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REZUMAT
Scopul studiului. Studiul urmăreşte corelaţia dimensiunilor tumorale cu secreţia catecolaminică şi valoarea
Cromograninei A, corelaţia HTA cu secreţia catecolaminică şi evoluţia postoperatorie a HTA în scopul unei mai
bune abordări terapeutice şi îmbunătăţirii prognosticului la pacienţii cu feocromocitom.
Material şi metode. Am inclus 35 de pacienţi diagnosticaţi cu feocromocitom. Toţi pacienţii au avut dozări ale MN
şi NMN plasmatice şi urinare, Cromogranina A, CT adrenal, Cortizol plasmatic şi urinar şi testul de supresie cu 1
mg Dexametazonă overnight. A fost măsurată tensiunea arterială (TA), iar pentru pacienţii hipertensivi s-a măsurat
raportul aldosteron/activitate reninică plasmatică. Toţi pacienţii au fost operaţi la Spitalul de Urgenţă Floreasca şi
reevaluaţi postoperator la 2-4 săptămâni. Postoperator au fost măsurate MN şi NMN plasmatice şi urinare,
Cromogranina A, care au fost normale şi s-a masurat TA.
Rezultate. Valoarea medie a Cg A a fost mai mare în feocromocitoamele cu dimensiuni > 5 cm faţă de cele cu
dimensiuni < 5 cm. Valoarea MN şi NMN plasmatice nu s-a corelat cu dimensiunea tumorală. Valoarea MN şi
NMN plasmatice nu s-a corelat cu HTA. Vârsta pacienţilor la care s-a remis HTA postoperator a fost mai mică
decât vârsta pacienţilor hipertensivi din lot şi decât vârsta pacienţilor care au rămas hipertensivi postoperator.
Concluzii. Valoarea Cg A s-a corelat cu dimensiunea tumorală. Secreţia catecolaminică nu s-a corelat cu
dimensiunea tumorală şi nici cu HTA. O parte dintre pacienţi rămân hipertensivi postoperator, vârsta lor fiind mai
mare decât vârsta pacienţilor în cazul cărora s-a remis HTA.
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ABSTRACT
Aim of the study. The study follows the correlation between tumor size, catecholamine secretion and Chromogranine A value, the correlation of high blood pressure with catecolamine secretion and postsurgery evolution of high
blood pressure in order to improve the therapeutic approaches and prognostic in pheocromocytomas.
Matherial and methods. We have included 35 patients which had been diagnosed with pheocromocytomas in
C.I. Parhon Institute. All patients had plasma and urinary metanephrines (MN) and normetanephrines (NMN),
Chromogranine A (Cg A), adrenal CT, plasma and urinary cortisol, the 1 mg Dexametasone suppression test
overnight. Blood presure was measured and patients with high blood pressure had aldosterone/rennin ratio. All
patients had surgery in Emergency Hospital Floreasca Bucharest and they had been followed after 2-4 weeks
postsurgery for plasma and urinary MN and NMN, blood pressure, Chromogranin A.
Results. Median value of Cg A was bigger in pheocromocytomas greater than 5 cm compared with those smaller
than 5 cm. Plasma MN and NMN value was not correlated with tumor size or with high blood pressure. Postsurgery some of the patients had high blood pressure and their age was bigger than the age of patients without high
blood pressure.
Conclusion. Chromogranin A value was correlated with tumor size. Catecholamine secretion was not correlated
with tumor size or high blood pressure. Postsurgery some of the patients had high blood pressure and their age
was bigger than the age of patients without high blood pressure.
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INTRODUCERE
Incidenţa feocromocitoamelor a fost raportată
ca fiind între 0,5 şi 9,5 la 1.000.000 de persoane.

