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 چكيده
در اين مطالعة گذشته نگر برخي يافته هاي بيوشيميايي، راديولوژيك و عاليم باليني در بيماران مبتال به                       : مقدمه

تاريخچة باليني، اطالعات پاتولوژيك و آزمايش هاي بيمار كه منجر به              : مواد و روش ها  . فئوكروموسيتوم بررسي شد  
 بيمار مبتال به     ۶۰عيين محل تومور استفاده شده بود از پرونده هاي              تشخيص بيماري شده و روش هايي كه در ت           

 بيمارستان مربوط به دانشگاه علوم پزشكي تهران بستري شده بودند،              ۵ در   ۱۳۳۸-۷۴فئوكروموسيتوم كه در سال هاي      
بيماران % ۴۳ بيماران و تپش قلب در     % ۹۸فشارخون حمله اي در    : يافته ها. استخراج گرديد و مورد بررسي قرار گرفت       

طبق بررسي هاي ما آزمايش وانيل     . بيماران موجود بود  % ۶۸و  % ۷۱سر درد و تعريق بيش از حد به ترتيب در           . مشاهده شد 
ضمن . و سي تي اسكن روش هاي حساسي براي تشخيص بيماري و تعيين محل فئوكروموسيتوم بودند            )VMA(ماندليك اسيد   

 با اندازه گيري نوراپي نفرين همراه شد،        VMAزماني كه بررسي     . ا داشت  حساسيت كمتري در مطالعة م       MIBGاينكه  
عاليم باليني بيماران اين مطالعه تفاوت هايي با : نتيجه گيري. تشخيص فئوكروموسيتوم با حساسيت بااليي امكان پذير گرديدند

يار كمتر از مطالعات گذشته      مطالعات ديگر داشت؛ فشارخون حمله اي بسيار بيشتر از مطالعات گذشته و تپش قلب بس                
 با اندازه گيري نوراپي نفرين شايد بتواند به عنوان          VMAنتايج نشان مي دهد كه مجموع دو روش بررسي            . مشاهده شد 

 . ساعته معرفي گردد۲۴جايگزين مناسبي براي اندازه گيري متانفرين در ادرار 
 

 خونفئوكروموسيتوم، نئوپالسم آدرنال، پرفشاري : واژگان كليدي
 
 

 مقدمه

فئوكروموسيتوم بيماري نادري با منشأ سلول هاي             
 در صدهزار نفر    ۱۰ تا   ۵كرومافين است كه شيوع آن حدود        

 فعاليت اصلي سلول هاي كرومافين         ۱.تخمين زده مي شود    
توليد كاتكوالمين هاست و تابلوي باليني فئوكروموسيتوم در        

وجود اثر تحريك بيش از حد گيرنده هاي آدرنرژيك به                

بنابراين جاي تعجب نيست كه فئوكروموسيتوم عامل        . مي آيد
در . اصلي بسياري از موارد پرفشاري خون ثانويه باشد            

مجموع تخمين زده مي شود كه فئوكروموسيتوم علت                
بيماران مبتال به     % ۱زمينه اي فشارخون باال در حدود            

 ۲.پرفشاري خون باشد

گاهي اين  . ستتابلوي باليني فئوكروموسيتوم گسترده ا     
عارضه تهديد كنندة حيات است و نياز به عمل جراحي در               

تومورهاي كرومافيني  % ۹۸تقريباً  . مراحل اولية بيماري دارد   
زير ديافراگم و اغلب در ناحية اطراف ناف كليه و منطقة                 

همچنين درصد بااليي از اين . پاييني اطراف آئورت قرار دارند    
، متعدد يا    ) از تومورها   %۱۸به طور متوسط تا       (تومورها  

 ۳.خارج از آدرنال يا بدخيم است
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 ۳۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد مجلة ١٣٨٢ بهار ،١ شمارة م،پنج سال
 

 

. اين بيماري از عوامل قابل درمان فشارخون است               
مطالعات نشان داده است كه جراحي فئوكروموسيتوم               

بيماران با  % ۹۵ ساله در بيش از       ۵خوش خيم همراه با بقاي      
معموالً بعد از برداشتن     . مي باشد% ۱۰ميزان عود كمتر از       

