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Benodigd Onderzoeksmateriaal: ontlasting, Haemoglobine-Testset

Onderzoek Resultaat Eenheid Uitgangswaarden Ref.waarden

maagdarm-diagnostiek Darmpoliepen Plus

Calprotectine in de ontlasting 15,0 µg/g < 50

M2PK in de ontlasting 5,1 U/ml < 4,0

Haemoglobine in de ontlasting 45 ng/ml < 50

Haemoglobine-Haptoglobine complex negativ negativ

Overzicht ontlastingsdiagnostiek

• De waarde van de proliferatiemarker M2-PK ligt in de buurt van de
bovengrens. Een controle van het verloop op korte termijn en aanvullende
diagnostiek, bijvoorbeeld een coloscopie, verdient aanbeveling.

Maag-darm-diagnostiek - interpretatie van de diagnose

vroege herkenning colorectale carcinomen

M2PK in de ontlasting
M2-PK is een iso-enzym van de pyruvaatkinase, een van de sleutelenzymen bij
de glucosestofwisseling. In hun actieve vorm zijn alle iso-enzymen opgebouwd uit 4
subeenheden (tetrameren). Bij het ontstaan van tumoren valt het van oorsprong
tetramere iso-enzym uiteen in de minder actieve dimere vorm. Deze dimere vorm
wordt M2-PK genoemd en kan in tumorcellen specifiek worden aangetoond.
De hoogste sensitiviteit en specificiteit wordt verkregen door de combinatie van
proliferatiemarker M2PK, calprotectine, hemoglobine en hemoglobine-haptoglobi-
ne-complex en door analyse van drie opeenvolgende fecesmonsters.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te
nemen met een arts of therapeut.

Preventie:
Voedingsmiddelen die rijk zijn aan voedingsvezels,
fruit, rode bieten, wortels, groentesappen,
donkergroene of oranjegele groenten, broccoli,
koolsoorten, uien knoflook.
Antioxidanten:
Vitamine C: 250 - 500 mg/dag; Vitamine E: 200 mg/
dag; Selenium: 200µg/dag; Zink: 15 - 30 mg/dag;
Co-enzym Q10: 90 - 120 mg/dag
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Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening
geldig.

De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze geaccrediteerde laboratoria partners.
** Accreditatie in voorbereiding
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