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Феохромоцитом 
 

Определение: Феохромоцитомът е невроендокринен тумор, произхождащ от 
надбъбречната медула. Феохромоцитомите са изградени от хромафинни клетки, които 
са постганглионарни симпатикусови неврони. Туморите, произхождащи от 
екстраадреналните хромафинни клетки, се наричат параганглиоми и те могат да се 
открият по протежението на паравертебралните и парааорталните симпатикусови 
ганглии. секретират главно катехоламини и техните метаболити, те също отделят много 
пептидни хормони, много от които допринасят за клиничните симптоми на пациентите.  

 
Лечение: Лечението е на първо място оперативно отстраняване на 

феохромоцитома. Лапароскопската хирургия е метод на първи избор при резекция на 
адренални и екстра–адренални феохромоцитоми, когато онкологичните принципи 
могат да бъдат изпълнени. Преживяемостта е 98% до 100% и зависи много от опита на 
екипа ендокринолог-хирург-анестезиолог. Най-сериозното усложнение по време на 
хирургичната интервенция е тежката хипертония. Това може да се избегне, ако е 
направена адекватна предоперативна подготовка на болния. Повечето катехоламин-
секретиращи тумори са доброкачествени и могат да се отстранят тотално. 
Оперативната интервенция обикновено води до излекуване на хипертонията.  
 

І. Предоперативна подготовка  
Подготовката на пациента за операция изисква адекватно  предоперативно  

медикаментозно лечение, за да се намалят до минимум оперативните и пост–
оперативните усложнения. Комбинираното лечение с α- и β-адренергични блокери 
обикновено осигурява добър контрол на артериалното налягане (АН) и може да 
предотврати хипертонични кризи по време на операцията.  

 
α-адренергични блокери  
Лечението с α-адренергични блокери трябва да започне 2 седмици преди 

операцията, за да се нормализира АН и да се преодолее намаления плазмен обем. По-
продължително лечение с α-адренергични блокери се препоръчва при болни с наскоро 
прекаран миокарден инфаркт, катехоламинова кардиомиопатия и индуциран от 
катехоламините васкулит. Цел на АН: под 120/80 mm Hg (седящо), със систолно кръвно 
налягане (КН) над 90 mm Hg (изправено); АН не трябва да бъде по–високо от 
160/90mmHg; не трябва да има повече от една камерна екстрасистола на 5 минути; ЕКГ 
- без специфични елевации на ST сегмента или депресии и инверсии на Т вълната. 

На втория или третия ден от α-адренергичната блокада пациентите трябва да 
започнат диета с високо съдържание на сол (≥5000 mg дневно) с цел възстановяване на 
намаления плазмен обем. Повишението на плазмения обем е обикновено 
противопоказано при болни със застойна сърдечна недостатъчност или с бъбречна 
недостатъчност. След постигане на адекватна α-адренергична блокада, трябва да се 
започне лечение с β-адренергични блокери, което продължава обикновено 2 до 3 дни 
предоперативно. 

Phenoxybenzamine (Dibenzyline) е предпочитан медикамент за предоперативна 
подготовка с цел добър контрол на АН и аритмиите. Той е некомпетитивен, 
дългодействащ, неспецифичен (α-1 плюс α-2 ) α-адренергичен блокер.   

Началната доза е 10 mg еднократно или двукратно дневно, като може да се 
увеличава с 10-20 mg през 2-3 дни. Дневната доза на феноксибензамина варира от 20 до 
100 mg. В повечето случаи доза от 1mg/kg е достътачна. Основните странични ефекти 
са ортостатичната хипотония и астеноадинамия. Възможен прием на допълнителна 
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доза (0.5-1.0 mg/kg) в нощта преди операцията. Селективните  a1-адренергични блокери 
prazosin (minipress), terazosin (hytrin) и doxazosin (cardura) имат по-малко странични 
ефекти и се предпочитат пред phenoxybenzamine, особено когато се налага по-
продължителна предоперативна подготовка (феохромоцитом с метастази). Тези 
медикаменти причиняват също ортостатична хипотония, особено след първата доза, 
поради което при започване на лечението пациентът трябва да е в лежащо положение 
на тялото. Обичайните дози са: рrazosin 2–5mg, в 2-3 приема; terazosin 2–5mg един път 
дневно; doxazosin 2–8mg един път дневно. Labetalol има едновременно α- и β-
антагонистични ефекти и може да се прилага в доза 100–600mg двукратно дневно. 
Предимството на лабеталола е, че има едновременно орални и интравенозни прапарати, 
а недостатък е фиксираното съотношение на α- към β-антагонистичната активност (1:7), 
с преобладаваща β-антагонистичната активност.  

