
 

 TUTKIMUSTIEDOTE 2014:7 
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 24.1.2014 
Kliininen kemia ja hematologia 

Uusi menetelmä: Seerumin metanefriini ja normetanefriini (2338 S -MetNor, sisältää 
seerumin 3-metoksityramiinin) otetaan käyttöön 1.2.2014 

Tutkimus 2338 

6311 

S -MetNor 

S -MTA 

S -Metanefriini ja normetanefriini 

S -Metoksityramiini (3-) 

Asia Uusi tutkimus 

Johdanto HUSLABin Naistenklinikan laboratorio ottaa 01.02.2014 lähtien käyttöön uuden 
seerumin metanefriini- ja normetanefriinimäärityksen (2338 S -MetNor). Tutki-
muksen yhteydessä määritetään aina samalla kertaa myös seerumin 3-
metoksityramiinin (6311 S -MTA) pitoisuus ilman erillistä pyyntöä. Menetelmä 
mittaa seerumin ei-konjugoitua metanefriiniä, normetanefriiniä ja 3-
metoksityramiinia. 

Tutkimuksen indikaationa on katekoliamiineja erittävien neuroendokriinisten kas-
vainten, feokromosytooman ja paraganglioomien, diagnostiikka. Verrattuna virt-
san metanefriinien, normetanefriinien ja 3-metoksityramiinin aikaa vieviin virtsa-
keräyksiin, on uuden tutkimuksen käytännön etuna helpompi ja nopeampi näyt-
teenotto. Uusi tandem-massaspektrometrinen menetelmä on erittäin spesifinen ja 
herkkä. Tällä hetkellä ei tunneta aineita, jotka häiritsisivät itse analyyttistä mene-
telmää.  

Yhteyshenkilöt kemisti Ursula Turpeinen, ursula.turpeinen hus.fi, 050 427 1459,  
kemisti Outi Itkonen, outi.itkonen hus.fi, 050 427 9277,  
oyl Esa Hämäläinen, esa.hamalainen hus.fi, 050 427 2839 

Näyte ja näy-
teastia 

Seerumiputki (5 ml) ilman lisäaineita. Näyte säilyy 4 vrk huoneenlämmössä, vä-
hintään viikon jääkaapissa ja 12 viikkoa pakastettuna. 

Menetelmä Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS).  

Suorituskyky Mittausalue 0.05 – 5 nmol/l. Kaikkien menetelmien kokonaisvariaatio kahdella eri 
tulostasolla on alle 13 %. 

Tekotiheys Kerran viikossa 

Viitearvot S -Normet, aikuiset alle 0.9 nmol/l 

S -Metnef, aikuiset alle 0.5 nmol/l 

S -MTA, aikuiset, alle 0,1 nmol/l 

 

HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa 
http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/ 
Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista 
ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen tai RSS-syötteen. Sivu 1/2
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Tulkinta Kirjallisuuden mukaan seerumin ei-konjugoitujen (”vapaiden”) metanefriineiden 
tutkiminen on paras tutkimus feokromosytooman poissulkemiseksi. Tutkimuksen 
diagnostinen herkkyys on lähes 100%, joten normaalit metanefriinin ja norme-
tanefriinin pitoisuudet potilalla sulkevat lähes varmasti pois feokromosytooman ja 
paragangliooman mahdollisuudet. Feokromosytooman alhaisen esiintyvyyden ja 
väärien positiivisten tulosten takia on eräissä yhteyksissä suositeltu positiivisen 
seerumituloksen varmistusta muilla tutkimuksilla, esimerkiksi vrk- virtsan me-
tanefriinitutkimuksella (2337 dU- MetNor). Tämän vuoksi vrk-virtsan metanefrii-
nit säilyvät toistaikseksi edelleen  HUSLABin tutkimusvalikossa. Seerumin S-
MTA määritys näyttää korreloivan kasvainten metastasointiin. 
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Mayo Clinical laboratory (Rochester, USA), Test catalog. 
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Huomioitavaa Kohonneita metanefriiniarvoja voidaan saada stressi- ja rasitustilanteissa, tai jos 
potilas on saanut tai nauttinut lääkkeitä tai aineita, jotka nostavat endogeenisten 
katekoliaineiden pitoisuuksia.  Tällaisia ovat mm. monoamiini-
oksidaasientsyymin (MAO) estäjät, katekoliamiinien takaisinoton estäjät (mm. 
eräät anesteetit, kokaiini, eräät rytmihäiriölääkkeet, propranoloni, lidokaiini). Ko-
honneita pitoisuuksia on raportoitu myös potilailla, joilla rauhoittavan lääkityksen 
(bentsodiatsepiinit), alkoholin tai opiaattien käyttö ja klonidiinilääkitys on lopetet-
tu. Näissä tilanteissa nähtävät pitoisuusmuutokset ovat kuitenkin vähäisiä. Kate-
koliamiinipitoiset ravintoaineet (banaani, jäätelö, suklaa, vanilja, kahvi ja tee) 
voivat nostaa veren katekoliamiinien pitoisuuksia.  

Lääkityksen pois jättämisestä tai muutoksista ennen näytteenottoa tulee informoi-
da potilasta. Ks. myös 2337 dU-MetNor. 
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