
2482 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  21  •  1998

Feokromocytom (FK) är en
viktig diagnos att utesluta. Livs-
hotande kardiovaskulära kriser
kan därmed förhindras. Med
enkel venös blodprovstagning
och analys av plasmanivåer av
normetanefrin och metanefrin,
vilka är nedbytningsprodukter
till noradrenalin respektive
adrenalin, kan man ställa en
säkrare diagnos än med befint-
liga metoder.

Feokromocytom är en tumör av 
kromaffina celler som vanligen utgår
från binjuremärgen, men den kan också
vara lokaliserad till varhelst det finns
kromaffina celler; de flesta FK sitter
emellertid subfreniskt.

Tumören kan också vara associerad
med andra syndrom, såsom neurofibro-
matos, von Hippel-Lindaus sjukdom
och som en komponent i multipel endo-
krin neoplasi (MEN) av typ IIa och IIb.
Hos ca15 procent av patienterna är tum-
ören malign, dvs den metastaserar
[1].

Feokromocytom är en ovanlig tu-
mörform, och dess prevalens uppskat-
tas till ca 0,3 procent [2]. Klinisk miss-
tanke uppstår vanligen vid utredning av
besvärlig hypertoni, vilket ca 75 pro-
cent av patienterna har [1]. Vanliga
symtom är attackvis huvudvärk, svett-
ningar, hjärtklappning, panikattacker
och blekhet.

Dessa symtom kan spegla en bild av
höga nivåer av cirkulerande katekol-
aminer (noradrenalin och adrenalin),
frisatta av tumören.

Feokromocytom kan få livshotande
konsekvenser, och det är viktigt att ti-
digt diagnostisera, lokalisera och av-
lägsna den.

Excessiv frisättning av katekolami-

ner är en förutsättning för möjligheten
att diagnostisera FK.

Risk för falska resultat
med traditionella test
Traditionella test grundar sig på mät-

ning av 24-timmars urinutsöndring re-
spektive blodprov för bestämning av
katekolaminer (noradrenalin och adre-
nalin) eller produkter av deras ämnes-
omsättning [3-7]. Emellertid kan pati-
enter med FK ha koncentrationer av ka-
tekolaminer i plasma som faller inom
det område som också gäller för patien-
ter med primär hypertoni [6, 8], dvs ge
falskt negativa resultat. Även andra till-
stånd, såsom stress och hjärt-/njursvikt,
kan ge kraftigt förhöjda stresshormoner
i blod [9, 10], dvs falskt positiva resul-
tat. Ytterligare test har använts vid dia-
gnostik av FK, såsom glukagonstimule-
ring och klonidintest. Dessa undersök-
ningar kan öka den diagnostiska säker-
heten [11, 12]. De kan emellertid gene-
rera både falskt negativa och falskt po-
sitiva resultat [11-13]; dessutom krävs
en stor arbetsinsats. 

Sökandet efter ett enkelt, men myc-
ket känsligt och specifikt, blodprovstest
för att påvisa FK fortsätter. Normetane-
frin och metanefrin är nedbrytningspro-
dukter till noradrenalin respektive adre-
nalin. Denna artikel fokuserar på använ-
dandet av fritt (okonjugerat) normeta-
nefrin och metanefrin i plasma och hu-
ruvida de ger någon ytterligare fördel
vid diagnostik av FK utöver de rutinme-
toder som används idag. Resultaten
som presenteras här är framtagna i sam-
arbete mellan forskargrupper i Neder-
länderna, USA och Sverige och redovi-
sas som en sammanfattning av en tidi-
gare publicerad artikel [14].

Katekolaminer och meta-
nefriner i plasma analyseras
52 patienter inkluderades i den aktu-

ella studien där diagnosen FK verifie-
rats vid histologisk undersökning. 67
friska individer med normalt blodtryck
och 51 patienter med primär hypertoni
var referensgrupper. Blodprov togs
också från 23 patienter med sekundär
hypertoni (tolv patienter med njurartär-
stenos, två med njursjukdom, en med
Cushings sjukdom, en med primär hy-

peraldosteronism och sju med cyklos-
porininducerad hypertoni) och från 50
patienter med hjärtsvikt/angina pecto-
ris. Med undantag för några patienter
som behandlades med alfablockerare
tog inga övriga FK-patienter någon me-
dicin två veckor före blodprovstagning-
en. Patienterna hade ombetts att avstå
från rökning sedan midnatt kvällen före
provtagningen. 20 minuters vila liggan-
de föregick blodprovstagning. 