 
β-адренергични блокери  
Лечението с β-блокери трябва да бъде назначавано само след постигане на α-

адренергична блокада, тъй като самостоятелно β-блокерите могат да доведат до 
хипертонични кризи или тежка хипертония поради неопозираната α-адренергична 
стимулация с последваща вазоконстрикция. Предоперативно β-адренергичните блокери 
са показани за контрол на тахикардията, предизвикана от циркулиращите катехоламини 
и α-адренергичната блокада. Тези медикаменти трябва да се дават предпазливо при 
болни с бронхиална астма и застойна сърдечна недостатъчност. При катехоламинова 
кардиомиопатия β-адренергичните блокери може дa предизвикат остър белодробен 
едем. По тази причина в началото на лечението бета блокерите трябва да се дават в 
много ниски дози.  

 
Калциеви антагонисти 
Калциевите антагонисти, които блокират калциевия транспорт, медииран от 

норепинефрина в гладкомускулните съдови клетки, могат да се използват за 
предоперативна подготовка при болни с феохромоцитом. Nicardipine е най-
употребяваният калциев антагонист за тази цел; началната доза е 30 mg два пъти 
дневно от формата с бавно освобождаване (Таблица 1). Предоперативната подготовка 
се извършва с орални препарати, а по време на операцията се преминава на венозна 
инфузия (Таблица 1). Калциевите антагонисти се прилагат или като допълнително 
лечение към комбинираното лечение с  α- и β-адренергични блокери при непостигане 
на задоволитерен контрол на АН, или като единствено лечение при болни с нормално 
или умерено повишено АН, както и при болни, при които по някакви причини не може 
да се осъществи адренергична блокада с обичайния протокол. 
 
 
Таблица 1. Перорални медикаменти, използвани в лечението на феохромоцитом.  
* Веднъж дневно, † Два пъти дневно, ‡ Три или четири пъти дневно 
 

Медикамент 
Доза, мг/дн[*] 
Начална 

(максимална) 
Странични реакции 

α-Адренергични блокери 

Phenoxybenzamine 20[†] (100)[†] Ортостатична хипотония, тахикардия, 
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Медикамент 
Доза, мг/дн[*] 
Начална 

(максимална) 
Странични реакции 

миоза,назална конгестия, диария, потискане 
на еякулацията, умора 

Prazosin 1 (20)[‡] 
Ефект на първата доза, замайване, сънливост, 
главоболие, умора, палпитации, гадене 

Terazosin 1 (20)[†] 
Ефект на първата доза, замъглено зрение, 
замайване, назална конгестия, гадене, 
периферен оток, палпитации, сомнолентност 

Doxazosin 1 (20) 
Ефект на първата доза, ортостаза, периферен 
оток, умора, сомнолентност 

Комбинирани  α- и β-адренергични блокери 

Labetalol 200[†] (1200)[†] 
Замайване, умора, гадене, назална конгестия, 
имптентност 

Калциеви антагонисти 

Nicardipine със 
забавено 
освобождаване 

30[†] (120)[†] 
Оток, замайване, главоболие, зачервяване, 
гадене, диспепсия 

Инхибитори на катехоламиновата синтеза 

α-Methyl-ρ-L-tyrosine 
(Metyrosine) 

1000[‡] (4000)[‡] 
Седация, диария, безпокайство, кошмари, 
кристалурия, галакторея, екстрапирамидна 
симптоматика 

 
 Инхибитори на катехоламиновата синтеза 

При болни, при които не е постигнат ефект с другите медикаменти или при 
ситуации, при които се налагат манипулации върху тумора (например, радиочестотна 
аблация на метастази) може да се приложи инхибитор на катехоламиновата синтеза α-
Methyl-paratyrosine (metyrosine, demser). Препаратите от тази група не са достъпни в 
България.  

