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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
Albumine is het meest voorkomende eiwitmolecuul (65 kDalton) in humaan bloed 
plasma. De belangrijkste functie van albumine is het behoud van de colloid-
osmotische druk. Daarnaast speelt het een rol in het transport van diverse 
lichaamseigen (hormonen en vetzuren) en lichaamsvreemde stoffen (geneesmiddelen).  
Sinds de jaren ’80 is reeds bekend dat de excretie van kleine hoeveelheden albumine 
in de urine, micro-albuminurie genoemd, het uitscheiden van grote hoeveelheden 
eiwit in de urine (proteïnurie) voorspelt in patiënten met suikerziekte (diabetes 
mellitus). Enkele jaren later werd ontdekt dat micro-albuminurie ook een goede 
voorspeller is van sterfte (mortaliteit) in deze patiëntengroep. Tot op heden is de 
klinische toepassing van micro-albuminurie als laboratorium risico marker beperkt 
gebleven tot de patiëntengroep met diabetes mellitus. Echter, de laatste jaren heeft 
wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat micro-albuminurie ook een 
onafhankelijke voorspeller is van hart- en vaatziekten en mortaliteit in de algemene 
populatie. De achterliggende gedachte is dat albuminurie het gevolg is van 
gegeneraliseerde vaatschade dat tot uiting komt in de nieren, waardoor albumine in 
de urine ‘lekt’. Deze vaatschade kan ontstaan door bepaalde risicofactoren zoals hoge 
bloeddruk, overgewicht, diabetes en roken.  
 
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in de westerse 
samenleving. Het is dan ook van groot belang dat mensen met een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten opgespoord en behandeld worden. Detectie van albumine in de 
urine kan daarin een belangrijke rol spelen.  
 
Dit proefschrift beschrijft enerzijds de effecten die het bevroren opslaan van urine 
monsters kan hebben op de albumine concentratie (deel I). Anderzijds gaat het dieper 
in op de verschillende meettechnieken die een rol spelen in de analyse van albumine 
in urine (deel II). 
 
 
DEEL I 
Het komt regelmatig voor dat in grote epidemiologische- en cohort studies urine en 
bloed monsters bevroren opgeslagen worden. De reden daarvan is, dat het vaak 
eenvoudiger (en goedkoper) is om grote aantallen monsters in één keer te analyseren. 
Wanneer in een relatief korte tijdspanne gemeten wordt, blijft daarnaast de variatie 
van een analytische bepaling lager doordat de laboratoriumomstandigheden beter 
constant gehouden kunnen worden.  
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Hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschrijft het effect van langdurige opslag (tot 2 jaar) 
van urinemonsters bij -20°C op de albumine concentratie. De monsters die wij hebben 
gebruikt voor dit onderzoek hadden een albumine concentratie die voornamelijk in 
het normo- en micro-albuminure gebied lag. In dit hoofdstuk laten wij allereerst zien 
dat het voorbewerken van monsters door te vortexen of te zwenken essentieel is voor 
een correcte albumine bepaling. Het toont verder aan, dat, hoewel er geen verschillen 
in albumine concentratie te zien waren tot 5 maanden van bevroren opslag, na 5 
maanden de gemiddelde albumine concentratie ten opzichte van de verse 
concentratie af begon te nemen tot uiteindelijk een stabilisatie van de afname van 
ongeveer 30% plaatsvond. Deze afname is met name te zien in monsters met een 
relatief lage albumine concentratie. Een interessante bevinding in deze studie is dat 
vriezen vermoedelijk gepaard gaat met een toename in variabiliteit. Met andere 
woorden, verschillende urine monsters reageren verschillend op het vriezen, wat 
bijvoorbeeld resulteert in een afname van 60% in één urinemonster terwijl een 
toename van 10% te zien is in een volgend monster. Deze bevinding werd concreet 
bevestigd in hoofdstuk 3: vriezen gaat gepaard met de introductie van een meetfout. 
Daarnaast laten wij in dit hoofdstuk zien dat het bevroren opslaan van monsters 
gepaard gaat met een verminderd voorspellend vermogen van albuminurie voor totale 
mortaliteit.  
 
