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Feokromocytom och para-
gangliom bör i första hand dia-
gnostiseras genom mätning av
metoxikatekolaminer i natturin
och av kromogranin A i EDTA-
plasma, till skillnad från vad som
förordades i en artikel i Läkar-
tidningen 21/98.

Peter Friberg redogör i Läkartid-
ningen 21/98 [1] för en undersökning av
3-metylerade katekolaminer i plasma
(med amerikansk nomenklatur be-
nämnda metanefriner), vilka hävdas ge
överlägsen diagnostisk information vid
misstanke om feokromocytom jämfört
med andra laboratorieundersökningar.
Den diagnostiska sensitiviteten var 100
procent (dvs endera eller båda metoxi-
katekolaminerna förelåg i förhöjd kon-
centration), men den diagnostiska spe-
cificiteten var så låg som 85 procent (52
tumörfall, 191 referensindivider varav
51 med hypertoni) [2]. Han konkluderar
att prov bör tas för sådana mätningar när
misstanke föreligger om en tumör av
detta slag. Vi ifrågasätter dessa slutsat-
ser.

Katekolaminernas
metabolism
Katekolaminerna adrenalin och nor-

adrenalin metaboliseras via två princi-
piellt skilda vägar. Dessa är å ena sidan
metylering av 3-hydroxigruppen, vilket
leder till uppkomst av 3-metylkatekol-
aminer (metoxikatekolaminer), å andra
sidan oxidativ deaminering följd av oxi-
dation till motsvarande karboxylsyra
eller reduktion till glykolen. Den klas-
siska metabola slutprodukten är 4-hyd-
roxi-3-metoximandelsyra (HMM) som
vid fysiologiskt pH-värde föreligger
som 4-hydroxi-3-metoximandelat. I
äldre litteratur kallas den – felaktigt –
för vanillinmandelsyra (VMA). Emel-
lertid utgör även de metylerade katekol-
aminerna en stor del av utsöndringspro-
dukterna, och de föreligger till dels som
konjugat (bl a sulfater), vilka bildas in
vivo. I blodbanan cirkulerar såväl de
metabolt aktiva katekolaminerna som
deras 3-metylderivat, och en del av dem
är konjugerade. Både okonjugerade och
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granin A.’’
Författare

GÖRAN LINDSTEDT
överläkare, professor, institutionen
för laboratoriemedicin, avdelningen
för klinisk kemi och transfusions-
medicin, Göteborgs universitet,
Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set/Sahlgrenska, Göteborg

BERTIL KÅGEDAL
överläkare, universitetslektor, avdel-
ningen för klinisk kemi, institutio-
nen för biomedicin och kirurgi, Häl-
souniversitetet, Linköping

HÅKAN AHLMAN
överläkare, professor, avdelningen
för kirurgi, Göteborgs universitet,
Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set/Sahlgrenska, Göteborg

BENGT E KARLBERG
överläkare, professor, avdelningen
för medicin, institutionen för medi-
cin och vård, Hälsouniversitetet,
Linköping.



konjugerade katekolaminer och deras
3-metylderivat föreligger till dels bund-
na med låg affinitet till plasmaproteiner.

Diagnostiskt fördelaktigt mäta
metoxikatekolaminer i nattur in
Peaston och medarbetare [3] redovi-

sade 1996 resultat från mätning av urin-
utsöndringen nattetid av 3-metylderiva-
ten av såväl konjugerade som okonju-
gerade katekolaminer, bestämda med
högtrycksvätskekromatografi (HPLC).
Mätning av 3-metylnoradrenalin hade
en diagnostisk sensitivitet av 100 pro-
cent och en diagnostisk specificitet av
99 procent för diagnosen feokromocy-
tom (16 tumörfall, 190 referensindivi-
der varav 166 med hypertoni). Mätning
av dygnsutsöndringen, däremot, hade
sämre diagnostiska egenskaper, vilket
kan förväntas mot bakgrunden av den
ökade katekolamininsöndringen hos
uppegående individer utsatta för varda-
gens påfrestningar. Även om skillnaden
i rapporterad diagnostisk specificitet
mellan denna studie och den i referens
2 till dels kan förklaras av olikheter i re-
ferenspopulationerna, finns inga håll-
punkter för att mätningen av nattut-
söndringen av metoxikatekolaminer
skulle ha sämre diagnostiska egenska-
per än de som redovisas i referens 2 och
citeras av Peter Friberg.