 
ІІ. Лечение на хипертоничните кризи 
За лечението на хипертоничните кризи, дължащи се на феохромоцитом се 

използва phentolamine (Regitine), който е краткодействащ неселективен α-адренергичен 
блокер, под форма на лиофилизирана субстанция във флакони от 5-mg. Прилага се 
венозно в доза 2.5 до 5 mg, предварително разтворен в поне 10 мл физиологичен 
разтвор, със скорост 1 mg/min. (Прилага се като i.v. болус от 2.5 до 5mg по 1mg/min).  
Краткият полуживот на медикамента позволява той да се въвежда през 5 минути, ако 
хипертонията не може да се овладее адекватно. Phentolamine  може да бъде назначен  
като продължителна  инфузия  (100mg от phentolamine в 500 ml от 5% декстроза)  със 
скорост на инфузията  според кръвното налягане на пациента. Фентоламинът не е 
широко достъпен и намира все по-ограничено приложение. При липса на фентоламин,  
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контрол на кръвното налягане може да се постигне чрез продължителна инфузия на 
натриев  нитропрусид. При липса на резултат инфузията се спира след 10–та минута. 
Nifedipine (10mg орално или сублингвално) може също да се приема при хипертонични 
кризи. 

Хипертонични кризи може да има преди и по време на оперативната 
интервенция и те трябва да се третират венозно с натриев нитропрусид, фентоламин 
или никардипин. Натриевият нитропрусид е идеален вазодилататор за интраоперативно 
повлияване на хипертонични епизоди поради бързото начално действие и краткотраен 
ефект. Той се назначава като интравенозна инфузия в доза 0.5 до 5.0 mg/kg телесно 
тегло за 1 минута и се ажустира през няколко минути според отговора на АН; трябва да 
се поддържа steady-state концентрация на thiocyanate под 1 mmol/L, а при 
продължителна инфузия – не повече от 3 mg/kg за 1 минута (Таблица 2). Началната 
тестова доза на фентоламина е 1 mg, след което се продължава с 5-mg като венозен 
болус или продължителна инфузия (Таблица 2). Максималният отговор към 
фентоламин е на 2 - 3 минута след болусната инжекция и продължава 10 до 15 минути. 
Nicardipine може да започне като инфузия в доза 5 mg/час. Мониторирането става 
според нивото на КН (дозата може да се повишава всеки 15 мин. с 2.5 mg/час до 
максимална доза 15.0 mg/час) (Таблица 2).  

Ако хипертонията не е много тежка, лечението може да се проведе с орално 
приложение на α-адренергичен блокер, като Doxazosin (Cardura, начална доза от 4 mg, 
достигаща до 16 mg/дневно). При наличие и на такахардия, аритмия или стенокардни 
болки допълнително могат да се дадат β-адренорецепторни блокери като пропранолол, 
атенолол или метопролол.  
 
Таблица 2. Интравенозни медикаменти, използвани за лечение на феохромоцитом.  
 

Медикамент Доза 

За артериалната хипертония 

Phentolamine 1 мг i.v. пробна доза, след което 2 до 5 мг i.v. болус при нужда или на 
постоянна инфузия 

Nitroprusside За безопасни се приемат инфузии в доза 2 мкг/кг  телесно тегло в 
минута, а дози по-високи от 4 мкг/кг в минута могат да доведат до 
цианидно отравяне в рамките на 3 часа. Дози над 10 мкг/кг в минута 
рядко се използват, а максималната доза не трябва да превишава 800 
мкг/min 

Nicardipine Начална доза от 5.0 mg/час, след което скоростта на инфузията може да 
бъде увеличена с 2.5 мг/час на всеки 15 мин до максимлана скорост от 
15 мг/час 

За сърдечните аритмии 

Lidocaine Начална терапия с болус от 1 до 1.5 мг/кг (75 до 100 мг); при нужда 
допълнителни болуси от 0.5 до 0.75 мг/кг (25 до 50 мг) могат да бъдат 
прилагани на всеки 5 до 10 минути до максимална доза от 3 мг/кг. 
Продължава се с поддържаща инфузия от 2 до 4 мг/мин (30 до 50 мкг/кг 
в минута), съобразена с кръвните нива и с промененият метаболизъм 
(сърдечна недостатъчност, чернодробен застой) 

Esmolol Първоначална  насищаща доза от 0.5 мг/кг се влива за една минута, 
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Медикамент Доза 

последвана от поддържаща инфузия от 0.05 мг/кг в минута за 
следващите 4 минути. В зависимост от търсеният камерен ефект 
поддържащата инфузия може да бъде продължена със скорост 0.05 мг/кг 
в минута и увеличена стъпаловидно (със стъпки от 0.1 мг/кг в минута до 
максимум 0.2 мг/кг в минута), като всяка стъпка продължава ≥4 минути. 

