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Benodigd Onderzoeksmateriaal: ontlasting

Onderzoek Resultaat Eenheid Uitgangswaarden Ref.waarden

maagdarm-diagnostiek

Voedingsmiddelenallergie

Eosinophiel proteïne X i. ontlasting 88,0 ng/ml < 360

Mucosale immuniteit:

Secretoir IgA in de ontlasting 430,1 µg/ml 510 - 2040

beta-Defensin 2 47,1 ng/ml 8,0 - 60,0
Let op de gewijzigde referentiewaarden.

Intestinale ontstekingsmarkers

Lactoferine in de ontlasting negativ negativ

Overzicht ontlastingsdiagnostiek

• Aanwijzing voor een verminderde activiteit van het intestinale mucosale
immuunsysteem

Maag-darm-diagnostiek - interpretatie van de diagnose

slijmvliesimmuniteit

Secretoir IgA in de ontlasting
Een verminderde concentratie van slgA in de ontlasting duidt op een verminder-
de activiteit van het mucosale immuunsysteem en kan vaak gepaard gaan met een
verhoogde permeabiliteit.

Een langdurig verlaagde sIgA-waarde kan geassocieerd zijn met verhoogde
vatbaarheid voor infecties, allergische aandoeningen en darmmycosen.
Opmerkelijk: De vorming van sIgA wordt onder andere door de activiteit van de zogenaamde

Om conclusies te kunnen trekken met betrekking tot
een beperkte TH3-activiteit, verdient in het geval van
een persisterende lage fecale sIgA-spiegel differen-
tiatie van de regulatorische T-cellen aanbeveling.
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TH3-cellen aangestuurd. TH3-cellen spelen een belangrijke rol bij de inductie en instandhou-
ding van de orale tolerantie voor ingrediënten in voedingsmiddelen. Het risico van
voedselallergieën dan wel IgG-gemedieerde immuunreacties tegen vreemde eiwitten is direct
afhankelijk van een adequate TH3-activiteit.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te
nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of
uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact
opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op medivere.nl bij spreekuur
voor de tijden en telefoonnummers.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening
geldig.

Het secretoire immuunglobuline A verschaft
een eerste overzicht over de functie van het
immuunsysteem van de darm (GALT);
belemmert het binnendringen en de kolonisa-
tie van potentieel pathogene bacteriën,
virussen of schimmels via het darmslijmvlies
en neutraliseert tal van antigenen (ook
antigenen in voedingsmiddelen) en toxinen.

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