Deşi aproximativ 10% au fost considerate ca parte
a unor sindroame genetice, cercetările recente sugerează că procentul feocromocitoamelor familiale
este mai mare. Tumorile secretante de catecolamine
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apar cu frecvenţă egală la bărbaţi şi femei, la orice
vârstă, în special în decadele 3, 4 şi 5 de viaţă. Feocromocitoamele familiale tind să apară la o vârstă
mai tânără. Distribuţia pe sexe este aproximativ
egală. În trecut aproximativ 2/3 erau descoperite la
autopsie, dar în zilele noastre, datorită dezvoltării
mijloacelor imagistice, feocromocitoamele reprezintă 1,5-18% din incidentaloamele adrenale descoperite cu ocazia efectuării unui examen imagistic
pentru o altă boală abdominală. Leziunile sporadice
sunt în general solitare, în timp ce în sindroamele
familiale leziunile sunt în general bilaterale. Ocazional pot coexista cu paraganglioame extraadrenale. Simptomele sunt în general prezente şi sunt
datorate efectelor farmacologice ale excesului de
catecolamine. Simptomele sunt episodice şi includ
instalarea rapidă a durerilor de cap, diaforeza generalizată, palpitaţii, anxietate, dureri toracice şi
dureri abdominale. Aceste crize sunt extrem de variabile şi pot fi spontane sau declanşate de schimbări
posturale, anxietate, exerciţii sau manevre care
cresc presiunea intraabdominală. Frecvent pacienţii
sunt diagnosticaţi cu feocromocitoame înainte să
fie simptomatici datorită screeningului genetic pentru sindroame endocrine ereditare sau datorită descoperirii accidentale a unor mase adrenale cu ocazia
efectuării unui examen imagistic pentru o altă patologie.

SCOPUL STUDIULUI
Având în vedere problemele diagnostice şi terapeutice pe care le pun feocromocitoamele, acest
studiu îşi propune să urmărească corelaţia dimensiunilor tumorale cu secreţia catecolaminică şi valoarea Cromograninei, corelaţia secreţiei catecolaminice cu tensiunea arterială, evoluţia postoperatorie
a HTA în scopul unei mai bune abordări terapeutice
şi îmbunătăţirii prognosticului la pacienţii cu feocromocitom.

MATERIAL ŞI METODE
Am inclus 35 de pacienţi diagnosticaţi cu feocromocitom în perioada 2005-2012 în Institutul
Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“ Bucureşti.
Pacienţii s-au prezentat pentru evaluarea endocrinologică a unei formaţiuni tumorale adrenale descoperită întâmplător cu ocazia efectuării unui examen
imagistic pentru o simptomatologie care nu a avut
legătură cu glanda adrenală (n = 6), pentru evaluarea
unei HTA necontrolată terapeutic (n = 20) sau a
unor extrasistole însoţite de dureri de cap, transpiraţii, precordialgii, flush (n = 9). Toţi pacienţii au

avut dozări ale MN şi NMN plasmatice şi urinare,
Cromogranina A, CT adrenal, Cortizol plasmatic şi
urinar, testul de supresie cu 1 mg Dexametazonă
overnight. S-au făcut măsurători ale TA, iar pentru
pacienţii hipertensivi s-a efectuat raportul aldosteron/activitate reninică plasmatică. Toţi pacienţii
au fost operaţi la Spitalul de Urgenţă Floreasca
laparoscopic sau prin chirurgie clasică şi reevaluaţi
postoperator la 2-4 săptămâni în Institutul de Endocrinologie „C.I. Parhon“ Bucureşti. Postoperator au
fost măsurate MN şi NMN plasmatice şi urinare,
Cromogranina A care au fost normale şi s-a măsurat
TA.

REZULTATE
Au fost 35 de pacienţi: 25 de femei şi 10 bărbaţi.
Vârsta medie a pacienţilor a fost 55,14 ± 12,6 ani,
cu o vârstă medie a femeilor de 54,4 ± 12,51 ani şi
o vârstă medie a bărbaţilor de 57 ± 13,49 ani. Au
fost 20 de feocromocitoame drepte şi 15 feocromocitoame stângi. Dimensiunea medie a feocromocitoamelor stângi a fost 5,42/4,13 ± 2,27/1,77 şi dimensiunea medie a feocromocitoamelor drepte a
fost 6,12/4,05 ± 2,35/1,44. Au fost 22 feocromocitoame cu dimensiuni > 5 cm şi 13 feocromocitoame
cu dimensiuni < 5 cm.
Valoarea medie a Cg A a fost 730,8 ± 273,86 (N:
20-100 ng/ml) şi a fost mai mare în feocromocitoamele cu dimensiuni > 5 cm faţă de cele cu dimensiuni < 5 cm (p = 0,0001).
TABELUL 1. Valoarea Cg A în funcţie de dimensiunea
tumorală
Feo > = 5 cm
Feo < 5 cm

Valoarea medie a Cg A
875,32 ± 221,347
486,23 ± 153,882

Se poate constata chiar o creştere liniară a Cg A
cu dimensiunea tumorală.
TABELUL 2. Valorile MN şi NMN plasmatice în funcţie
de dimensiunea tumorală
Feo > = 5
Feo < 5