Hoofdstukken 2 en 3 van het proefschrift gaan niet dieper in op de oorzaak (of 
oorzaken) van foutief lage albumine concentraties na opslag. In de literatuur wordt 
een relatie tussen de pH van de urine en een verschil na vriezen vaak gesuggereerd. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is het lage iso-electrisch punt van albumine 
waardoor bij een lage pH de albumine moleculen gaan aggregeren en denatureren. 
Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de pH van de urine inderdaad een rol speelt in het ontstaan 
van een verschil in albumine concentraties na opslag: een lagere pH van de urine gaat 
gepaard met een groter verschil in albumine concentratie.  
 
Er wordt regelmatig gesuggereerd dat opslag van urine monsters bij -80°C foutief lage 
albumine waarden kan voorkomen. Dit is echter nooit goed onderzocht. In hoofdstuk 
5 worden de effecten van opslag van urine monsters bij -20°C vergeleken met opslag 
bij -80°C. Het bij -80°C opslaan van monsters blijkt inderdaad een verschil in albumine 
concentratie te kunnen voorkomen, terwijl opslag bij -20°C wederom een verschil van 
-30% laat zien ten opzichte van vers gemeten monsters zoals ook al naar voren kwam 
in hoofdstukken 2 en 3. Verder wordt in deze studie gekeken of er na vriezen een 
verschil in albumine concentratie is wanneer een andere meetmethode gebruikt 
wordt. Voor dit onderzoek werd de albumine concentratie bepaald met zowel de 
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traditionele methode (immunonefelometrie) als met een nieuw ontwikkelde high-
performance liquid chromatography (HPLC) methode. Een opvallende bevinding is dat 
HPLC gemeten albumine grotere gevolgen ondervindt van vriezen dan 
immunonefelometrie gemeten albumine. Daarnaast kan het verschil in HPLC gemeten 
albumine niet volledig voorkomen worden door opslag bij -80°C, in tegenstelling tot 
het met immunonefelometrie gemeten albumine. Ook de relatie tussen de pH van de 
urine en het verschil in albumine na vriezen kon voor HPLC bepaald albumine niet 
aangetoond worden.  
 
 
DEEL II 
Albuminurie kan op verschillende manier gemeten worden: 1) in een ochtend urine 
monster als albumine concentratie (mg/L), 2) als de albumine:creatinine ratio (mg/g), 
of 3) in een 24 uur urine verzameling als albumine excretie in mg per 24 uur, welke 
wordt beschouwd als de ‘gouden standaard’. Het verzamelen van een 24 uur monster 
is echter belastend en onnauwkeurig vanwege fouten tijdens het verzamelen. 
Daarentegen gaat het meten van de albumine:creatinine ratio gepaard met extra 
kosten. In hoofdstuk 6 worden verschillende facetten beschreven waarmee rekening 
gehouden dient te worden bij de keuze welk soort urine monster te gebruiken voor 
de bepaling van albumine. Dit geldt voor het klinische kader maar ook in 
epidemiologische studies. Belangrijke aspecten die wij benoemen bij de interpretatie 
van de resultaten is de vraag of de albumine concentratie in verse of bevroren urine 
monsters gemeten. Hiervan zijn de gevolgen beschreven in het eerste deel van dit 
proefschrift. Daarnaast is een belangrijke conclusie dat een portie van een 24 uur 
verzameling niet gebruikt kan worden als surrogaat voor een enkel urine portie wat 
regelmatig voorkomt in grote studies.  
 
