Biomarkers darmkanker

Eiwitten op darmcellen markeren
gevaarlijke voorstadia darmkanker
Glucose transporter type 1 (GLUT1) en cellular prion protein (PrPC) samen met 42 andere eiwitten die aanwezig zijn op het oppervlak van darmcellen zijn mogelijke biomarkers voor darmkanker en de hoog-risico voorstadia van darmkanker. Dat was de
conclusie van een recent gepubliceerd onderzoek in GUT, de International Journal of Gastroenterology. Deze eiwitten kunnen
gebruikt worden om met beeldvormende technieken vroege vormen van darmkanker te detecteren met een scan. Daarnaast zijn
het potentiële doelwitten voor medicijnen.
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