
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  37  •  2000 4001

Gruppen neuroendokrina buktumö-
rer omfattar bl a endokrina pankreastu-
mörer, karcinoider och feokromocy-
tom. Av de endokrina pankreastumörer-
na är insulinom, gastrinom och icke-
funktionella tumörer de mest frekventa
tumörtyperna med en sammanlagd inci-
dens av ca 10–5 per år. I obduktionsma-
terial är frekvensen däremot av stor-
leksordningen 1 procent, vilket talar för
betydande underdiagnostik [1].

Många av dessa tumörer har malign
potential och kan orsaka svåra symtom
beroende på excessiv hormonproduk-
tion. Mätning av biokemiska markörer
för tumöraktivitet är viktig för diagnos
och utvärdering av insatt behandling. I
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Sammanfattat

• Det föreligger sannolikt en be-
tydande underdiagnostik av
gastrinproducerande tumö-
rer, »gastrinom».

• Metoderna för laboratoriedia-
gnostik och uppföljning av
gastrinom är funktionella
(mätning av gastrin och kro-
mogranin A) och topografiska
(skintigrafi, röntgen, ultraljud).

• Immunkemiska gastrinmät-
ningar kompliceras av att ga-
strin i blodbanan föreligger i
flera skilda molekylära former,
både hos friska och hos pati-
enter med hypergastrinemi.

• Den molekylära heterogenite-
ten kan vara särskilt uttalad
vid tumörbetingad hyper-
gastrinemi och kan leda till
sänkt diagnostisk sensitivitet
med allmänt tillgängliga im-
munkemiska mätmetoder.

• »Processing independent
analysis», utvecklad av Reh-
feldgruppen i Köpenhamn,
mäter gastriner oavsett om de
föreligger som biosyntesinter-
mediärer eller i syrasekre-
tionsaktiv form.

• Vid hypergastrinemi, liksom
vid förhöjd kromograninkon-
centration, bör man i första
hand skilja mellan ovanliga or-
saker, som gastrinom och
neuroendokrina tumörer med
multipel hormonproduktion,
och mer vanligt förekomman-
de orsaker, som kronisk atro-
fisk gastrit, bakteriell inflam-
mation i antrumslemhinnan
och behandling med proton-
pumpshämmare.

• Viktiga preanalytiska variab-
ler är födointag och glomeru-
lusfiltration.
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Earlier observations of increased plasma
concentrations of immunoreactive calcitonin
(32 amino acids) in sepsis and other non-tumor-
ous conditions may be explained by increased
secretion of procalcitonin, the 116-amino acid
prohormone. At present, the site(s) of origin of
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biosynthesis and release, the route(s) of its eli-
mination from blood as well as its biological
function(s) are unknown. The rapid increase in
procalcitonin concentration in sepsis – in some
patients earlier than that of C-reactive protein –
and decrease upon successful chemotherapy
makes procalcitonin a potentially important
biomarker in monitoring patients with sus-
pected or confirmed sepsis.
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många fall erbjuder mätningarna emel-
lertid problem, som här illustreras för
gastrin och andra markörer för gastri-
nom.

Biokemisk bakgrund
Gastrin tillhör gastrin-/kolecysto-

kininfamiljen av endokrint aktiva pepti-
der [2, 3]. Deras syrasekretionsstimule-
rande aktivitet är lokaliserad till en
karboxiterminal tetrapeptidamid.

I blodbanan cirkulerar en rad pepti-
der med gastrinaktivitet, vilka varierar i
antal aminosyror och förekomst av sub-
stituenter, exempelvis sulfat och fosfat.
Framför allt ses gastriner med 17 ami-
nosyror (G17) och 34 aminosyror
(G34). Såväl större som mindre gastri-
ner har också identifierats [4, 5].

Det förekommer även ungefär lika
höga koncentrationer av molekylära
former utan syrasekretionsstimuleran-
de aktivitet, sk glycinextenderat gastrin
(G34-Gly och G17-Gly, Figur 1). Från
G-cellerna i ventrikelns antrumslem-
hinna insöndras framför allt gastriner
med 17 aminosyror, medan gastriner
med 34 aminosyror väsentligen insönd-
ras från duodenum [6, 7].

