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CLINICAL BOTTOM LINE

Feochromocytomen zijn zeldzame catecholamine-secreterende tumoren, die omwille van hun ernst en
soms aspecifieke symptomen een efficiënte en performante teststrategie vereisen.
Metingen van gefractioneerde metanefrines in urine of plasma hebben een superieure diagnostische
sensitiviteit in vergelijking met de bepaling van catecholamines in urine/plasma en andere
catecholamine bepalingen. In geval van een relatief lage kans op feochromocytoom zoals bij
paroxismale hypertensie worden eerder testen met een hoge specificiteit zoals urine metanefrines en
VMA aangeraden. In geval van een sterk klinisch vermoeden van feochromocytoom wordt door
sommige auteurs aangeraden om plasma metanefrines te bepalen. Vrije plasma metanefrines zijn
voornamelijk geschikt om een feochromocytoom uit te sluiten (“rule out”), maar ze worden door de
huidige richtlijnen niet aangeraden als “algemene” screeningstest in groepen met een lage
pretestprobabiliteit omwille van de lage specificiteit. De diagnostische meerwaarde van plasma
metanefrines is relatief klein in vergelijking met urine metanefrines.
In UZ Leuven worden bij verdenking van een feochromocytoom doorgaans de combinatie van
metanefrines op urine en catecholamines (+ eventueel VMA) op urine aangevraagd. Door deze
aanvraagcombinatie worden ook zeer zeldzame tumoren, die enkel dopamine secreteren, gedetecteerd.
In de periode 2005-2009 werden 17 patiënten met een feochromocytoom/neuroblastoom biochemisch
bevestigd door middel van metanefrines in urine. Uit deze beperkte klinische audit blijkt dat de bepaling
van metanefrines zinvol is, want uitsluitend op basis van catecholamines in urine zouden 4/17 patiënten
biochemisch gemist zijn. Eén patiënt met feochromocytoom was negatief voor zowel metanefrines in
urine als catecholamines in urine.
Bepaling van metanefrines in urine samen met catecholamines in urine heeft een goede sensitiviteit en
specificiteit voor de diagnose van feochromocytoom. Het is bijgevolg zinvol om metanefrines in urine
aan te bieden in UZ Leuven. Bovendien zal -na grondig overleg tussen alle betrokken dienstenmogelijks binnen afzienbare tijd worden getracht om deze analyse uit te voeren in UZ Leuven.
CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO

Feochromocytomen (FC) en paraganglioma‟s zijn tumoren afkomstig van respectievelijk de
chromafiene cellen van de bijniermedulla (80-90%) en de sympatische of parasympatische paraganglia
(10-20%) (WHO classificatie, 2004) [1]. Deze tumoren produceren en secreteren catecholamines
(adrenaline, noradrenaline, dopamine) en zeer zelden ACTH en somatostatine [53]. FC is een zeldzame
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tumor met een jaarlijkse incidentie van 2-8 gevallen/miljoen personen (bij benadering 0,01-0,6% van
alle hypertensieve volwassen patiënten hebben FC) en is meestal goedaardig (10%-15% maligne
tumoren; 33% maligne in geval van extra-adrenale tumoren) [7, 8]. Men maakt vaak een onderscheid
tussen toevallige (sporadische) vondsten en patiënten met een verhoogd risico (familiale predispositie).
Erfelijke aandoeningen die gelinkt zijn aan FC zijn Multipele Endocriene Neoplasie 2 (MEN2; RET
gen), von Hippel-Lindau (VHL; VHL gen), Familiale paraganglioma syndromen (PGL syndromes;
SDHB en SDHD genen), Neurofibromatosis type 1 (von Recklinghausen disease; NF-1 gen) en andere
zeldzame syndromen [5, 8]. Bij volwassenen schat men dat 10%-20% van de FC geassocieerd zijn met
één van deze genetische mutaties, terwijl bij kinderen dit bij benadering 40% is [5, 53-54]. Ongeveer
25% van alle FC worden toevallig gedetecteerd tijdens radiologisch onderzoek in het kader van andere
aandoeningen (= „adrenaal incidentaloma‟). In geval van een adrenaal incidentaloma bestaat de
differentiaal diagnose uit primair hyperaldosteronisme, FC, het syndroom van Cushing, primaire en
metastatische maligniteiten, myelolipoma en niet hypersecreterende corticale adenoma‟s. Uit een grote
(1004 adrenale incidentaloma‟s) retrospectieve multicenterstudie bleek dat 4,2% van alle
incidentaloma‟s FC zijn (Tabel 1) [7, 13]. In nog andere studies wordt de prevalentie bij patiënten met
een adrenaal incidentaloma geschat op 1,5-13% [10]. Bij 10-35% van de patiënten met een toevallig
gevonden FC komt een bilaterale bijnieraantasting of metastatische ziekte (t.h.v de longen,
lymfeknopen, bot en lever) voor [2].
Patiënten met tumoren geassocieerd aan familiale syndromen zijn vaak asymptomatisch, alsook een deel
van de toevallige vondsten [53]. Symptomatische patiënten met FC vertonen catecholamine gerelateerde
symptomen. De klassieke triade van FC is hoofdpijn, overdreven zweten en palpitaties, maar de
klinische manifestaties kunnen heel uiteenlopend zijn (Tabel 2) [8]. Typische cardiologische tekens
zoals tachycardie, aritmie, hartfalen, myocardinfarct kunnen ook voorkomen. Persisterende of
intermittente hypertensie zijn aanwezig in respectievelijk 50% en 20% van de gevallen [53]. Bovendien
hebben 5% van de patiënten met een FC een normale bloeddruk en zelfs hypotensie kan voorkomen [8].
De best gekende stimuli om een catecholaminerge crisis uit te lokken zijn anesthesie en
tumormanipulatie. Ook voedsel en verschillende chemische componenten en medicatie (glucagon,
radiologisch

contraststoffen,

tyramine,

metoclopramide,

tricyclische

antidepressiva)