و در عرض چند هفته ترشح كاتكوالمين ها به ميزان           تومور  
ميزان مرگ و مير ناشي از جراحي تومور          . طبيعي مي رسد 

 ۴.است% ۱۶و ميزان عوارض آن حدود % ۱كمتر از 

روش هاي بافت شناسي معمول در تشخيص انواع بدخيم        
ناتوان هستند و بيماري بدخيم معموالً با تهاجم موضعي يا             

اين  ۵.اي دور دست مشخص مي شود      وجود دست اندازي ه   
موارد اهميت تشخيص زودرس اين بيماري را در كاهش              

انتخاب بهترين روش هاي     . عوارض بعدي نشان مي دهد      
تشخيصي كلينيكي و پاراكلينيكي كه بيشترين سرعت و دقت          
را در تشخيص بيماري داشته باشد، موضوعي بحث انگيز            

ارد اما به علت نادر     است كه نياز به بررسي و تحقيق بيشتر د        
 .بودن اين بيماري كمتر مورد توجه قرار گرفته است

فئوكروموسيتوم بدخيم با يك پيش آگهي نامطلوب و البته        
اين موضوع مخصوصاً در نوع       . بسيار متغير همراه است     

منتشر بيماري ديده مي شود كه برنامه هاي درماني صرفاً            
 ۶.جنبة عالمتي دارند

 

 مواد و روش ها

 بيمار مبتال به     ۶۰اين مطالعة گذشته نگر، پرونده هاي      در  
 بيمارستان  ۵ در   ۱۳۳۸-۷۴فئوكروموسيتوم كه در سال هاي     

مربوط به دانشگاه علوم پزشكي تهران بستري شده بودند،           
مورد بررسي قرار گرفت و تاريخچة باليني بيمار، اطالعات            

ري پاتولوژيك و آزمايش هاي بيمار كه منجر به تشخيص بيما      
شده بود و روش هايي كه در تعيين محل تومور به كار رفته              

 .بود مطالعه شد

تاريخچة باليني شامل طول مدت تابلوي باليني، عاليم و           
بررسي هاي آزمايشگاهي شامل     . نشانه هاي بيماري بود    

اندازه گيري دوپامين، نوراپي نفرين، متانفرين و وانيل ماندليك       
 اسكن،  CT. وپامين سرم بود   ساعته و د    ۲۴اسيد در ادرار     
 روش هايي بودند كه طبق پرونده         iMIBG۳سونوگرافي و    

ميزان قند خون   . براي تعيين محل تومور به كار رفته بودند         
ناشتا جهت كشف موارد اختالل عدم تحمل گلوكز و همچنين           

 .نوار قلب در پروندة بيماران موجود بود

                                                           
i - Metaiodobenzylguanidine 

 ديگر مقايسه   ما يافته هاي خود را با يافته هاي مطالعات        
كرديم، گرچه به خاطر نقايص پرونده ها اطالعات محدودي           

بيماراني كه گزارش پاتولوژي    . براي بررسي در دسترس بود    
در مورد فئوكروموسيتوم در پروندة آنها موجود نبود، از             

كه )  بيمار ۶۰(فقط مواردي باقي ماندند      . مطالعه حذف شدند  
 تشخيص با نمونة    عمل جراحي در آنها صورت گرفته بود و        

نتايج در اين مقايسه به        . پاتولوژي به اثبات رسيده بود       
 . نمايش داده مي شود)انحراف معيار± ميانگين (صورت 

حساسيت آزمايش ها از تقسيم تعداد مثبت هاي واقعي بر         
 .مجموع مثبت هاي واقعي و منفي هاي كاذب به دست آمد

 

 يافته ها

% ۴۶(ماران مرد بودند    در مطالعة ما نسبت بيشتري از بي       
  سال بود و عمدة    ۳۲±۴متوسط سن   ) مرد% ۵۳زن در مقابل    

 واقعدر  . تومورها يك طرفه و بيشتر در طرف راست بود            
 
 