Mönstret av gastriner i blodbanan
påverkas inte bara av tillförselhastighe-
ten från de gastrinproducerande celler-
na, utan också av eliminationshastighe-
ten från blodbanan. Eftersom gastrin-
former med större molekylmassa före-
faller att elimineras långsammare än de
mindre formerna kommer andelen i
blodbanan av större gastriner, som G34,

att öka i relation till de mindre, exem-
pelvis G17, vid en jämförelse med sam-
mansättningen i gastrinbildande vävna-
der [6].

Gastrin i blodbanan är alltså en hete-
rogen samling peptider. Denna moleky-
lära heterogenitet kan vara ännu mer ut-
talad hos patienter med gastrinom,
framför allt med avseende på intermedi-
ärer vid biosyntesen.

Biosyntes
Under fosterlivet bildas gastrin hu-

vudsakligen i pankreas, lever och ko-
lon. Efter födelsen dominerar däremot
bildningen av gastrin i ventrikelns ant-
rumdel.

Den primära translationsprodukten
preprogastrin, med 101 aminosyror,
omvandlas genom en serie proteolytiska
klyvningar till sk glycinextenderat G34
(Figur 1). Den karboxiterminala glycin-
resten omvandlas till en amidgrupp.

G34 klyvs till G17, och motsvarande
reaktion sker för glycinextenderat G34
(Figur 1).

Biologiska effekter
Gastrin binder sig med hög affinitet

till CCK-B-receptorer belägna på bla

enterokromaffinlika celler (ECL-cel-
ler) och parietalceller i ventrikelslem-
hinnans corpus–fundusdel [3]. Gastrin
kan således stimulera sekretionen av
saltsyra dels direkt genom påverkan på
parietalcellerna, dels indirekt genom
ökning av ECL-cellernas histaminfri-
sättning. I båda fallen aktiveras parietal-
cellernas »protonpump», K+/H+-ade-
nosintrifosfatas (EC 3.6.1.36). Patolo-
giskt ökad bildning av saltsyra kan leda
till dyspepsi och sårbildning i duode-
num, men även till malabsorption till
följd av bristfällig neutralisation av salt-
syra i tunntarmen (Zollinger–Ellisons
syndrom, se nedan).

Gastrin och glycinextenderat gastrin
har också trofiska effekter på bla ven-
trikelslemhinnan. Patienter med Zol-
linger–Ellisons syndrom har därför
också slemhinnehyperplasi i ventrikeln.

Glycinextenderat gastrin har låg af-
finitet för CCK-B-receptorer. Dessa
molekylära former saknar av detta skäl
förmåga att stimulera saltsyrabildning-
en [3]. Däremot kan de glycinextende-
rade gastrinerna verka som tillväxtfak-
torer för bla kolonslemhinnan och
medverka i patogenesen till koloncan-
cer [7].
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Figur 1. Biosyntes av gastrin [modifierat
från 3]. Från den primära
translationsprodukten preprogastrin (101
aminosyror) klyvs en signalpeptid i det
endoplasmatiska retiklet varefter
progastrin (80 aminosyror) transporteras
till Golgiapparaten och sekretoriska
vesiklar. En tyrosinrest sulfateras till en
del, varefter peptider avspjälkas i båda

ändar av molekylen med bildning av s k
glycinextenderat G34 (G34-Glyi figuren).
Glycinresten i G34-Gly, men ej i G17-
Gly, omvandlas till en amidgrupp genom
enzymkomplexet peptidylglycin-
monooxygenas (EC 1.14.17.3) och
peptidylamidoglykolatlyas (EC 4.3.2.5)
(PAM i figuren). G34 och G34-Gly klyvs
till G17 respektive G17-Gly [3, 5].



Andra mark örer
Neuroendokrina celler karakterise-

ras av förekomsten av neurosekretoris-
ka granula innehållande kromogranin
A, peptidhormoner och/eller biogena
aminer. Hos patienter med neuroendo-
krina tumörer frisätts kromogranin A
tillsammans med tumörcellens hormo-
ner. Kromogranin A kan därför använ-
das i klinisk praxis som markör för den
neuroendokrina tumörsjukdomen [8-
10]. Kronisk hypergastrinemi, tex hos
patienter med gastrinom eller atrofisk
gastrit, kan också ge upphov till hyper-
plasi av ECL-cellerna inom magsäck-
ens corpus–fundusdel. Under sådana
förhållanden kan ökade mängder kro-
mogranin A insöndras från ECL-celler-
na, vilket kan reducera värdet av kro-
mogranin A som tumörmarkör [10]. Pa-
tienter med gastrinom kan sålunda före-
te ökade plasmakoncentrationer av kro-
mogranin A, inte bara som följd av tu-
mörens frisättning utan även som följd
av hyperplasi och stimulering av ECL-
cellssystemet.