Specifik mätning av metoxikatekol-
aminer i urin med HPLC-teknik görs se-
dan flera år vid de kliniskt kemiska
sjukhuslaboratorierna i Göteborg och
Jönköping.

Fördelar med mätning av metoxika-
tekolaminer i urin framför mätning i
plasma är: 

• Mätning av metoxikatekolaminer i
urin har minst lika god diagnostisk sen-
sitivitet vid påvisning av feokromocy-
tom som plasmamätning, och den dia-
gnostiska specificiteten är sannolikt
högre för urin än för plasma. 

• Mätningarna finns allmänt tillgäng-
liga i landet; de av Friberg rekommende-
rade plasmamätningarna görs i USA.

• Provtagning för urinmätning kan
ske utan speciella förberedelser, exem-
pelvis i hemmet, förutsatt att försiktig-
het iakttas med uppsamlingskärlens in-
nehåll av saltsyra. Samling av natturin
föredras framför dygnsurin. Detta skall
jämföras med att provtagning för plas-
mamätning måste ske under stressfria
förhållanden sedan patienten vilat lig-
gande i minst 20 minuter (längre tid är
en fördel). Rören måste vara kylda i is
och innehålla ett reduktionsmedel, och
de bör centrifugeras inom 30 minuter.
Detta ställer ytterligare krav på prov-
transport och provförvaring.

• Urinutsöndringen återspeglar pro-
duktionen av katekolaminerna och på-
verkas inte av nedsatt glomerulär filtra-
tion under jämviktstillstånd, medan

plasmahalten påverkas av nedsatt glo-
merulär filtration och blir förhöjd vid
nedsatt njurfunktion.

• I många fall av feokromocytom är
katekolamininsöndringen från tumören
episodisk. Patienten kan lätt instrueras
att samla urin för mätning av metoxika-
tekolaminer i samband med attacker
och under de närmaste timmarna däref-
ter. Upprepade provtagningar för natt-
urin är också enkla att genomföra.
Blodprovstagning är inte lika enkel i
samband med attack, och man riskerar
att missa en insöndringstopp om dia-
gnostiken baseras på blodprov.

Oavsett vilket provmaterial som ana-
lyseras kan förhöjda mätvärden förvän-
tas vid andra sjukdomstillstånd förena-

de med ökad katekolamininsöndring,
vilka således betraktas som falskt posi-
tiva resultat om patienten utreds för feo-
kromocytom eller därmed besläktad
neuroendokrin tumör [4-6]. 

Peptider från
neuroendokrina celler
Neuroendokrina celler, liksom tu-

mörer utgående från sådana celler, bil-
dar såväl aminer som peptider. En vik-
tig insöndringsprodukt av peptidnatur
från feokromocytom är kromogranin A
[7, 8]. Prov bör tas i EDTA-plasma med
tanke på molekylens känslighet för pro-
teolytisk nedbrytning. Mätningar görs
sedan flera år vid de kliniskt kemiska
sjukhuslaboratorierna i Göteborg och
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Sannolikt paragangliom nära den förstorade vänstra binjuren hos 30-årig kvinna
med attacker av paroxysmal blodtrycksstegring. Illustration: E Fry, Mayo Clinic Art
Studio, 1927 [3].