MN plasmatice
414,73 ± 109,786
494,00 ± 130,907

NMN plasmatice
687,95 ± 101,101
655,46 ± 63,711

Dimensiunile feocromocitoamelor nu s-au corelat cu secreţia MN plasmatice (p = 0,08) sau
NMN plasmatice (p = 0,252).
Din cei 35 de pacienţi 29 au avut HTA: 16 pacienţi HTA paroxistică şi 13 pacienţi HTA susţinută.
Vârsta medie a pacienţilor hipertensivi a fost 55,14286
± 12,66106 ani. Au rămas cu HTA postoperator 10
pacienţi cu o vârstă medie de 66,5 ± 6,68 ani.
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Valoarea medie a MN plasmatice a fost mai
mare la pacienţii cu HTA susţinută faţă de pacienţii
cu HTA paroxistică (p = 0,41) şi faţă de pacienţii
care nu au fost hipertensivi (p = 0,59). Valoarea
medie a NMN plasmatice pentru pacienţii cu HTA
susţinută a fost mai mare decât valoarea medie a
NMN plasmatice a pacienţilor cu HTA paroxistică
(p = 0,04) sau a pacienţilor fără HTA (p = 0,03).
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FIGURA 1. Creşterea Cg A în funcţie de dimensiunea
tumorală
TABELUL 3. Vârsta medie a pacienţilor cu şi fără HTA
preoperator
Vârsta medie

HTA paroxistică HTA susţinută
46,93 ± 12,75
63,76 ± 7,57

Fără HTA
58,33 ± 6,56

Vârsta medie a pacienţilor cu HTA susţinută a
fost mai mare decât vârsta pacienţilor cu HTA paroxistică (p = 0,000173) şi a pacienţilor normotensivi
(p = 0,13).
TABELUL 4. Vârsta medie a pacienţilor cu şi fără HTA
postoperator
Vârsta medie

HTA
66,5 ± 6,68

HTA remisă
37,2 ± 24,7

Vârsta medie a pacienţilor care au rămas cu HTA
postoperator a fost mai mare decât vârsta pacienţilor
hipertensivi din lot (p = 0,000739). Opt din cei 10
pacienţi cu HTA postoperator au avut preoperator
HTA susţinută şi doar 2 pacienţi HTA paroxistică.
Postoperator HTA s-a menţinut la pacienţii cu
HTA susţinută preoperator (p = 0,0001). Vârsta
medie a pacienţilor la care s-a remis HTA postoperator a fost mai mică decât vârsta medie a pacienţilor
care au rămas cu HTA postoperator (p = 0,0004).
HTA s-a remis în special la pacienţii cu HTA paroxistică preoperator (p = 0,0001).
TABELUL 5. Valoarea medie a MN şi NMN plasmatice
pentru pacienţii cu HTA şi fără HTA
HTA
Fără HTA
MN plasmatice 445,8276 ± 127,0919 436,1667 ± 107,1213
NMN plasmatice 682,8966 ± 92,02342
632 ± 65,42171

Deşi distribuţia pe sexe este aproximativ egală
în feocromocitoame, în lotul nostru de studiu feocromocitoamele au fost mai frecvente la femei.
Surprinzător, nivelul seric al catecolaminelor nu se
corelează cu dimensiunea tumorală. Aceasta pare
să se datoreze producţiei rapide şi secreţiei de catecolamine de către tumorile mici şi secreţiei mai
lente de catecolamine de către tumorile mari. Nici
în lotul nostru de studiu valorile metanefrinelor şi
normetanefrinelor nu s-au corelat cu dimensiunile
tumorale (valoarea p nu a fost semnificativă statistic).
Majoritatea feocromocitoamelor secretă cromogranină şi nivelul cromograninei poate fi folosit ca
marker tumoral pentru feocromocitoame. S-a propus chiar că nivelul cromograninei A reflectă dimensiunea tumorală. Rolul ei nu este bine cunoscut,
dar prezenţa ubicuitară în ţesuturile neuroendocrine
şi cosecreţia ei cu hormoni peptidici şi amine sugerează un rol în depozitarea peptidelor în granulele
de secreţie. În lotul nostru de studiu valoarea Cromograninei A s-a corelat cu dimensiunea tumorală.
În cazul feocromocitoamelor atunci când simptomele apar ele sunt datorate excesului de catecolamine. Hipertensiunea rezultată poate fi susţinută (la
jumătate din pacienţi) sau paroxistică (la 1/3 dintre
pacienţi). Restul pacienţilor are TA normală. În
lotul nostru de studiu 13 (37,14%) pacienţi au avut
HTA susţinută, 16 (45,7%) HTA paroxistică şi 9
(17%) au fost normotensivi. Labilitatea în TA se
datorează eliberării episodice de catecolamine, depleţiei volumice cronice şi alterării reflexelor simpatice. Episoadele hipertensive severe apar la majoritatea pacienţilor cu feocromocitom. Exocitoza
catecolaminelor din feocromocitom poate juca un
rol în asemenea paroxisme, dar majoritatea feocromocitoamelor au inervaţie simpatică minoră. Crizele