Alla analyser av plasmakatekolami-
ner och metanefriner (både fria och
konjugerade metanefriner) utfördes
med vätskekromatografi och elektroke-
misk detektering [15]. Detektionsgrän-
serna var 0,013 nmol/l för normetane-
frin och 0,019 nmol/l för metanefrin.
Vid plasmakoncentrationen 0,31 nmol/l
av normetanefrin och 0,21 nmol/l av
metanefrin var variationskoefficienter-
na, »interassay». för normetanefrin
12,2 procent och för metanefrin 11,2
procent.

Bestämning av både metanefriner
och katekolaminer utfördes en gång per
patient. Närvaron av paracetamol i plas-
ma kan interferera med koncentrations-
bestämning av plasmanormetanefrin.
Smärtstillande preparat innehållande
paracetamol bör därför inte användas
dygnen före blodprovstagning. 24 tim-
mars urinsamling utfördes hos 46 av 52
patienter med FK för bestämning av
metanefrinutsöndring. 

Dataanalys
av gruppernas resultat
Plasmakoncentrationerna av kate-

kolaminer och metanefriner blev nor-
malfördelade efter logaritmisk transfor-
mering. Övre normalgränser definiera-
des som 97,5-percentilen av kombine-
rade resultat både från den friska, nor-
motensiva gruppen och från gruppen
med primär hypertoni (sammanlagt 118
individer). De övre normalvärdesgrän-
serna är för noradrenalin 3,00 nmol/l,
för adrenalin 0,54 nmol/l, för normetan-
efrin 0,66 nmol/l och för metanefrin
0,30 nmol/l.

Ett falskt negativt resultat avseende
metanefriner hos en patient med FK er-
hölls genom att plasmakoncentrationen
för både normetanefrin och metanefrin
var under den övre referensgränsen. Ett
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katekolamintest visade falskt negativt
resultat på likartat sätt. Ett falskt posi-
tivt resultat avseende metanefriner hos
en patient utan FK erhölls genom att
plasmakoncentration av antingen nor-
metanefrin eller metanefrin var lika
med eller högre än den övre referens-
gränsen. Ett falskt positivt resultat avse-
ende katekolaminer visades på likartat
sätt. Positivt och negativt prediktivt vär-
de beräknades. 

Förhöjda normetanefrin-
och metanefrinkoncentrationer
Feokromocytom var associerat med

en tydlig ökning av metanefriner (Figur
1). Denna var större och mer enhetlig än
serumnivåer av katekolaminer. Ingen
patient med FK hade normal koncentra-

tion av både normetanefrin och metane-
frin.

Den större procentuella andelen pa-
tienter med FK med förhöjd normeta-
nefrinkoncentration, i jämförelse med

förhöjd noradrenalinkoncentration (97
procent versus 68 procent för binjuretu-
mörer), visar att normetanefrin är en
känsligare diagnostisk indikator än
plasmanoradrenalin (Figur 2). Den
enda patient som uppvisade en normal
normetanefrinkoncentration i plasma
(dvs under övre referensvärdet) (Figur
2) hade emellertid ett förhöjt metane-
frinvärde. I detta material innebär såle-
des en normal plasmakoncentration av
både metanefrin och normetanefrin att
FK kan uteslutas, vilket inte är fallet
med plasmakatekolaminer. Känslighe-
ten av dessa båda test tillsammans var
därmed 100 procent (52/52 patienter,
konfidensintervall 94–100 procent) och
negativt prediktivt värde för normal
plasmakoncentration av metanefrin var
också 100 procent (162/162 patienter).
Katekolaminkoncentration i plasma av-
slöjade åtta falskt negativa, resulterande
i en känslighet av 85 procent (44/52 pa-
tienter, konfidensintervall 72–93 pro-
cent). Negativt prediktivt värde för nor-
mal plasmakoncentration av katekol-
aminer var 95 procent (156/164 patien-
ter). Det var ingen skillnad i specificitet
mellan dessa två test, eftersom en statis-
tiskt säkerställd skillnad saknades mel-
lan antalet falskt positiva vid jämförel-
se av plasmametanefriner (15 procent)
och katekolaminer i plasma (18 pro-
cent). Analys av metanefriner i urin re-
sulterade i fem falskt negativa resultat,
en känslighet av 89 procent (41/46 pati-
enter, konfidensintervall 76–96 pro-
cent). 

Plasmanivåer av adrenalin och dess
nedbrytningsprodukt, metanefrin, är of-
tast inte lika entydigt förhöjda som för
noradrenalin och normetanefrin (Figur
2). Ändock har långt fler patienter för-
höjda metanefrinnivåer än förhöjda
adrenalinnivåer. Detta mönster speglar
att flertalet FK är övervägande noradre-
nergt aktiva, särskilt avseende FK utan-
för binjuren (extra-adrenala). Ett intres-
sant fynd är att om förhållandet mellan
metanefrin- och normetanefrinnivåer i
plasma är mindre än 0,2 indikerar detta
en extra-adrenal lokalisering av FK (Fi-
gur 3). 

