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Peter Fribergs artikel »Plas-
mametanefriner underlättar
diagnostik av feokromocytom» i
Läkartidningen 21/98 kritisera-
des i nr 44/98. Där hävdades att
man i första hand bör mäta met-
oxikatekolaminer i natturin och
kromogranin i EDTA-plasma.
Peter Friberg svarar här.

Lindstedt och medarbetare ifrågasät-
ter huruvida plasmabestämningar av
metanefriner vid feokromocytom verk-
ligen är bättre än motsvarande bestäm-
ningar i urin [1]. Jag vill hävda att plas-
mabestämningar av fria metanefriner är
säkrare vid diagnostik av denna poten-
tiellt livshotande sjukdom. Detta påstå-
ende har god experimentell förankring.

En missad feokromocytomdiagnos
kan få mycket allvarliga konsekvenser.
Det är därför särskilt viktigt att undvika
falskt negativa resultat. Däremot kan ett
enstaka falskt positivt analysresultat
leda till ytterligare biokemisk, skinti-
grafisk och radiologisk testning för att
utesluta ett eventuellt feokromocytom.

Fria metanefriner
kommer från tumören
De O-metylerade metaboliterna av

noradrenalin och adrenalin, fritt nor-
metanefrin och metanefrin, bildas under
enzymatisk inverkan av enzymet kate-
kol-O-metyltransferas (COMT). De
metaboliseras därefter snabbt till sulfat-
konjugerade komplex, som finns i både
plasma och urin i koncentrationer som
är betydligt högre än nivåerna av fria
metanefriner. Drygt 90 procent av fria
plasmametanefriner hos patienter med
feokromocytom emanerar från metabo-
lism av katekolaminer i tumörvävnaden
(där också COMT finns) och inte från

metabolism av katekolaminer frisatta
till cirkulationen [3]. De metoder som
nu används för att bestämma metanefri-
ner i urin involverar hydrolys av sulfat-
konjugerade komplex, vilka ger kon-
centrationer på mer än 20 gånger de ni-
våer man erhåller för fria metanefriner
[4]. Bestämningar av totala metanefri-
ner i urin kommer därför att avspegla
olika metaboliter från andra produk-
tionslokaler än vad fria metanefriner
gör, vilka emanerar främst från kromaf-
fin tumörcellsvävnad. Därför är feokro-
mocytomdiagnosen säkrare med analys
av fria plasmametanefriner än med ana-
lys av totala metanefriner i urin.

Få falskt negativa resultat
med fria metanefriner
Tillsammans med de forskare jag

samarbetar med i USA och Holland har
drygt 100 patienter med verifierat feo-
kromocytom dokumenterats. Därutöver
har vi insamlat data från över 200 refe-
renspersoner, de flesta med hypernorad-
renerga kardiovaskulära sjukdomar. Vi
har också undersökt ett 80-tal friska för-
sökspersoner. Avseende biokemisk test-
ning är vårt patientmaterial med feokro-
mocytom det hittills största som insam-
lats. Bland dessa patienter har vi funnit
endast en som haft normala fria plasma-
metanefriner, dvs ett falskt negativt re-
sultat. Tumören var emellertid mindre
än 1 cm hos denna individ. Hos många
av patienterna i vårt material med PAD-
verifierade feokromocytom förelåg ing-
en ökning av vare sig katekolaminer el-
ler totala metanefriner (konjugerade och
okonjugerade) i urin, medan en tydlig
ökning av fria plasmametanefriner kun-
de dokumenteras. Delar av detta materi-
al är tidigare publicerat [2].

Jag håller med Lindstedt och medar-
betare om att det bästa vetenskapliga sät-
tet är att prospektivt studera patienter
med familjärt feokromocytom, utföra all
biokemisk testning och därefter studera
sensitivitet och specificitet, givet att ett
bra referensmaterial utan tumör inklude-
ras. Inom ramen för mitt internationella
samarbete har vi haft fem patienter med
familjära feokromocytom där både plas-
ma och urinkatekolaminer och totala
metanefriner i urin samt vanillinmandel-
syra var negativa. Emellertid hade sam-

ma patienter en tydlig ökning av fritt nor-
metanefrin i plasma. I ett senare skede
blev även plasma- och urinkatekolami-
ner och deras respektive metylerade de-
rivat positiva. Dessa få, men prospektiva
fynd indikerar högre känslighet hos plas-
mabestämningar av fria metanefriner än
motsvarande analyser av katekolaminer
och metanefriner i urin.

Ett feokromocytom behöver ha en
viss storlek för att kunna »synas» bioke-
miskt i plasma. I en nyligen publicerad
studie [3] påvisade vi ett starkt samband
mellan tumörstorlek och plasmakon-
centrationer av fria metanefriner, vilket
stod i skarp kontrast till en avsaknad av
sådant förhållande mellan tumörstorlek
och plasmakoncentrationer av noradre-
nalin respektive adrenalin. Detta under-
stryker ytterligare det faktum att en ök-
ning av fria plasmametanefriner är obe-
roende av den katekolaminfrisättning
som kommer från tumörerna, eftersom
O-metylering sker i tumörvävnaden.

Finner »tysta» tumörer
Hos vissa patienter med feokromo-

cytom kan tumörerna vara »tysta», icke
aktiva. De insöndrar då inte katekolami-
ner till cirkulationen. Katekolaminana-
lyser i plasma och urin är då vanligtvis
negativa. Däremot ser vi hos dessa indi-
vider en ökning av fria metanefriner i
plasma, vilket antyder att tumörerna ak-
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’’ Hos patienter med tydli-
ga symtom föreligger san-
nolikt redan en betydande
tumörstorlek, och i sådana
fall är bestämningar av ka-
tekolaminer och totala kon-
jugerade och okonjugerade
metanefriner i plasma och
urin oftast positiva. Utma-
ningen består emellertid i
att påvisa tumörer tidigt i
sjukdomsförloppet, dvs när
de är av ringa storlek, in-
nan allvarliga komplikatio-
ner inträffat.’’



tivt metaboliserar katekolaminer till fria
metanefriner även om de inte ger ifrån
sig katekolaminer till cirkulationen.

