Metodický list 5/2021 – Zmena stanovenia katecholamínov a ich metabolitov
Pozn. Tento metodický list obsahuje aktualizovaný interpret. algoritmus (13.12.2021)
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme pristúpili k zmene vyšetrení pre laboratórnu diagnostiku neuroendokrinných
tumorov (NET) produkujúcich katecholamíny.
Pôvodné vyšetrenia adrenalínu, noradrenalínu a dopamínu v krvnej plazme sme nahradili vyšetrením ich metabolitov
v krvnej plazme a v 24 h zbere moču. Zároveň sa mení aj analytická metóda stanovenia, namiesto klasickej ELISA
metódy budeme pre tento účel využívať vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu a tandemovú hmotnostnú
spektrometriu (HPLC-MS/MS).
Odborné predpoklady
• Koncentrácie katecholamínov adrenalínu, dopamínu a noradrenalínu vykazujú v plazme vysokú biologickú
variabilitu a sú výrazne ovplyvnené fyziologickou reakciou na stresové podnety a diétou. Využitie pre diagnostiku
NET je preto obmedzené [1]
• Podľa aktuálnych guidelines je metódou prvej voľby stanovenie metanefrínov a non-metanefrínov v plazme.
Uvedená kombinácia vyšetrení má výrazne vyššiu diagnostickú špecificitu pre neuroendokrinné nádory ako
vyšetrenie koncentrácie jednotlivých katecholamínov [1,2].
• Metóda HPLC-MS/MS sa vyznačuje vyššou analytickou senzitivitou a špecificitou ako imunochemické metódy (RIA,
ELISA). Vysoká citlivosť metódy je nevyhnutná pre záchyt tumorov s nižšou sekréciou katecholamínov.
Interpretácia výsledkov
• Cut-off hodnoty sú uvedené v interpretačnom algoritme (Schéma 1). Pre diagnostiku najčastejších NET feochromocytómu a paragangliómu má najvyššiu diagnostickú výťažnosť vyšetrenie metanefrínu a normetanefrínu
v plazme.
• V prípade nejednoznačného výsledku odporúčame doplniť vyšetrenie vylučovania týchto metabolitov v moči za 24
hodín, prípadne opakovať odber krvi u ležiaceho pacienta po 15 minútach kľudového režimu.
• Uvedená kombinácia vyšetrení má zachovanú vysokú citlivosť aj pre NET s nízkou sekréciou katecholamínov a
zároveň znižuje riziko falošne pozitívneho výsledku. V prípade klinického podozrenia na vzácnejšie NET
produkujúce dopamín (neuroblastóm, menej často feochromocytóm a paraganglióm) odporúčame využiť
vyšetrenie 3-metoxytyramínu v 24h zbere moču [3,4].
Preanalytická fáza
Dva dni pred odberom je potrebná špeciálna diéta – vynechať kávu, čierny čaj, nápoje s kofeínom, čokoládu, orechy,
banány, citrusy, alkohol, ananás, hrozno, slivky, paradajky. Pred odberom nefajčiť, 12 hodín pred odberom nejesť, piť
len nesladené nápoje. V prípade, že to dovoľuje klinický stav pacienta, je 5 dní pred odberom vhodné vysadenie
niektorých liekov, (paracetamol, kofeín, salicyláty, methyl-DOPA, L-DOPA, inhibítory MAO, neselektíve alfa-blokátory a
centrálne antihypertenzíva). 24 hodín pred odberom vylúčiť výraznejšiu fyzickú záťaž, alebo športové aktivity.
P-Metanefrín a P-Normetanefrín
• Vzorka EDTA plazmy
• Materiál je potrebné po odbere skladovať pri teplote 2-8 °C a odoslať do laboratória do 2 hodín od odberu.
U-Metanefrín, U-Normetanefrín, U-3-metoxytyramín
• Vzorka zbieraného moču za 24 hodín do nádoby s konzervačnou látkou (!!! je to žieravina a vyžaduje opatrnú
manipuláciu).
• Nádobu Vám zašleme automaticky v prípade nejednoznačného výsledku meta/normetanefrínu v plazme, prípadne
po vyžiadaní na príjme materiálu na tel. 047 4333 211). Pokyny pre 24h zber moču sú k dispozícii na
https://www.sklab.sk/files/na-stiahnutie/PAC-Pokyny/postup-pri-odbere-mocu-24h-pacient-tlac.pdf.
• Vzorku uchovávajte pri teplote 18-25 °C alebo 2-8 °C (stabilita 28 dní).
U pacientov s epizodickou formou príznakov je vhodné odobrať krv a/alebo zahájiť 24h zber moču tesne po
manifestácii symptómov. Ak je to možné, odber krvi by mal prebiehať u ležiaceho pacienta po 15 minútach
kľudového režimu. V prípade odbere v sede, je zvýšené riziko falošne pozitívneho výsledku.
Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná, v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte
kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211. peter.secnik@sklab.sk, peter.secnikjr@sklab.sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,
Kolektív SK-Lab s.r.o.

Lučenec, november 2021
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