 
 

Поведение по време на анестезията и хирургичната интервенция 
Хирургичното отстраняване на феохромоцитома е процедура, свързана с висок 

риск, поради което трябва де се извършва от екип с голям опит. Сутринта преди 
операцията трябва да се приемат последните орални дози на α- и β-адренергичните 
блокери. Трябва да се избягва прилагането на phentanyl, ketamine и morphine, защото те 
могат да стимулират освобождаването на катехоламини от феохромоцитома. Трябва да 
се избягва също и блокирането на парасимпатикусовата нервна система с атропин 
поради опасност от тахикардия. Въвеждането в анестезия може да се извърши с 
венозно инжектиране на propofol, etomidate, barbiturates в комбинация със синтетични 
опиоиди. От газовете за анестезия трябва да се избягват halothane и desflurane. 
Необходимо е мониториране на сърдечносъдовите и хемодинамичните показатели, 
както и продължително измерване на интраартериалното налягане и сърдечния ритъм. 
Ако болният е със застойна сърдечна недостатъчност или намалени сърдечни резерви, 
необходимо е мониториране на белодробното капилярно wedge налягане.  

 
Оперативно лечение:  

1. лапаротомия за отстраняване на феохромоцитом с надбъбречна локализация.  
2. лапароскопският достъп до надбъбречната жлеза е процедура на избор за пациентите с единични 
интраадренални феохромоцитоми с диаметър под 8 cm. При надбъбречна локализация на 
феохромоцитома трябва да се отстрани цялата надбъбречна жлеза. Лапарскопската адреналектомия може 
да премине в отворена адреналектомия при наличие на адхезии, инвазии или недостатъчен хирургичен 
опит. При малигнен тумор трябва да се направи възможно най-широка резекция. Ако преоперативно е 
планувана двустранна адреналектомия, болният трябва да получи глюкокортикоиди непосредствено 
преди операцията. При болни със синдрома на VHL трябва да се направи билатерална адреналектомия 
със запазване на надбъбречната кора.  

При абдоминалните параганглиоми се препоръчва отворена лапаротомия с достъп по предната 
срединна линия. За отстраняването на параганглиомите в областта на шията, гръдния кош и пикoчния 
мехур би трябвало да се формират екипи със специалисти от различни области. Сърдечните 
феохромоцитоми може да наложат трансплантация на сърце. Ако по време на хирургичната интервенция 
са извършвани манипулации и при двете надбъбречни жлези, като потенциална причина за 
постоперативна хипотония трябва да влезе в съображение и надбъбречната недостатъчност.  

 
Постоперативно поведение 
Ако се установи хипотония по време на операцията (след отстраняване на 

тумора) или в постоперативния период се налага възстановяване на плазмения обем: 
около 2–3 л физиологичен разтвор в деня преди и 0.5–1.5 пъти от общия кръвен обем на 
пациента в първите 24–48 часа след отстраняването на тумора. Полуживотът на 
metyrosine и phenoxybenzamine е 12 часа, поради което са необходими около 36 часа за 
възстановяване на симпатикусовата авторегулация. След този период настъпва 
повишение на бъбречния кръвоток, КН и сърдечната честота стават стабилни. 
Заместването с течности се определя от стойностите на КН, сърдечната честота, 
централното венозно налягане и диурезата.  

В ранния постоперативен период може да се наблюдава хипогликемия, което 
налага мониториране на кръвната захар.  
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При някои пациенти хипертонията може да продължи 4-6 седмици 
постоперативно.  

 
Проследяване: Постоперативно трябва да се изследват фракционирани катехоламини и 

метанефрини в 24 часова урина. Препоръчва се изследването да се извърши поне 2 седмици след 
оперативната интервенция. Нормалните резултати предполагат пълно отстраняване на феохромоцитома. 
След операцията веднъж годишно трябва да се изследват фракционирани уринни катехоламини или 
метанефрини или плазмени метанефрини. При доказан малигнен тумор един път годишно се налага 
провеждане на биохимични и образни изследвания за търсене на метастази или мултиплени първични 
тумори. Проследяване на КТ или MRI не е необходимо, освен в случаите, когато метанефрините и/или 
катехоламините са високи или когато още при откриването на тумора са били установени леко повишени 
нива на катехоламини/метанефрини.  