TABELUL 6. Valoarea MN şi NMN plasmatice pentru pacienţii cu HTA
paroxistică, HTA susţinută şi pacienţii fără HTA
MN plasmatice
NMN plasmatice

HTA paroxistică
HTA susţinută
Fără HTA
427,625 ± 115,9361 468,2308 ± 141,0739 436,1667 ± 107,1213
652,8125 ± 92,72412 719,9231 ± 79,49996
632 ± 65,42171
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hipertensive sunt deseori cauzate de hemoragii
spontane în tumoră sau de presiunea pe tumoră care
determină eliberarea sângelui din venele sinusoidale
care sunt bogate în catecolamine. În lotul nostru de
studiu valoarea metanefrinelor şi normetanefrinelor
plasmatice nu s-a corelat cu HTA. Valoarea metanefrinelor şi normetanefrinelor plasmatice a fost
comparabilă la pacienţii cu HTA şi fără HTA. De
asemenea, valoarea NMN plasmatice a fost semnificativ statistic mai mare la pacienţii cu HTA susţinută faţă de pacienţii cu HTA paroxistică, dar nu
şi în cazul MN plasmatice.
Rezecţia laparoscopică a feocromocitoamelor a
redus morbiditatea şi a scurtat durata de spitalizare.
Totuşi, chiar şi după rezecţia completă a feocromocitoamelor HTA persistă sau este recurentă în 25%
dintre cazuri. Recurenţa HTA este un indicator de
reevaluare a feocromocitomului. Totuşi, mortalitatea
pe termen lung este mai mare decât cea aşteptată.
Într-un studiu suedez efectuat pe 121 pacienţi operaţi de feocromocitom nu s-a înregistrat mortalitate
perioperatorie, dar 50% dintre pacienţi au rămas hipertensivi postoperator. În lotul nostru de studiu 10
(28,57%) din pacienţii cu HTA au rămas hipertensivi
postoperator, dar şi-au normalizat MN şi NMN
plasmatice şi urinare. Este necesară urmărirea pe
termen lung a pacienţilor cu feocromocitom operat
pentru stabilirea riscurilor cardiovasculare. Limitările studiului constau tocmai în faptul că mulţi pacienţi nu au fost urmăriţi încă suficient de mult timp
pentru stabilirea riscurilor cardiovasculare. De asemenea, din considerente financiare, screeningul genetic pentru sindroamele familiale nu s-a putut face
pentru toţi pacienţii.

CONCLUZII

2. Valoarea Cromograninei A s-a corelat cu
dimensiunea tumorală (p = 0,000). S-a observat chiar o creştere liniară a Cromograninei
A cu dimensiunea tumorală.
3. Valoarea metanefrinelor şi normetanefrinelor
plasmatice nu s-a corelat cu HTA (p = 0,85
pentru MN plasmatice şi p = 0,14 pentru
NMN plasmatice).
4. Valoarea medie a NMN plasmatice a fost mai
mare în cazul pacienţilor cu HTA susţinută
faţă de pacienţii cu HTA paroxistică (p =
0,04) şi faţă de pacienţii care nu au fost hipertensivi (p = 0,03).
5. Vârsta medie a pacienţilor cu HTA susţinută
a fost mai mare decât vârsta pacienţilor cu
HTA paroxistică (p = 0,000173).
6. Vârsta medie a persoanelor în cazul cărora
s-a remis HTA postoperator a fost mai mică
decât vârsta medie a pacienţilor care au rămas
cu HTA postoperator (p = 0,0004).
7. Postoperator HTA s-a remis la persoane cu
HTA paroxistică preoperator (p = 0,0001).
8. Postoperator HTA s-a menţinut la pacienţii
cu HTA susţinută preoperator (p = 0,0001).
9. În lotul nostru de studiu nici un feocromocitom
nu a fost malign. Dimensiunea tumorală nu
s-a corelat cu malignitatea.
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1. Dimensiunile feocromocitoamelor nu s-au
corelat cu secreţia MN plasmatice (p = 0,08)
sau NMN plasmatice (p = 0,252).
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