Falskt negativa resultat
ett stort problem
Eftersom FK utsöndrar katekolami-

ner direkt till cirkulationen, borde dia-
gnos kunna ställas genom analys av
plasma- eller urinkatekolaminer och
deras metaboliter. Emellertid är före-
komsten av falskt negativa resultat, dvs
normala analysvärden hos patienter
med tumör, ett stort problem vid dia-
gnostisering av FK.

Tidigare rapporterad känslighet vid
bestämning av plasmakatekolaminer i
diagnostiskt syfte vid FK varierar mel-
lan 67 och 94 procent [14]. I föreliggan-
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Figur 1. Individuell presentation av fritt
plasmanormetanefrin (överst, nmol/l) och
fritt plasmametanefrin (underst, nmol/l)
De horisontella streckade linjerna i
respektive bild indikerar övre
normalgräns, medelvärde plus 2
standarddeviationer, av kombinerade
värden från normotensiva, friska
försökspersoner (NT, N=67) och
patienter med primär hypertoni (PH,
N=51). Plasmavärden avseende både
metanefriner och katekolaminer var
mycket lika i dessa grupper, SH=
sekundär hypertoni (N=23); HJÄRT=
patienter med hjärtsvikt eller angina
pectoris (M=50); FK= feokromocytom
(N=52). (Med tillstånd från Ann Intern
Med.)



de material hade åtta av 52 patienter
med FK normal plasmakoncentration
av katekolaminer, men alla hade förhöj-
da nivåer av metanefriner i plasma. Det-
ta visar att bestämning av metanefriner
i plasma har en större känslighet för dia-
gnos av tumören än vanliga plasmaka-
tekolaminer. Vid diagnostik av FK, som
om den förbises är livshotande, bör bio-
kemiska test som används för detekte-
ring av sjukdomen ha hög sensitivitet.
Det prediktiva värdet för ett negativt
testresultat bör då också utesluta ett
falskt negativt resultat i så stor utsträck-

ning som möjligt. Resultatet av denna
undersökning visar att metanefriner i
plasma bör övervägas vid diagnostik av
FK, eftersom »träffsäkerheten» är stör-
re än den som erhålls vid annan bioke-
misk analysmetod. 

Plasmabestämning känsligare
än urinbestämning
24 timmars urinsamling för analys

av katekolamin- och/eller metanefrin-
utsöndring torde idag vara förstahands-
metodik vid misstanke om FK. I detta
material hade några patienter med FK
undgått diagnos om bara urinutsönd-
ring av noradrenalin/adrenalin och me-
tanefrin hade mätts, i enlighet med tidi-
gare resultat [5, 14]. Ett exempel häm-
tat ur här presenterat material som visar
på den överlägsna känsligheten i plas-
mabestämning av fritt normetane-
frin/metanefrin, i jämförelse med urin-
bestämning, är en asymtomatisk patient
med von Hippel–Lindaus sjukdom som
rutinkontrollerades för eventuell före-
komst av FK. Initial testning visade
ökad plasmanivå av fritt normetanefrin,
den enda indikationen på ett befintligt
FK; alla övriga neurokemiska analyser
(plasma/urin metanefrin/katekolamin,
klonidintest, glukagonstimulering) var
negativa. Ett år senare opererades pati-
enten, och ett benignt FK i binjuremär-
gen kunde avlägsnas. Patienten hade då
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Figur 2. Relation mellan
plasmakoncentrationer av normetanefrin
och noradrenalin (överst) och mellan
plasmakoncentrationer av metanefrin och
adrenalin (underst) hos patienter med
feokromocytom (o) och hos patienter
med feokromocytom men med falskt
positivt normetanefrin- eller
noradrenalinresultat (•). De streckade
linjerna representerar de övre
normalgränserna för normetanefrin-
respektive metanefrinkoncentrationer
(horisontella) och för noradrenalin-
respektive adrenalinnivåer (vertikala).
Den skuggade ytan, begränsad av dessa
linjer, indikerar normalområdet för
metanefriner och katekolaminer. (Med
tillstånd från Ann Intern Med.)
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Figur 3. Individuella, logaritmerade
värden avseende förhållandet mellan
plasmametanefrin och normetanefrin hos
patienter med säkerställt feokromocytom
lokaliserad till (adrenal) och utanför
(extra-adrenal) binjure. Den horisontella
linjen ligger på värdet 0,2. Notera att alla
patienter med feokromocytom lokaliserad
utanför binjuren ligger lägre än 0,2.
Denna information kan ge viktig klinisk
vägledning i sökandet efter tumör. 



fått symtom och flertalet test hade blivit
positiva, också katekolaminer i plasma
och urin. 

