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Organische zuren in urine
E 408 / Testset 908
Door het bepalen van de organische zuren in
urine kan in kaart worden gebracht in hoeverre de
met de voeding opgenomen voedingsstoffen worden benut in energie (ATP) worden omgezet. Deze
omzetting gebeurt met behulp van enzymen en de
bijbehorende cofactoren. Als deze cofactoren ontbreken of de enzymen niet optimaal functioneren,
kan zich een accumulatie van tussenproducten van
de stofwisseling voordoen.
Op basis hiervan kunnen conclusies worden getrokken ten aanzien van een tekort aan macro- en
micronutriënten of nitrosatieve stress.

Afbraakproducten van neurotransmitters in de urine kunnen een aanwijzing zijn voor stoornissen in
de stresshormoonhuishouding.
Dysbiose markers laten zien of er sprake is van een
dysbiose in de microbiota.
Door de organische zuren in de urine te bepalen
kan de stofwisseling van de patiënt in kaart worden
gebracht. Hiervoor zijn geen invasieve ingrepen nodig en de procedure leent zich dan ook goed voor
onderzoek bij kinderen. Door het stabiliseren van
monsters zijn ook wat langere transporttrajecten
mogelijk.
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Organische zuren in urine
Vetstofwisseling

Aanwijzing voor *

Adipaten

verhoogd

carnitine, B2-tekort

Suberaten

verhoogd

carnitine, B2-tekort

Ethylmalonaten

verhoogd

carnitine, B2-tekort

Koolhydraatmetabolisme
Lactaat

Aanwijzing voor *
verhoogd

anaerobe afbraak van pyruvaat, tekort aan Q10, carnitine,
alfa-liponzuur, biotine, B1, B2, B3, B5

Pyruvaat

verlaagd

ondervoeding

verhoogd

overmatig gebruik van anaerobe energiewinning,
gestoorde mitochondriale functie, tekort aan B6, B3 en
alfa-liponzuur

ß-Hydroxybutyraat

verlaagd

afbraakstoornis binnen de KH-stofwisseling

Org. zuren van de citroenzuurcyclus

Aanwijzing voor *

Cis-aconitaat

verhoogd

magnesium-, mangaantekort

Citraat

verhoogd

nitrosatieve stress

verlaagd

magnesium, nitrosatieve stress

Isocitraat

verhoogd

magnesium-, mangaantekort

Hydroxymethylglutaraat

verhoogd

co-enzym Q10-tekort, besmetting van de darm met schimmels

Succinaten

verhoogd

B2-, B12-, biotinetekort

verlaagd

B3-tekort

Alfa-ketoglutaraat

verhoogd

alfa-liponzuur, B1, B2, B3, B5, B6, magnesiumtekort

Fumaraat

verhoogd

katabole stofwisselingssituatie

verlaagd

B2-tekort

verhoogd

Q10-, B3-tekort

Malaten

Org. zuren van de vitaminestofwisseling

Aanwijzing voor *

Alfa-ketoisovaleraat

verhoogd

B1, B2, B3, B5, B6, alfaliponzuur, magnesiumtekort, B6-tekort

Xanthurenaten

verhoogd

B6-tekort

Methylmalonzuur

verhoogd

B12-tekort

Afbraak van neurotransmitters
Vanillineamandelzuur

Homovanillineamandelzuur

5-Hydroxyindolacetate

Kynurenaten

Aanwijzing voor *
verhoogd

stress, hypertonie, hypocalciëmie

verlaagd

tekort aan stress-hormonen

verhoogd

stress, hypertonie, hypocalciëmie

verlaagd

tekort aan stress-hormonen

verhoogd

bij gebruik van antidepressiva

verlaagd

serotoninetekort

verhoogd

disbalans binnen het dopaminerge systeem

Dysbiose markers

Aanwijzing voor *

D-arabinitol

verhoogd

systemische candida-infectie

Hydroxybenzoëzuur

verhoogd

te sterke microbiële groei

Citramalaat

verhoogd

besmetting met gisten en anaerobe bacteriën

* Het betreft hier aanwijzingen, mogelijk gaat het om een enkele substantie, maar het kan ook om verschillende substanties gaan