 ـ شيوع عاليم باليني و نشانه ها۱جدول 

 نشانه ها شيوع (%)نسبت 

 فشارخون حمله اي ۵۹ ۳/۹۸

 سردرد ۴۳ ۶/۷۱

 تعريق بيش از حد ۴۱ ۳/۶۸

 فشارخون باالي ناپايدار ۳۲ ۳/۵۳

 سرگيجة وضعيتي ۲۷ ۴۵

 تپش قلب پايدار ۲۶ ۳/۴۳

 تپش قلب ۲۵ ۶/۴۱

 تاري ديد ۲۲ ۶/۳۶

 ضعف ۱۹ ۶/۳۱

 كاهش وزن ۱۹ ۵/۳۱

 گر گرفتگي ۱۷ ۳/۲۸

 تهوع و استفراغ در طي حمله ها ۱۷ ۳/۲۸

 آسيب شبكيه درزمينة فشارخون ۱۶    ۶/۲۶

 تنگي نفس ۱۲ ۲۰

 وپسنك ۱۲ ۲۰

 پرنوشي و پراداري ۱۲ ۲۰

 يبوست ۱۲ ۲۰

 كاهش فشارخون وضعيتي ۱۰ ۶/۱۶

 كاهش دقت ديد ۱۰ ۶/۱۶
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 دكتر باقر الريجاني و همكاران جنبه هاي باليني فئوكروموسيتوم ۳۵

 

 

 در طرف راست و    % ۴۵(تومورها يك طرفه بودند       % ۶/۷۶

در خارج از   % ۱۳دو طرفه و     % ۴/۱۰،  )در طرف چپ  % ۶/۳۱
 .آدرنال بودند

بيماران سابقة  خانوادگي مثبت موجود بود كه           % ۳در  
شايعترين . دام از آنها تومور آدرنال دو طرفه نداشتند         هيچك

بيماران مشاهده  % ۹۸عالمت باليني فشارخون باال بود كه در        
. بيماران هيپوتانسيون وضعيتي ديده شد    % ۶/۱۶فقط در   . شد

 مورد  ۴در  .  شيوع عاليم باليني را نشان مي دهد         ۱جدول  
ي در ريه    مورد در كبد، يك    ۲(تومورهاي متاستاتيك ديده شد      

در همة آنها با بررسي پاتولوژيك       ). و يكي در ستون فقرات     
بيماران سطوح  % ۵/۲۶. منشأ كرومافيني سلول ها ثابت شد      

 مورد ديابت ثانويه بعد از عمل       ۲باالي قند خون داشتند و در       
 .جراحي رفع شد

 ۲۴ سرم و كاتكوالمين آزاد ادرار             VMAحساسيت   
در % (۴/۷۸ه ترتيب    ساعته در تشخيص فئوكروموسيتوم ب      

در % (۹/۷۳و  %) ۵/۶۵ـ  % ۲/۸۷بين  % ۹۵فاصلة اطمينان    
 ).۲جدول (بود %) ۳/۶۰ ـ ۹/۸۳بين % ۹۵فاصلة اطمينان 

سي تي اسكن (حساسيت روش هاي مختلف تصويربرداري     
 نشان داده شده    ۳در جدول   ) IVP، آنژيوگرافي و    MIBGو  

لت اين جدول بر حساسيت باالي سي تي اسكن دال            . است
 %)۹۶ـ%۱۰۰بين % ۹۵در فاصلة اطمينان % ۹۹(مي كند 

 

 ـ مقايسة آزمون هاي بيوشيميايي۲جدول 

 آزمون بيوشيميايي تعداد كل مثبت واقعي منفي كاذب

۱۱ ۴۰ ۵۱ VMA 
 كاتكوالمين آزاد ادرار ۲۳ ۱۷ ۶

 فنتوالمين ۱۳ ۱۲ ۱

 آرژينين ۲ ۱ ۱

 گلوكاگون ۱ ۰ ۱

 

 صويربرداريـ سودبخشي روش هاي ت۳جدول 

 روش تصويربرداري كل مثبت واقعي منفي كاذب

 سي تي اسكن ۳۴ ۳۴ ۰

 آنژيوگرافي ۱۸ ۱۷ ۱

 سونوگرافي ۱۵ ۱۳ ۲

۳ ۱۰ ۱۳ MIBG 
۱۳ ۹ ۲۲ IVP 

 بحث

در حالي كه برخي مطالعات بر نسبت باالتر زنان مبتال             
%). ۴/۵۳(در مطالعة ما اكثر مبتاليان مرد بودند  ۷-۹داللت دارد،