Stimuleringen av ventrikelslemhin-
nan leder också till ökad frisättning av
pepsinogen A (EC 3.4.23.1), vilket kan
mätas i serum.

Kliniska aspekter
De ökade diagnostiska och terapeu-

tiska möjligheterna vid gastrinom moti-
verar ökad klinisk observans med avse-
ende på denna diagnos.

Symtom och tecken. Gastrinom är
förknippade med en karakteristisk kli-
nisk bild, Zollinger–Ellisons syndrom
[11]. Patienterna har framför allt ulkus-
sjukdom och diarré, orsakade av uttalad
saltsyrabildning sekundär till den höga
gastrininsöndringen.

Lokalisation. Medan G-cellerna
hos friska människor huvudsakligen är
belägna i antrumslemhinnan är gastri-
nomen framför allt belägna i pankreas
och duodenum. Även andra lokalisatio-
ner kan förekomma [4, 12-16]. Nyare
studier av stora gastrinommaterial har
visat att tumörerna lika ofta är belägna i
duodenalslemhinnan som i pankreas
(ungefär 40 procent vardera). Övriga 20
procent är ektopiskt belägna (tex gall-
blåsa, lever, ovarium, mesenterium,
hjärta). En stor andel av tumörerna är
maligna (60–90 procent) [1, 17].

Studier av naturalförloppet vid gast-
rinom har visat att 1/3 av patienterna vid
diagnostillfället företedde enbart pri-
märtumör, 1/3 lymfkörtelspridning och
1/3 generell metastasering. Sämre pro-
gnos förelåg vid sporadisk sjukdom,
primär pankreaslokalisation, stora tu-
mörer samt höga gastrinkoncentratio-
ner. Sämst prognos hade patienter med
skelettmetastaser och ektopisk produk-

tion av kortikotropin (ACTH), ledande
till Cushingsyndrom, och patienter vars
tumörer visade tecken på hög prolifera-
tion [1]. Kliniskt betyder detta att
många patienter kan ha latent sjukdom
även efter kurativt syftande kirurgi, vil-
ket kräver regelbunden kontroll med tu-
mörmarkörer (kromogranin A och ga-
strin) och radiologiska undersökningar.

Sporadiska och ärftliga tumörfor-
mer. Flertalet gastrinom är sporadiska.
Upp till 1/3 av fallen är emellertid ärft-
liga. Gastrinom är också den vanligaste
formen av endokrin pankreastumör (54
procent) vid multipel endokrin neoplasi
typ 1 (MEN 1), en ärftlig sjukdom med
tumörbildning i endokrina pankreas,
paratyreoidea och hypofys.

Ökade krav på diagnostiken. Den
ökade medvetenheten på senare tid om
möjligheten av neuroendokrin buktu-
mör som orsak till bukbesvär medför att
dessa patienter kan diagnostiseras tidi-
gare under sjukdomsförloppet, vilket
ställer ökade krav på laboratoriedia-
gnostiken [18].

Diagnostiska metoder
Metoder för diagnostik och terapi-

uppföljning av gastrinom är:

• funktionella: mätning av gastrin i
serum eller plasma, och av kromogra-
nin A i plasma. I oklara fall mäts gastrin
i blodprov tagna i samband med stimu-
leringsundersökning (kalciuminfusion
eller sekretininjektion).

• topografiska: skintigrafi baserad

på bindning av 111In-märkt somatosta-
tinanalog (oktreotid) till somatostatin-
receptorer, röntgendiagnostiska meto-
der (angiografi, datortomografi, mag-
netkamera), ultraljud (endoskopiskt, in-
traoperativt) samt selektiv venkateteri-
sering med gastrinmätning. Framför allt
har intresset på senare tid knutits till de
skintigrafiska metoderna på grund av
deras höga diagnostiska sensitivitet
[19]. Eftersom den diagnostiska speci-
ficiteten emellertid är suboptimal (12
procent falskt positiva resultat iakttogs i
en aktuell studie [20]) krävs ofta även
andra lokaliseringstekniker [21-26].
Kombinationen av oktreotidskintigrafi
och endoskopiskt ultraljud vid gastri-
nom har givit korrekt preoperativ loka-
lisation hos ca 90 procent av patienter-
na.