Hos en patient med en episodiskt ak-
tiv tumör ökade plasmakoncentratio-
nerna av noradrenalin nästan 5 gånger
och av adrenalin mer än 80 gånger un-
der en paroxysmal blodtrycksattack.
Trots dessa kraftiga ökningar av kate-
kolaminerna steg inte plasmakoncen-
trationen av fritt metanefrin med mer än
ca 6 procent av ökningen för adrenalin,
och plasmakoncentrationen av fritt nor-
metanefrin förblev oförändrad [3]. Det
blir då inte nödvändigt, som Lindstedt
och medarbetare hävdar, att samla urin
i samband med attacker för bestämning
av metylerade derivat av katekolaminer.
Inte heller behövs någon blodprovstag-
ning i samband med en attack.

Sammantaget ger dessa exempel en
viktig bakgrund till varför bestämning-
ar av fria metanefriner i plasma bör
övervägas vid biokemisk diagnostik av
feokromocytom.

Lindstedt refererar ett arbete av Peas-
ton och medarbetare [5], vilket visade
att totala metanefriner i natturin hade
hög sensitivitet och specificitet, och me-
nar att denna analysmetodik därmed kan
räcka för biokemisk diagnostik av feo-
kromocytom. Peastons resultat är intres-
santa. Studien var dock förhållandevis
liten (endast 16 tumörfall) och retro-
spektiv i sin design, vilket gör att resul-
taten bör tolkas med försiktighet.

Diagnosen feokromocytom är viktig
att ställa så tidigt som möjligt eftersom
sjukdomen är potentiellt livshotande.
Detta ställer särskilt höga krav på den
biokemiska diagnostiken av små tumö-
rer. I Peastons och medarbetares pati-
entmaterial var tumörerna av ansenlig
storlek. I sådana fall är biokemisk dia-
gnostik tämligen enkel. Det är främst
hos patienter med ännu små tumörer
som bestämningar av fria metanefriner
i plasma har sin klara fördel.

Säkrare diagnos
även vid njursvikt
Lindstedt påpekar helt riktigt att plas-

manivåerna av katekolaminer påverkas
av nedsatt glomerulär filtration och såle-
des blir förhöjda vid nedsatt njurfunk-
tion. Detta problem har uppmärksam-
mats även av andra [6]. Även i dessa fall
är diagnostik av feokromocytom via
mätning av fria plasmametanefriner
sannolikt bättre än mätning av katekol-
aminer och totala metanefriner i
urin/plasma. I vårt material diagnostise-
rades hos en patient med dialyskrävande
njursvikt en expansivitet i ena binjuren,
där PAD senare exkluderade feokromo-
cytom. Innan binjuren avlägsnades upp-
mättes mycket höga nivåer av noradre-
nalin och adrenalin samt av totala meta-
nefriner i patientens plasma; nivåerna

var ökade 5–10 gånger. Däremot var
plasmanivåerna av fritt metanefrin och
normetanefrin normala. Dessa fynd ta-
lar för att totala metanefriner till största
delen utsöndras via njurarna, medan fria
metanefriner uteslutande inaktiveras via
metabolism. Detta visar tydligt att be-
stämningar av fria metanefriner i plasma
ger överlägset säkrare analysresultat än
bestämningar av totala metanefriner för
uteslutning av feokromocytom hos pati-
enter med njursvikt.

Viktig ast att utesluta tumör
Sammanfattningsvis är den bioke-

miska testningen för feokromocytom
mycket viktig. Det viktigaste är att ute-
sluta en tumör, dvs sensitiviteten i den
testning som används skall vara mycket
hög. Hos patienter med tydliga symtom
föreligger sannolikt redan en betydande
tumörstorlek, och i sådana fall är be-
stämningar av katekolaminer och totala
konjugerade och okonjugerade metane-
friner i plasma och urin oftast positiva.
Utmaningen består emellertid i att påvi-
sa tumörer tidigt i sjukdomsförloppet,
dvs när de är av ringa storlek, innan all-
varliga komplikationer inträffat. Här
tror jag definitivt att plasmabestäm-
ningar av fria metanefriner kommer att
få en alltmer betydande roll vid diagno-
stik av feokromocytom.

Att öka tillgängligheten för bestäm-
ningar av fria plasmametanefriner blir
därför viktigt. Metoden börjar få sprid-
ning i USA, och det torde inte vara någ-
ra oöverstigliga problem för kolleger
verksamma inom kliniskt kemiska av-
delningar i Sverige att erbjuda analys av
fria metanefriner i framtiden.
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Ännu en
syndrombok!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en  efterföljare: ”Kvin-
norna och  männen bakom syndro-
men” med 70 artiklar som publice-
rats i Läkartidningen under perio-
den 1990–1996.Den tar upp namn
som Asperger, Bichat, Fanconi och
Waldenström. Här finns också män
”bakom metoden”, exempelvis
Doppler och Röntgen.

• Denna bok omfattar 248 sidor och
är rikt illustrerad, även med färgbil-
der. Därtill finns en sammanställ-
ning (i förminskat utförande) av de
uppskattade tidningsomslag som
hör till serien. Priset är 190 kronor +
porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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