kunnen

paroxismale aanvallen induceren [8]. Deze aanvallen zijn geassocieerd met een aanzienlijke mortaliteit
en morbiditeit (ten gevolge van plotse dood, hartfalen ten gevolge van toxische cardiomyopathie,
hypertensieve encefalopathie, CVA of neurogene pulmonair oedeem) [7, 8, 11], maar „silent FC‟ kan
eveneens lethaal zijn [7]. Zo bleek uit een Mayo Clinic review van 50 jaar autopsiedata dat FC de
oorzaak was in 0,13% van de gevallen, terwijl bij 75% van de patiënten FC niet in overweging werd
genomen, wanneer ze nog leefden. Nochtans, bleek het FC in 55% van de patiënten bij te dragen tot hun
dood [12]. De grote tijdspanne (gemiddeld 3 jaar) tussen de eerste symptomen en de definitieve
diagnose van FC is te wijten aan de hoger vermelde niet-specifieke klinische symptomen [14, 15]. Door
resectie van de tumor kunnen symptomen en (dodelijke) complicaties vermeden worden, dus een
correcte en tijdige diagnose is uitermate belangrijk.
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De diagnosestelling gebeurt door anamnese (indien familiale voorgeschiedenis: genetisch onderzoek
aangewezen), klinische symptomen („risico-stratificatie‟), biochemische testen en beeldvorming. De
catecholaminen die door de tumoren worden gesecreteerd, worden ook gemetaboliseerd in de
chromafiene cellen tot metanefrines (NA tot normetanefrine en A tot metanefrine) (Bijlage 1 en figuur
1). Dit intratumoraal proces gebeurt onafhankelijk van de catecholamine vrijgave [1]. De labotesten die
gebruikt kunnen worden voor de diagnose van FC zijn de analyse van catecholaminen en
catecholamine-metabolieten in urine/plasma en metanefrines in urine/plasma. De bepaling van
catecholaminen in urine/plasma wordt bemoeilijkt door het episodisch karakter van hun secretie.
Metanefrines worden daarentegen continu geproduceerd. Verschillende auteurs raden een combinatie
van catecholaminen en metanefrines aan [C].
Ook in geval van Neural Crest Tumors (neuroblastoma, ganglioneuroma en ganglioblastoma) zijn de
catecholamines/metanefrines nuttige biochemische parameters. Deze tumoren zijn na leukemie en
hersentumoren de meest voorkomende kanker bij kinderen en de frequentst voorkomende vaste
extracraniale tumor, die gediagnosticeerd wordt in kinderen jonger dan twee jaar. Deze maligne tumor is
de doodsoorzaak van ongeveer 15% van alle pediatrische kankers. Net zoals FC ligt hun oorsprong in de
bijniermedulla of het sympathische zenuwstelsel, maar ze ontstaan uit een ander celtype; de neuroectodermale cellen. Zeventig procent van de patiënten hebben metastases op het moment dat de
diagnose wordt gesteld. Screening voor neuroblastoma met catecholamines in urine reduceert de
mortaliteit niet en een universele screening is dan ook niet aanbevolen [C]. Urinaire catecholamines
(NA, NM, dopamine, VMA en HVA) zijn over het algemeen gestegen (Tabel 3) [53].
In UZ Leuven wordt de analyse van catecholaminen in urine en in plasma en de analyse van
metanefrines in urine aangeboden. Deze laatste analyse wordt uitbesteed aan UZ Brussel. De bedoeling
van deze CAT is om aan de hand van een literatuurstudie na te gaan welke testen in geval van
verdenking van FC dienen te worden aangevraagd en een klinische audit te doen van de huidige praktijk
in UZ Leuven.
SAMENVATTING
FC is een zeldzame catecholamine-secreterende tumor met een jaarlijkse incidentie lager dan 10/miljoen
personen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen patiënten met sporadische FC en patiënten met
genetische predispositie (1/5 van FC bij volwassenen en bijna de helft van FC bij kinderen). De
klinische symptomen kunnen heel uiteenlopend zijn, gaande van asymptomatisch tot ernstige
hypertensieve crisissen. Deze tumoren zijn omwille van hun aspecifieke symptomen en hun ernst
“frequently sought and rarely found”, zodat een correcte teststrategie vereist is. Een tijdige diagnose
en vervolgens resectie van de tumor kunnen de mortaliteit aanzienlijk verminderen.
QUESTION(S)

1) Welke testen worden aangeraden indien men een feochromocytoom als oorzaak van secundaire
hypertensie wil uitsluiten?
2) Welke testen worden aangeraden bij een sterk klinisch vermoeden van een feochromocytoom?
3) Wat is het belang van staalsoort, afnametijdstip en bewaring voor de verschillende biochemische
testen?
4) Heeft het zin om metanefrines in plasma aan te bieden in UZ Leuven?
5) Heeft het zin om de bepaling van metanefrines uit te voeren in UZ Leuven?
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APPRAISAL

1. WELKE TESTEN WORDEN AANGERADEN INDIEN MEN
FEOCHROMOCYTOOM ALS OORZAAK VAN SECUNDAIRE HYPERTENSIE WIL
UITSLUITEN?
AACE en ISP (International Symposium on Pheochromocytoma, 2005) zijn richtlijnen voor de aanpak
van FC in de klinische praktijk. AACE maakt in tegenstelling tot ISP een expliciet onderscheid tussen
klinische scenario‟s met een lage of een hoge pretestprobabiliteit voor FC. In het geval van een klinisch
scenario met resistente of paroxismale hypertensie is de kans laag (< 1% van de hypertensieve patiënten
getest voor FC) om een FC als de oorzaak te vinden. In deze setting raadt de AACE-richtlijn aan om
testen met een hoge specificiteit zoals urine metanefrines en urine VMA te verkiezen.
Catecholamines in urine worden door AACE ook als mogelijk test vermeld [2, 54]. Volgens de
aanbevelingen van ISP (International Symposium on Pheochromocytoma, 2005) moet bij elke patiënt
met een vermoeden van FC ten minste gefractioneerde metanefrines in urine of plasma worden
gemeten [1].

In tabel 4 wordt de sensitiviteit en specificiteit van de verschillende biochemische testen voor FC uit de
multicentestudie van Lenders et al. getoond [17]. De metanefrines in urine zijn duidelijk sensitiever dan
de catecholamines in urine (97 versus 86%), maar verliezen hierdoor aan specificiteit. Metanefrines
worden aanbevolen omdat verschillende studies hebben aangetoond dat gefractioneerde metanefrines
(NM en M apart gemeten) superieure diagnostische sensitiviteit hebben ten opzichte van een
catecholamine meting (plasma en urine) en VMA meting [18-23]. Redenen die de winst in gevoeligheid
kunnen verklaren zijn (1) de continue productie in de tumorcellen van de metanefrines en (2) het feit dat
metanefrines meer accuraat de tumormassa weerspiegelen dan de catecholamines, waarvan de vrijgave
episodisch gebeurt of helemaal niet in geval van niet-secreterende tumoren.

Tabel 4: sensitiviteit en specificiteit van verschillende biochemische testen gebruikt voor de diagnosestelling van
FC (N = 858, met 214 patiënten bevestigd FC) [17].

Een bijkomend probleem van de metanefrine/catecholamine bepalingen is dat er geen goede
referentiewaarden zijn én de referentiewaarden verschillen tussen de verschillende studies. In theorie
zouden er verschillende referentiewaarden moeten worden gebruikt afhankelijk van de symptomatologie
van de patiënten. In geval van symptomatische (hypertensieve) patiënten zou een controlegroep van
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hypertensieve patiënten zonder FC („disease controls‟) geschikt zijn, terwijl in geval van
asymptomatische patiënten (en/of met genetische predispositie) een groep gezonde, normotensieve
patiënten meer geschikt zouden zijn. Bovendien is er nog de invloed van geslacht en leeftijd. Het
verschil in referentiewaarden bemoeilijkt de vergelijking van de resultaten van verschillende studies. Zo
wordt voor de multicenterstudie van Lenders et al. voor de gebruikte cut-offs (URL - upper reference
limit) voor de verschillende parameters verwezen naar de referentiewaarden, gebruikt in de
verschillende centra zonder toelichting van de controlegroep. In de grote studies van de Mayo Clinics
zijn de diagnostische cut-offs, die voor FC worden gehanteerd, bij benadering 2 x hoger dan de normale
populatie referentiewaarden én bekomen zo een hogere specificiteit [9, 17]. Om dodelijke afloop of
gemiste diagnoses te vermijden raadt ISP aan om de referentie-intervallen voor plasma en urine
metanefrines zo te kiezen dat de hoogste diagnostische sensitiviteit wordt gewaarborgd. Met als gevolg
echter een groot aantal vals positieve resultaten. Hierbij geven ze als aanbeveling de continue
testresultaten te gebruiken om zo een onderscheid te maken tussen echt positief en vals positief. Een
viervoudige stijging is diagnostisch voor FC, de kans op een tumor is dan (bijna) 100%. Doorgaans
wordt een concentratie van 2 tot 3 maal de URL als suggestief beschouwd voor een tumor. Indien er nog
twijfel is over de definitieve diagnose wordt er aangeraden meerdere aanvullende biochemische testen
uit te voeren (performantie stijgt), die niet verder worden gespecificeerd.
In UZ Leuven wordt bij verdenking van een FC doorgaans de combinatie van metanefrines op urine en
catecholamines (+ eventueel VMA) op urine aangevraagd. Uit de studie van Lenders et al. blijkt de
diagnostische performantie van combinatie teststrategieën gering te verbeteren ten opzichte van het
gebruik van één test. De „area under the ROC curve‟ (AUC) is respectievelijk 0,985; 0,960 en 0,931
voor plasma-metanefrines, urine gefractioneerde metanefrines en urine catecholamines. Met de
combinatie van gefractioneerde metanefrines en catecholamines in urine is de AUC 0,965 [17]. Een
grote retrospectieve case-controlstudie (N = 928 met 147 histologisch bevestigde FC) van de Mayo
Clinics daarentegen toonde dat de combinatie van gefractioneerde metanefrines en catecholamines in
een 24h-collectie zeer performant is met een sensitiviteit van 98% en specificiteit van 98% (PPV =
88,9% en NPV = 99,6%). Een meer recente studie van de Mayo Clinics met 258 consecutieve patiënten
(met 24 histologisch bevestigde FC) waarbij metanefrines en catecholamines in urine werden bepaald,
toont dat de diagnostische performantie van deze combinatie (sensitiviteit van 88% en specificiteit van
99%) beter is dan de bepaling van enkel metanefrines in plasma (specificiteit slechts 85%), metanefrines
in urine (sensitiviteit slechts 71%) of catecholamines in urine (sensitiviteit slechts 71%) (Tabel 5) [9, 23,
25].
Tabel 5: sensitiviteit en specificiteit van verschillende biochemische testen gebruikt voor de diagnosestelling van
FC (N = 258 met 24 patiënten bevestigd FC). Data overgenomen uit Kudva et al. [9].

