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STELLINGEN 

I 

Een rectumbiopsie voor het opsporen van amyloied, dient een 
vaste plaats te krijgen in het onderzoek naar de oorzaak van een 
proteinurie. 

II 

Een goede beoordeling van een nierbiopt kan alleen plaats vinden 
door nauwe �amenwerking tussen patholoog-anatoom en clinicus. 

III 

De diagnose nefrotisch syndroom is onvolduende, wanneer niet 
tevens wordt vermeld op welke basis dit syndroom is ontstaan. 

IV 

Indien amyloidosis renis is uitgesloten, is het verantwoord bij een 
selectief eiwituitscheidingspatroon een behandeling met corticoste
roïden in te stellen. 

v 

Bij amyloidosis renis is de basaalmembraan eerst aangetast ge
durende de laatste stadia van de ziekte. 

VI 

Adipositas is veelal een uiting van praediabetes mellitus. 

VII 

In het klinisch spraakgebruik dient het begrip albuminurie ver
vangen te worden door proteïnurie. 





VIII 

De ablatio chorioideae komt nooit voor zonder uitwendinge 
fistel vorming. 

IX 

Prophylactische behandeling met tetanusantitoxine is niet nood
zakelijk, mits een adequate wondbehandeling wordt toegepast, ge
combineerd met toediening van antibiotica. 

Lilt. Lancet Il, 999 ( 1 956) 

x 

Brit. med. J. Il, 1 3 60 ( 1 963) 
Proc. roy. Soc. Med. 58 : 221 (1956) 
Brit. med. J. I I, 1 293 ( 1964) 

De nadelige invloed van het gebruik van zeep op het zogenaamde 
slijtingseczeem aan de handen (housewife eczema) wordt sterk over
schat. 

XI. 

Bij de diagnostiek van lever- en miltziekten wordt nog te weinig 
gebruik gemaakt van de laparoscopie als onderzoekmethode. 

XII. 

Er zijn aanwijzingen, dat de diarrhee veroorz-takt door een "graft 
versus host" reactie bij muizen mede gevolg is van een secundaire 
lactase deficientie. 

G. Vermeer. 
Groningen, 1 2  januari 1966. 
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INLEIDING 

Onder protemune verstaat men het uitscheiden van e1w1tten 10 
de urine. 

Aan deze proteïnurie kunnen verschillende afwijkingen ten 
grondslag liggen, hetzij nierafwijkingen, hetzij afwijkingen elders in 
het lichaam, waarbij de nier secundair betrokken is. 

Bij patientcn met proteïnurie, die voor onderzoek opgenomen 
worden, is het noodzakelijk een nauwkeurig inzicht te verkrijgen 
in de aard van de afwijking, waarvan de proteïnurie het gevolg is. 

In een aantal gevallen is het mogelijk met behulp van fysisch 
onderzoek en laboratoriumgegevens een diagnose te stellen. 

Vroeger bestond dit onderzoek uit het meten van de bloeddruk, 
het routine-onderzoek van de urine en het verrichten van nier
functieproeven. Dit werd aangevuld met het röntgenonderzoek van 
de nieren, het eiwitspectrum van het bloed en een aantal labora
toriumbepalingen ter opsporing van algemene ziekten. 

Sedert de invoering van de nierbiopsie (Péirnz ARA, 1950 en 
IvERSEN en BRUN, 1 951) beschikt men over een nieuwe aanwinst in 
de diagnostiek, waarbij het op grond van het histologische beeld 
veelvuldiger mogelijk is een uitspraak te doen t.a.v. de afwijking 
die aan de proteïnurie ten grondslag ligt. Deze techniek werd in 
onze kliniek in 1961 ingevoerd. Maar ook dan blijft er een aantal 
gevallen over, waarbij zelfs het histologische beeld geen definitief 
uitsluitsel geeft. 

In 1961 zijn op een Ciba Foundation Symposium over nierbiopsie 
te Londen, mededelingen gedaan door J. HARDWICKE en J. F. Soon1-
ILL over "relatieve" klaringen van een zestal afzonderlijke eiwit
ten. Hun resultaten correleerden zij met de histologische bevin
dingen in het nierbiopt. Bij zeer geringe veranderingen in het licht
microscopische beeld ontdekten zij in de niet geconcentreerde urine 
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slechts eiwitten van een moleculairgewicht lager dan 200.000. Was 
er daarentegen sprake van duidelijke veranderingen van de basaal
membraan van de glomerulus, dan troffen zij ook eiwitten aan met 
een moleculairgewicht groter dan 200.000. 

In 1963 deden R. MAIORCA en L. SCARPIONI in de Clio. Chem. 
Acta mededeling van hun ervaring betreffende de uitscheiding in de 
urine van eiwitten met verschillend moleculairgewicht. Ook hun 
conclusie was, dat er in de eerste plaats een relatie bestaat tussen de 
mate van uitscheiding in de urine van macromoleculen en de per
meabiliteit van de basaalmembraan, en wel zodanig dat bij toene
ming van de permeabiliteit er een groter aantal macromoleculen 
wordt uitgescheiden en voorts dat de aanwezigheid van macromole
culen samengaat met een ernstiger ziektebeeld en een minder gun
stige prognose. 

Het doel van dit proefschrift is te trachten met behulp van het 
bepalen van klaringen van een aantal eiwitten bij patienten met 
proteïnurie, een bijdrage te leveren tot een beter inzicht in de 
pathogenese van de proteïnurie. Het resultaat van de bepaling van 
de klaringen zal hierbij gecorreleerd worden met het patholoog
anatomisch substraat zoals dat verkregen wordt via een nierbiopsie. 

In hoofdstuk I wordt een begripsbepaling gegeven van de prote
ïnurie in het algemeen en het nefrotisch syndroom in het bijzonder; 
vervolgens worden de mogelijke oorzaken en het klinische beeld 
van het nefrotisch syndroom in het kort vermeld. In aansluiting 
hieraan wordt de pathogenese besproken, terwijl in het laatste deel 
enkele histologische beelden beschreven zullen worden. 

In hoofdstuk II wordt de methodiek van het onderzoek behan
deld. 

Hoofdstuk III bevat een overzicht van het aantal patienten, dat 
onderzocht werd en de bereikte resultaten van het eiwitonderzoek. 

Hoofdstuk IV bevat een critische bespreking van de resultaten. 
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Hoofdstuk l 

PROTEINURIE EN HET NEFROTISCH SYNDROOM 

A. BEGRIPSBEPALING EN BESCHRIJVING VAN PROTElNURIE EN HET 
NEI'ROTISCH SYNDROOM 

1. Proteinurie 

De Leidse arts FREDERIK DEKKERS beschouwt men als de eerste, 
die in 1694 eiwit in de urine aantoonde. In zijn werk: "Geneeskon
stige of Werk-Stellige oeffeningen omtrent de manier van genee
singe

"
, schrijft hij o.a. dat "dese (d.i. de waateren van teeringagtige) 

op het vuur gezet, terstond melkagtig werden." 

Toch is DEKKERS niet de eerste geweest, die op grond van het 
bovenstaande concludeerde tot de aanwezigheid van eiwit. De eer 
van het vaststellen van dit feit komt toe aan CoTUNNlUS in 1770. 

Een stap verder was de conclusie, dat het aantreffen van eiwit 
in de urine als teken van een nieraandoening gold. Dit is onge
twijfeld de grote verdienste geweest van RICHARD BRIGHT in 1826. 
Hoewel dit in zijn algemeenheid juist is, zijn er toch een aantal 
toestanden, waartoe de z.g. passagère proteinurieën behoren, die 
zeker niet op een nierlijden wijzen (KING en GRONBECK, 1952). 

Tot deze groep behoren die proteinurieën, die het gevolg zijn 
van koorts, toxische toestanden zoals diabetisch coma, emoties en 
zware lichamelijke inspanning. Ook de houdingsproteinurieën re
ke!1t men tot deze groep. Ja zelfs in de urine van gezonde mensen 
wordt eiwit uitgescheiden; de hoeveelheid wordt door verschillende 
auteurs wisselend opgegeven. 

Deze opgaven vindt U vermeld in de volgende tabel: 
1895 M0RNER 22-78 mg eiwit per liter 
1951 R1GAS en HELLER 39 mg eiwit per 24 uur 

1954 BoYcE, GARVEY en NoRFLEET 
1957 GRANT 

variërend van 30,5-49,6 mg 
42-52 mg per 24 uur 
51-61 mg per 24 uur 

1957 HEREMANS 30-4:i mg per 24 uur 
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Zonder bijzondere hulpmaatregelen, zoals het concentreren van 
urine, is deze geringe hoeveelheid met de in de kliniek gebruikte 
methoden niet aan te tonen. Neemt de eiwituitscheiding toe en is 
deze klinisch aantoonbaar, dan spreekt men, indien geen andere 
symptomen zich voordoen, van asymptomatische persisterende prote
ïnurie (abusievelijk spreekt men vaak van albuminurie). 

2. Het nefrotisch syndroom 

Het nefrotisch syndroom nu is het ziektebeeld, dat behalve met 
de bovengenoemde proteïnurie, gepaard gaat met een aantal andere 
kenmerken m.n. oedeem, hypoproteinaemie, hypoalbuminaemie, 
hypercholesterolaemie en hyperlipaemie. 

De grootte van de eiwituitscheiding is bepalend voor het al of 
niet optreden van het nefrotisch syndroom. In de literatuur wordt 
hierover verschillend gesproken. 

ALLEN (1955) spreekt bij het nefrotisch syndroom over een pro
teinurie voornamelijk bestaande uit albuminurie en ADAMS (1960) 
gebruikt slechts het adjectief massaal als nadere aanduiding van de 
proteïnurie. 

SHARPE en UNGER ( 1959) stellen de diagnose alleen, wanneer er 
een ernstige proteïnurie bestaat, d.w.z. indien er meer dan 6,2 gram 
eiwit per 24 uur wordt uitgescheiden. 

KARK c.s. ( 1958)  laten zich niet uit over de mate van proteinurie 
bij het nefrotisch syndroom. 

HABIB ( 196 1 )  noemt als kenmerk van de proteïnurie bij het 
nefrotisch syndroom een uitscheiding van meer dan 6 mg per 
minuut, d.w.z. meer dan 8,6 gram per 24 uur bij de z.g. minimale 
afwijkingen, terwijl er in 80 °/o van de gevallen een proteïnurie van 
minder dan 6 mg per minuut optreedt, wanneer er sprake is van 
een verdikte basaalmembraan. 

Resumerend kan men zeggen, dat de mate van proteïnurie bij 
het nefrotisch syndroom niet exact is aan te geven, maar dat deze 
in het algemeen zeker 6 gram per 24 uur of meer zal bedragen. 

De andere bovengenoemde kenmerken zijn niet nauwkeurig ver
meld. Ook in de literatuur zal men tevergeefs zoeken naar juiste ge
tallen. In het algemeen zal men zich tevreden moeten stellen met de 
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beschrijving van een aantal kenmerken. Deze beschrijving vindt 
plaats bij de bespreking van het klinische beeld (blz. 6). 

B. OORZAKEN VAN DE PROTEINURIE EN HET NEFROTISCH SYNDROOM 

Deze kunnen vele zijn. ALLEN ( 1955)  gaf reeds een overzicht van 
de verschillende oorzaken van dit syndroom. Door de invoering van 
de nierbiopsie is er een beter gedetai lleerde beschrijving mogelijk ge
worden van deze verschillende oorzaken. 

Het overzicht van KARK c.s. ( 1958)  is naar onze mening het beste, 
dat er tot nu toe verschenen is. Dit dient dan ook als leidraad. Het 
is gewijzigd in het licht van de resultaten van de onderzoekingen 
der laatste jaren (HABIB , 1 961 ;  BERGER, 1 963) .  
1. Renale oorzaken : 

minimale afwijkingen. 
membraneuse glomerulonefritis. 
exsudatief-proliferatieve glomerulonefritis. 
chronisch membraneus-proliferatieve glomerulo
nefritis. 
chronisch lobulaire glomerulonefritis. 
chronisch scleroserende glomerulonefritis. 

2. Infectieuse oorzaken: 
lues. 
malaria. 
subacute bacteriële endocarditis. 
tuberculose. 
difterie. 

3. Toxische oorzaken : 
organisch kwik. 
tridione, paradione. 
bismuth. 
goud. 
trichlooraethyleen. 

4. Allergische oorzaken: 
"poison oak". 
bijensteek. 
pollen, stof. 
serumziekte. 
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5 .  Mechanische oorzaken: 
obstructie of thrombose van de vena cava inferior. 
thrombose van de vena renalis. 
pericarditis constricti va. 
tricuspidaalklepafwijking. 

6. Oorzaken door algemene ziekten: 
primaire en secundaire amyloidose. 
lupus erythematodes disseminatus. 
diabetische glomerulosclerose (ziekte van 

Kimmelstiel-Wilson). 
purpura van Henoch-Schönlein. 
arteriolaire nefrosclerose. 
peri-arteriitis nodosa. 
sikkelcel-anaemie. 
(graviditeit). 

7. Heredo-familiair: 
hereditaire glomerulonefritis zonder doofheid. 
hereditaire glomerulonefritis met doofheid en oog
afwijkingen (syndroom van Alport). (Whalen, 1 962) 
familiair-congenitaal. 

Bovengenoemde indeling is niet ideaal, maar is op dit moment de 
meest bruikbare. Het zal b.v. niet steeds mogelijk zijn uit te maken 
of een bepaalde afwijking primair renaal, dan wel toch nog een 
onderdeel van een algemene ziekte is. Ook zijn de indelingen vaak 
niet zo scherp mogelijk. 