De duodenala gastrinomen kan vara
mycket små (se fallbeskrivningen i ru-
tan och Figur 2). Duodenotomi och pal-
pation är därför den känsligaste intra-
operativa tekniken.

Differentialdiagnostik
Förhöjd koncentration av gastrin i

serum eller plasma kan uppkomma ge-
nom flera mekanismer. Framför allt är
det viktigt att skilja mellan ovanliga or-
saker, som gastrinom och neuroendo-
krina tumörer med multipel hormon-
produktion, och mer vanligt förekom-
mande orsaker, som kronisk atrofisk ga-
strit [27, 28], bakteriell inflammation i
antrumslemhinnan, framför allt genom
Helicobacter pylori [29], och behand-
ling med läkemedel som hämmar parie-
talcellernas protonpump. Eftersom pre-
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55-årig man med hereditet för aggres-
siv endokrin pankreassjukdom (MEN 1),
bl a två barn opererade för endokrina
pankreastumörer. Patienten opererades
för drygt tio år sedan med corpus–cauda-
resektion av pankreas på grund av Zol-
linger–Ellisonsyndrom och har därefter
varit väsentligen symtomfri. I samband
med årskontroller noterades hyperkalc-
emi för två år sedan. Vid paratyreoidea-
operation förelåg 4-körtelsjukdom.

För ett år sedan ökade koncentratio-
nen av följande markörer tydande på en-
dokrin pankreassjukdom: P-kromogra-
nin A 210 E/l (<40), S-gastrin 210–350
pmol/l (<50).

Oktreotidskintigrafi visade tumörsu-
spekta upptag (pil) i duodenum/caput
pancreatis-regionen (Figur 2 a). Utred-
ning med gastroskopi, ultraljud och da-
tortomografi gav inga positiva fynd. Vid
operation frilades den gamla resektions-
randen (pil) invid portavenen (Figur 2 b).
I pankreashuvudet lokaliserades med

ultraljud/palpation två drygt gulärtstora
gastrinom, som enukleerades (Figur 2 c).
Efter duodenotomi palperades ett tiotal
små submukösa gastrinom (pilar), som
exciderades tillsammans med ovan-
liggande slemhinna (Figur 2 d).

Två månader postoperativt hade mar-
körerna normaliserats: P-kromogranin A
8–14 E/l (<40), S-gastrin 39–51 pmol/l
(<50). Noteras bör att koncentrationen
av gastrin visserligen låg väl inom det ål-
dersrelaterade referensintervallet (<75
pmol/l), men den låg nära övre gränsen
för det hälsorelaterade referensinterval-
let (<50 pmol/l). I en sådan situation frå-
gar man sig vad en metod med förmåga
att upptäcka även ovanliga gastrinformer
skulle ha visat. Kromogranin A-koncent-
rationen låg däremot inom nedre delen
av referensintervallet.

Parathormonkoncentrationen var
normaliserad efter halsoperationen. Pro-
laktinkoncentrationen var lätt förhöjd ty-
dande på incipient hypofyssjukdom.

Fall av gastrinom vid multipel
endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1)



valensen av atrofisk gastrit ökar med ål-
dern är svårigheterna att bedöma mät-
värdena för gastrin större hos äldre pa-
tienter. Den åldersrelaterade övre refe-
rensintervallsgränsen är således högre
än den hälsorelaterade referensinter-
vallsgränsen hos de äldre.

Skilda mätmetoder
Skilda antisera för immunkemisk

mätning av gastrin skiljer i sin reakti-
vitet mellan de olika gastrinformerna.
Det är oklart i vilken utsträckning skil-
da metoder kan påvisa intermediärerna
i gastrinsyntesen, vilka kan förekomma
i blodbanan hos patienter med gastrin-
producerande tumör.

