Verteringsparameters

Bovenstaand onderzoek: Verteringsparameters is interessant wanneer er sprake is
maag/darmklachten, stinkende ontlasting, vettige ontlasting (geeft remsporen in wc of ondergoed),
ontstekingen in de darm. Bij aandoeningen als ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, reuma, psoriasis is
het goed om te weten of het suikergehalte ook te hoog is. Maldigestie geeft weer hoe goed de
pancreas (alvleesklier) enzymen aanmaakt, hoe het zit met de galzuren in de stoelgang. Die horen er
nl niet in voor te komen.
Calprotectine en alpha-1-antitripsine zijn ontstekingswaarden van het darmslijmvlies. Calprotectine is
een ontstekingswaarde die regulier ook vaak gemeten wordt bij darmziekten. Alpha-1-antitripsine is
interessant om te weten of de darm te doorlaatbaar is. Alpha-1-antitripsine is nl een stofje wat niet
in de stoelgang aanwezig hoort te zijn. Dit hoort in de bloedbaan. Komt het wel in de stoelgang voor,
dan laat de darm teveel door. Dat betekent ook dat er stofjes vanuit de darm, die niet thuishoren in
de bloedbaan, door kunnen naar de bloedbaan. Met het gevolg dat er immuungerelateerde
voedselintoleranties kunnen ontstaan.
Secretoir Immnunoglobuline A: Bij een verstoring van het immuunsysteem kan er sprake zijn van een
verlaagd sIgA, ook bij coeliakiepatiënten zijn de waarden lager dan normaal. Als een immuundefect
kan worden uitgesloten, is een verlaagd sIgA altijd een teken voor een darm die niet naar behoren
functioneert en een verhoogde permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van het slijmvlies
De kosten van bovenstaande parameters exclusief zonuline bedraagt ca € 63,00
Eventuele aanvullende onderzoeken zijn bijvoorbeeld:
Zonuline is een eiwit dat een essentiële rol speelt bij het regelen van de doorlaatbaarheid van de
tight-junctions in de epitheellaag van de darm. Bij een te grote hoeveelheid ontstaat een “leaky gut”.
Bij patiënten met een actieve coeliakie worden bijvoorbeeld verhoogde waarden voor dit eiwit
aangetroffen. Bij het ontwikkelen van coeliakie, maar ook van diabetes type 1, multiple sclerose en
reumatoïde polyartritis toont een verhoogde zonulinespiegel betrokkenheid van de
darmpermeabiliteit aan.
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