C. KLINISCH BEELD VAN HET NEFROTISCH SYNDROOM 

In het volgende gedeelte zal een aantal kenmerken van het nefro
tisch syndroom besproken worden. 

1 .  Oedeem 

Bij het volledig ontwikkelde beeld is het oedeem het meest in het 
oog springende kenmerk. Dit oedeem is gegeneraliseerd. 

Alle auteurs, die de symptomatologie van het nefrotisch syndroom 
beschrijven, beschouwen het oedeem als een obligaat kenmerk, mits 
geen enkele maatregel is aangewend om dit oedeem tot verdwijnen 
te brengen. 
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2. Proteinurie 

De proteinurie is massaal en zal meestal meer dan 6 gram per 
24 uur bedragen. 

3. Bloedveranderingen 

In het bloed treedt een aantal veranderingen op, die het best weer
gegeven kunnen worden door de aan KARK c.s. ontleende tabel. 

Tabel 1 
Enkele biochemische veranderingen in het bloed van patienten met het nefro

tisch syndroom (vlg. Kark c.s" 1958). 

Toegenomen Afgenomen Variabel 

totaal lipoïden 
triglyceriden 
fosfolipiden 
vrij cholesterol 
cholesterolesters 
betalipoproteine 
alfa-2-macroglobuline 
betaglobuline 
fibrinogeen 
cholinesterase 

albumine 
P.B.I. 
siderophiline 
ceruloplasmine 
complement 
osmotische druk 
plasmavolume 

alfa-1-globuline 
gammaglobuline 
alfa-lipoproteine 
natrium 
chloor 
calcium 

Het totaalgehalte van het bloed aan lipoiden is verhoogd, be
rustend op een verhoging van alle lipoiedfracties afzonderlijk, zoals 
het vrije en veresterde cholesterol, dt! fosfolipiden en de triglyce
riden (SEARCY en BERQUTST, 1 962). 

Bij daling van de albuminewaarden in het bloed, zoals dit regel 
is bij het nefrotisch syndroom, ziet men een gelijktijdige stijging van 
het alfa-2-globuline. Deze alfa-2-globuline fractie bestaat uit: 
1 .  het alfa-2-macroglobuline (ScHÖNENBERGER, 1 958), 
2. het haptoglobine, 
3. het alfa-2-lipoproteine (MrLLIEZ, HARTMANN en LAGRUE, 1 959).  

Het betaglobuline stijgt, gewoonlijk tussen 1 00 en 200 11/o van 
het normale. Het betalipoproteinegehalte stijgt relatief nog sterker, 
omdat het transferrine- en ceruloplasminegehalte (ook betaglobuli
nen) gedaald zijn (CARTWRICHT, GuBLER en W1NTROBE, 1954).  

Volgens M1LLIEZ c.s. (1 959) bestaat er geen verhoging van de beta
globulinen. Zij vinden dit op grond van immuno-electroforetisch 
onderzoek bij zetmeel-electroforese. De schijnbare verhoging, ge
vonden bij papier-electroforese, berust op de bij deze methode 
moeilijk uit te voeren scheiding van alfa-2-globulinen. 
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Het lage gehalte van het aan eiwit gebonden jodium in het serum 
correspondeert niet met een hypothyreoïdie, want de opneming van 
radioactief jodium door de schildklier is  normaal. Er is waarschijn
lijk een verlaging van de bindingscapaciteit, omdat er een daling van 
het plasma-eiwit is (RECANT en RIGGS, 1 952). 

Bij het nefrotisch syndroom op basis van een glomerulonefritis, 
maar ook bij proefdieren na injectie van nefrotoxisch serum, ziet 
men daling van het complement en wel primair van C'4, daarna 
ook van C'2 en C'1• Het laag blijven van het complementgehalte wijst 
in het algemeen op activiteit van het nierproces (LANGE, GRAIG, 
ÜBERMAN, SLoBODY, ÜGUR en LocAsTo, 1 951 ) .  

LANGE, WASSERMAN en SLOBODY (1960) vinden behalve bij acute 
glomerulonefritis, ook lage waarden bij "lipoied nefrose" en actieve 
lupus erythematodes disseminatus. 

De colloied-osmotische druk is bij het floride nefrotisch syndroom 
steeds verminderd. Normaal is deze 40-50 cm water, bij het 
nefrotisch syndroom 5-25 cm water (SQUIRE, 1 955) . Het plasma
volume bepaald met behulp van kleurstoffen b.v. T 1 824, is steeds 
gedaald (SQUIRE, 1 955). 

Het alfa-1-globuline gehalte in het plasma is normaal of iets af
genomen (WUHRMANN en WuNDERLF.Y, 1 957) . Daarentegen is het 
gammaglobuline meestal verminderd, zeker bij de zuivere "lipoied 
nefrose" (MILLIEZ c.s., 1 959), soms zelfs tot zeer lage waarden. Nor
male of verhoogde waarden vindt men bij lupus erythematodes dis
seminatus, amyloied nefrose, diabetische glomerulosclerose (REUBI en 
fRANKHAUSER, 1 963). 

4. Bloeddrukveranderingen 

De bloeddruk is in het algemeen normaal. Hypertensie zal slechts 
dan optreden, wanneer ernstige nierafwijkingen zich voordoen 
HABIB (1961)  vond bij 35 patienten met "minimale afwijkingen" 
slechts éénmaal hypertensie, n .l. bij een patient van 56 jaar, ter
wijl van 1 9  patienten met verdikte basaalmembraan in de glome
rulus, er twee hypertensie toonden. 

BuRCH, PEARL en STERNBERG (1962) vermelden bij 33 patienteP 
met het nefrotisch syndroom de volgende bevindingen. 



Tabel 2 
Aantal patienten 

10 
5 
6 

6 
6 

Histologische afwijkingen 
membraneuse glomerulonefritis 
proliferatieve glomerulonefritis 
membraneus-proliferalieve glomerulo-

nefritis 
arteriosclerose 
onduidelijk 

Hypertensie 
3 
1 
4 

5 
0 

Samenvattend kan men zeggen, dat de bloeddruk in het algemeen 
niet verhoogd is, maar dat bij bepaalde glomerulaire afwijkingen dit 
wel het geval kan zijn. 

5. Urinesedimentafwijkingen 

HABJB ( 1961)  vermeldt het voorkomen van erythrocyten in het 
sediment en wel minder dan 10 .000 per minuut bij 80 O/o van de 
patienten met minimale afwijkingen, terwijl de microscopische hae
maturie steeds meer bedroeg dan 1 0.000 erythrocyten per minuut 
bij verdikte capillairwand. 

HAMBURGER (1956) vond van 55 pa tien ten met het nefrotisch syn
droom op basis van minimale af wijkingen, bij 29 minder dan 1 .000 
erythrocyten per minuut, bij 21 tussen 2 .000 en 10.000 per minuut 
en bij 5 tussen 1 0.000 en 1 00.000 per minuut. 

M1cHON, LARCAN, HuRIET en GAUCHER (1963) vinden korrelcy
linders, maar deze zijn niet specifiek voor het nefrotisch syndroom; 
men vindt ze bij iedere vorm van proteïnurie. 

Ook komen in de urine anisotrope urinelipiden voor (ZIMMER, 
DEWEY, WATERHOUSE en TERRY, 1961) .  

Bezien onder het polarisatiemicroscoop hebben deze vormsels het 
uiterlijk van een Malthezer kruis. Zij bestaan voornamelijk uit 
cholesterolesters met een kleine component vrij cholesterol .  

De cholesterolesters worden door een beschadigde glomerulus door
gelaten, geresorbeerd door de tubuli en daarna in een bijzondere 
vorm door de tubuli opnieuw uitgescheiden. Dit symptoom is even
min specifiek voor het nefrotisch syndroom. Men kan het vinden bij 
iedere vorm van proteïnurie (M1cHON c.s" 1 963  ) .  

6. Nierfunctieproeven 

De nierfuncties zijn over het algemeen ongestoord, behalve in het 
laatste stadium van de ziekte. 
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D. PATHOGENESE VAN HET NEFROTISCH SYNDROOM 

In het nu volgende onderdeel van dit hoofdstuk zal successievelijk 
een aantal symptomen worden besproken met betrekking tot de 
pathogenese van het nefrotisch syndroom. Het cardinale symptoom 
is de proteinurie. 

1. Proteinurie 

Over de oorzaak van de proteinurie zijn tal van onderzoekingen 
verricht. 

Men kan de volgende mogelijkheden veronderstellen. 
a. De eiwitten van het plasma zijn "veranderd" en deze veranderde 

eiwitten passeren de wand van de glomeruluscapillair gemak
kelijker dan normale plasma-eiwitten. 

b. Er wordt eiwit gesecerneerd door de tubuli. 
c. Er is een stoornis in de terugresorptie van eiwit. De eiwitconcen

tratie in het glomerulusfiltraat bedraagt 25-30 mg per 1 00 ml 
filtraat. Dit eiwit wordt bij gezonden geheel of bijna geheel 
teruggeresorbeerd door de tubuli. 

d. De proteinurie is het gevolg van veranderingen in de glomeru
lus. Het eiwitgehalte in de kapsel van Bowman wordt hoger en 
de tubulaire terugresorptie neemt wel toe, maar niet zodanig 
dat het verhoogde aanbod volledig verwerkt kan worden. 

ad a. Zestien jaar geleden veronderstelde ADDIS in zijn boek 
"Glomerular nephritis, diagnosis and treatment" (1948), dat de pro
teinurie het gevolg is van een defect in de productie van eiwit, zo
dat er kleine moleculen geproduceerd worden, die door de glome
rulusmembraan in ongewone hoeveelheden worden doorgelaten. 

Uit de proeven van ADDIS bleek, dat inderdaad klein-moleculaire 
eiwitten de basaalmembraan vlot passeren. Zo wordt ei-albumine, 
ingespoten bij ratten, snel in de urine uitgescheiden. Hetzelfde ziet 
men bij intraveneuse injectie van Bence-Jones eiwit bij ratten (AD
DIS, 1948 en 1949). 

Al is het dus zeker dat klein-moleculaire eiwitten vlot worden 
uitgescheiden via de nier, de vraag is of men dergelijke klein-mole
culaire eiwitten ook aantreft bij het nefrotisch syndroom. Bij het 
experimentele nefrotisch syndroom is dit niet aangetoond 
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BERGGaRD (1961)  onderzocht de eiwitten in de urine van gezon
de personen met behulp van preparatieve zone-electroforese. Hij 
vond dat in de urine alle plasmafracties aanwezig waren, maar dat 
deze fracties grotere hoeveelheden koolhydraat bevatten dan de 
overeenkomstige plasmafracties, en hij concludeerde er uit dat er 
dus verschillen moesten bestaan tussen plasma- en urine-eiwitten. 
Bij immuno-electroforetisch onderzoek vond hij echter identiteit 
van de volgende 1 2  plasma- en urine-eiwitten :  prae-albumine, albu
mine, alfa-1-lipoprotcine, alfa-1 -seromucosid, ceruloplasmine, hap
toglobine, alfa-2-macroglobuline, transferrine, beta-1 a-glohuline, 
beta-2a-globuline, fibrinogeen en gammaglobuline. Overigens vond 
hij nog 8 andere ook uit plasma bekende eiwitten nl. 3 alfa-1 -com
ponenten, 2 alfa-2-componenten, 1 beta-1- en 1 beta-2-component, 
1 gamma-component, waarvan slechts één, nl. een gammaglobuline
component, een reactie van niet-identiteit vertoonde, d.w.z. er be
stond verschil tussen urinegamma- en plasmagammaglobuline. 

FRANKLIN (1959) vond in de urine van gezonden met immuno
electroforese één gamma-component met volledige immunologische 
identiteit en één met partiële identiteit met serum gammaglobuline. 
Volgens FRANKLIN bevat normaal serum waarschijnlijk kleine hoe
veelheden gammaglobuline van laag moleculairgewicht. HERE
MANS (1959) vond met immuno-electroforese uromucosid in de 
urine van gezonden, terwijl dit in serum niet werd aangetroffen. 

Conclusie: In de urine van gezonden komen eiwitten voor die 
immunologisch alle identiek zijn met die van het serum. Een uit
zondering hierop vormen een gammaglobuline-component en het 
uromucosid. 

Wat betreft de proteinurie bij het nefrotisch syndroom (bij men
sen), hebben GITLIN en J ANEWAY (1952) met behulp van immuno
chemische analyse volkomen identiteit gevonden van het albumine 
uit het serum en uit de urine. 

SCHREIER ( 195 1 )  vond dit eveneens met behulp van de bepaling 
van de aminozuursamenstelling van het albumine. 

STICKLER, BuRKE en Me. KENZIE (1954) vonden bij kinderen met 
het nefrotisch syndroom gammaglobuline in de urine met een ge
middelde sedimentatie-constante van 3.7 S, terwijl die in het serum 
gemiddeld 6.2 S bedroeg. Op grond van het bovenstaande meenden 
zij dat, althans voor het gammaglobuline, er een filtratiemechanis-
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me zou zijn, waarbij serume1w1tten afgebroken zouden worden 
tot kleinere delen. 

HAMBURGER (1956) vond eveneens identiteit van serum- en urine
eiwitten met behulp van injectie van radioactieve serumeiwitten. 

RowE (1957) vond identiteit van albumine in serum van gezon
den en patienten met het nefrotisch syndroom en in urine van 
nefrotische patienten met behulp van immunologische techniek. 

