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LEVERFUNCTIE: 13C-aminopyrine 
 
1. INDICATIE 

 
 De test wordt gebruikt om de residuele functionele massa van de levermicrosomen te meten. De resultaten 

van de aminopyrine ademtest correleren goed met de histologische letsels bij chronische hepatitis. De 

ademtest laat geen etiologische diagnose toe en vervangt dus niet de leverbiopsie.  

 De aminopyrine ademtest kan gebruikt worden ter opvolging van de leverfunctie nadat een initiële 

basiswaarde werd bekomen bij diagnose. Zo wordt bijvoorbeeld een verbetering van de aminopyrine 

demethylatie vastgesteld na staken van alcoholinname bij alcoholisch leverlijden.  

 

Opmerkingen: 

 De test heeft een zekere prognostische waarde: wanneer de 13C-excretie lager is dan 1% na 2 uur is de 

prognose erg ongunstig.  

 De microsomiale functie wordt beïnvloed door farmaca. Barbituraten verhogen de enzymactiviteit, terwijl 

andere farmaca, zoals oestroprogestagonen en cimetidine de microsomiale functie inhiberen en vals 

verlaagde resultaten kunnen geven. Bij deze test is het dus zeker van belang de medicatie van de patiënt te 

kennen.  
 

 

2. ONDERLIGGEND PRINCIPE 

 
Het mono-oxygenase systeem cytochroom P450 in de levermicrosomen katalyseert de demethylatie en oxidatie 

van aminopyrine (= dimethylamino antipyrine). De activiteit van dit cytochroom reflecteert de integriteit van de 

leverfunctie.  

 
3. PRAKTISCH 

 
De test duurt 2 uur. Ademstalen worden om het kwartier genomen.  

De test gebeurt ambulant. Het substraat wordt toegediend onder vorm van een vloeistof.  

 
4. NORMAALWAARDEN 

 
13CO2

-piekexcretie > 5.4% 

Cumulatieve 13CO2 excretie na 2h > 8.1% 
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6. VOORBEELDEN VAN CURVES 

 

 
13CO2

-piekexcretie = 6.9 %                                 Cumulatieve 13CO2 excretie na 2h = 11.3 % 

 

Besluit: Normale aminopyrine ademtest 

 

 
13CO2

-piekexcretie = 2.2 %                                 Cumulatieve 13CO2 excretie na 2h = 2.4 % 

 

Besluit: Pathologische aminopyrine ademtest: laag 

 