Det är ibland svårt att erhålla ade-
kvata dygnsmängder urin, särskilt hos
icke-inneliggande patienter. I sådana
fall kan ett plasmaprov vara enklare.
Emellertid har hög känslighet för FK-
diagnos uppnåtts om urinsamling för
analys av metanefrin relaterats till ut-
söndring av kreatinin [16]. 

Ytter ligare diagnostiska
åtgärder krävs
I detta material utesluter normala

plasmanivåer av metanefriner FK.
Emellertid konfirmerar inte förhöjda
metanefriner nödvändigtvis närvaron
av tumör. Härvidlag är ett falskt positivt
testresultat relativt sett mindre betydel-
sefullt, eftersom ytterligare testning för
FK kan utföras. Förhöjda nivåer av me-
tanefriner i plasma påvisades hos några
patienter med sekundär hypertoni och
hjärtsvikt. Förhöjt (nor)metanefrinvär-
de i plasma bör föranleda ytterligare
diagnostiska åtgärder, som skintigrafi-
undersökningar, datortomografi, mag-
netresonanstomografi, men även kloni-
din-suppressionstest och glukagontest
kan här övervägas. Det är intressant att
notera att av alla hittills undersökta
»kontrollpatienter» (idag är >200 friska
individer och patienter med hjärtsjuk-
dom och primär/sekundär hypertoni un-
dersökta) har ingen haft högre plasma-
koncentration av metanefrin än 1,0
nmol/l. Således indikerar ett plasmavär-
de av metanefrin över denna nivå hög
sannolikhet för FK.

Större tumörassocierad ökning av
metanefriner i plasma än av katekol-
aminer förklarar den ökade sensitivite-
ten av metanefriner vid diagnostik av
FK. 90 procent av bildat metanefrin och
upp till 40 procent av bildat normetane-
frin som återfinns i plasma härrör från
katekolaminmetabolism i binjurarna
[17, 18]. Detta indikerar att metanefri-
ner produceras i själva tumörvävnaden.
Detta stöds också av observationer där
man funnit hög vävnadskoncentration
av metanefriner i tumören [19, 20] och
även höga plasmanivåer av normetane-
friner i tumördränerande ven [21].

Missad FK-diagnos
livshotande
Normal plasmakoncentration av me-

tanefriner (normetanefrin och metane-
frin) utesluter diagnosen feokromocy-
tom (åtminstone i ett material av 52 pa-
tienter). Andra idag använda test (tex
plasma- och urinkatekolaminer) kan re-
sultera i falskt negativa svar hos patien-
ter med tumör, dvs dessa undersökning-
ar har en lägre känslighet för att säkert
utesluta FK. Att säkert utesluta FK krä-
ver ofta upprepade undersökningar av

olika slag, ofta till avsevärda kostnader.
Framför allt kan en missad FK-diagnos
få katastrofala följder för patienten. I
klinisk praxis när man möter patienter
med stark misstanke om FK, som har 
t ex hypertoni, huvudvärk och hjärt-
klappning, kan normala plasmanivåer
av metanefriner utesluta ett FK, vilket
andra undersökningar alltså inte säkert
gör. Bestämning av metanefriner i plas-
ma lämpar sig också för patienter som
kontrolleras efter FK-kirurgi samt för
de individer där, på familjär bas, multi-
pel endokrin neoplasi kan misstänkas.
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Summary

Plasma metanephrine measurements
facilitate diagnosis of
phaeochromocytoma.

Peter Friberg

Läkartidningen 1998; 95: 2482-5

A study where plasma metanephrine and
normetanephrine concentrations in 51 patients
with hypertension and 62 healthy normotensi-
ves were compared with those in 52 patients
with histologically confirmed phaeochromocy-
toma showed measurement of the two variables
to constitute a test that reliably excludes the pre-
sence of phaeochromocytoma in cases where
both values are normal. Other currently avai-
lable tests (e.g., plasma catecholamine assay)
can yield false-negative results in some patients
with the tumour, and thus do not reliably exclu-
de its presence in unaffected patients. Accor-
dingly, as a missed diagnosis can have di-
sastrous consequences for the patient, hitherto
the exclusion of phaeochromocytoma has typi-
cally entailed multiple and repeated tests which
are time-consuming and costly. The advantage
of the plasma metanephrine–normetanephrine
test is that, as it does not yield false-negative re-
sults, a negative test result reliably excludes the
presence of phaeochromocytoma in suspected
cases, and no further tests are necessary.
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