WAKIM en Me. KENZIE (1 960) spoten "nefrotische" urine in bij 
gezonde ratten en verkregen zo geen n efrotisch syndroom. Kregen 
nefrotische ratten in toto bloed van gezonde ratten, dan bleef het 
nefrotisch syndroom bestaan. Omgekeerd, wanneer normale ratten 
serum van nefrotische ratten kregen ingespoten, dan ontstond geen 
nefrotisch syndroom. 

MAIORCA en ScARPIONI ( 1963) deden een onderzoek naar de uit
scheiding van macromoleculen in de urine bij proteïnurie. Dit on
derzoek omvatte de volgende eiwitten: alfa-2-macroglobuline, beta-
2-macroglobuline, fibrinogeen, alfa-1 -lipoproteine, alfa-2-lipoprote
ine, beta-lipoproteine. Zij vonden in 5 urine's met behulp van im
muno-electroforese alfa-2-macroglobulinen aanwezig in alle geval
len, terwijl bij ultracentrifuge onderzoek slechts één urine een com
ponent met een sedimentatieconstante van 19 S vertoonde. De an
dere toonden lagere S waarden of er kwamen in het geheel g�n 
macroglobulinen in voor. Oök alfa-1-lipoproteinen toonden een 
gereduceerde electroforetische beweeglijkheid. 

Zij concludeerden eruit, dat er dus veranderingen optraden in de 
urine in de zin van fragmentatie, en aangezien deze fragmenten niet 
in het bloed terug te vinden waren, zou dit proces moeten plaatsvin
den tijdens of na de passage door de basaalmembraan. 

Verder bevatten de alfa-1-globulinen meer glyco-poly-sacchari
den dan die uit het serum, en de :ilfa-2-globulinen en betaglobu
linen veel minder lipoiden dan dezelfde eiwitten uit het serum. 

Conclusie: Bij het nefrotisch syndroom zijn verschillen aanwezig 
tussen bloed- en urine-globulinen, maar bij immuno-electrofore
tisch onderzoek kwamen deze niet aan het licht. Wel bestaat er 

volledige identiteit tussen het albumine uit serum en uit urine. 
ad b. Als tweede mogelijkheid voor het ontstaan van de pro

teïnurie werd genoemd de secretie van eiwit door de tubuli. 
De eiwitcoagula in de kapsel van Bowman, die men vaak ziet in 
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het microscopische beeld, pleiten ertegen. Verder zouden de peri
tubulaire capillairen meer doorlaatbaar zijn voor eiwit en men zou 
bij een ontsteking, b.v. pyelonefritis, ook een massale proteinurie 
verwachten, maar juist bij deze afwijking is de proteïnurie vaak 
minimaal (RAASCHOU, 1 945). 

Conclusie: Dat de proteïnurie allleen veroorzaakt zou kunnen 
worden door een secretie van eiwit door de tubuli, is niet waar
schijnlijk. 

ad c. De derde mogelijkheid voor het ontstaan van de prote
ïnurie is een verminderde terugresorptie van het normaa l  door de 
glomeruluswand doorgelaten eiwit. 

Directe meting van filtraat uit de kapsel van Bowman en de 
proximale tubulus bij zoogdieren door micropunctie bracht aan het 
licht, dat bij ratten, caviae en opossums de genomen monsters 
30-200 mg O/o eiwit bevatten (WALKER c.s., 1 94 1  ). 

DocK ( 1942) vond bij konijnen na verlamming van de tubulus
functie met ijskoud serum in de dan verkregen "urine" 1 5-22 mg 0/o 
eiwit. 

Directe metingen van het eiwitgehalte van het glomerulus
filtraat bij mensen zijn niet verricht. Men neemt echter aan, dat het 
eiwitgehalte van het glomerulusfiltraat bij mensen niet meer be
draagt dan 25-30 mg per 100 ml filtraat (WALKER, 1941 ; DocK, 
1 942; CHINARD, 1 954). 

CmNARD c.s. ( 1954) hanteerden een door BERGLUND, ScRIVER en 
MEDES en door BING geïntroduceerde formule om het albumine
gehalte van het glomerulusfiltraat te berekenen, nl . :  

mm. G.\LB 
waarin mm1mum G.\LB 

U,\LB x v 

G.F.R. 

u.,1.n x v1G ""11 

de concentratie van het albumine in het 
glomerulusfiltraat in mg per 1 00 ml 
filtraat. 
de mate van uitscheiding van albumine 
. . 
m mg per mm. 
de mate van vorming van het glome
rulusfiltraat. 

Indien er nu geen reabsorptie van albumine is, dan zal het albu
minegehalte in de urine (actueel G.\Ln) gelijk moeten zijn aan het 
min. G,\LH· 
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Indien echter het min. G.\Ln meer dan 25-30 mg per 100 ml 
bedraagt van het totale eiwit, dat men normaal aanwezig acht, dan 
is daarmee uitgesloten, dat de proteïnurie het gevolg is van ver
minderde resp. opgeheven reabsorptie. 

Zij vonden inderdaad, dat het min. GALB meer bedroeg dan 25-30 
mg per 1 00 ml bij hun onderzoekingen bij kinderen met een nefro
tisch syndroom en zij concludeerden er uit, dat althans voor deze 
patienten een verminderde reabsorptie van eiwit door de tubuli niet 
de oorzaak was van de proteinurie. 

FREEMAN en JoEKES (1957) daarentegen stelden, dat de proteïnurie 
alleen het resultaat was van verminderde tubulaire terugresorptie 
zonder enig abnormaal eiwitverlies door de glomeruli. 

Zij baseerden hun veronderstelling op het feit, dat bij het onder
zoek van oedeemvocht en urine van nefrosepatienten en bij oedeem
vocht door andere oorzaken, steeds dezelfde samenstelling werd 
gevonden wat betreft het totaaleiwit en wat betreft de componen
ten van het spectrum. Het gedrag van de capillairen is dus kennelijk 
hetzelfde bij nefrose en bij oedeem uit andere oorzaken, m.a.w. er 
is geen capillaire aandoening nodig ter verklaring van de proteinurie. 
Met een glomerulusfiltratiesnelheid van 1 00 ml per minuut en een 
eiwitconcentratie van 50 mg per 1 00 ml in het glomerulusfiltraat, 
kan men een proteïnurie van 36 g per 24 uur verklaren. Weliswaar 
komen er proteinurieën voor met meer dan 36 gram en dan schiet 
deze verklaring te kort. Ook is hun verklaring voor het grote aan
deel van het albumine in het urine-eiwit, n. l. "a diminished glome
rular escape of globulins presumably due to the presence of abnor
mal quantities of lipoprotein", zeer gedwongen. Dat er wel reab
sorptie van eiwit optreedt, bleek uit het fraaie overzicht van 
RATHER (1 952) en uit proeven van SELLERS c.s. (1 954) met eiwit 
gemerkt met Evans blue. 

Uit de proeven van SPECTOR (1 954) bleek behalve dat de prote
ïnurie het gevolg was van toegenomen filtratie, tevens, dat er een 
toegenomen reabsorptie van albumine en gammaglobuline was. 
Deze reabsorptie van eiwit heeft echter een maximum; wordt dit 
maximum overschreden dan wordt het gefiltreerde eiwit uitge
scheiden. 

GRéGOIRE, MALMENDIER en LAMBERT ( 1958) vonden voor albu
mme een T111 alb. van 55 mg per minuut. Bij het nefrotisch syn-
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droom vonden zij, afgezien van een lagere glomerulusdrempel, dat 
de tubulusreabsorptie ook beneden de norm lag, in de orde van 
3-20 mg per minuut. 

Op grond van bovengenoemde redenering is het dus onwaar
schijnlijk dat alleen verminderde resp. opgeheven tubulaire reab
sorptie verantwoordelijk is voor het ontstaan van de proteïnurie. 
Dat deze verminderde reabsorptie wel enige rol kan spelen blijkt 
uit de onderzoekingen van GRéGOIRE, MALMENDIER en LAMBERT. 

WAKIM (1960) betoogt in een hypothese :  "Abnormal permeability 
of the glomeruli exceeding the capacity of the tubular epithelium 
to reabsorb the filtered proteins and disease of the epithelial cells 
of the renal tubulus which reduces or annuls their ability to reab
sorb proteins from the glomerular filtrate, constitute the basic causes 
of the genuine proteinurias clinically encountered." 

ad d. De belangrijkste oorzaak nu van de proteïnurie is het ge
volg van de veranderingen in de glomerulus. 

De wand van de normale glomerulus wordt door velen beschouwd 
als een "zeef" (Aoms, 1 949; BRANDT, FRANK en LICHTMAN, 1 950; 
MARS HALL en DEUTSCH, 1 950;  p APPENHEIMER, 1 95 1 ; w ALLENIUS, 
1954; SQUIRE, 1 957).  Met de wand van de glomernlus wordt in dit 
geval bedoeld de basaalmembraan. Deze basaalmembraan wordt dan 
beschouwd als een soort plaat met poriën er in van relatief uniforme 
grootte, maar wel zodanig dat stoffen met een moleculairgewicht 
boven een bepaald maximum niet kunnen passeren. 

CHINARD (195 1 )  beschouwt de basaalmembraan als een gel ge
maakt van vezels van moleculaire dimensies, waarvan de gehele 
oppervlakte permeabel is voor water. Het idee van een "plaat met 
poriën" is voor hem te simplistisch. 

Het proces van de vorming van het glomerulusfiltraat kan men 
nu op drie manieren bestuderen (W ALLENIUS, 1 954) : 
a. de passage door een membraan nagaan met klein-moleculaire 

stoffen zoals water, electrolyten, suiker en inuline; 
b. de passage nagaan van groot-moleculaire stoffen zoals eiwitten, 

groot-moleculaire suikers; 
c. de morfologie van de glomerulus bestuderen. 

ad a. Het is bekend, dat klein-moleculaire stoffen vlot via de 
glomeruluswand worden uitgescheiden (REHBERG, 1926; PAPPENHEI
MER, 195 1 ;  CHINARD, 1952). 
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ad b. BA YLISS, KERRIDGE en RussELL (1933) injiceerden eiwit bij 
katten en konijnen en vonden in de urine alleen die eiwitten met een 
gelijk of lager moleculairgewicht dan het haemoglobine. 

MoNKE en Y UILE ( 1940) bepaalden de haemoglobine/ creatinine 
klaring ratio en vonden, dat dit quotien;: 0,03 bedroeg bij een serum
concentratie van het haemoglobine van minder dan 1 00 mg/100 ml. 
Beneden deze critische waarde verscheen er geen haemoglobine in de 
urine. Dit betekent dat de tubulaire reabsorptie een beperkte capaci
teit heeft, daar zij vonden dat de maximale capaciteit bij een middel
grote hond ca. 2 mg per minuut bedroeg. Zij concludeerden hieruit, 
dat ongeveer 3 °/o van de "poriën" in de glomerulus permeabel was 
voor dit eiwit. 

BRANDT, FRANK en LICHTMAN (1950) bepaalden de haemoglobine/ 
inuline klaring ratio bij gezonden en bij mensen met proteïnurie. De 
glomerulaire permeabiliteit beoordeeld naar de "poriën" was volgens 
hen niet de factor, die de graad van proteïnurie bepaalde. 

MARSHALL en DEUTSCH (1950) bevestigden de experimenten van 
BAYLISS, KERRIDGE en RussELL, maar vonden dat de klaringen van 
2 eiwitten met verschillend moleculairgewicht, nl. ovomucoied (mol. 
gewicht 27.000) en ovalbumine (mol. gewicht 44.000) dezelfde wa
ren en zij veronderstelden dat dit het gevolg was van een grotere 
asymmetrie van het ovomucoiedmolecuul. 

HoFFMAN en KozoLL ( 1946) bestudeerden het gedrag van gelatines 
van verschillend moleculairgewicht en vonden dat de gelatine/crea
tinine klaring ratio groter was voor klein-moleculaire gelatine dan 
voor groot-moleculaire. 

GROTTE, KNUTSON en BouMAN (1951 )  onderzochten bij ratten de 
uitscheiding in de urine van dextran na injectie van verschillende 
dextranfracties (mol. gewicht variërend van 24.000-205.000). Deze 
uitscheiding bleek omgekeerd evenredig te zijn met het moleculair
gewicht. 

FRIBERG, GRAF, ÀBERG (1951)  en GRÖNWALL (1 952) verrichtten 
experimenten met dextran bij konijnen en mensen en vonden, dat 
fracties met een gemiddeld moleculairgewicht van 40.000 of minder 
werden uitgescheiden door de nier, terwijl dextran met een hoger mo
leculairgewicht dan 40.000 niet werd aangetroffen in de urine. 

BREWER ( 1951 )  bepaalde bij konijnen de klaringen van 3 dextran
fracties met een gemiddeld moleculairgewicht van 38.000, 25.000 en 
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5 .000-10.000 resp. Hij vergeleek de klaringen met de creatininekla
ring en vond dat het percentage van de klaringen van deze frac
ties resp. 6, 1 9  en 1 00 il/o bedroeg van de creatinineklaring. 

De uitscheiding van dextran moet dus voornamelijk plaatsvinden 
door glomerulusfiltratie, terwijl de tubulaire excretie of reabsorptie, 
indien deze al bestaat, zeer gering is. 

Hij concludeerde tot de aanwezigheid van "poriën" in de basaal
membraan, die alle permeabel zijn voor moleculen van een molecu
lairgewicht tot 7.000; 20 O/o zijn permeabel voor moleculen met een 
moleculairgewicht tot 25 .000 en 6 °/o voor moleculen met een mole
culairgewicht tot 38 .000. 