Sensitiviteit

Specificiteit

Metanefrines in plasma

96%

85%

Metanefrines in urine

71%

99,6%

Catecholamines in urine

71%

99%

Metanefrines en catecholamines in urine

88%

99%
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SAMENVATTING
Metingen van gefractioneerde metanefrines in urine of plasma hebben een superieure diagnostische
sensitiviteit in vergelijking met de bepaling van catecholamines in urine/plasma en andere
catecholamine bepalingen. Een probleem in verband met het gebruik van metanefrines/catecholamines
is het gebrek aan goede referentiewaarden, hetgeen de vergelijking van de resultaten van verschillende
studies bemoeilijkt.
De AACE-guidelines raden aan om bij patiënten met een lage pretestprobabiliteit ten minste
metanefrines in urine te bepalen. De ISP-guidelines raden aan om bij alle patiënten metanefrines in
urine of plasma te bepalen onafhankelijk van de pretestprobabiliteit. De diagnostische performantie van
de combinatie van catecholamines en metanefrines in urine blijkt goed te zijn in de dagdagelijks
klinische praktijk en beter dan de bepaling van enkel metanefrines in urine of catecholamines in urine.
De huidige aanpak in UZ Leuven waarbij i.g.v. een klinisch verdacht FC deze combinatie wordt
aangevraagd, wordt dus ondersteund door de huidige literatuur.

2. WELKE TESTEN WORDEN AANGERADEN BIJ EEN STERK KLINISCH
VERMOEDEN VAN EEN FEOCHROMOCYTOOM?
ISP raadt bij alle patiënten verdacht voor FC metanefrines in urine of plasma als eerste test aan [1].
De

AACE-richtlijn

daarentegen

raadt

in

geval

van

hoge

waarschijnlijkheid

(familiale

voorgeschiedenis, zeer suggestieve aanvallen) aan om in deze setting te kiezen voor de test met hoogste
sensitiviteit namelijk plasma metanefrines (Tabel 4) [2]. Als beide metabolieten in plasma normaal
zijn [M < 0.3 nmol/l (61 pg/ml) en NM < 0.6 nmol/l (112 pg/ml)] is een tumor onwaarschijnlijk [17]. Vrije plasma
metanefrines zijn omwille van de hoge negatief predictieve waarde het meest geschikt voor het
uitsluiten van FC (Tabel 4-6 en Figuur 2) [17, 20-24]. ARUP voorziet in zijn testalgoritme bij patiënten
met een sterk vermoeden omwille van een mogelijke genetische mutatie ook plasma metanefrines als
eerste lijnstest (Bijlage 2).
In deze subgroep van patiënten wordt de bepaling van plasma metanefrines gepromoot omwille van hun
goede sensitiviteit (Tabel 4). Initieel moest rekening gehouden met een mogelijke publicatie-bias
vermits steeds dezelfde 2 groepen (Lenders et al., Nederland en Eisenhofer et al., USA) het invoeren
van plasma metanefrines sterk aanbevelen. In de systematische review van Sawka et al. alsook in
Grossman et al. werden verschillende studies vermeld waar de efficaciteit van vrije plasma metanefrines
werd bekeken [4, 6]. Vijf onafhankelijke studiegroepen hebben de goede performantie van metanefrines
in plasma voor de diagnose van FC bevestigd (Tabel 7).

pagina 8/29

Metanefrines
Tabel 7: sensitiviteit/specificiteit van gefractioneerde plasma metanefrines voor de diagnose van FC [6].

Vienna: Raber et al. 2000 [21] ; NIH: Lenders et al. 2002 [17] ; Mayo Clinic [4]; University of Essen: Unger et al. 2006 [19] ; Freeman
Hospital: Peaston et al. [27] ; Cleveland Clinic: Bravo et al. [28]

Omwille van de mogelijk fatale gevolgen van een gemiste diagnose wordt bij kinderen aangeraden om
te kiezen voor de test met de hoogste sensitiviteit [8]. Ondanks het beperkt aantal studies uitgevoerd bij
kinderen, wordt de kwantificatie van metanefrines ook in deze patiëntengroep beschouwd als de beste
biochemische test (Tabel 8) [23, 31]. Bovendien vereist een correcte biochemische diagnose bij
kinderen aangepaste referentiewaarden op basis van de leeftijd (Bijlage 3, figuur 3-4) [31]. De urinaire
excretie van catecholaminen en metanefrines in jonge kinderen kan minder dan 1/3 bedragen van deze
in volwassenen.

Het is zinvol om bij kinderen naast de NA, A, M en NM ook dopamine te kwantificeren om een
onderscheid te maken tussen FC en neuroblastoma [33]. Bij volwassenen is het bepalen van dopamine
(in urine of plasma) naast metanefrines ook aan te raden. De metanefrine bepaling in urine/plasma kan
falen voor de detectie van tumoren die slechts zeer kleine hoeveelheden catecholaminen of exclusief
dopamine secreteren [6]. Eén studie toonde aan dat in dit geval het meten van plasma dopamine en/of
plasma/urine methoxytyramine (O-gemethyleerde metaboliet van dopamine) geschikter is dan de
urinaire dopamine bepaling [34]. Negen patiënten met een dopamine paraganglioom hadden alle 9
verhoogde plasma 3-MT en dopamine, waarbij 2/9 patiënten normale plasma/urine NM- en Mconcentraties en urine dopamine hadden.
Tabel 8: sensitiviteit en specificiteit van biochemische testen voor de detectie van FC bij kinderen [17, 31, 32].

Kinderen: gebaseerd op Weise et al. [31] (45 kinderen, waarvan 12 FC); Volwassenen: gebaseerd op Zelinka et al.
[32] en Lenders et al. [17].

Het nadeel van het kiezen van een test met een hoge sensitiviteit in de eerstelijndiagnostiek is het grote
aantal vals positieve resultaten (zie 3.). De echte positieve resultaten kunnen onderscheiden worden van
de vals positieve resultaten op basis van de grootte van de stijging boven de referentiewaarden (zie ook
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supra). Echter wanneer de toename beperkt is (< 2-3 x de bovenste referentielimiet), moeten -voordat
verdere actie wordt ondernomen- alle mogelijke interferenties worden uitgesloten (zie 3.).