I EQUALIS-programmet har bety-
dande skillnader kunnat ses mellan me-
toderna för gastrinmätning (EQUALIS

= External Quality Assurance in Labo-
ratory Medicine in Sweden [30]). Det
känns därför angeläget att framhålla de
ökade diagnostiska möjligheter som er-
bjuds vid Rigshospitalet i Köpenhamn.
Här har professor Jens Rehfeld och
medarbetare utvecklat metodik för mät-
ning av gastriner oavsett molekylstor-
lek. Denna sk processing-independent
analysis, PIA, bygger på användning av
ett antiserum som känner igen en för
gastriner gemensam del av molekylerna
[31, 32].

Även för mätning av kromogranin A
finns flera bestämningsmetoder. En me-
tod bygger på användningen av antise-
rum mot ett fragment från peptiden
[10]. Andra metoder baseras på antise-
ra mot den kompletta molekylen [33-
37]. Rehfelds grupp utvecklar för när-

varande en PIA-metod för kromogra-
ninmätning [pers medd 1999].

Tolkningsproblem
Viktig för tolkningen av mätvärden

för sådana tumörmarkörer som huvud-
sakligen utsöndras genom njurarna,
som kromogranin A, är samtidig be-
stämning av glomerulusfiltrationen,
eventuellt indirekt genom mätning av
cystatin C i serum. Med tanke på inver-
kan av födointag på gastrininsöndring-
en är det viktigt att patienten är fastan-
de vid provtagningen.

I flertalet fall av gastrinom upptäck-
ta vid utredning av Zollinger–Ellison-
syndrom ses klart förhöjda koncentra-
tioner av gastrin med gängse mätmeto-
der för serum eller plasma. Emellertid
finns flera fall rapporterade där mätvär-
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Figur 2. Skintigrafiska och peroperativa fynd hos en 55-årig man
med MEN 1 (se fallbeskrivningen).



dena varit marginellt förhöjda, eller till
och med legat inom referensintervallen.
Detta kan tillskrivas såväl förekomst av
små duodenala gastrinom som tumör-
producerade gastriners molekylära he-
terogenitet. Ett illustrativt fall, där dia-
gnosen först erhölls genom PIA, rap-
porterades för några år sedan [38].

Vid uppföljningen av MEN 1-gastri-
nom kan stora krav ställas på såväl den
biokemiska som den topografiska dia-
gnostiken. Efter pankreasresektion på
grund av tumör följs patienten med re-
gelbunden provtagning i syfte att detek-
tera eventuell progression av mikroade-
nom till manifest större tumör i kvarva-
rande pankreas (se fallbeskrivningen).

Rekommendationer
Allmänläkare bör skicka patienter

med symtomatologi som vid gastrinom
till sjukhus för utredning. Dessförinnan
är det motiverat att beställa mätning av
dels gastrin i serum eller plasma, dels
kromogranin A i plasma. De nämnda
preanalytiska variablerna bör hållas i
minnet vid tolkningen av mätvärdena.

Mot bakgrund av de stora metodbe-
tingade variationerna i mätvärden för
gastrin och den eventuella förekomsten
av cirkulerande biosyntesintermediärer
kan anledning finnas att skicka prov för
PIA (»fS-gastriner, totalt») i oklara fall
av misstänkt gastrinproducerande tu-
mör där hemmalaboratoriets mätningar
inte varit utslagsgivande. Enklast sker
detta genom kontakt med det lokala la-
boratoriet, som förmedlar provet till
professor Jens Rehfeld vid Rigshospita-
lets kemiska avdelning i Köpenhamn.
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Summary

Laboratory diagnosis of gastrinoma
Nordic collaboration can make for
better care

Rolf Ekman, Per Fernlund, Rosanne
Forberg, Anders Isaksson, Göran
Lindstedt, Kristoffer Hellsing, Håkan
Ahlman

Läkartidningen 2000; 97: 4001-5.

Measurement of gastrin in serum or plasma
in patients with gastrinoma may be complicated
by the presence of circulating biosynthetic
intermediates which may not be detected by
commonly available immunoassays. In con-
trast, the «processing-independent analysis» of
gastrins developed by professor Jens Rehfeld et
al in Copenhagen detects gastrin forms irre-
spective of their size. The authors review gastri-
noma pathophysiology, the biochemistry of
gastrin and other biomarkers of gastrinoma, the
differential diagnosis of hypergastrinemia as
well as other methods currently employed in the
workup of gastrinoma patients, and illustrate
with a clinical case.
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