WALLENIUS (1954, 1 964) deed eveneens proeven met dextranpre
paraten en vond dat de uitscheiding van dextran met een molecu
lairgewicht van minder dan 6.000, parallel liep met de creatinine
klaring. Bij een moleculairgewicht van 30 .000 bedroeg deze uitschei
ding slechts 1 0  °/o van die met een klein moleculairgewicht. 

Uit de proeven met dextranpreparaten blijkt dus, dat hij gezonden 
een duidelijke relatie bestaat tussen de klaring van een dextranpre·· 
paraat en zijn moleculairgewicht: hoe groter het moleculairgewicht, 
des te kleiner de klaring. Bij dextran met een moleculairgewicht gro
ter dan 50.000-60.000 nadert de klaring tot nul (ARTURSON en 
WALLENIUS, 1964).  

Gaat men de klaring van eiwitten na, dan blijkt er bij gezonden 
eveneens een duidelijke relatie te bestaan tussen de klaring en het 
moleculairgewicht (HARDWICKE en SooTHILL, 1 96 1 ) ;  hoe groter het 
moleculairgewicht is, des te geringer is de klaring. 

Vergelijkt men de uitscheiding van eiwitmoleculen met die van 
dextranmoleculen van hetzelfde moleculairgewicht, dan blijkt de lda
ring van eiwitmoleculen groter te zijn dan die van dextran. Variaties 
in vorm en lading zouden verantwoordelijk zijn voor deze verschillen 
(HARDWICKE en SooTHILL). 

Bij patienten met proteïnurie vonden HARDWICKE en SQUIRE (1 955) 
dat iedere reabsorptie van eiwit van het glomerulusfiltraat niet 
selectief is met betrekking tot de verschillende fracties van het 
serumeiwit. Dit betekent, dat het relatieve aandeel van de eiwit
fracties hetzelfde is in de urine en in het glomerulusfiltraat; een ver
gelijking van de urine/plasma ratio's van de verschillende fracties 
zal daarom een maat zijn voor de relatieve permeabiliteit van de 
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glomerulus van de serumeiwitfracties van verschillend moleculair
gewicht. 

Drukt men de klaring van een aantal eiwitten uit in verhouding 
tot b.v. de albumineklaring, dan kan men een maat verkrijgen voor 
de permeabiliteit van de basaalmembraan. 

BtAINEY, BREWER, HARDWICKE en SooTHILL (1 960) vonden nu 
met behulp van een geldiffusie praecipitatietechniek (SooTHILL, 
1962), dat de klaringen van een aantal eiwitten varieerden met hun 
moleculairgewicht. Zij onderzochten hierbij de volgende eiwitten: 
albumine mol. gewicht 60.000 
transf errine " " 90.000 
gammaglobuline 
complement C'1 
alfa-2-glycoproteine 
betalipoproteine 

Ze vonden, dat 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

l e. bij stijgend moleculairgewicht 
neemt; 

1 50.000 
? 

840.000 
1 .000.000-2.500.000 

de klaring van de eiwitten af-

2e. er een verband bestaat tussen de uitgescheiden eiwitten en de 
histologische veranderingen in de glomeruh1s. 

Samenvattend: de belangrijkste oorza�k van de proteïnurie is de 
toegenomen permeabiliteit van de basaalmembraan. 

Deze permeabiliteit blijkt bij gezonden verschillend te zijn voor 
stoffen met verschillend moleculairgewicht: hoe groter het molecu
birgewicht, des te geringer is de permeabiliteit. Dit geldt zowel 
voor groot-molecubire suikers als voor eiwitten en is gevonden zo
wel bij proef dieren als bij mensen. 

De permeabiliteit is bij mensen met proteïnurie toegenomen; 
WALLENIUS (1954) vond bij toediening van groot-moleculaire suikers 
met verschillend moleculairgewicht aan mensen met proteinurie, bij 
stijging van de proteïnurie een gelijktijdig toegenomen uitscheiding 
van suikers met hoger moleculairgewicht. 

Voor eiwitten werd door BtAINEY c.s. bij mensen met proteïnurie 
een toegenomen uitscheiding gevonden van groot-moleculaire eiwitten 
bij ernstige beschadiging van de basaalmembraan, terwijl bij geringe 
beschadiging slechts klein-moleculaire eiwitten werden aangetroffen. 
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2. H ypoproteinaemie 

Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat de hypoproteinaemie 
het gevolg is van excessief eiwitverlies met de urine. VOLHARD ( 1914, 
193 1 )  verdedigde deze opvatting. CrnvE en HARTMANN (1954) ont
trokken echter aan honden door plasmaferese gedurende vele we
ken serumeiwit, in een zodanige hoeveelheid als er bij het nefro
tisch syndroom met de urine verloren gaat. Dan ontstond gedurende 
een korte tijd een l ichte hypoproteinaemie. 

Blijkbaar zijn nog andere factoren werkzaam. Men ziet n.l .  in 
de kliniek in enkele gevallen hypoproteinaemie in het begin van de 
ziekte vrij acuut optreden (KLUTHE, BARANDUN en NussLE, 1963). 

Wat betreft de synthese van eiwit bij het nefrotisch syndroom, 
vinden KELLEY en medewerkers (1950) bij kinderen met dit 
syndroom en DRABKIN en MARSH ( 1955)  bij hun onderzoek 
met behulp van met S35 resp. C14 gemerkte aminozuren, dat de in
corporatie van met methionine S35 resp. CH gemerkte aminozuren 
in serumeiwitten en orgaaneiwitten verhoogd is. Zij concluderen er 
uit, dat de eiwitsynthese verhoogd is. 

GITLIN, jANEWAY en FARR (1956) vragen zich af of een snellere 
incorporatie van S35 methionine en N15 glycine tevens betekent, dat 
er een toeneming van de synthese in grammen optreedt. 

Zij vonden met ]131 albumine bij 5 patienten met het nefrotisch 
syndroom in 4 gevallen een verhoogd katabolisme van p:n albu
mine. Dit zou dus een extra factor zijn bij het ontstaan van de 
hypoproteinaemie. Bevestigd werd dit later door KAITZ (1959), 
maar niet door ScHWARTZ ( 195 8) .  

KLUTHE c.s. (1963) vonden bij het nefrotisch syndroom, wanneer 
zij ]131 albumine injiceerden, eveneens een verhoogd katabolisme. 

Een volgende factor die een rol speelt bij het ontstaan van de 
hypoproteinaemie, is het eiwitverlies via de darm (GoRDON, 1959;  
KLUTHE, 1963). 

KLUTHE c.s. vonden met injectie met P.V.P. J131, bij 22 patienten 
met het nefrotisch syndroom een duidelijk verhoogde uitscheiding 
door de darm. Ook experimenteel konden zij dit bevestigen bij ratten 
met aminonucleosidnefrose. Of met dit eiwitverlies via de darm het 
verhoogde katabolisme van G1TLIN c.s. verklaard moet worden, is 
nog een open vraag; evenmin is vastgesteld of er ook nog een ver
hoogd katabolisme optreedt in andere organen. 
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Samenvattend kan men zeggen dat de hypoproteinaemie bij het 
nefrotisch syndroom enerzijds veroorzaakt wordt door proteïnurie 
en eiwitverlies via de darm, anderzijds door vergroting van de 
"space" bij oedeem; of hiernaast nog een verhoogd katabolisme op
treedt in andere organen, is  niet duidelijk. De eiwitsynthese lijkt 
niet gestoord, integendeel zelfs nog verhoogd te zijn. 

3. Hyperlipaemie 

De lipiden van het serum worden onder meer verdeeld in vrij 
cholesterol, veresterd cholesterol ,  fosfolipiden en triglyceriden. De 
verhoging van het totale l ipoidengehalte van het bloed wordt als 
een vrij essentieel kenmerk van het nefrotisch syndroom gezien : 
waarden tot 5.000 mg per 1 00 ml serum worden waargenomen, ter
wijl ook het cholesterolgehalte (totaal) tot 1 .000 mg per 1 00 ml 
serum kan stijgen. 

De triglyceridewaarden zijn in een groot aantal gevallen van het 
nefrotisch syndroom normaal. In ernstig� gevallen is het triglyceri
dengehalte echter zeer hoog. De ratio totaal cholesterol/triglyceriden, 
die normaal 1 ,8 bedraagt, kan dalen tot 0,2 (BAXTER e.a., 1 960). 
Het serum is dan melkachtig. Het cholesterolgehalte van het bloed 
kan echter normaal of verlaagd zijn bij het nefrotisch syndroom. 
Zo is het verlaagd bij inadequaat dieet, dianhee, ernstige anorexie 
(PETERS en MAN, 1 943) en normaal of verlaagd bij lupus erythe
matodes disseminatus (MuEHRCKE e.a., 1 957 , SHEARN, 1 964 ) .  

SHEARN (1964) vond bij 1 8  patienten met lupus erythematodes 
disseminatus 5 met een normaal cholesterolgehalte van het serum 
(gemiddelde waarde 1 76 mg per 1 00 ml), terwijl de andere 1 3  hy
percholesterolaemische waarden toonden (gemiddelde waarde 
435 mg per 100 ml). 

De prognose in de normocholesterolaemische groep was ernstiger 
dan in de hypercholesterolaemische groep; de meeste patienten van 
de eerste groep stierven binnen 4 maanden, terwijl meer dan de 
helft van de patienten uit de tweede groep langer leefde dan 1 jaar. 
Het serumcholesterolgehalte zou dus van prognostische betekenis 
kunnen zijn bij lupus erythematodes disseminatus. 

Er lijkt verband te bestaan tussen de hypoalbuminaemie en de 
hypercholesterolaemie in die zin, dat bij daling van het albumine
gehalte van het serum er een stijging van het cholesterolgehalte op-
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treedt. Het triglyceridengehalte stijgt eerst wanneer het albumine
gehalte daalt beneden 1 gram per 1 00 ml (BAXTER, GooDMAN en 
HAVEL, 1 960). HEYMANN c.s. (1958) vonden echter bij het ontstaan 
van de experimentele nefrose bij 1 9  ratten eerst een hypercholesterol
aemie en later een hypoalbuminaemie. Ook vonden zij dat infusen 
met dextran hetzelfde effect hadden als infusen met albumine. 

RosENMAN c.s. (1 956) konden bij hun experimenten de hyper
lipaemie tot verdwijnen brengen door een uretero - vena cava ana
stomose. Hieruit zou dus een verband blijken tussen de proteïnurie 
en de hyperlipaemie. Bij nefrotische patienten ziet men echter na 
albumine-infusen toeneming van de proteïnurie zonder stijging van 
het totale lipoidengehalte. 

De hyperlipaemie is niet het gevolg van verhoogde opneming van 
lipiden (SADHU en MooKARJEA, 1 955) of van verminderde uitschei
ding (BYERS, RosENMAN en FRIEDMAN, 1955). 

Een verhoogde cholesterolsynthese werd niet gevonden door 
HEYMANN (1 956). 

MARSH en DRAB KIN (1955) en DuBACH c.s. ( 1961 )  vonden een af
genomen cholesterolsynthese bij ratten ; later vonden MARSH en 
DRABKIN ( 1958 en 1 960) evenwel een toegenomen cholesterolsyn
these bij nefrotische ratten. Soom en KALANT (1 963) vonden even
eens een toeneming van de cholesterolsynthese, maar slechts gedu
rende 2 weken na inductie van het nefrotisch syndroom bij ratten. 
De verhoging van het cholesterolgehalte in het serum bij het nefro
tisch syndroom is volgens deze schrijvers een gevolg van een grotere 
intravasculaire component van de plasmalevervoorraad van chole
sterol. 

De lipoproteinen worden verdeeld in 5 groepen (BAXTER, 1 962) : 
I. dichtheid < 1006, Sf > 17 ;  bestaat voor 80 O/o uit triglyce

riden en bevat 2 O/o eiwit; 
II. dichtheid 1 006-1019,  Sf 1 7-10;  bevat meer cholesterol en fos

folipiden dan fractie I;  
III. dichtheid 1019-1063, Sf 10-1 ; bevat plm. 60 O/o cholesterol; 

komt voor in de beta-1 -globuline fractie bij electroforese; 
wordt "low density" fractie genoemd; 
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IV. dichtheid 1 063-1210 ;  bevat veel fosfolipiden en eiwit; komt 
voor in de alfa-1 -globuline fractie met de electroforese en 
wordt "high density" fractie genoemd; 

V. dichtheid > 1210 ;  bevat voornamelijk fosfolipiden. 
Bij geringe nefrose is er een verhoging van fractie 111, bij ernstige 

nefrose van de fracties 1 en II. 
De lipoproteinegroepen zijn vaak abnormaal van samenstelling 

door de er in van de norm afwijkende verhouding tussen totaal 
cholesterol enerzijds en het fosfolipiden- resp. triglyceridengehalte 
anderzijds (NYE en WATERHOUSE, 1961) .  Het is niet duidelijk of 
deze veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van abnormale lipo
proteine soorten of abnormale proporties van de normale lipopro
teine soorten (NYE en WATERHOUSE, 1 961 ) .  

De  afwijkende samenstelling van de lipoproteinegroepen komt 
o.a. hierin tot uiting, dat bij het nefrotisch syndroom voornamelijk 
de fracties 1 en II met het hoogste cholesterolgehalte voorkomen 
i.t.t. fractie lil, die voornamelijk bij de normale mens voorkomt 
(IlAXTER, 1962). 

