
1-2 εβδοµάδες

2-3 εβδοµάδες
1-9 µήνες

• Με Tc-99m 3-5 mCi
• Φυσιολογικές τιµές στα 20
min
– 0.24 -3.34 %.
– Λανθάνων
Υποθυρεοειδισµός
• 0.24-0.46 %
– Λανθάνων
Υπερθυρεοειδισµός
• 1.76-3.34 %

•Uptake Ιωδίου 24 ωρών (%) = 17.72 * ln (uptake Τc-99m) + 30.40
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Ενδείξεις Σπινθηρογραφήµατος
Θυρεοειδούς

Μελέτη σε 5000 ασθενείς
Head Neck Surg 3:297-322,1981

• Λειτουργική εκτίµηση όζων θυρεοειδούς (ψυχρός,
χλιαρός, θερµός, τοξικός)
• Μορφολογική και λειτουργική εκτίµηση
Βρογχοκήλης
• ∆ιαφορική διάγνωση Θυρεοειδίτιδος και
Θυρεοτοξίκωσης
• Εκτίµηση αγενεσίας ή εκτοπίας θυρεοειδούς
• Εκτίµηση υποστερνικής µάζας (θυρεοειδής ;)
• Καρκίνος Θυρεοειδούς – ∆ιαφορική ∆ιάγνωσηΠαρακολούθηση (∆ιάφορα Ραδιοφάρµακα)

Τύπος όζου
(στο
σπινθηρογράφηµα)

5
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Προεγχειρητικό
σπινθηρογράφηµα
Θυρεοειδή

Καρκίνος
Θυρεοειδή σε
ιστολογικά
αποτελέσµατα
θυρεοειδεκτοµής

Θερµοί όζοι
Χλιαροί όζοι

5.5%
10.0%

4.0%
9.0%

Ψυχροί όζοι

84.0%

16%
6
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Υπερπαραθυρεοειδισµός –
Σπινθηρογραφική απεικόνιση

Απεικόνιση Υποδοχέων Σωµατοστατίνης
µε 111 In-DTPA - octreotide

• Για προεγχειρητική εκτίµηση και κυρίως σε υποτροπή νόσου µετά την
πρώτη επέµβαση
• Το σπινθηρογράφηµα είναι η µέθοδος πρώτης επιλογής ή σε συνδυασµό µε
υπερήχους ή MRI
• Σε Πρωτοπαθή Υπερπαραθυρεοειδισµό
– Παλαιά µέθοδος (ευαισθησία 45-72%)_
• Αφαιρετικό σπινθηρογράφηµα από σπινθηρογράφηµα θαλλίου (Tl-201)
και υπερτεχνητικού 99mΤc

– Νεότερες µέθοδοι (ευαισθησία 75%-100% )
• Σπινθηρογράφηµα δύο φάσεων (πρώϊµη/καθυστερηµένη µε Tc-99mSestamibi ή και µε Tetrofosmin)
• Αφαιρετικό µε Tc-99m-Sestamibi και µε Ι-123

• ∆ευτεροπαθής Υπερπαραθυρεοειδισµός
(Τc-99m-Sestamibi, I-123, Αφαίρεση εικόνων)
•
Μειωµένη ευαισθησία (~40-55%)

•

Παθολογική Κατάσταση

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υπόφυση µε υπερέκκριση GH
Υπόφυση µε υπερέκκριση TSH
Γαστρίνωµα
Ινσουλίνωµα
Γλουκαγόνωµα
APUDΟΜΑ " X " Παγκρέατος
Μυελοειδής Καρκίνος Θυρεοειδούς
Παραγαγγλοίωµα
Νευροβλάστωµα
Φαιοχρωµοκύτωµα
Καρκινοειδές
Μικροκυτταρικό Ca Πνεύµονα

Ευαισθησία Μεθόδου
70 %
100 %
93 %
61 %
100 %
89 %
71 %
100 %
89 %
86 %
95 %
100 %
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Ραδιοφάρµακα απεικόνισης
Επινεφριδίων σε Κλινική χρήση
•
•

•
•

•

•

Ενδείξεις για I-123/131-MIBG

Α) ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΛΟΙΟ
Πρόσληψη και αποθήκευση ραδιοεπισηµασµένων ουσιών ανάλογα της
χοληστερίνης µέσω των υποδοχέων LDL και της αποθήκευσης εστέρων
χοληστερίνης στο φλοιό των επινεφριδίων
– 131I-6-b-iodomethyl-norcholesterol,
– 75Se-selenomethyl-norcholesterol.
Β) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΥΕΛΟ
Κατεχολαµίνες τύπου I, προσυναπτικοί υποδοχείς, πρόσληψη και αποθήκευση σε
ενδοκυττάρια κοκκία στον µυελό των επινεφριδίων και σε εξωεπινεφριδιακά
παραγάγγλια
– 131I-, 123I- and 124Imeta- iodo-benzyl-guanidine (MIBG),
– 18F-metafluoro-benzyl-guanidine)
Γ) ΠΕΠΤΙ∆ΙΑ σε επιφανειακούς κυτταρικούς υποδοχείς
– Υποδοχείς σωµατοστατίνης (123I-tyr-octreotide, 111In-DTPA-octreotide, 111InDOTA-octreotide);
∆) 18F-2-fluoro-D-deoxyglucose (αυξηµένη γλυκόλυση όγκων, φλεγµονών)

• Κύριες Ενδείξεις MIBG
• Φαιοχρωµοκυτώµατα (Παραγαγγλοιώµατα) και
Νευροβλάστωµα.
•
• Αλλα APUD cell line tumors
– Καρκινοειδές,
– Μυελοειδές Ca θυρεοειδούς, κλπ.
• Μυελική υπερπλασία επινεφριδίου µπορεί επίσης να
απεικονισθεί.
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Φάρµακα & τροφές που αλληλεπιδρούν
στην πρόσληψη του MIBG uptake

Συµπεράσµατα

• Cocaine
• Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
• Phenylpropanolamine/Pseudephredine/PhenylephrineCatecholamine agonists:
– Sympathomimetics, Amphetamines, and Amphetaminelike compounds.
• Reserpine
• Αντιψυχωτικά: Phenothiazines (Thorazine) and thiothixines
• Calcium channel blockers
• Adrenergic blockers: Long acting beta-blockers: Labetalol and
possibly metoprolol.
– Απαιτείται διακοπή τουλάχιστον 3 εβδοµάδων. Η απουσία
απεικόνισης των σιελογόνων και παρωτίδας δείχνει την
έλλειψη διακοπής.
• Τροφές που περιέχουν vanillin και catecholamine όπως
chocolate και blue-veined cheeses

• Η προσφορά της Πυρηνικής
Ιατρικής στην Ενδοκρινολογία
παραµένει σηµαντική µε την in
vivo απεικόνιση, µε in vitro
µετρήσεις (RIA,IRMAκλπ) και
τέλος µε την Θεραπεία.
• Νέα Ραδιοφάρµακα (πεπτίδια) και
µελέτες µε F-18-FDG σε PET θα
βοηθήσουν
σηµαντικά
την
σταδιοποίηση και την παρακολού
θηση
ή
την
αλλαγή
της
θεραπευτικής στρατηγικής προς
όφελος των ασθενών.
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