Van oudsher wordt het albumine in de urine gemeten met immuno-chemische 
technieken zoals immunonefelometrie en radio-immuno-assay. Deze methoden zijn 
gebaseerd op het principe van de vorming van een product tussen een antilichaam 
met een antistof wat vervolgens een precipitaat vormt en waarvan de intensiteit 
gemeten wordt met behulp van zogenaamd ‘strooilicht’. Recent onderzoek heeft 
echter aangetoond dat urine niet alleen immuno-chemisch albumine, maar ook nog 
een andere fractie bevat. Van deze intacte vorm van albumine wordt gedacht dat het 
een product is van een verminderde lysosomale activiteit in de nier wat resulteert in 
een verstoring van de immuno-reactieve bindingsplek die zich aan het molecuul 
bevindt. Dit ‘niet-immunoreactieve albumine’ is qua vorm, grootte en lading hetzelfde 
als het immuno-reactieve albumine en kan gemeten worden met behulp van HPLC 
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gebaseerd op het principe van selectie op deeltjesgrootte. Deze nieuw ontwikkelde 
methode meet beide soorten albumine, ook wel totaal intact albumine genoemd. In 
hoofdstuk 7 wordt met immunonefelometer gemeten albumine vergeleken met HPLC 
gemeten albumine. HPLC laat hogere albumine waarden zien in vergelijking met 
immunonefelometrie en dit verschil is met name aanwezig in de lage concentratie 
gebieden (immunonefelometrie als referentie, <200 mg/L). Dit verschil in concentratie 
heeft tot resultaat dat de prevalentie van micro-albuminuren hoger is met HPLC dan 
met immunonefelometrie gemeten albumine wanneer de traditionele klinische 
afkapwaarden gebruikt worden. ROC analyse liet zien dat er geen verschil was in 
relatie tussen het immunonefelometrie en HPLC gemeten albumine en perifere 
vaatziekte. Echter, wanneer de klinische afkapwaarden toegepast worden, blijkt het 
HPLC gemeten albumine wel een sterkere relatie te vertonen met perifere vaatziekte. 
Een belangrijke kanttekening die bij deze bevinding geplaatst moet worden is, of het 
met het oog op het verschil in albumine concentratie, in deze situatie wel terecht is 
dat deze afkapwaarden toegepast worden. Daarnaast laat hoofdstuk 5 zien dat 
albumine in urine sterk onder invloed staat van het effect van vriezen. Om die twee 
redenen kunnen klinische afkapwaarden niet gebruikt worden. Daarom wordt in 
hoofdstuk 8 het verschil in predictieve waarde voor totale en cardiovasculaire 
mortaliteit tussen de door beide methoden gemeten albuminurie (na opslag 
gedurende 7 jaar bij -20°C) op continue schaal bestudeerd. Beide methoden blijken 
goede voorspellers van totale mortaliteit. HPLC gemeten albumine heeft een 
toegevoegde voorspellende waarde boven immunonefelometrie gemeten albumine. 
Personen met hoge HPLC gemeten albumine waarden in hun urine, in combinatie met 
lage immunonefelometer gemeten albumine waarden in hetzelfde urinemonster, 
hebben een hoger (cardiovasculair) mortaliteits risico dan personen met een hoge 
albumine waarde gemeten door beide methoden. 
 
De algemene discussie over het in dit proefschrift beschreven onderzoek is te vinden 
in hoofdstuk 9.  
 
Concluderend, het bij -20°C bevroren opslaan van urine monsters voor de bepaling 
van albumine in grote epidemiologische studies, heeft aanzienlijke gevolgen voor het 
design en de interpretatie van deze studies en kan om die reden dan ook niet 
zondermeer gebruikt worden. Hoewel het bewaren van urine monsters bij -80°C een 
goed alternatief lijkt, zullen vervolg studies nodig zijn om aan te tonen dat deze 
monsters daadwerkelijk gebruikt kunnen worden en dat dit geen toename van 
variabiliteit tot gevolg heeft zoals wel het geval is bij opslag bij -20°C. 
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Urine bevat wisselende hoeveelheden immuno-reactief en niet-immuno-reactief 
albumine. Dit totaal albumine kan bepaald worden door HPLC en voorspelt mortaliteit 
in dezelfde mate als het immuno-reactieve albumine maar heeft daarnaast ook nog 
een toegevoegde voorspellende waarde. Prospectieve studies, met verse urine 
monsters, zullen gedaan moeten worden om aan te tonen dat HPLC gemeten 
albumine ook een voorspeller is van renale eindpunten.                             
 
           