Het totaal cholesterolgehalte alleen verschaft dus niet voldoende 
informatie, welke lipoproteinefractie is  toegenomen; tezamen met 
het triglyceridengehalte geeft dit wel tamelijk accurate inlichtingen 
omtrent het lipoproteinepatroon (BAXTER, GooDMAN en HAVEL, 
1960). 

De lipoproteinelipase is een enzym dat de hydrolyse van "low 
density" lipoproteinen en glyceriden of emulsies van triglyceriden 
katalyseert; vermindering van dit enzym kan ontstaan of door 
een deficiente produktie of door verlies met de urine (RosENMAN, 
BYERS en FRIEDMAN, 1957;  MoRRIS en FRENCH, 1959). 

Volgens GITLIN c.s. ( 1958) wijzen hun observaties op een omzet
ting van het lipoproteine Sf 1 0-200 in dat van Sf 3-9, waarschijnlijk 
door verwijdering van het triglyceride onder invloed van lipopro
teinelipase in normale omstandigheden. Bij het nefrotisch syn
droom zou deze omzetting gestoord zijn door afwezigheid van 
li poproteineli pase. 

Het is niet waarschijnlijk, dat hypothyreoïdie een rol speelt bij 
het ontstaan van hyperlipaemie, want hoewel bij myxoedeem 
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een hoog cholesterolgehalte gevonden wordt, treedt er nooit een 
stijging op van het totale lipoidengehalte; bovendien is de schild
klierfunctie bij het nefrotisch syndroom normaal (RECANT en 
RTGGS, 1952). 

HEYMANN en HACKEL ( 1955) veronderstellen dat de "lipaemie
producerende factor" afhankelijk is van de aanwezigheid van "be
schadigde nieren", omdat zij geen nefrotisch syndroom konden op
wekken bij ratten met anti-rattenier-serum indien te voren nefrecto
mie was verricht. 

Verlaging van het albuminegehalte van het serum d.m.v. plasma
ferese geeft bij konijnen duidelijke toeneming van het totaal chole
sterol, het fosfolipiden- en triglyceridengehalte (BAXTER, unpu
blished observations). Albumine-infusen corrigeerden ernstige hy
perlipaemie bij nefrotische ratten (RosENMAN c.s., 1 956) en bij pa
tienten (BAXTER, GooDMAN en ALLEN, 1961) .  

Het "clearing" effect van albumine moet waarschijnlijk zo wor
den verklaard, dat albumine optreedt als acceptor van vrije vet
zuren die bij lipolyse vrijkomen (RosENMAN, BYERS en FRIEDMAN, 
1 957; GITLIN c.s., 1 958). 

De veranderingen in de lipoproteines, zoals die optreden na al
bumine-infusen, ziet men eveneens na dextraninfusen (BAXTER, 
GoonMAN en ALLEN, 1961) .  Hierdoor wordt gesuggereerd dat de 
lipide stoornissen bij het nefrotisch syndroom tenminste gedeelte
lijk veroorzaakt worden door een afneming Yan de plasmacolloiden 
of het plasmavolume. Het is mogelijk, dat een verlaagde colloied 
osmotische druk van het plasma een effectieve stimulus is voor het 
toenemen van de productie van lipoproteinen (SooTHILL en KARK, 
1 956 ;  MARSH en DRABKIN, 1 958 ;  BAXTER, ALLEN en GoooMAN, 
1 961) .  

Samenvattend: de aetiologie van de hyperlipaemie i s  niet geheel 
duidelijk. 

De hypoalbuminaemie wordt door vele onderzoekers in oorza
kelijk verband gebracht met de hyperlipaemie; hierbij is niet geheel 
duidelijk of dit veroorzaakt wordt door daling van het albumine
gehalte als zodanig, dan wel via een vermindering van het plasma
volume. 
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Een vermeerderde opneming van lipiden is niet aangetoond. Vol
gens sommige onderzoekers is er een verhoogde productie van lipi
den door de lever; door anderen wordt dit echter niet bevestigd, 
maar het moet veeleer gezien worden als een "shift" van het lever
cholesterol naar het plasmacholesterol. 

De nier lijkt bij het ontstaan van de hyperlipaemie een belang
rijke rol te spelen. De lipoproteinen vertonen veranderingen in die 
zin dat er een groter aandeel "low density" lipoproteinen aanwezig 
lS. 

De omzetting van deze "low density" l ipoproteinen in de 
"high density" lipoproteinen is vertraagd, waarschijnlijk door het 
ontbreken van lipoproteinelipase, waarbij het albumine als binder 
van de vrije vetzuren een rol speelt. 

4. Oedeem 

De pathogenese van het oedeem kan het best weergegeven wor
den door een schema ontleend aan ADAMS. 

glomerulusbeschadiging 

t 
toegenomen glomerulaire permeabiliteit 

t 
proteinurie (vnl. albumine) 

t 
hypoalbuminaemie 

t 
reductie v. d. plasma colloiedosmotische druk 

+ 
verdwijnen van vloeistof in het interstitium 

t 
gereduceerd plasma volume 

+ t 
afgenomen nier- toegenomen aldosteronproductie 
doorstroming 

+ 
afgenomen glomerulus-
filtratiesnelheid .j. .j. 
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De hypoalbuminaemie leidt tot daling van de colloiedosmotische 
druk; het critisch niveau waar beneden bij de meeste patienten 
oedeemvorming optreedt is, wanneer de serumalbumine-concen
tratie daalt beneden 1 ,6 g0/o ; men ziet echter af en toe lagere 
waarden zonder oedeem (SQUIRE, BLAINEY en HARDWICKE, 1 957). 
Via het verdwijnen van vloeistof in het interstitium ontstaat er een 
reductie van het plasmavolume, resulterend in een verminderde 
nierdoorstroming, die weer een afgenomen glomerulusfiltratiesnel
heid ten gevolge heeft, hoewel dit laatste niet steeds het geval is 
(BARNETT, FoRMAN en LAUSON, 1952). 

Een verminderde glomerulusfiltratiesnelheid kan leiden tot reten
tie van zout en water, maar bij het nefrotisch syndroom moet er 
nog een extra zoutretinerende factor zijn i.c. het aldosteron 
(LUETSCHER e.a., 1 955).  

Tijdens het floride stadium ziet men een sterk verhoogd aldoste
rongehalte van de urine, dat daalt wanneer het nefrotisch syn
droom verbetert. 

E. HISTOLOGISCHE AFWIJKINGEN IN DE GLOMERULI BIJ DE ONDERZOCHTE 
VORMEN VAN HET NEFROTISCH SYNDROOM 

De invoering van de nierbiopsie bij de discussie over de differen
tiële diagnostiek van het nefrotisch syndroom, is een belangrijke 
aanwinst geweest voor de ontwikkeling van de kennis over deze 
aandoening. Het oordeel over de histologische beelden was tot nu 
toe alleen gebaseerd op obductiegegevens, maar door invoering van 
de nierbiopsie werd de mogelijkheid geschapen inzicht te krijgen in 
de ontwikkeling van de histologische afwijkingen tijdens verschil
lende fasen van de aandoening. De zeer grote hoeveelheid morfolo
gische details heeft onze kennis in dit opzicht wel vergroot, maar 
de nieuwe feiten hebben tot nu toe niet geleid tot een definitieve 
klassificatic van de histologische afwijkingen in het nierpunctaat bij 
het nefrotisch syndroom. Men ziet dit duidelijk aan de vele tegen
strijdige meningen op dit gebied in de literatuur. 

De interpretatie van tal van nieuwe feiten blijft moeilijk. Vele 
essentiële punten, zoals de vraag naar het mechanisme over het ont
staan van de afwijkingen, zijn even duister als tevoren. Het mor
fologische beeld alleen zal hierin geen bevredigende oplossing kun
nen geven. Zo kan het histologische beeld betrekkelijk eenvormig, 
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doch ook gecompliceerd zijn. Er kunnen verschillende laesies in de 
glomeruli in één biopt voorkomen, hetgeen de klassificatie aanzien
lijk bemoeilijkt. Bovendien kan men verschillende l aesies in één en 
dezelfde glomerulus tegenkomen. Ook worden niet al le pa tien ten 
onderzocht in eenzelfde stadium van ontwikkeling van de ziekte, 
zodat het mogelijk is dat ogenschijnlijk verschillende afwijkingen 
in het histologische beeld slechts twee verschillende momentopnamen 
vertegenwoordigen van één en dezelfde ziekte. Het nagaan van het 
klinische beloop kan hier vaak van groot nut zijn, maar vooral zal 
een aantal biopsieën, verricht in verschillende stadia van de ziekte, 
beter inzicht kunnen verschaffen in de histo-pathologische ont
wikkeling. 

In dit overzicht zullen wij volstaan met een opsomming van de 
histologische beelden, die men bij het nefrotisch syndroom op basis 
van primair renale afwijkingen kan aantreffen. Hierbij zullen wij 
in het midden moeten laten of deze histologische beelden ook een 
onderverdeling van het nefrotisch syndroom in onderling afzonder
lijke en in hun ontstaanswijze uiteenlopende groepen rechtvaardigen. 
De kennis hierover is tot nu toe onvoldoende gefundeerd. 

De principiële histologische afwijking bij het nefrotisch syndroom 
is de diffuse verdikking van de wand der capil lairen. Deze ver
dikking komt in zeer uitgesproken graad voor en ook in nauwelijks 
zichtbare mate, doch ontbreekt eigenlijk zelden of nooit. Komt deze 
verdikking voor in alle glomeruli en diffuus 10 alle capillairwanden, 
dan spreekt men van membraneuse glomerulonefritis, een term die 
in 1 938  door BELL is ingevoerd. Later heeft men gezien dat deze 
capillairwandverdikking ook bepaalde gedeelten van de glomeruli 
kan treffen, dus niet een diffuus karakter heeft; voor dergelijke ge
vallen heeft men de benaming membraneuse veranderingen inge
voerd. 

Het is noodzakelijk hierbij te vermelden, dat deze waarnemingen 
afkomstig zijn van beelden gezien door het lichtmicroscoop en men 
bedoelt hiermee een diffuse verdikking van de capillairwand, zon
der dat men zich uitlaat over het nadere karakter ervan. Bij electro
nenmicroscopisch onderzoek blijkt echter dat aan de verdikking van 
de capillairwand alle drie lagen waaruit de wand bestaat, n.l. de 
epitheellaag, de basaalmembraan en de endotheellaag, hetzij in com-
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binatie, hetzij ieder afzonderlijk kunnen bijdragen. Nu eens over
weegt de ene, dan weer de andere component. 

Het begrip membraneuse afwijkingen staat niet vast: sommigen 
spreken alleen van membraneuse afwijkingen, indien de basaalmem
braan zelf verdikt is; anderen nemen de term ruimer, hetgeen meer 
met de oorspronkelijke benaming overeenkomt. Ook lichtmicrosco
pisch kan men tegenwoordig de basaalmembraan afzonderlijk zicht
baar maken door deze apart te kleuren. We zull en bij onze be
schrijving onder de termen membraneuse glomerulonefritis en mem
braneuse veranderingen verstaan, een diffuse verdikking van de 
capillairwand beoordeeld door het lichtmicroscoop, zoals ook oor
spronkelijk deze termen gebruikt werden. Vanzelfsprekend zal men 
moeten trachten uit te maken waardoor een verdikking ontstaat, 
waarbij het electronenmicroscopisch onderzoek onmisbaar is. 

De genoemde afwijking aan de capillairwand nu, kan de 
enige verandering zijn die men bij het nefrotisch syndroom aantreft. 
Deze kan echter ook gecompliceerd worden door andere afwij
kingen die toegeschreven worden aan glomerulonefritis, zoals exsu
datie, proliferatie van endotheel en/of epitheel en soms necrose van 
glomeruluslissen. 

Klinisch is hierbij het nefrotisch syndroom meestal niet in vol
ledige vorm aanwezig, doch men vindt tevens verschijnselen die op 
glomerulonefritis wijzen. De volgende histologische beelden werden 
bij de door ons onderzochte gevallen van nefrotisch syndroom ge
vonden. 

1. Nefrotisch syndroom met zogenaamde minimale afwijkingen 

De glomerulaire afwijkingen hierbij zijn zo minimaal, dat ze pas 
bij nauwkeurig onderzoek naar voren komen. Oorspronkelijk zijn 
deze aan de aandacht ontsnapt. Men sprak in dergelijke gevallen 
van zuivere lipoiednefrose (MuNK, 1918). Vooral door de invoering 
van de nierbiopsie in de diagnostiek zijn die minimale veranderingen 
aan het licht gekomen (KARK c.s., 1958). Lichtmicroscopisch zijn 
de glomeruli soms wat vergroot, terwijl men hier en daar een celrijk 
plekje en vooral plaatselijk membraneuse verdikking van de capil
lairwand kan aantonen. In het electronenmicroscoop wordt fusie 
van podocyten van de epitheelcellen gevonden, terwijl er ook andere 
afwijkingen zijn van de epitheelcellen, zoals cytoplasmatische vacu-
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olen, microvilli aan het oppervlak van de cel en zwelling (MéRIEL, 
TRAEGER, MOREAU, Suc, FRIES, PuTOIS en CoNTE, 1 963). Soms is er 
electronenmicroscopisch ook een geringe verdikking van de basaal
membraan zichtbaar en geringe veranderingen van de endotheel
cellen, m.n.  vacuolisatie en zwelling (HABIB, 1961 ). 

Of we hier met een aparte groep te maken hebben of met een 
overgang naar het volledig ontwikkelde beeld van membraneuse 
glomerulonefritis is een punt van discussie. 