 سال بود و اكثر افراد در         ۳۲±۴مطالعة ما متوسط سن      در  
در مطالعة مايوكلينيك متوسط سن     .  زندگي بودند  ۴ تا   ۲دهة  
 به طور   ۸. زندگي بود  ۵ تا   ۳ سال و حداكثر بروز در دهة         ۴۲

كلي به نظر مي رسد فئوكروموسيتوم در ايران افراد جوانتري         
 .را مبتال مي سازد

% ۴۵و  %) ۶/۷۶( يك طرفه     بيشتر تومورها در مطالعة  ما     
در مطالعات  . در سمت چپ بودند   % ۶/۳۱در سمت راست و      

خارجي نيز مانند مطالعة ما، انواع خارج آدرنال بيماري در             
 ۳،۱۰.تومورهاي غيرفاميلي وجود داشت% ۱۵ـ۲۰

فئوكروموسيتوم ممكن است عاليم بسياري بيماري هاي        
يص و درمان   ديگر را تقليد كند كه اين باعث اشكال در تشخ           

فشارخون حمله اي يا پايدار همراه با           . نامناسب مي شود  
بيماران رخ مي دهد اما     % ۹۵سردرد، تعريق و تپش قلب در         

 ۱۱.افراد فشارخون طبيعي دارند% ۵دست كم 

اختصاصي ترين يافتة فئوكروموسيتوم افزايش فشارخون 
وقتي كه حمله ظرف چند دقيقه      (است كه ممكن است حمله اي      

 حمله هاي  ۹.يا پايدار باشد   ) چند ساعت ناپديد مي شود     يا  
فشارخون ممكن است در زمينة فشارخون طبيعي يا                  

در . فشارخوني كه قبالً به طور ثابت باال بوده است، رخ دهد           
نيمي از اين   . بيماران فشارخون باالي ثابت وجود دارد      % ۴۰

ديگر % ۴۰. بيماران دچار حمله هاي فشارخون هم مي شوند       
 تخمين زده مي شود    ۷.ط در طي حمله فشارخون باال دارند       فق

 به هر ۳.دارد% ۵۱تا  % ۲۶كه فشارخون حمله اي شيوعي برابر      
اين . بيماران ما به فشارخون حمله اي مبتال بودند        % ۹۸حال  

تفاوت آشكار شايد به دليل تورش انتخابي مطالعة حاضر             
العات مط).  بيمارستان محدود بود     ۵مطالعة ما به      (باشد  

گستردة ديگري الزم است تا نشان دهد كه اين تفاوت واقعي            
به طور كلي به نظر مي رسد كه فشارخون بايد          . است يا خير  

 .شايع ترين تابلوي باليني فئوكروموسيتوم باشد

يافتة واضح ديگر در فئوكروموسيتوم، هيپوتانسيون           
گرچه تا  . وضعيتي است كه هنوز به خوبي توجيه نشده است        

دي مي توان گفت كه ناشي از كاهش حجم خون در                 حدو
گردش است كه در بيماران با سطوح باالي كاتكوالمين و               

 شيوع هيپوتانسيون    ۱۲.فشارخون باالي پايدار اتفاق مي افتد      
در حالي كه فينتون و      . بود% ۶/۱۶وضعيتي در مطالعة ما،      
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 ۳۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد مجلة ١٣٨٢ بهار ،١ شمارة م،پنج سال
 

 

ذكر % ۵۱ـ%۷۵همكاران در مطالعة ديگري اين شيوع را              
 ۱۳.كرده اند

از % ۶۵بيماران از سر درد،        % ۷۱در مطالعة ديگري،      
 در  ۱۴.از تپش قلب رنج مي بردند     % ۶۵تعريق بيش از حد و        

 ما سر درد دومين عالمت شايع بعد از فشارخون بود           مطالعة
، تعريق بيش از حد در بيشتر قسمت هاي بدن                  %)۶/۷۱(
به طور كلي   . افراد مشاهده شد  % ۶۸در  ) مخصوصاً در تنه  (
يوع سر درد و تعريق بيش از حد در مطالعة ما مشابه                  ش