Uit de literatuur kunnen nog enkele algemene beschouwingen omtrent de aanbevolen testkeuze worden
geconcludeerd. Ten eerste wordt de bepaling van catecholamines in plasma niet aangeraden omdat de
catecholamines sterk labiel zijn in plasma én daarom niet klinisch betrouwbaar [C, 2, 54]. Ten tweede,
is de clonidine suppressie test slechts in beperkt aantal (twijfel) gevallen (persisterende lichte
verhoging van NM of verhoogde basale catecholamine spiegels) nuttig om een onderscheid te maken
tussen gestegen catecholamine vrijgave te wijten aan sympathische activatie of gestegen vrijgave door
FC. Clonidine onderdrukt namelijk de catecholamine vrijgave van het sympathisch systeem (door
activatie van α2 adrenoreceptoren). Wanneer clonidine toediening er niet in slaagt om NA te
onderdrukken (geen reductie na clonidine toediening van < 50% van basale waarde of consistent gestegen basale plasma
concentraties van NA > 3 nmol/l)

is predictief voor FC (97%). Echter de negatief predictieve waarde van een

normale test is slechts 75%. Wanneer plasma NM wordt gemeten zijn de positief en negatief predictieve
waarden respectievelijk 100 en 96% (geen reductie na clonidine toediening van < 40% van basale waarde of consistent
gestegen basale plasma concentraties van NM > 0,6 nmol/l).

Wanneer daarentegen de suppressie van NM ≥ 40%

onder URL bedraagt, kan FC worden uitgesloten [35]. Ten derde, is het uitlokken van een crisis
(stimulatie van de tumor om catecholamines te secreteren) door medicatie toe te dienen (bv. glucagon,
metoclopramide of naloxone) –hoewel in sommige naslagwerken aangehaald- niet aangeraden
omwille van het hoge risico op foute afloop [2, 53].

SAMENVATTING
In geval van een sterk klinisch vermoeden van FC wordt door sommige auteurs aangeraden om
plasma metanefrines te bepalen. De bepaling van plasma vrije metanefrines is een sensitieve
biochemische parameter voor FC en is dus voornamelijk geschikt om FC uit te sluiten. Omwille van hun
lage specificiteit is de diagnostische meerwaarde van plasma metanefrines relatief klein in
vergelijking met urine metanefrines of de combinatie van urine metanefrines/catecholamines.
Catecholamines in plasma blijken niet geschikt om de diagnose van FC te stellen en worden bijgevolg
niet aanbevolen als eerste lijnstest, doch deze kan wel als bijkomende diagnostische test gebruikt
worden.

pagina 10/29

Metanefrines

3. WAT IS HET BELANG VAN STAALSOORT, AFNAMETIJDSTIP EN BEWARING
VOOR DE VERSCHILLENDE BIOCHEMISCHE TESTEN?
1. STAALSOORT EN AFNAMETIJDSTIP
Zowel voor catecholamines als voor metanefrines kunnen bepalingen worden uitgevoerd op urine of
plasma met als grootste verschil tussen beide de aanwezige concentratie. Voor urine liggen de
concentraties ongeveer in de range van 1-1000 µg/24h voor catecholamines en 40-600 µg/24h voor
metanefrines. Voor plasmabepalingen zijn de concentraties 1000 maal lager voor catecholamines en
1000 à 10 000 voor metanefrines waardoor uiterst gevoelige technieken vereist zijn. Tijdens ISP werd er
geen consensus bereikt over de keuze van de staalsoort voor de metanefrine bepaling. AACE en ARUP
laten in overeenstemming met ISP voor de metanefrine bepaling hier de keuze bij patiënten zonder
genetische predispositie. Indien er een familiale factor aanwezig is, wordt een plasma bepaling
aanbevolen (Bijlage 2) [1, 2, 54].
Een „getimede‟ urinecollectie (minimum van 4 uur) voor de bepaling van metanefrines is het meest
effectief wanneer deze tijdens of na een symptomatische episode worden afgenomen [2].
Een urinedebiet (24h-collectie) is een geschikt specimen voor de bepaling van de catecholamines en
metanefrines, maar wordt niet altijd betrouwbaar gecollecteerd. Dit stelt vooral bij kinderen een
probleem.
Plasmastalen voor de bepaling van catecholamines en metanefrines dienen afgenomen te worden bij
een rustige, liggende patiënt én bij voorkeur na overnacht vasten [1, 52, 54] (zie infra).
De verschillende beschouwingen die in overweging worden genomen staan vermeld in onderstaande
tabel 9.
Tabel 9: beschouwingen belangrijk bij de keuze voor de bepaling van gefractioneerde metanefrines op urine
versus de bepaling van vrije metanefrines op plasma voor de diagnose van FC en paraganglioma [1].
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2. BESCHOUWINGEN VOOR COLLECTIE, BEWARING EN TRANSPORT
In tabel 10 (Bijlage 4) wordt een overzicht gegeven van de pre-analytische aspecten voor catecholamine
en metanefrine bepalingen.
 Urinestalen
Catecholamines zijn onstabiel omdat de catecholring gevoelig is aan oxidatie in aanwezigheid van lucht,
licht en divalente kationen zoals Fe2+ en Mg2+. Deze oxidatiereactie treedt voornamelijk op bij neutrale
en basische pH. Catecholamines zijn stabiel bij lage pH (2-5) en/of in aanwezigheid van antioxidanten
(bv. cysteine, natriummetabisulfiet, ascorbinezuur,…).Vermits urine een pH heeft die varieert tussen 4,5
en 8 is het aangewezen om urine voor de bepaling van catecholamines aan te zuren. Verschillende
studies tonen aan dat aanzuren tot pH 2-4 noodzakelijk is voor een correcte bepaling (Tabel 11). Het
aanzuren kan gebeuren tijdens de collectie ofwel onmiddellijk daarna. Tijdens de collectie is het
aanbevolen de urine te stabiliseren met Na2EDTA en Na2S2O5 [49]. Boorzuur en mierenzuur buffer
kunnen evengoed worden gebruikt voor deze toepassing [41, 45]. In het CLSI document GP-13P [3]
wordt azijnzuur als additief bij voorkeur vermeldt, echter dit wordt niet gestaafd door de recentste
literatuur (Tabel 11). Invriezen blijkt altijd een bijkomende garantie te bieden voor een beperkte
afbraak.
Voor de bepaling van metanefrines in urine moeten geen speciale bewaringsmaatregels worden voorzien
wanneer het staal geanalyseerd of ingevroren wordt binnen een week [49]. Het staaltransport voor de
bepaling van metanefrines kan dus in principe gebeuren op kamertemperatuur. Echter door ARUP en
Tietz wordt het koelen (2-8°C) van de stalen aanbevolen [52, 54]. Voor bewaring voor langere tijd
geniet invriezen op -80°C steeds de voorkeur.
 Plasmastalen
Zie overzichtstabel 10 (Bijlage 4). In UZ Leuven wordt een gekoelde EGTA/glutathion tube gebruikt als
afnamemateriaal voor de test catecholamines in plasma. Deze antioxidanten zijn niet strikt noodzakelijk
volgens de literatuur, maar bieden een extra zekerheid om oxidatie van de catecholring te voorkomen.

3. AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STAALNAME EN INTERPRETATIE VAN RESULTATEN VAN
CATECHOLAMINE EN METANEFRINE BEPALING
 Invloed van houding en rust bij bloedafname
Uit de studie van Lenders et al. (N = 60 met primaire hypertensie en normale nierfunctie) blijkt dat de
bovengrens van de referentielimieten voor de metanefrines hoger was in de stalen afgenomen bij
zittende patiënten zonder voorafgaande rust dan stalen van dezelfde patiënten na 30 minuten liggend op
de rug (30% hoger voor NM en 27% hoger voor M), wat de daling in vrijgave van NA en A
weerspiegelt [36, 37].
Het effect op de performantie werd ook retrospectief nagekeken op 228 patiënten met FC en 644
patiënten zonder FC (afname na 20 minuten rugligging). De resultaten worden weergegeven in tabel 12.
Wanneer de concentraties van patiënten zonder FC worden aangepast („zit-effect‟ in rekening brengen)
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en de referentielimieten, bepaald in liggende houding, worden gebruikt (sensitiviteit van 99%) blijkt op
deze testpopulatie het aantal vals positieve resultaten te stijgen van 9 naar 25% (specificiteit van 75%).
Het blijkt evenwel kosteneffectief te zijn om na initiële test in zittende houding de test bij een vals
positief resultaat te herhalen in liggende houding.
 Invloed van fysiologie
Het is uiterst belangrijk dat bloed afgenomen wordt bij een patiënt in rust. Catecholamines/metanefrines
in het bloed stijgen aanzienlijk door stress, emoties, hypoglycemie en sport. Tijdens de dag stijgen en ‟s
nachts dalen de circulaire outputs van urinair vrij en gedeconjugeerd NM en M [37].
Vooral de catecholamine bepaling is zeer “stress-gevoelig”. Allerhande cardiovasculaire aandoeningen
(hypertensie, hartfalen, CVA, baroreflexfalen, cardiogene shock), zonder de aanwezigheid van FC, gaan
gepaard met grote stijging van catecholaminen in plasma, waardoor de exclusie of confirmatie van een
onderliggend FC in zulke patiënten onmogelijk wordt.
 Invloed van de leeftijd/gedaalde nierfunctie
De plasma NM concentraties stijgen met de leeftijd. Patiënten ouder dan 60 jaar hebben dus vaker een
vals positief testresultaat van de plasma metanefrines (specificiteit daalt) [23].
Bij nierinsufficiëntie zijn bepalingen op urinecollecties niet mogelijk en genieten uiteraard
plasmabepalingen de voorkeur. Plasmaconcentraties van totale metanefrines (vrij + geconjugeerde
metanefrines) kunnen sterk toenemen bij renaal falen, omdat de geconjugeerde metanefrines afhankelijk
zijn van de nierklaring (zie bijlage 1). Wanneer de gefractioneerde metanefrines worden bepaald vormt
dit geen probleem.
 Invloed van het dieet
a) Catecholamines
Catecholaminen zijn relatief in lage hoeveelheden aanwezig in voedsel. De catecholamine bepaling is
relatief ongevoelig voor dieetinvloeden. Bijgevolg zijn beperkingen in het dieet niet algemeen
aanbevolen voor de bepaling van catecholamines bij FC.

b) Metanefrines
Consumptie van catecholamine-rijk voedsel heeft ook geen klinisch relevante invloed op de
concentraties van plasma en urine vrij NM, vrij MN en gedeconjugeerd MN. Deze analyten kunnen dus
worden bepaald zonder dieetbeperkingen. Catecholamine-rijk dieet heeft wel een invloed op plasma en
urinair vrij 3-MT (3-methoxytyramine), gedeconjugeerd 3-MT en gedeconjugeerd NM. Dit laatste is
wel belangrijk in kader van FC.
Dus het is aanbevolen om dieetbeperking op te leggen om vals positieve resultaten voor de metanefrine
bepaling te voorkomen of om enkel de vrije metanefrines te meten. Dieet is absoluut nodig wanneer 3MT wordt gemeten als biochemische merker voor dopamine-producerende FC en neuroblastomen [38].

Koffie en nicotine kunnen interfereren bij de bepaling van catecholaminen en metabolieten (zie infra).
Over het algemeen wordt er aanbevolen om een bloedafname voor catecholamine/metanefrine bepaling
uit te voeren na overnacht vasten om het (mogelijk) dieeteffect uit te schakelen.
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 Invloed van medicatie
De bepaling van catecholamine/metanefrine is gevoelig voor verschillende interfererende substanties.
VMA is minder onderhevig aan interferentie en bijgevolg zeer specifiek voor FC. De medicaties,
weergegeven in tabel 13, moeten vermeden worden om een correcte interpretatie mogelijk te maken.
Tricyclische antidepressiva en antipsychotische agentia, alcohol, levodopa, acetaminofen (paracetamol)
zijn de meest frequente oorzaken van vals positieve resultaten. In geval van therapie met tricyclische
antidepressiva en antipsychotische agentia wordt een stop van de medicatie van 2 weken aangeraden om
betrouwbare bepalingen te kunnen garanderen [C]. Voor andere medicatie wordt eerder een stop van
een week aangeraden en met inname van paracetamol moet 2 dagen worden gestopt, wanneer HPLCECD als analytische methode wordt gebruikt [54].
Tabel 13: verschillende oorzaken van interferenties bij de metingen van catecholaminen en metanefrines [8].

SAMENVATTING
Voor een correcte bepaling van catecholamines/metanefrines op plasma is het belangrijk dat bloed
wordt afgenomen na overnacht vasten bij een patiënt in liggende houding na minimum 20 minuten
rust om de effecten van dieet en fysieke activiteit te beperken. Interfererende medicatie dient gestopt
te worden of indien niet mogelijk; in overweging worden genomen bij de interpretatie van de
testresultaten.
Het is aanbevolen een pH van 2-4 te garanderen voor urinestalen (24h-debieten) en aanzuring tijdens
collectie of onmiddellijk na ontvangst in het labo wordt aangeraden (indien antioxidans tijdens
collectie). Voor uitgebreidere instructies omtrent collectie en bewaring van plasma- en urinestalen wordt
verwezen naar tabel 10.
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4. HEEFT HET ZIN OM METANEFRINES IN PLASMA AAN TE BIEDEN IN UZ
LEUVEN?
Het aanbieden van plasma metanefrines in UZ Leuven is niet strikt noodzakelijk. Omwille van het
gebrek aan specificiteit van deze analyse zijn ze niet algemeen aanbevolen als screeningstest. In een
zeer beperkte hoog risicogroep zijn deze plasma metanefrines wel zinvol, doch de diagnostische
meerwaarde van deze bepaling is eerder beperkt.
Ook moet in beschouwing worden genomen dat de bepaling van plasma metanefrines slechts in een
beperkt aantal laboratoria beschikbaar is. Zo is er geen enkel laboratorium in België dat deze bepaling
uitvoert, zodat deze stalen naar laboratoria in Nederland (UMC St Radboud, Nijmegen, Universitair
Medisch centrum Groningen) moeten worden verzonden. Dit heeft implicaties op vlak van „turn around
time (TAT)‟ en het „kostenplaatje‟.

5. HEEFT HET ZIN OM DE BEPALING VAN METANEFRINES UIT TE VOEREN IN
UZ LEUVEN?
1. Aanvraagfrequentie in UZ Leuven
De test „metanefrines in urine‟ is aanvraagbaar sinds 2005. Echter initieel gebeurde dit met behulp van
een „Geachte-collega-bon‟, maar vanaf 2006 is deze test vermeld op het standaardaanvraagformulier
3012 (test 4081).
De test wordt logischerwijze voornamelijk door de disciplines van interne geneeskunde (voornamelijk
endocrinologie) en cardiologie aangevraagd.
De aanvraagfrequentie voor een periode van 2005-2009 worden in onderstaande grafieken weergegeven
(Figuren 4-5). Het aantal aanvragen gaat duidelijk in stijgende lijn, parallel met het aantal patiënten,
waarbij abnormale resultaten worden teruggevonden. In de periode 2005-2009 werden er 59 afwijkende
waarden voor metanefrines in urine gerapporteerd met 51 té hoge waarden (> referentiewaarden UZ
Brussel rekeninghoudend met de leeftijd) bij 38 patiënten. 11 resultaten zijn hoger dan 2 x URL.
De analyses catecholamines, HVA / VMA in urine en catecholamines in plasma blijven daarentegen
min of meer constant (Figuur 4). In figuur 5 wordt het aantal aanvragen per maand weergegeven.
Momenteel (gebaseerd op 2009) zijn er gemiddeld 16 aanvragen per maand.
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Figuur 4: aantal aanvragen per jaar van metanefrines in urine voor de periode 2005-2009. Het aantal verhoogde
metanefrine (urine) resultaten en aantal patiënten met een verhoogde metanefrine (urine) waarde worden
weergegeven.
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Figuur 5: aantal aanvragen per jaar voor de analyses metanefrines, catecholamines, HVA en VMA in urine en
catecholamines in plasma. Naast de hier weergegeven klinische aanvragen voor catecholamines in plasma, wordt
deze analyse soms in het kader van studies aangevraagd; 86 (2007), 76 (2008), 48 (2009).
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Figuur 6: aantal aanvragen per maand van metanefrines in urine voor het jaar 2009. Het aantal verhoogde (29) en
verlaagde (5) resultaten worden aangeduid met respectievelijk rood en groen.