Een belangrijk argument voor het eerste is, dat er klinisch tot nu 
toe geen overgangen zijn beschreven van nefrotisch syndroom met 
minimale afwijkingen naar membraneuse glomerulonefritis. Histolo
gisch ziet men wel degelijk overgangen van minimale laesies naar 
membraneuse glomerulonefritis en m.n. in het electronenmicrosco
pisch beeld. 

BERGER, GALLE en MERY ( 1 963) beschouwen deze groep dan ook 
niet als een afzonderlijke, maar zij rangschikken dit beeld onder de 
membraneuse glomerulonefritis, evenals ALLEN (1962) dit doet. Al 
is de scheiding met de volgende groep dan misschien niet absoluut, 
toch menen wij deze groep vanwege de geheel eigen klinische ken
merken als afzonderlijk te kunnen handhaven, in navolging van 
KARK en HABIB. 

Dit beeld van minimale afwijkingen wordt vooral bij kinderen 
gezien, hoewel het ook voorkomt bij volwassenen. De volgende in 
een tabel gerangschikte literatuurgegevens verschaffen een overzicht 
over de frequentie van voorkomen van minimale afwijkingen bij 
het nefrotisch syndroom bij volwassenen, d.w.z. personen ouder dan 
1 5  jaar. 

Tabel 3 

KARK c.s. (1 958) 
BLAINEY (1 960) 
MIATELLO (1961)  
BURCH (1 962) 
GALLE (1 962) 
MéRIEL (1963) 

aantal patienten 
met nefrotisch syndroom 

98 
2 1  
67 
33 

143 
73 

aantal patienten 
met minimale laesies 

1 1  
6 

1 0  
6 

47 
1 1  

Een moeilijk punt is, dat bij volwassenen nogal eens arteriolo
sclerose van de vaatjes wordt waargenomen, die zich kan uitstrekken 
tot in de glomeruli. In hoeverre deze arteriosclerose van belang is 
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bij de interpretatie van dit beeld en bij de pathogenese is onbekend, 
al geven KARK c.s. ( 1958)  aan, dat één van de oorzaken van het 
nefrotisch syndroom arteriosclerose kan zijn. 

2. M embraneuse glomerulonefritis 

Zoals reeds vermeld, werd de term membraneuse glomerulonefritis 
voor het eerst gebruikt door BELL ( 1938),  om aan te geven dat er bij 
lichtmicroscopisch onderzoek van de glomeruli dikwijls een opmer
kelijk regelmatige en diffuse verdikking van de wand van de capil
lairlissen in de glomeruli aanwezig was. De glomeruli zijn doorgaans 
sterk vergroot; dit zijn de enige afwijkingen die er worden gevonden. 
Electronenmicroscopisch vindt men, behalve de reeds bij de mini
male afwijkingen vermelde laesies aan epitheel en endotheel, belang
rijke veranderingen aan de basaalmembraan. In de literatuur vindt 
men verschillende veranderingen van de basaalmembraan vermeld. 
Sommigen beschrijven een diffuse verdikking (zwelling) van de 
eigenlijke basaalmembraan, anderen (DucROT, c.s., 1 963 ; MéRIEL, 
c.s., 1 963) leggen meer nadruk op afzetting van donker gekleurd 
materiaal, hetzij aan de binnenzijde (tussen endotheel en basaalmem
braan), hetzij aan de buitenzijde (tussen epitheel en basaalmembraan);  
het eerste zou meer bij kinderen, het laatste meer bij volwassenen 
gevonden worden. De wat wisselende en soms zelfs tegenstrijdige 
bevindingen van het electronenmicroscopisch onderzoek zullen ge
deeltelijk het gevolg zijn van de verschillende wijzen waarop de 
coupes technisch worden behandeld. Vast staat in elk geval, dat bij 
membraneuse glomerulonefritis belangrijke diffuse veranderingen 
van de basaalmembraan voorkomen, waarbij men vaak ziet, dat ver
dikking ervan het gevolg is van appositie van materiaal aan één of 
beide zijden (BERGER, 1963). 

3 .  Exsudatief-proliferatieve glomerulonefritis 

Meestal is het nefrotisch syndroom hier een passagère fase in het 
beloop van de ziekte. Het beeld komt overeen met wat men ge
woonlijk noemt de subacute glomerulonefritis (HABIB, 1 961) ,  hoe
wel hierbij dikwijls in de anamnese geen acute glomerulonefritis 
voorkomt. 

Naast membraneuse vindt men in de glomeruli exsudatieve ver-
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anderingen en proliferatie (HABIB, 1961 ; DucROT, c.s., 1 963). De 
proliferatie kan van het intracapillaire type zijn, doch vaker vindt 
men het beeld van extracapillaire glomerulonefritis, waarbij door 
excessieve proliferatie van het epitheel, de bekende halvemaanvor
ming optreedt. Alle overgangsvormen van àf een overheersen van de 
epitheliale naar àf een overheersen van de endotheliale proliferatie 
kan men tegenkomen: meestal zijn beide echter duidelijk herken
baar. Voor de ernstige proteïnurie, die er kan voorkomen, moeten 
de membraneuse veranderingen als morfologisch substraat be
schouwd worden. 

Ook electronenmicroscopisch zijn er a fwijkingen aan de basaal
membraan bij glomerulonefritis beschreven, diffuse verdikking en 
ook afzetting van donker gekleurd materiaal tussen endotheel en 
basaalmembraan (MovAT, STEINER en SLATER, 1 961) .  

4.  Chronisch membraneus-proliferatieve glomerulonefritts 

Dit type is door BELL ( 1956) voor het eerst onderscheiden als 
gemengd membraneus-proliferatieve glomerulonefritis. Men vindt 
hierbij een flinke endotheliale (ook mesangiale) proliferatie en tevens 
diffuse membraneuse veranderingen. Deze schijnen ook minder 
duidelijk te kunnen zijn, zoals blijkt uit publicaties van HABIB (1963) 
en DucRoT (1 963). 

5. Chronisch lobulaire glomerulonefritis 

Een aparte plaats neemt de zogenaamde lobulaire glomerulone
fritis in, die door ALLEN in zijn leerboek "The Kidney" (1962) uit
voerig is beschreven. Er is hier een endocapillaire proliferatieve glo
merulitis met hyaliene noduli, gekenmerkt door endocapillaire pro
liferatie, waarbij de glomerulus verdeeld wordt in een aantal lobuli. 

Alle glomeruli zijn aangetast en tonen de volgende kenmerken :  
a .  segmentatie van de  glomeruli i n  lobuli van tamelijk gelijke 

grootte. 
b. ontwikkeling van een hyaliene nodulus in het centrum van de 

lobulus. 
c. het verplaatsen van de capillaire lumina naar de periferie van 

iedere lobulus. Doordat er capillairen samensmelten met de no
duli wordt de structuur van de glomeruli vereenvoudigd. 

d. endocapillaire en vooral mesangiale cellulaire proliferatie. 
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Electronenmicroscopisch ziet men dat de nodulm in het centrum 
van de lobuli bestaat uit een tamelijk dichte hyaliene substantie, 
waarin men soms collagene vezels kan aantonen. De geretraheerde 
capillairen ziet men aan de periferie van de hyaliene massa. De 
wand kan over grote gedeelten geheel normaal zijn, met soms in
tacte podocyten (HABIB, 1 961) .  Het beeld schijnt zich te ontwik
kelen door proliferatie van intercapillaire cellen, waartussen zich 
hyalien materiaal ophoopt en waardoor de cellen uiteindelijk te 
gronde gaan. 

Over de aard van de eigenlijke basaalmembraan heerst geen een
stemmigheid. Van Franse zijde wordt er vooral de nadruk op gelegd, 
dat de eigenlijke basaalmembraan aan de periferie der lissen bij 
deze aandoening normaal is. Onze eigen, nog maar geringe ervaring 
is hier echter niet mee in overeenstemming. 

ALLEN beschouwt de chronisch lobulaire glomerulonefritis als een 
bijzondere, meer fulminant verlopende vorm van membraneuse glo
merulonefritis met proliferatie, in tegenstelling tot de mening van 
Franse onderzoekers (HABIB, 1 961 ) .  Klinisch is er onderscheid tus
sen de laatste twee vormen in die zin, dat de niet-lobulaire zich 
onderscheidt van de lobulaire door: 
1 .  het niet constant aanwezig zijn van microscopische haematurie, 

terwijl bij de lobulaire vorm opmerkelijk vaak macroscopische 
haematurie wordt waargenomen. 

2. het zelden voorafgaan van symptomen van acute glomerulo
nefritis. 

3 .  het overwegend voorkomen bij jonge vrouwen (BERGER, c.s., 
1 963). 

6. Chronisch scleroscrende glomerulonefritis 

De genoemde chronisch verlopende vormen van het nefrotisch 
syndroom kunnen op den duur aanleiding geven tot een aanzienlijke 
sclerosering van glomeruli en atrofie van nierweef sel. In de eindfase 
zal een differentiatie op morfologische gronden niet meer mogelijk 
zijn. Dikwijls zal men echter in de gescleroseerde glomeruli nog de 
resten van er aan vooraf gaande membraneuse veranderingen kun
nen waarnemen. 
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AMYLOIDOSIS RENIS 

Dat er ook een bespreking plaatsvindt van de amyloidosis renis, 
vindt zijn oorzaak in het feit, dat tijdens het onderzoek van een 
aantal patienten met het nefrotisch syndroom op basis van amyloi
dosis renis, enkele bijzondere feiten naar voren zijn gekomen en 
wel op het gebied van eiwituitscheiding. DucROT en MoNTERA 
( 1958) ,  DuCROT en SLAMA ( 1963) en RrcHET (1963) geven een uit
voerige beschrijving van de amyloidosis renis. Het amyloied wordt 
gevonden in de arteriën, de glomeruli, de wand van de tubuli, de 
lis van Henle en de verzamelbuisjes. Zelden wordt het in het 
interstitium aangetroffen. De vroegste veranderingen (lichtmicrosco
pisch) zijn hyaliene vergroting van de intercapillaire gebieden te
zamen met enige verdikking van de basaalmembraan van de capil
lair. Bij het voortschrijden van het proces ziet men geleidelijk een 
afzetting van amyloied in alle capillairlissen. 

De aangetaste arteriën zijn vooral van klein kaliber: afferente 
arteriën, interlobulaire arteriën en arteriae arcuatae. De wand van 
de afferente arteriën kan zeer dik zijn door afzetting van amyloied: 
soms is alleen de subendotheliale laag aangetast. De media daaren
tegen is de voornaamste localisatie van amyloied bij interlobulaire 
arteriën en de arteriae arcuatae. 

Electronenmicroscopisch (Me>VAT, 1 960; BERGSTRAND, 1961)  ziet 
men vroege afzetting van amyloied aan de endotheliale en epitheliale 
zijde van de basaalmembraan. De basaalmembraan zelf blijft vrij 
(Movat), maar volgens Bergstrand is er ook reeds in het begin af
zetting van amyloied in de basaalmembraan en secundair in de aan
grenzende gedeelten. In een discussie tussen Bergstrand en Movat 
op een Ciba Symposium on Renal Biopsy (1961)  geeft echter Berg
strand toe, dat hij geen speciale kleuring toepaste op de basaal
membraan zoals Movat. Hij "had echter de indruk" dat de basaal
membraan in het beginstadium van het amyloied nog wel intact 
was, maar later niet meer. Ook CoHEN en CALKINS (1 960) vinden 
hetzelfde als Movat. Het lijkt dus waarschijnlijk dat de basaal
membraan gedurende lange tijd intact blijft en eerst in de laatste 
stadia van de ziekte mede in het proces betrokken wordt. 
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Inleiding 

Hoofdstuk lI 

BESCHRIJVING VAN DE TOEGEPASTE 
ONDERZOEKMETHODE 

Indien men een eiwitmengsel wil onderzoeken, kan men ver
schillend� technieken toepassen om de afzonderlijke eiwitten aan te 
tonen. 

Met bt'hulp van de papierelectroforese, zoals die in de kliniek 
tegenwoordig algemeen ingang heeft gevonden, kunnen alleen albu
minen en globulinen enigszins quantitatief aangetoond worden. Deze 
globulinen zijn echter steeds samengesteld uit een groot aantal af
zonderlijke eiwitten. 

Met de immuno-electroforese, zoals deze door GRABAR en W1LLJAMS 
( 1953)  is aangegeven, gelukt de scheiding van de afzonderlijke ei
witten beter, mits men over goede ::mtisera beschikt, maar deze 
methodiek is onvoldoende voor quantitatieve bepaling. 

OucHTERLONY introduceerde in 1 948 de twee-dimensionale agar
gel diffusietechniek voor het aantonen van praecipiterende anti
lichamen. Hiermee is men in staat om in een eiwitmengsel elk af
zonderlijk eiwit aan te tonen. Ook hier is de voorwaarde dat men de 
beschikking heeft over zuivere antisera. 

Het zal uit bovenstaande beschouwing duidelijk zijn, dat de papier
electroforese niet aan ons doel beantwoordt. Deze methode werd hier 
te lande wel toegepast door WoLvms (1955) en ENNEKING (1 956) 
bij het onderzoek van serum- en urine-eiwitten bij personen met 
proteïnurie. 

Quantitatief onderzoek met behulp van immuno-electroforese ge
lukt slechts zeer ten dele, zodat ook deze methode voor ons doel 
minder geschikt is. Sedert de invoering van de z.g. OucHTERLONY
techniek heeft het niet aan poginge.n ontbroken om met behulp van 
deze methode quantitatief eiwitonderzoek te verrichten. Het voor-
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deel is duidelijk : immers men zou in staat zijn om met een vrij een
voudige immunologische methode quantitatief eiwitten te bepalen, 
zonder dat men voor ieder eiwit een specifieke, meest chemische be
palingsmethode behoeft te ontwikkelen. 