بيماران اختالالت نوار قلب       % ۲/۲۴ ۱۲.مطالعات قبلي بود    
مطالعات . داشتند كه در بيشتر موارد عالمت باليني نداشت          

ديگر درجاتي از آسيب به ميوكارد را در سير                          
در مطالعة گلدن اشتاين، شيوع . فئوكروموسيتوم ذكر كرده اند

% ۶و  % ۱شوك به ترتيب    / ت ريتم قلبي و سكتة قلبي        اختالال
 ۱۵.بوده است

افزايش قند خون معموالً در حمله هاي فشارخون اتفاق            
صرفاً عامل زمينه اي   . مي افتد و نياز به درمان خاص ندارد        

 ۷.بايد درمان شود
 

 يافته هاي آزمايشگاهي

براي اثبات تشخيص فئوكروموسيتوم بررسي سطح            
اي خون يا دفع ادرار كاتكوالمين ها ضروري           كاتكوالمين ه

 اگر يك حملة فشارخون طي گرداوري ادرار رخ             ۱۶،۱۷.است
 ۷.دهد، يك بار اندازه گيري كافي است

متانفرين آزاد پالسما و متانفرين شكستة ادرار                   
آزمون هاي شيميايي براي      %) ۱۰۰تقريباً   (حساس ترين   

. سيتوم اندتشخيص انواع فاميلي و غيرفاميلي فئوكرومو            
اندازه گيري كاتكوالمين هاي پالسما و ادرار و متانفرين كلي          
روش تقريباً حساسي براي تشخيص انواع غيرفاميلي است           

آزمون . ولي براي تشخيص انواع فاميلي كمتر حساس است         
اگر چه كمتر براي تشخيص فئوكروموسيتوم الزم       (كلونيدين  
كه با سطوح    براي رد كردن تشخيص هاي ديگر         ۱۸)مي شود

سرمي و ادراري باالي كاتكوالمين ها و متابوليت هاي آنها            
 در مطالعة ما هيچ كدام از            ۱۱.همراهي دارند، الزم است      

موارد را   % ۱۰۰آزمون هاي آزمايشگاهي نتوانسته بودند         
تشخيص دهند كه اين شايد به علت طرح ناهمگون توليد و               

تانفرين قابل    اندازه گيري م    ۳.آزادسازي كاتكوالمين هاست  
اعتمادترين آزمون بيوشيميايي براي تشخيص                      

فئوكروموسيتوم به شمار مي رود و وقتي با اندازه گيري              
VMA ۷.به دست مي آيد% ۹۸ همراه شود، حساسيتي معادل 

 نشان داده شده است، حساسيت         ۳چنانكه در جدول      
VMA      ساعته در اين مطالعه     ۲۴ و كاتكوالمين هاي آزاد ادرار 

 بين% ۹۵در فاصلة اطمينان            % (۴/۷۸يب    به ترت   

 بين% ۹۵در فاصلة اطمينان        % (۹/۷۳و   %) ۸/۶۵ـ۹/۸۷

بوده است كه مي تواند دال بر حساسيت باالتر %) ۳/۶۰ـ۹/۸۳%
 . نسبت به كاتكوالمين آزاد ادرار باشدVMAآزمون 

هانسن و همكاران نشان دادند كه اندازه گيري توأم                
 ساعته مي تواند در       ۲۴  در ادرار    VMAنوراپي نفرين و     

اندازه گيري . حساس باشد % ۹۷تشخيص فئوكروموسيتوم    
 ۱۹.متانفرين ادرار عمالً همان حساسيت را نشان داده است

 

 روش هاي تصويربرداري

همراه آزمون هاي معمول آزمايشگاه، روش هاي                
تصويربرداري وجود دارند كه نه تنها در تشخيص و تعيين            

ه به جراحان كمك مي كنند كه روش        محل تومور مؤثرند، بلك   
سه روش اصلي، سي تي اسكن    . جراحي مناسب را تعيين كنند    

امروزه تعيين محل عمل      .  است MIBG و اسكن      MRIو  
و ) MRIيا  (جراحي مخصوصاً به يافته هاي سي تي اسكن          

 . وابسته است131I-MIBGسنتي گرافي با 

 MIBGسي تي اسكن حساسيت بااليي دارد در حالي كه          
سي تي ا سكن قادر به تشخيص        . بسيار اختصاصي است   

