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Galzuren totaal in serum  
Synoniem: Galzuren in serum, Galzure zouten 

 

 

 

Afname 
  

Afname voorkeur: Serum buis SST (oranje) of plasma  

Afname volume: 4 ml 

Afname condities: Geen 

Opslag condities:  +4°C 

Verzend condities: Geen 

Buizenpoststation: 502 

Terugmeldtijd: 1 week  

Frequentie: 2x per week  

Wanneer vraagt u deze test aan? 
U vraagt deze test aan bij het vermoeden van leverziekte of verstoorde galzuur metabolisme. De 
concentratie galzouten in serum is bij veel leveraandoeningen verhoogd omdat de lever deze niet 
meer efficiënt uit het bloed kan resorberen-4. Deze test is ook zinvol bij het vermoeden van intra-
hepatische cholestase bij zwangerschap5.  Zwangerschapscholestase is een aandoening 
gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder huidafwijkingen (behalve krabeffecten) in combinatie 
met een verhoogde concentratie van random serumgalzuren. Er bestaat een relatie tussen 
zwangerschapscholestase en het optreden van foetale complicaties6,7. 

Hoe vraagt u deze test aan? 
Interne aanvragers kunnen de bepaling aanvragen in HiX. Externe aanvragers vragen de bepaling aan 
via het ‘externe aanvraag formulier’ en sturen het monster en aanvraagformulier naar: 
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Hoe worden de galzouten bepaald? 
Bij deze bepaling wordt het enzym 3αHSD gebruikt om 3α-hydroxy groepen de aanwezige galzuren te 
oxideren in aanwezigheid van NAD+. Het hierbij gevormde NADH wordt vervolgens door een ander 
enzym, diaphorase (een NADH dehydrogenase), gebruikt om het chromogeen resazurin te reduceren 
tot het kwantitatief meetbare resorufin.  

 

3α-hydroxy galzuur + NAD 3α-hydroxysteroid dehydrogenase 3-keto galzuur + NADH  
 

NADH + resazurin diaphorase resorufin + NAD  
 

Op welke manier krijgt u de uitslag van de test? 
Bij interne aanvragen van het Erasmus MC wordt de uitslag in Labtrain en HiX genoteerd. Bij externe 
aanvragen sturen wij u zo snel mogelijk de uitslag schriftelijk toe. 

Referentiewaarden 
 
Laag 
Hoog  

 
< 10 µmol/L 
> 10 µmol/L 

Zwangerschap8 ≥ 40 µmol/L (risico op complicaties) 
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