Een viertal methoden die gebruik maken van agar diffusie voor 
(semi)-quantitatieve bepaling van individuele eiwitten in eiwit
mengsels zijn tot dusver beschreven, en wel door AuGUSTIN en HAY
WARD (1955), FEINBERG (1 956), GELL (1 957), DARCY (1960) en 
SoOTHILL ( 1962). De door ons toegepaste methode berust op die 
van SooTHILL. 

Deze bepaling gaat uit van de bekende waarneming dat, wanneer 
men vanuit twee punten in een agar-gel het antigeen en het anti
serum naar elkaar toe laat diffunderen, de plaats van de praecipi
tatielijn afhankelijk is van de concentraties van het antigeen en het 
antilichaam. De plaats van de praecipitatie zal dan op een gegeven 
tijdstip bij gelijkblijvende concentratie aan antistof dus in hoofdzaak 
afhankelijk zijn van de antigeenconcentratie. Het is voorts mogelijk 
om de afzonderlijke eiwitten van serum c.q. plasma gelijktijdig te 
bepalen. 

Eiwitten 

De eiwitten die door ons bepaald zijn met behulp van deze 
methodiek, zijn vermeld in de volgende tabel met er achter het 
moleculairgewicht (vlgs. PUTNAM, 1960). 

Tabel 4 

prae-albumine (tryptofaanrijk) 
albumine 
transferrine 
7-S-gammaglobuline 
fibrinogeen 
alfa-1 -lipoproteine 
alfa-2-macroglobuline 
beta-lipoproteine 

moleculairgewicht 

6 1 .000 
69.000 
90.000 

1 60.000 
341 .000 
435.000 
820.000 

1 . 200.000 

Deze groep eiwitten werd zodanig gekozen, dat een opk limmende 
reeks van moleculairgewichten werd verkregen. Het albumine, trans
ferrine en 7-S-gammaglobuline, het alfa-2-glycoproteine en het beta
lipoproteine werden reeds gebruikt door BLAINEY c.s. (1 960). Wij 
voegden nog tussen het 7-S-gammaglobuline en het alfa-2-macro-
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globuline twee eiwitten, nl .  het fibrinogeen en het alfa-1 -lipoproteine. 
Bovendien namen wij nog een eiwit kleiner dan 69.000, nl. het door 
ScHULTZE ( 1956) gevonden tryptofaan rijke prae-albumine. 

De antisera 

De specifieke antisera werden gedeeltelijk verkregen van de 
Behringwerke A.G., Marburg Lahn, Duitsland, gedeeltelijk door 
onszelf vervaardigd door immunisatie van konijnen, nadat wij even
eens van de Behringwerke het zuivere antigeen hadden verkregen. 
Tegen de bovengenoemde eiwitten hebben wij getracht zo zuiver mo
gelijke antisera te vervaardigen. 

Het anti-prae-albumine, het anti-alfa-1 -lipoproteine, het anti-alfa-
2-macroglobuline (gedeeltelijk) en het anti-betalipoproteine serum 
waren van de Behringwerke. De rest werd door onszelf gemaakt. 

Bij de immunisatie van konijnen {Vlaamse reuzen van een half jaar 
oud) werd het volgende schema gevolgd (SooTHILL). 

Tabel 5 

Dag Antigeen Injectieplaats Hoeveelheid 

1 1 % eiwit in NaCI 0,9 % intramusculair 
+ Freund's Adjuvans aa achterpoten ml 

14 1 % eiwit in NaCl 0,9 % intramusculair 
+ Freund's Adjuvans aa voorpoten ml 

28 1 %  eiwit in NaCl 0,9 % intraperitoneaal 0,5 ml 
32 1 %  eiwit in NaCI 0,9 % intraveneus 0,5 ml 
34 1 %  eiwit in NaCl 0,9 % intraveneus 0,5 ml 
3 6  1 %  eiwit in NaCl 0,9 % intraveneus 0,5 ml 
38 1 %  eiwit in NaCl 0,9 % intraveneus 1 ml 
40 1 %  eiwit in NaCl 0,9 % intraveneus ml 

De laatste dosering wordt voortgezet tot het konijn dyspnoisch 
wordt na de injectie. Alvorens bloed af te nemen wordt een week 
gewacht, omdat het ingespoten antigeen dan grotendeels is verdwenen 
en er tevens nog een stijging optreedt van de antilichaamtiter. Deze 
wordt bepaald (Dr. A. ]ANSZ, Bacteriologisch-Serologisch Labora
torium van de Rijksuniversiteit te Groningen) en indien die hoog 
genoeg is, wordt 50 ml bloed afgenomen uit de oorvene. Het serum 
wordt steriel gefiltreerd en voorzien van merthiolaat in een ver
houding van 1 deel merthiolaat 1/ 1000 en 1 0  delen serum (Mej. Dr. 
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F. WESTENDORP BoERMA, Bacteriologisch-Serologisch Laboratorium 
van de Rijksuniversiteit te Groningen). De sera worden dan be
waard bij -20° C, de verdunningen bij + 4- C. 

Voor reïmmunisatie wordt 4-5 maanden gewacht, waarna weer 
met hetzelfde schema wordt begonnen vanaf de 28e dag. 

Na twee reïmmunisaties worden de konijnen opgeofferd, omdat 
dan de bij ieder antigeen aanwezige geringe onzuiverheden een rol 
gaan spelen en ook aanleiding geven tot antilichaamvorming. 

De zuiverheid van de antisera 

De antisera werden op zuiverheid getest met behulp van immuno
electroforese. Het anti-albumine serum bevatte enkele onzuiverheden, 
die echter geen rol speelden bij de sterke verdunningen die steeds 
van dit antiserum gebruikt werden. 

De zuiverheid van de andere antisera was zeer bevredigend. Met 
immuno-electroforese werd steeds één praecipitatielijn verkregen 
(fig. 1 ,  A t/m H). 

Het anti-alfa-2-macroglobuline serum werd gedeeltelijk zelf ver
vaardigd met behulp van antigeen van de Behringwerke. Dit anti
serum bleek bij immuno-electroforese albumine, transf errinc en gam
maglobuline te bevatten. Het werd geabsorbeerd met geconcentreerde 
urine, die een hoog percentage gammaglobuline (t.o.v. het trans
ferrine) bevatte, maar geen alfa-2-macroglobuline (gecontroleerd 
met anti-alfa-2-macroglobuline van de Behringwerke). 

De vervaardiging van de agar-gel platen 

Er wordt gebruik gemaakt van Petri-schalen met een beslist vlakke 
bodem en een doorsnede van 900 mm (Merk Orion). De samen
stelling van de agar is als volgt: 

(voor 500 ml gel) 
New Zealand Agar 
NaH2P04-2 H20 
Na2HP04 (watervrij) 
NaCl 0,85 O/o 

5 gram 
50 ml 

200 ml 
250 ml 

natriumazide 0,5 ml 
Van deze agar wordt per plaat zoveel gegoten, dat de dikte van 

de agar 2,5 mm is, hetgeen neerkomt op plm. 1 8  ml per plaat. 
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A prae-albumine B albumine 

Fig. I. Immuno-electroforese van de gebruikte antisera. Bij elke afbeelding 
bevindt zich steeds het normaal serum onverdund rechts en in een verdunning 
van 1 / 1  links. Het onderzochte antiserum bevindt zich in het centrale gootje. 



C transferrine D 7-S-snmmnglobuline 
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E fibrinogeen F alfa-1 -lipoproteine 

39 



G alfa-2-macroglobuline 

40 

H beta-lipoproteine 



Indien de agar vast geworden is, wordt met behulp van een matrijs 
een gaatjespatroon geponst in deze agar, waarbij tegelijkertijd met 
een waterstraalpomp de geponste gedeelten worden weggezogen. 
De soms dan nog overblijvende gedeelten worden met een vaccino
style verwijderd. 

Het ponsapparaat 

Het apparaat (fig. 2) bestaat uit een deksel voorzien van 

zuigkop 

naar 
waterstraalpomp 

Fig. 2. Het ponsapparaat in zij-aanzicht. 

rubber 
pakking 

vergaarbak 

dunne holle pijpjes, geplaatst in een patroon zoals te zien is in fig. 
3. Dit deksel zit door middel van een bajonetsluiting gemonteerd 
op een verzamelbak. De verbinding hiervan is met een rubberpakking 
luchtdicht gemaakt en is afneembaar. De vergaarbak heeft een in
houd van plm. 300 ml en is aan de zijkant voorzien van een pijpje, 
dat wordt aangesloten op een normale waterstraalpomp. 

De uitvoering van de bepaling 

De gebruikte methodiek maakt het mogelijk in korte tijd een groot 
aantal eiwitbepalingen te verrichten in serum c.q. plasma en urine 
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Z U I GKOP 

Smm 9mm 

Fig. 3. Het deksel van het ponsapparaat met gaatjes-patroon. 

tegelijkertijd. Daartoe worden serum c.q. plasma en urine en tevens 
het specifieke antiserum in bepaalde openingen van het uitgeponste 
patroon in de agar gebracht. Het uitgeponste patroon wordt daartoe 
in drie gedeelten nl. A, B en C (fig. 4) verdeeld. 

In gedeelte A brengt men in de drie grote gaten serum- resp. 
plasmaverdunningen in een hoeveelheid van één druppel per gat. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Pasteurse pipet met vlak 
uiteinde; het andere uiteinde is afgesloten met een rubber ballon om 
de druppelafvloed te regelen. Het vlakke uiteinde verzekert een vrij
wel constante druppelgrootte. Rondom elk groot gat bevindt zich 
een zestal kleine gaten, gemerkt met A tlm F in bepaalde rang
schikking. In deze kleinere gaten worden passende verdunningen van 
het specifieke antiserum gebracht (tabel 6), zodanig dat de sterkste 
verdunning zich in A bevindt, de geringste in F. In ieder gat wordt 
een druppel gebracht van dezelfde grootte. De rangschikking van de 
kleinere gaten maakt het mogelijk de benodigde hoeveelheid anti
serum zo gering mogelijk te houden. In gedeelte B brengt men een 
tweetal verdunningen van de te onderzoeken urine in de grote gaten 
en op dezelfde wijze als bij A de verdunningen van de specifieke 
antisera in de kleine gaten. In gedeelte C brengt men een passende 
verdunning van een standaardserum. Dit standaardserum werd als 
normaal genomen en werd verkregen door het serum van 50 donoren 
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Tabel 6 
Tabel aangevende de gekozen serum- resp. plasma- en urineverdunningen, de standaard- en antiserumverdunningen bij een 

proteïnurie van 0,6-0,8 g % , en een totaal eiwit in serum van 5-7 g % . 

albumine 

transferrine 

7-s-gammaglobuline 

fibrinogeen 

alfa-1-lipoproteine 

alfa-2-macroglobuline 

betalipoproteine 

prae-albumine 

Serum/Plasma Standaard Urine ANTISERUM 

1 / 64- 1 / 1 28-1 / 256 1 /256 l / 1 6- 1 / 64 1 / 20-3/ 40-1 /20- 1 / 5-2/ 5 

1 / 1 6- 1 / 32-1/64 1 / 32 l i l  - 1 /4 1 / 20-3/ 40- 1 / 10-3/20-1/ 5-215 

1 /  32- 1/  64- 1 / 1 28 1/64 1 / 1  - 1/4 1/ 1 2- 1/  10-1/8- 1/  6- 1/ 4-1/2 

1/ 8-1 / 1 6-1/32 1/8 6dr-2dr 1 1 1 2- 1/  10- 1/  8- 1/6-1/  4- 1 /2 

1 /  8- 1 / 1 6- 1  /32 1 / 1 6  6dr-2dr 

1 / 8-1/ 16- 1/3  2 1 / 8  6dr-2dr 1 /  10- 1/  8- 1/6-1/  4-1/2-1 / 1  

1/4- 1/8- 1/  1 6  1 / 2  6dr-2dr 

1 / 8-1 / 1 6-1/32 6dr-2dr 



te mengen. De voor ieder eiwit gekozen verdunningen, die geschikt 
zijn voor de meeste bepalingen, vindt u in tabel 6. 

De Petri-schaal wordt afgedekt en gedurende ongeveer 16 uur op 
kamertemperatuur gehouden. Hierna vindt aflezing plaats. Dit 
gebeurde steeds door twee personen onafhankelijk van elkaar. 
Er werd een zeer goede overeenstemming verkregen. 

Bij het aflezen treft men rondom de grote gaten een aantal hexa
gonalen, waarvan de zijden gevormd worden door de praecipitatie
lijnen van antigeen en antiserum. 

De plaats en de vorm van deze lijnen zullen afhangen van de 
concentraties van antigeen en antilichaam. Daar de concentraties van 
het antilichaam constant worden gehouden (telkens dezelfde verdun
ningen), is het mogelijk nadere gegevens te verkrijgen over het anti
geen. Hoe sterker het antigeen, des te dichter zal de praecipitatielijn 
liggen bij het antiserum. Bij optimale verhoudingen tussen antigeen 
en antiserum verkrijgt men scherpe lijnen, bij overmaat antigeen resp. 
antilichaam, diffuse lijnen. 