حساسيت .  سانتي متر است     ۵/۰تومورهاي بزرگتر از        
 در فاصلة اطمينان   (بود  % ۱۰۰سي تي اسكن در مطالعة ما       

كه مشابه بررسي هاي ديگر است كه        %) ۹۴-۱۰۰، بين    ۹۵%
 كاربرد دو روش فوق با هم       ۱،۴،۲۰،۲۱.بوده است % ۸۵-۱۰۰بين  

ند براي تعيين محل تومور است كه بي ضرر،          روشي ارزشم 
 .در دسترس و حساس است

، اين روش گران است و فقط به              MRIعليرغم فوايد    
. مواردي محدود مي شود كه سي تي اسكن قابل استفاده نباشد       

.  است MIBGامروزه روش ارجح براي تعيين محل تومورها،        
ژگي اين روش مي تواند محل تومورهاي كرومافيني را با وي          

. باال مشخص كند؛ البته ميزان حساسيت آن محدود است             
اندازة  تومور مهمترين عاملي است كه حساسيت اين آزمون           

 در مطالعه هاي مختلف، حساسيت     ۳.را تحت تأثير قرار مي دهد    
 اين روش    ۱،۱۹،۲۱.گزارش شده است   % ۸۸اين آزمايش تا      

همچنين مي تواند تومورهاي متعدد و انواعي كه موضع               
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يرمعمول دارند را كشف كند ولي در تشخيص بين                    غ
در جهت رفع اين    . تومورهاي خوش خيم و بدخيم ناتوان است     

كه مي تواند ارزش درماني هم      ( ارايه شد     131I-MIBGنقص،  
و اخيراً نشان داده شده است كه سنتي گرافي با         ) داشته باشد 

 ۶.اكترئوتيد مي تواند بر حساسيت تشخيصي اين روش بيفزايد

 بيمار  ۳ بيمار انجام شد و       ۱۳ در   MIBGدر مطالعة ما     
جواب منفي كاذب داشتند كه حساسيتي شبيه به ديگر                  

 آنژيوگرافي يك روش            ۲۱،۲۲.مطالعات نشان مي دهد       
تصويربرداري ديگر است كه در موارد نادري توصيه                

اين روش اطالعات محدودي را در اختيار ما                . مي شود
. رخون را نيز باال مي برد        مي گذارد و خطر افزايش فشا        

 بيمار اين مطالعه مثبت بود       ۱۵ مورد از     ۱۳سونوگرافي در   
 اين روش براي      ۳.كه مشابه نتايج مطالعات خارجي است         

تعيين توپر بودن يا كيستيك بودن ضايعه يا چسبندگي آن به           
استفاده از اين دو روش به كارگيري آخرين         . كليه مفيد است  

تفاده مي شود كه روش هاي ديگر      راه هاست و فقط وقتي اس     
 كمتر از   IVPعكسبرداري سادة شكم و      . نتيجه بخش نباشند 

در تعيين محل توده ارزش دارند و ارزش تشخيصي             % ۵۰
 .ندارند
 

 پيشنهادها

 و كاتكوالمين هاي   VMAاز آنجايي كه امكان اندازه گيري      
در ايران وجود دارد،     ) كه حساسيت هر دو باالست      (ادرار  
 به عنوان روش هاي مؤثر غربالگري فئوكروموسيتوم        آنها را 

 .و جايگزين خوب آزمون متانفرين توصيه مي كنيم

 
 

 

 
References 

1. Bravo EL. Pheochromocytoma: new concepts and future 
trends. Kidney Int. 1991; 40:544-56. 

2. Von Schlegel GG. Neurofibromatose Recklinghausen 
und phaeochromocytom. Schweiz med wochenschr 
1960; 90:31-39. 

3. Nguyen HH, Proye CA, Carnaille B, Combemale F, 
Pattou FN, Huglo D. Tumour size: the only predictive 
factor for 131I MIBG uptake in phaeochromocytoma 
and paraganglioma. Aust N Z J Surg. 1999; 69:350-3. 

4. Orchard T, Grant CS, van Heerden JA, Weaver A. 
Pheochromocytoma--continuing evolution of surgical 
therapy. Surgery. 1993; 114:1153-8. 