2. Situatie in UZ Leuven
2.1. Patiëntenpopulatie met verhoogde urine metanefrines
In de periode van 2005-2009 werden er bij 38 patiënten met een verhoogde urinaire metanefrine
concentratie in 17 patiënten een FC (16) of neuroblastoom (1) gediagnosticeerd. De FC waren in 11
gevallen symptomatische FC (hypertensie, cardiale klachten, palpitaties, abdominale klachten,…), 1
paraganglioom en 4 incidentaloma‟s. Drie patiënten met genetische aanleg hadden verhoogde
metanefrine concentraties, maar verder onderzoek bleek tot nu toe FC uit te sluiten. Bij de overige 18
patiënten met een vals positief resultaat werd een FC uitgesloten o.b.v. beeldvorming en/of kliniek
(Tabel 14). Deze data werden verkregen via de dienst endocrinologie.

2.2. Urine metanefrines versus urine catecholamines
Bij 10/38 patiënten werden sterk verhoogde waarden voor metanefrines in urine (> 2 x URL) gemeten;
in alle 10 de gevallen werd een FC of neuroblastoom gediagnosticeerd. Om een hoge sensitiviteit te
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garanderen is het gebruik van URL (bepaald in normale referentiepopulatie) als cut-off noodzakelijk. De
hogere metanefrine waarden zijn inderdaad gelinkt aan FC, maar lage metanefrine waarden sluiten een
FC niet uit. Dit is zeker het geval bij patiënten met genetische aanleg (1 patiënt met licht verhoogde
metanefrines en bovendien geen afwijkende catecholamine/VMA resultaten).
De catecholamines in urine waren bij slechts 13/17 (76,5%) FC gevallen gestegen (boven URL). Ook
in de subgroep met sterk gestegen metanefrines (> 2 x URL), waren er 2/10 zonder verhoogde
catecholamines in urine.
2.3. Urine VMA en catecholamines in plasma
Verder werd VMA in urine aangevraagd bij 13/17 gevallen, waarbij slechts in 5/13 (38,5%) gevallen
verhoogde waarden werden gemeten. HVA was enkel in geval neuroblastoom sterk verhoogd en in 3/16
gevallen met FC „borderline‟ verhoogd. Ten slotte, werden bij slechts 2/17 FC patiënten catecholamines
in plasma bepaald. Deze waren verhoogd in beide gevallen voor NA en voor 1 patiënt was zowel A als
NA verhoogd.
2.4. Biochemisch gemiste FC en beperkingen
Het aantal vals negatieve resultaten is niet onmiddellijk duidelijk uit deze klinische audit. Door de
endocrinologen werd 1 FC casus gemeld (met genetische voorbeschiktheid), die tweemaal een urinaire
metanefrine screening heeft gehad, die normaal was. De concentratie catecholamines in urine waren in
dit geval ook binnen de referentiewaarden.
2.5 Besluit
Uit deze beperkte klinische audit blijkt dat de analyse van metanefrines in urine zinvol is. Wanneer
enkel de catecholamines in urine zouden bepaald zijn, zouden immers 4 gevallen biochemisch gemist
zijn.
Tabel 14: beknopt overzicht klinische audit UZ Leuven (2005-2009).

Correct positief

Gestegen METANEFRINES (U): 38 patiënten
Vals positief

17
- 16 feochromocytoom
- 1 neuroblastoom
13 catecholamines (U) positief
4 catecholamines (U) negatief

3
- genetische aanleg
- geen tumor

18
- geen genetische aanleg
- hypertensie/cardiale klachten

3. Kosteneffectiviteit en kostprijs van de analyse
Het is niet kosteneffectief om alle hypertensieve patiënten te gaan screenen voor FC met de huidige
biochemische testen. Daarentegen wordt er wel aangeraden om personen met een genetische
predispositie of een incidentaloma van de bijnier biochemisch te screenen en op te volgen.
Sawka et al. beschreef de situatie in de Mayo Clinics dat de analyse van plasma metanefrines omwille
van hun lage specificiteit een negatieve impact heeft op de kosteneffectiviteit [50]. Echter, de potentiële
kosten door een diagnose te missen door testen te gebruiken met een minder goede sensitiviteit werd
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niet onmiddellijk in rekening gebracht. Voorstanders van plasma metanefrines benadrukken bij de
kosten-baten analyse vooral het verminderde gebruik van extra biochemische testen en/of minder dure
beeldvorming [6, 51].
3.1. Huidige kostprijs - uitbesteding aan UZ Brussel
In tabel 15 wordt een raming weergegeven van de kostprijs per metanefrine bepaling op urine. De
geschatte kostprijs bedraagt ongeveer 50 euro per staal.
Tabel 15: processtappen in de uitbesteding van de analyse metanefrines in urine.

Processtappen

Tijd-schatting "10 stalen"

Administratie voor verzending
Kostprijs TNT express naar UZ Brussel
Analyse in UZ Brussel
Technische validatie
Medische validatie
Administratie -facturatie nakijken

15-30 min

15-30 min
15-30 min
?#

Kostprijs "10 stalen"
(euro)
19+
33,5 (pakje met ijs < 4 kg)
435,4*
19+
/*
/
506,9
+/- 50 euro per staal

+: Voor de totale administratie voor en na verzending werd een uur MLT kost gerekend.
*: Metanefrines in urine (nomenclatuurnummer: ambulant 546534 en gehospitaliseerd 546545) valt volgens artikel 24, §1 van de nomenclatuur
onder een B1400, wat overeenkomt met 43,54 euro (B = 0,031098). Vermits het uitvoerend laboratorium een honorarium van 100% aanrekent,
wordt hiermee rekening gehouden én niet met de forfaitaire bedragen.
#: gebeurt voor alle verzendingen samen; kost per staal is verwaarloosbaar.

3.2. (Geschatte) kostprijs in UZ Leuven
De kostprijs van de bepaling van metanefines in urine wordt geschat op basis van de bepaling van de
catecholamines in urines. Een HPLC-ECD is beschikbaar voor de analyse. De kostprijs per staal wordt
geraamd op 18 à 19 euro per staal (Tabel 16).
Tabel 16: geschatte kostprijs van de analyse van metanefrines in urine op HPLC-ECD.

