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BACTERIËLE OVERGROEI/ILEALE MALABSORPTIE: 
14C-galzuurademtest (14C-glycocholzuur) 
 
1. INDICATIE 

 
Diagnose van bacteriële overgroei bij malabsorptie en/of diarree zonder duidelijke organische oorzaak.  

 

2. ONDERLIGGEND PRINCIPE 

 
Galzuren ondergaan een enterohepatische cyclus. Galzuren worden aangemaakt in de lever en via de galwegen 

vrijgezet in het darmlumen. Vooral in het ileum is er actief transport van geconjugeerde galzuren. In het ileum 

en het colon worden galzuren gedeconjugeerd door bacteriën en vervolgens in het colon geabsorbeerd. De 

galzuren worden terug getransporteerd naar de lever en worden daar opnieuw geconjugeerd en geëxcreteerd 

in de gal.  

14C-glycocholzuur wordt aangeboden als gemerkt galzuur. Bacteriële enzymen deconjugeren de molecule tot 

cholzuur en vrij 14C-glycine. 14C-glycine wordt snel geabsorbeerd en geoxideerd met vorming van 14CO2.  

 Bij een normaal metabolisme wordt weinig van de tracer teruggevonden in de adem omdat het gemerkt 

galzuur deelneemt aan de enterohepatische cyclus.  

 Bij bacteriële overgroei vindt deconjugatie in de dunne darm plaats en wordt een hogere 14CO2-excretie 

gemeten in de eerste uren van de test.  

 Bij ileale dysfunctie komen te veel gemerkte geconjugeerde galzuren in het colon terecht. De galzuren 

ondergaan hier deconjugatie met als gevolg een hogere 14CO2-excretie aan het einde van de test.  

 
Opmerking: 

Deze test wordt vaak gecombineerd met faecesonderzoek. 

 
3. PRAKTISCH 

 
De ademtest gebeurt ambulant en duurt zes uur. Ademstalen worden om het half uur genomen. Het substraat 

bevat een lage dosis radioactiviteit en bevindt zich in een capsule die bij een normaal ontbijt wordt ingenomen. 

Diabetici mogen eventueel een boterham met confituur eten na 4 uur. 

 
4. NORMAALWAARDEN 

 
Cumulatieve 13CO2 excretie na  6 uur < 3% 

Vooral het moment waarop de 14C-excretie begint te stijgen is van belang in de differentieel diagnose. Ook hier 

blijft het probleem bestaan dat een strikte differentiatie tussen bacteriële overgroei en snelle transit vaak niet 

mogelijk is.  
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6. VOORBEELDEN VAN CURVES 

 

Voorbeeld 1 

 

 
Besluit: Normale galzuur ademtest 

 

Voorbeeld 2 

 

 
Besluit: Te hoog bacterieel metabolisme van 14C-glycocholzuur van bij het begin van de test. 

Ernstige bacteriële overgroei of jejunumfistel 

 
Voorbeeld 3 

 

 
Besluit: Te hoog bacterieel metabolisme van 14C-glycocholzuur tussen uur één en uur vier. 

 Deconjugatie in de dundarm bij bacteriële overgroei. 

 Metabolisme in het colon : malabsorptie bij short bowel of snelle transit.  
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Voorbeeld 4 

 

 
Besluit: Te hoog bacterieel metabolisme van 14C-glycocholzuur na 4 uur. 

 Te veel 14C-glycocholzuur bereikt het colon bij ileale malabsorptie 

 Metabolisme in de dundarm bij trage transit: bacteriële overgroei bij vertraagde maaglediging 

 Belangrijke distale bacteriële overgroei 

 Vals positief na cholecystectomie 

 
Voorbeeld 5 

 

 
Besluit: Geen activiteit gemeten.  

 Geen bacterieel metabolisme van 14C-glycocholzuur. Dit kan te wijten zijn aan een verstoring van de 

normale darmflora na inname van antibiotica of na colonvoorbereiding voor endoscopie.  

 Te korte contacttijd tussen bacteriën en galzuren bij massaal galzuurverlies.  

 

 