Feokromocytom anses ha beskrivits först av Fränkel 1866 [1], som redogjorde
för en 18-årig kvinnlig patient som ett år tidigare börjat få kortvariga attacker av
hjärtklappning, illamående, huvudvärk, ångest och svindel. Tillståndet förvärrades,
och patienten avled efter en månads sjukhusvistelse. Vid obduktionen konstaterades
bland annat en knytnävsstor tumör i vänster binjure, en mindre tumör i den högra bi-
njuren och struma. Ett sannolikt samband mellan feokromocytom och paroxysmal
blodtrycksstegring beskrevs av Labbé och medarbetare 1922 [2], men först 1927 [3]
beskrev Mayo att avlägsnande av en tumör, sannolikt ett paragangliom, nära den för-
storade vänstra binjuren hos en 30-årig kvinna med 1 1/2 års anamnes på paroxys-
mala attacker resulterade i normalisering av den kliniska bilden. Ovan ses tumörens
relation till pankreas, och till vänster njure och binjure i detta fall.
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Uppsala. Tolkningssvårigheter vid för-
höjda mätvärden kan orsakas av att den-
na peptid liksom andra lågmolekylära
äggviteämnen elimineras genom glo-
merulär filtration, varför det kan vara
fördelaktigt att samtidigt mäta en peptid
som inte bildas i neuroendokrina celler
[7].

Även neuropeptid Y kan insöndras
från neuroendokrina celler; för feokro-
mocytom är den diagnostiska sensiti-
viteten lägre [8, 9]. Neuronspecifikt
enolas har låg diagnostisk sensitivitet
för benigna feokromocytom, något
högre för maligna sådana [9]. 

Ytterligare tolkningssvårigheter
vid peptidanalyser är för kromogranin
A de höga värden som kan ses vid atro-
fisk gastrit med gastrinstimulering av
ventrikelslemhinnan och för neuron-
specifikt enolas risken för falskt posi-
tiva resultat om serumprovet innehål-
ler sönderfallna röda blodkroppar (he-
molys).

Sammansättning av patient-
och referenspopulationerna
När man jämför diagnostisk sensiti-

vitet och specificitet hos olika bioke-
miska metoder och visualiseringstekni-
ker (avbildnings- eller imaging-tekni-
ker) är det viktigt att relatera erhållna
data till kliniska fynd. Kännedom om
patientmaterialens sammansättning är
därför oerhört betydelsefull för en rätt
tolkning av resultaten. Vid studier av
patienter med stora eller starkt symtom-
givande tumörer erhålls som regel kraf-
tiga förändringar av metaboliterna oav-
sett om de mäts i plasma eller i urin. I
studier av feokromocytom/paragan-
gliom med oktreotid- eller MIBG-skin-
tigrafi anges hög frekvens korrekta re-
sultat [10, 11], men för små tumörer
som upptäcks vid släktundersökning av
hereditär tumörsjukdom (multipel en-
dokrin neoplasi typ II och Mb Reckling-
hausen) saknas motsvarande data. Av
stort intresse vore därför prospektiva
studier av feokromocytom/paragan-
gliom där man före operationen mäter
katekolaminer, metoxikatekolaminer
och HMM i dygnsurin och natturin jäm-
sides med metoxikatekolaminer och
peptider som kromogranin A i plasma,
och även utför skintigrafi med de nämn-
da teknikerna. Vid vissa centra i landet
följs patienter med risk att utveckla he-
reditära feokromocytom longitudinellt.
I sådana fall är det speciellt relevant att
jämföra mätmetoderna med hög dia-
gnostisk sensitivitet och specificitet. Vi
skulle här välkomna ett samarbete med
Peter Friberg.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis bör utredning-

en av feokromocytom och relaterade tu-
mörformer ske med dels biokemiska

undersökningar, dels skintigrafiska un-
dersökningar. Basen för de biokemiska
undersökningarna är mätning av met-
oxikatekolaminer i urin, helst natturin,
eventuellt tillsammans med mätning av
lämplig peptidmarkör i plasma, till ex-
empel kromogranin A. Provtagningen
sker med hänsyn tagen till patientens
symtom. Vid prospektiva studier, som
släktutredningar, finns anledning att an-
vända ett mer omfattande program, gär-
na på ett sätt som tillåter jämförelser
mellan resultaten från skilda kliniska
centra.
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