Personeelskost
Extractiemateriaal +
solventkost +…
Overhead kost

Kostprijs per staal (euro)
10 à 11
3,5
5
18,5 à 19,5 euro

4. Praktische overwegingen indien bepaling metanefrines in urine in UZ Leuven
4.1. Tijdsbesteding Medisch laboratorium technoloog (MLT) en TAT
Voor de analyse van metanefrines is de nodige expertise vereist.
In figuur 5 worden het aantal aanvragen voor metanefrines, catecholamines, HVA en VMA in urine en
catecholamines in plasma per jaar weergegeven. Elk jaar stijgen het aantal aanvragen van metanefrines,
echter de andere testen blijven min of meer constant. Indien metanefrines in UZ Leuven worden
uitgevoerd verwachten we een (beperkte) shift van het aanvraagpatroon. De catecholamines in plasma
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zullen hoogstwaarschijnlijk minder aangevraagd worden (zie redenen supra), waardoor tijd die hierdoor
vrijkomt, kan besteed worden aan de analyse van metanefrines in urine.
De huidige TAT van de urine metanefrines bedraagt maximum 2 weken (analyse 1 x per week
uitgevoerd in UZ Brussel). Deze TAT, wanneer wordt uitgegaan van een verandering in het
aanvraagpatroon, is haalbaar wanneer de analyse in UZ Leuven wordt ingevoerd.
4.2. Toestel
HPLC-ECD is aanwezig en voldoet voor de analyse van metanefrines in urine.

SAMENVATTING
Op 2 jaar tijd zijn de aanvragen voor metanefrines in urine vervijfvoudigd, terwijl de
catecholamines (urine/plasma) en VMA/HVA over de laatste jaren constant blijven.
Uit de beperkte klinische audit blijkt de bepaling van metanefrines (urine) zinvol te zijn.
FC/neuroblastoom werd biochemisch bevestigd met metanefrines (urine) bij 17 patiënten.
Wanneer uitsluitend catecholamines in urine werden bepaald, zouden 4/17 gevallen
biochemisch zijn gemist.
Rekening houdend met de huidige aanvraagfrequentie van metanefrines (10-20/maand),
gewenste (huidige) TAT en de nodige expertise blijkt het uitvoeren van de analyse in UZ
Leuven zowel naar tijdsbesteding als kostprijs haalbaar.

TO DO/ACTIONS

1) Overleg (LOUK) te plannen met aanvragende artsen.
2) Praktische mogelijkheden nagaan om de analyse van metanefrines in urine uit te voeren in UZ
Leuven.
3) Op punt stellen en valideren van de analyse van metanefrines in urine op HPLC-ECD.
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BIJLAGEN - TABELLEN - FIGUREN

Tabel 1: prevalentie van de verschillende oorzaken van adrenal incidentaloma‟s van de Adrenal Incidentaloma
Study Group of the Italian Endocrinology Society (AI-SIE) [7].

Tabel 2: frequentie* van tekens en symptomen (%) van FC [8].

*Frequentie bepaald bij patiënten omdat ze symptomen en tekens vertoonden.
Tabel 3: laboratoriumtesten voor de differentiaal diagnose van benigne FC en „Neural Crest Tumors‟ [53].

Urinaire spiegels van

Feochromocytoom

Catecholamines
Vanillylmandelzuur
(VMA)
Metanefrines
Dopamine
Homovanillinezuur
G: gestegen; N: niet gestegen
*: gestegen in geval van maligne FC

Neural Crest Tumor
Neuroblastoma,
ganglioneuroma

G

G

G
G
N*
N*

G
G
G
G
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Bijlage 1: naamgeving van de metanefrine metabolieten
De term „metanefrines‟ omvat 2 catecholamine metabolieten: normetanefrine (NM), het O-gemethyleerde
metaboliet van noradrenaline (NA) en metanefrine (M), het O-gemethyleerde metaboliet van adrenaline (A).
Wanneer „totaal metanefrine‟ wordt vermeld omvat dit zowel NM en M omdat dit met vroegere
spectofotometrische methoden samen werd gemeten. Met de nieuwere HPLC methoden kunnen deze metabolieten
apart worden gekwantificeerd en spreekt men van „gefractioneerde metanefrines‟.
Hiernaast wordt er ook vermelding gemaakt van vrije (niet-geconjugeerde) metanefrines en geconjugeerde (met
sulfaatgroepen) metanefrines. De in ons lichaam gevormde metanefrines kunnen enerzijds gedeamineerd worden
door de aanwezigheid van monoamine oxidase (MAO) en vervolgens omgezet tot VMA in de lever. Anderzijds,
kunnen de metanefrines onmiddellijk (zonder voorafgaande deaminatie) of na deaminatie worden geconjugeerd
door het sulfotransferase enzym dat voornamelijk in de darm tot expressie komt. Deze geconjugeerde metanefrines
en VMA worden via de nier uitgescheiden.
Voor de bepaling van totale plasma metanefrines en urinaire gefractioneerde of totale metanefrines worden de
urine/plasma stalen meestal voorbehandeld met zuur (zure hydrolyse) of enzymatische deconjugatie met sulfatase.
Plasma concentraties van totaal metanefrines zijn 20 tot 30 keer hoger (= de geconjugeerde fractie) dan vrije
metanefrine concentraties. In urine komt slechts < 3% van de metanefrines vrij voor.
De vrije metanefrines worden snel geklaard door monoamine transporters, die ook verantwoordelijk zijn voor de
snelle klaring van catecholamines. De geconjugeerde metanefrines daarentegen zijn afhankelijk van de klaring van
de nieren. Dus de plasmaconcentraties van totale metanefrines kunnen sterk toenemen bij patiënten met renaal
falen.
Bij de interpretatie van data van verschillende studies is het dus uitermate belangrijk om goed na te gaan welke
metabolieten er worden gemeten en het grote concentratieverschil van de metabolieten tussen plasma en
urinestalen te begrijpen.

Figuur 1: metabolische pathway van catecholaminen tot vrije en sulfaat-geconjugeerde metanefrines [16].
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Bijlage 2: algoritmes [C, 54]
Wie biochemisch testen? [5, 8].
*Patiënten met:
Paroxismale tekens en symptomen die suggestief zijn voor FC
Recente, therapieresistente of onvoorspelbare hypertensie
Hypertensie op jonge leeftijd (< 20 jaar)
Paradoxale bloeddrukrespons tijdens chirurgie en anesthesie
Familiale predispositie
Asymptomatische patiënten met een adrenaal incidentaloma
Met plotse angstaanvallen
*Follow-up van patiënten met FC voor detectie van herval
Wie genetisch testen? [5, 8].
*Elk kind met FC
* Patiënten die een positieve familiale voorgeschiedenis hebben of die jonger zijn dan 50 jaar
Wanneer genetisch onderzoek negatief is voor een familielid van een patiënt met een erfelijke vorm van
FC, worden er geen bijkomende biochemische testen of beeldvorming aangeraden
*Patiënten met aanwezigheid van bilaterale FC of multifocale extra-adrenale ziekte of associatie van FC met
andere tumoren.

1) algoritme voorgesteld in UptoDate [C]
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2) algoritme voorgesteld door ARUP [54]
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Figuur 2: relatie tussen pretest- en posttestprobabiliteit (studie op 1003 patiënten, met 214 bevestigde FC en 644
patiënten zonder FC). Een negatief testresultaat voor vrije plasma metanefrines of urinaire gefractioneerde
metanefrines geeft een hoge kans op het correct uitsluiten van FC bij alle klinisch relevante pretestprobabiliteiten
[17].

Tabel 6: likelihood van FC bij verschillende cut-offs voor de biochemische testen voor catecholamine en
metabolieten [8].