5. Pattarini F, Bouloux PM. The diagnosis of malignancy 
in pheochromocytoma. Clin Endocrinol (Oxf). 1996: 
44:239-241. 

6. Kopf D, Bockisch A, Steinert H, Hahn K, Beyer J, 
Neumann HP, Hensen J, Lehnert H. Octreotide 
scintigraphy and catecholamine response to an octreotide 
challenge in malignant phaeochromocytoma. Clin 
Endocrinol. 1997; 46:39-44. 

7. Landsberg L, Young JB. Pheochromocytoma. In: Fauci 
AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, 
Kasper DL, Hauser SL, Longo DL. Editors. Harrison’s 
Principles of Internal Medicine. 14th ed. New York: 
McGraw-Hill; 1998: p. 2057-2060. 

8. Gifford RW JR, Kwale WF, Maher FT. Clinical features, 
diagnosis and treatment of pheochromocytoma: A 
review of 76 cases. Mayo Clin Proc. 1964; 39:281-302. 

9. Manger WM, Gifford RW Jr. Pheochromocytoma: 
current diagnosis and management. Cleve Clin J Med. 
1993; 60:365-78. 

10. Whalen RK, Althausen AF, Daniels GH. Extra-adrenal 
pheochromocytoma. J Urol. 1992; 147:1-10. 

11. Manger WM, Gifford RW. Pheochromocytoma. J Clin 
Hypertens. 2002; 4:62-72. 

12. Keiser HR. Pheochromocytoma and related tumors. In: 
Degroot LJ, Jameson JL, editors. Endocrinology. 4th ed, 
Philadelphia: WB Saunders; 2001: p.1862-1883. 

13. Finton CK, Chernow B, Keiser HR. Pheochromocytoma: 
clinical considerations: In: Ziegler MO, Lake CR (eds): 
Frontiers of Clinical Neuroscience vol 2, Baltimore: 
Williams & Wilkins, 1984: P. 486-493. 

14. Nakai T. [Advances in diagnostic procedures for 
detection of pheochromocytoma] Rinsho Byori. 1993; 
41:117-22. (Japanese). 

15. Goldstein RE, O'Neill JA Jr, Holcomb GW 3rd, Morgan 
WM 3rd, Neblett WW 3rd, Oates JA, Brown N, Nadeau 
J, Smith B, Page DL, Abumrad NN, Scott HW Jr. 
Clinical experience over 48 years with 
pheochromocytoma. Ann Surg. 1999; 229:755-64. 

16. Peyrin L, Mornex R. [Biological diagnosis of 
pheochromocytoma: impact of technological 
improvement] Ann Biol Clin 1993; 51:835-65. 

17. Duncan MW, Compton P, Lazarus L, Smythe GA. 
Measurement of norepinephrine and 3,4-
dihydroxyphenylglycol in urine and plasma for the 
diagnosis of pheochromocytoma. N Engl J Med. 1988; 
319:136-42. 

18. Sjoberg RJ, Simcic KJ, Kidd GS. The clonidine 
suppression test for pheochromocytoma. A review of its 
utility and pitfalls. Arch Intern Med. 1992; 152:1193-7. 

19. 19.Hanson MW, Feldman JM, Beam CA, Leight GS, 
Coleman RE. Iodine 131-labeled 
metaiodobenzylguanidine scintigraphy and biochemical 
analyses in suspected pheochromocytoma. Arch Intern 
Med. 1991; 151:1397-402. 

20. Glazer GM, Francis IR, Quint LE. Imaging of the 
adrenal glands. Invest Radiol. 1988; 23:3-11. 

21. Berglund AS, Hulthen UL, Manhem P, Thorsson O, 
Wollmer P, Tornquist C. Metaiodobenzylguanidine 
(MIBG) scintigraphy and computed tomography (CT) in 
clinical practice. Primary and secondary evaluation for 
localization of phaeochromocytomas. J Intern Med. 
2001; 249:247-51. 

22. Lucon AM, Pereira MA, Mendonca BB, Halpern A, 
Wajchenbeg BL, Arap S. Pheochromocytoma: study of 
50 cases. J Urol. 1997; 157:1208-12. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-230-en.html
http://www.tcpdf.org