Unlikely: aantal echt negatieve resultaten >> aantal vals negatieve resultaten
Possible: aantal vals positieve resultaten > echt positieve resultaten
Likely: echt positieve resultaten > vals positieve resultaten
*: cut-offs zijn de hoogste referentielimieten, die gebruikt werden om de sensitiviteit en specificiteit te bepalen van tabel 4.
†: Cut-offs berekend van de 99ste percentiel van de referentiegroep van 644 patiënten met een FC [17].
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Bijlage 3: invloed van leeftijd en geslacht op de referentiewaarden van A, NA, M en NM (plasma en
urine)
Voor een correcte interpretatie van de hormonen A, NA, MN en M in plasma en urine van kinderen, moeten er
leeftijdsafhankelijke referentiewaarden worden gehanteerd. Ook het geslacht heeft een invloed op de waarde van
deze hormonen. In de studie van Weise et al. werden 86 gezonde (normale bloeddruk) kinderen (l5-17 jaar) en 158
gezonde volwassenen (18-72 jaar) gerecruteerd. Bij deze populatie werden de 4 hormonen bepaald in plasma en
urine. De nodige aandacht ging naar de staalname.
De bevindingen voor de concentraties in plasma worden weergegeven in figuur 3.
Kinderen blijken hogere plasmaconcentraties van A (47% hoger) en M (22% hoger) te hebben dan volwassenen,
terwijl het plasma NA en NM niet significant verschilt tussen beide leeftijdsgroepen. Pediatrische
referentiewaarden verschillen ook tussen het geslacht. Jongens hebben hogere A (45%) en M (30%) plasma
concentraties dan meisjes, maar de NA en NM spiegels zijn niet significant verschillend. De urinaire excretie van
A, M, NA en NM blijkt ook hoger te zijn in jongens dan in meisjes (respectievelijk 48, 63, 24 en 41%).

Figuur 3: vergelijking van pediatrische en volwassenen referentiewaarden voor plasma metanefrines (NM en M)
en catecholamines (A en NA). De horizontale lijn duidt op de mediaan en de box is het 95%
betrouwbaarheidsinterval [31].

Figuur 4: demografische karakteristieken en biochemische waarden voor gezonde jongens en meisjes en in
pediatrische patiënten met en zonder FC [31].
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Bijlage 4: pre-analytische aspecten voor catecholamine en metanefrine bepalingen
Tabel 10: overzichtstabel pre-analytische aspecten voor catecholamine en metanefrine bepalingen op plasma en urine.

Afname-tijdstip

Voorbereiding van de patiënt

Metanefrines in plasma

Catecholamines in plasma

Na overnacht vasten

Na overnacht vasten

Geen inname van bepaalde
medicatie en voedingsstoffen*

Geen inname van bepaalde
medicatie en voedingsstoffen*

Metanefrines in urine

24h-collectie
‘Timed’ urine: tijdens of na
symptomatische episode

Catecholamines
(+ VMA/HVA) in urine

24h-collectie
‘Timed’ urine: tijdens of na
symptomatische episode

Geen inname van bepaalde
medicatie en
voedingsstoffen*

Geen inname van bepaalde
medicatie en
voedingsstoffen*

Rustige patiënt

Rustige patiënt, zeer gevoelig voor stress of
trauma bij flebotomie.
Best veneuze katheter (heparineslot)

Houding patiënt

Liggend,
niet actief gedurende 20-30
minuten

Liggend,
niet actief gedurende 20-30 minuten

/

/

Afnamemateriaal

Heparine [52] of EDTA [54]plasma

Heparine [47, 52, 54]
of EDTA plasma [52]

Recipiënt
(aanzuring niet vereist) [47]

Recipiënt
met zuur+ en/of
antioxidans°
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Bij voorkeur direct op ijs na afname
[52, 54].
Indien niet op ijs, onmiddellijk op
4°C [39]

Bewaring

24h-collectie: koelkast
tijdens collectie

Na afname direct op ijs [52, 54]

Centrifugatie binnen 15 min na
Centrifugatie binnen 1h na afname [47, 54]
afname [54]; binnen 6h na afname
Gekoelde centrifuge niet vereist [47]
[39]
Bewaring: 2 d op 4°C [47, 54]
1 maand op -20°C [47, 54]
Bewaring: 3 d op 4°C zonder
Tot 1 jaar op -70-80°C [47, 52, 54]
reducerend agens [39]
1 maand op -20°C [54]

24h-collectie: koelkast tijdens
collectie
Indien niet aangezuurd
tijdens afname; aanzuren
Bewaring voor langere tijd:
tot pH 2-4
-80°C [52]
Bewaring voor langere tijd: 80°C [52]

Altijd invriezen op -80°C [52]

Transport

Transport langer dan 3d:
ingevroren (-20°C) [39]

*: zie tekst 3.2.
+ en °: zie tabel 10
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Ingevroren (-20°C)

Gekoeld (2-8°C) of
ingevroren (-20°C)

Gekoeld (2-8°C) of
ingevroren (-20°C)

Tabel 11: stabiliteit van catecholamines in urine en gebruikte additieven [40-49].
Giles
Weinkove
Boomsma
Lee
1983
1991
1993
1998
Aantal
10
?
?
10 + 50
patiënten
Urinedebiet
Gepoolde
Urinestaal
Gepoolde urine
Vers staal
(24h)
urine
Uitgeteste
additieven

HCl 3 N op pH
3
EDTA/glutathion

HCl 3N +

500 mmol/l
sulphuric acid
HCl geconc

Aangezuurd*
EDTA +
Na2S2O5

HCl 0,5 mol/l
Boorzuur 0,03
mol/l (2 g/l)

4°C
-20°C

N =10: Kt voor
24h en 48 h
-20°C voor 2w,
1m, 2m en 3m
N =50: -20°C
voor 1 m

Miki
1998

Elfering
2003

Gouarne
2004

Iu
2004

Willemsen
2007

Chan
2000

2

9

10

22

8

?

Vers staal

Vers staal

Urinedebiet (24h)

Vers staal

Vers staal

Gepoolde
urine

/

/

/

Onmiddellijk op
-20°C
Kt variabele tijd
Op 4°C
variabele tijd
voor invriezen

HCl 6 N
EDTA (10%)

EDTA/glutathion

Uitgeteste
temperaturen

Besluit

Kt
-30°C

4°C
-20°C

- Afbraak bij Kt
- Aanzuring
met HCl meest Indien pH < 2,
effectief
maanden*
- Invriezen
houdbaar
geeft een extra
zekerheid

- Urine zonder
additief: 1 m
op 4°C
- Urine met
EDTA +
Na2S2O5: 4 m
op 4°C
- Urine
aangezuurd: 1
jaar op 4°C of 20°C

Geen verschil
tussen
boorzuur of
HCl
(tijd en
temperatuur)

Geen
bewaring
nodig

- Stabiliteit voor
minstens 24h
op Kt, indien
aanzuring
- Koeling moet
minder strikt
worden
nageleefd dan
aangenomen

*: niet gespecifieerd
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HCl 0,5
Aangezuurd
mol/l
(HCl) op pH HCl 3 mol/l
Mierenzuur
4
Na2EDTA en
buffer 0,75 Na2EDTA en
Na2S2O5
mol/l
Na2S2O5

Onmiddellijk op 80°C
24 h op 4°C
24 h op 25°C

4°C
-70°C
(analyse na
tijdsinterval
tot 6 m)

- Tijdens collectie:
zonder additief op
4°C of met HCl
(6N) op Kt
- EDTA: geen
effectief additief

-Mierenzuur buffer
even
effectief als
HCl
- Voor
langdurige
bewaring 70°C aangeraden

Onmiddellijk
op -20°C
Na 24h, 48h,
72h, 96h,
168h (op Kt)
op
-20°C
-Onmiddellijk
aanzuring na
collectie
vereist (50%

10°C
30°C
-80°C

Urine zonder
additieven
kan worden
bewaard op
van
-80°C
catecholamines
zonder
afgebroken in
degradatie
eerste 24h)
van
catecholami- Na2EDTA
en Na2S2O5 nen (metaook effectief nefrines)

Tabel 12: effect van de houding en rust op de testkarakteristieken van plasma metanefrines.

a

De testresultaten van 644 patiënten zonder FC (al liggend afgenomen) werden gecorrigeerd voor een zittende
houding (toename van 30% voor NM en 27% voor M). Voor de FC patiënten werden de waarden niet gecorrigeerd
omdat bij deze patiënten de verschillen in houding slechts een minimaal verschil veroorzaken op de hoge waarden
die bij deze patiënten worden gevonden.
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