Het aflezen geschiedt door van de hexagonalen van serum en 
urine, de afstand van de praecipitatielijnen bij A van serum en 
urine met elkaar te vergelijken; vervolgens doet men hetzelfde bij B, 
daarna bij c etc. Zijn geen twee hexagonalen gelijk, dan kan men 
middelen tussen twee hexagonalen, op 1/4, 1/2 of 3/4 van de afstand 
van één van de twee. 

Het aflezen kan het best gedemonstreerd worden met een voor
beeld, zoals U aantreft in fig. 4. 

Men verkrijgt nu voor ieder eiwit een dergelijke serum/resp. 
plasma/urine verhouding. Stelt men de ratio van een eiwit 1 00 °/o, 
dan kan men het percentage van de ratio's van andere eiwitten t.o.v. 
het eerst gekozen eiwit berekenen. Omdat ook wij evenals SooTHILL 
bij het transferrine de geringste variatie vonden en de beste afbeel
dingen verkregen, stelden wij de serum/urine ratio van transferrine 
op 1 00 °io. De ratio's van de andere eiwitten werden uitgedrukt in 
0/o t.o.v. de transferrine ratio. 

Bijv. : prae-albumine 
albumine 
transferrine 
7-S-gammaglobuline 
fibrinogeen 
alfa-1-lipoproteine 
alfa-2-macroglobuline 
beta-lipoproteine 

75 
102 
1 00 

O/o 
O/o 
O/o 

56 O/o 
5,3 O/o 

22 O/o 
6,5 O/o 
0 O/o 
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Fig. 4. Links: Agarplaat met gaatjesp:itroon, rechts: de gekozen serumverdunningen in de grote gaten in gedeelte A. de 
urineverdunningen in de grote gaten in B, de verdunning van het standaardserum in C· In de kleine gaatjes het anti
albumineserum in verdunningen aangegeven in tabel 6, ingebracht in volgorde A, B, C etc" de sterkste verdunning in a. 
In dit voorbeeld is de hexagonaal van serum 1/ 128 vrijwel gelijk aan die van urine 112; de albumineverhouding in serum 
en urine is dus 64 : 1 .  Tevens is te zien dat de hexagonaal van serum 1/256 gelijk is aan die van standaard 1/256• 



Omdat bij iedere patient met prot.;Ïnurie albumine, transferrine 
en gammaglobuline in de urine voorkomen, werd steeds direct van 
deze eiwitten het quantitatieve onderzoek op bovenbeschreven wijze 
verricht. 

Van de andere eiwitten werd eerst qualitatief de urine onderzocht 
op het al of niet voorkomen van deze eiwitten. 

Indien deze uitkomsten positief waren, werd het quantitatieve 
onderzoek verricht. Bij het prae-albumine was het niet steeds goed 
mogelijk de bovenbeschreven methode met zes antiserumverdunningen 
te nemen. Het antiserum was daarvoor te zwak. In plaats daarvan 
pasten we een andere, wellicht iets minder exacte methode toe 
(fig. 5) .  

In het centrale gootje werd onverdund anti-prae-albumine serum 
gebracht, in de erboven gelegen gaten serumverdunningen en in de 
onderste urineverdunningen. Door nu de plaats en de vorm van de 
praecipitatielijnen te vergelijken, kon men op deze manier een serum/ 
urine ratio verkrijgen. 

Deze bepalingen werden steeds in duplo verricht en door twee 
personen onafhankelijk van elkaar afgelezen, waarbij vrijwel steeds 
overeenkomstige resultaten werden verkregen. 

Het verzamelen van plasma en urine 

Het plasma wordt op de dag van de bepaling afgenomen met 
heparine (3 druppels van een heparineoplossing van 50 mg per ml 
op 10 ml bloed) als anticoagulans. Indien dit plasma niet direct ver
werkt kan worden, b.v. bij poliklinische patienten, wordt het plasma 
bewaard bij -20? C. 

De urine wordt gedurende 24 uur verzameld met merthiolaat als 
conserveermiddel (sterkte 1 00 mg/1000 ml urine). Van deze 24 uurs 
urine wordt het totaal eiwit bepaald en zo mogelijk het eiwitspec
trum; tevens wordt een portie gereserveerd voor het eiwitonderzoek. 
Plasma en urine worden hierna bewaard bij -20" C. 

Zoals reeds gezegd, is op bovenbeschreven wijze de plasma/urine 
ratio van een aantal eiwitten bij patienten met proteïnurie eenvoudig 
te bepalen. Doordat de methode weinig tijdrovend is, kan hij voor 
routine-onderzoek worden gebruikt. De urine behoeft niet gecon
centreerd te worden. Wel is het, om de juiste verdunning te kunnen 
toepassen gewenst, tevoren ingelicht te zijn over de hoeveelheid 
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Fig. 5. Links: het gaatjespatroon voor bepaling prae-albumine. Rechts: de gekozen serum- en urineverdunningen. In het 
centrale gootje onverdund anti-prae-albumineserum. In dit voorbeeld is serum 1/2 gelijk aan urine 1/1• De prae-albumine 
verhouding in serum en urine is dus 2 : 1 .  



eiwit in de urine. Een belangrijk voordeel, zowel wat de tijdsduur 
als de betrouwbaarheid betreft, is het feit, dat de urine- en de serum
concentratie niet afzonderlijk behoeven te worden bepaald. 

De betrouwbaarheid van de methode wordt vooral bepaald door 
de exactheid, waarmee de praecipitatielijnen kunnen worden geïn
terpreteerd. Verder is uiteraard het maken van de verdunningen nog 
een bijkomende factor, aangenomen tenminste ·de constantheid van 
de andere factoren (o.a. samenstelling agar, tijd van aflezen e.d.). 

SooTHILL heeft uitvoerig statistisch onderzoek gedaan en vond bij 
de bepaling van de verschillende eiwitten een coëfficient van varian
tie die lag tussen 15 en 25 "/o. 

Wij hebben dit statistisch onderzoek niet herhaald, aangezien door 
ons dezelfde methodiek is toegepast. 

Ter verhoging van de betrouwbaarheid zijn vele bepalingen in 
duplo verricht, terwijl bij elke patient zo mogelijk meerdere malen 
urine en serum werden onderzocht. 

Hoe sterker het antiserum, hoe kleiner de hoeveelheid eiwit die 
aangetoond kan worden, en des te betrouwbaarder de bepaling. 

In het algemeen kan men zeggen, hoe geringer de proteïnurie is, 
hoe minder betrouwbaar de uitkomsten zijn. Onze indruk is, dat bij 
minder dan 2 g eiwit/24 uur, in principe geen onverdunde urine ge
bruikt moet worden. 

48 



Hoofdstuk lll 

BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden besproken van de 
in hoofdstuk II genoemde onderzoekmethode bij patienten met 
proteïnurie. 

Het onderzoek werd verricht bij 42 mannen en 31 vrouwen, van 
wie in totaal ruim 4500 platen werden ingezet. 

Het ligt niet in de bedoeling de resultaten van al deze patienten 
te vermelden; immers voor een goede beoordeling van de waarde 
van het eiwitonderzoek van de urine is het noodzakelijk de aard 
van het onderliggende proces zo goed mogelijk te definiëren. Hier
voor is een nierbiopsie onmisbaar. Alleen die patienten van wie 
histologisch onderzoek van de nier bekend is, zullen behandeld wor
den en van deze 
l e :  patienten met een primair glomerulaire aandoening, 
Ze: patienten met een amyloidosis renis. 

Deze beperking is doelbewust gemaakt en wel om tweeërlei re
denen. Ten eerste zijn dit de groepen die een redelijk groot aantal 
patienten bevatten en ten tweede zijn de histologische criteria hier
van goed te omschrijven. 

De patienten met de volgende aandoeningen zullen dus worden 
behandeld. 

A. Primair glomerulaire afwijkingen, onderverdeeld m :  

1 .  minimale afwijkingen. 
2. membraneuse glomerulonefritis. 
3. "proliferatieve glomerulonefritis". 

a. exsudatief-proliferatieve glomerulonefritis. 
b. chronisch membraneus-proliferatieve glomerulonefritis. 
c. chronisch lobulaire glomerulonefritis. 

B. Amyloidosis renis. 
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De geselecteerde groep bestaat uit 39  patienten, van wie 23 man
nen en 16 vrouwen. De leeftijdsverdeling van deze patienten en het 
onderscheid naar geslacht vindt U in tabel 7. 

Tabel 7 
Mannen Vrouwen 

10-20 jaar 5 3 

20-30 jaar 5 5 

30-40 jaar 3 1 

40-50 jaar 3 2 

50-60 jaar 3 1 

60-70 jaar 3 3 

70-80 jaar 

Alle patienten werden in de jaren 1 961-1964 één of meerdere 
malen in de interne kliniek opgenomen, met asymptomatische pro
teïnurie of met een volledig ontwikkeld nefrotisch syndroom. Zij 
werden l ichamelijk onderzocht en er werden een aantal laborato
riumbepalingen gedaan, met name een algemeen routine-onderzoek 
van de urine, bezinkingssnelheid der erythrocyten, volledig bloed
beeld, luesreacties, electroforetisch eiwitspectrum van het serum, 
cholesterolgehalte, gehalte der totaal lipoieden en electrolyten van 
het bloed, nierfunctieproeven bestaande uit ureumklaring, creati
nineklaring, fenolrooduitscheiding en concentratieproef. Steeds 
werd een percutane nierbiopsie (éénmaal een chirurgische) verricht, 
volgens de methode aangegeven door KARK. Deze biopsieën werden 
verricht door Prof. Dr. E. MANDEMA en Dr. G. K. VAN DER HEM. 
De histologische beelden verkregen met de nierbiopsieën werden be
oordeeld door Prof. Dr. A. ARENDS en Drs. J. M. VAN ZEYST. De ge
gevens van het histologische onderzoek werden vervolgens gezamen
lijk besproken door clinicus en patholoog-anatoom. 

Wij hebben de indeling gemaakt op grond van de in hoofdstuk I 
aangegeven criteria. 
A. Primair glomerulaire af wijkingen. 

1 .  minimale afwijkingen. 
Deze groep omvat 7 patienten, van wie 10 tabel 8 zijn vermeld 

de leeftijd, het geslacht, het tijdstip van de nierbiopsie gerekend 
vanaf het moment waarop de proteïnurie voor het eerst werd 
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Tabel 8. Klinische gegevens van patienten 1 t/m VII. 
Tijdstip 

No. Naam Leeftijd Ges!. n ierbiopsie 

1. L. B. 15  m 55 maanden 
II. A. K.-B. 49 v 9 maanden 
lil. P. S. 1 8  m 6 maanden 
IV. J. s. 71  m 2 maanden 
v. J. v. d. v. 25 m 10 maanden 
VI. G. v. d. B.  4 1  v 33 jaar 
VII. R. H. R.-R. 36 v 3 maanden 

Tabel 9. Klinische gegevens van patienten 1 t/m VII. 

Proteïnurie in gr. 
Leeftijd Ges!. per 24 uur 

No. Naam 

1. L. B.  15 m 5 - 12  

II. A. K.-B. 49 v 7,03-10,53 

m. P. S. 1 8  m 1 2,6 -21 ,28 

IV. J. s. 71 m 1 2,9 -24,75 

v. J. v. d. v. 25 m 5,7 - 12,2 

VI. G. v. d. B. 41 v 5,3 - 7,9 

VII. R. H. R.-R. 36 v 2,9 - 9,8 

Bloeddruk Urinesediment op het tijdstip van opname 

130-80 enk. leuco's p.g., enkele korrelcylinders 
1 :?5-80 4-8 leuco's p.g., enkele ery's p.g. 
140-80 5-10 leuco's p.g., spor. een ery. 
1 70-85 6-1 0  leuco's p.g., 1 -3 ery's p.g. 

125-75 3-4 leuco's p.g., geen ery's. 
1 '30-80 enk. leuco's p.g., geen ery's. 

1 1 5-60 veel leuco's p.g., 6 ery's p.g. 

Totaal Albumine- Creatinineklaring 
eiwitgehalte gehalte v. h. serum 

van het serum van het serum in ml/min. 
in g % in g % 

4,24 1 ,48 120 

3,82 0,97 82 

3,00 0,22 78 

4,00 1 ,20 60,5 
3,83 1 , 15  102 

6,94 4,22 90 

5,30 3,04 96 

Cholesterol-
gehalte 

van het serum 
in °loo 

4,58 
4,27 
3 ,33 
4, 13  
4,00 

2,63 
2,96 



waargenomen, de bloeddruk en het urinesediment op het tijdstip 
van opname. 

Vervolgens vindt U in tabel 9 van dezelfde patienten de eiwit
uitscheiding in de urine in grammen per 24 uur, het totaal eiwit
gehalte, het albumine-, het creatinine- en het cholesterolgehalte van 
het serum. 

Alle bovengenoemde patienten, behalve VI en VII, toonden het 
nefrotisch syndroom volgens de criteria besproken in hoofdstuk I. 
Bij de patienten VI en VII bestonden geen hypoproteinaemie en 
hypercholesterolaemie, hoewel de proteïnurie toch meer bedroeg 
dan 6 g/24 uur. 

Resultaat van het eiwitonderzoek 

De relatieve klaringen van de verschillende eiwitten (uitgedrukt 
in O/o van de transferrineklaring) zijn vermeld in tabel 1 0. Hierbij 
zijn de opgegeven getallen de gemiddelden van een aantal bepa
lingen. Tevens is hierbij aangegeven het gemiddelde van de eiwit
uitscheiding per 24 uur. 

Tabel 10 
Eiwituitscheidingspatronen van patienten I t/m VII 

II IIIA 1118 me IV v VI VII 

Prae-fllbumine 1 6  3 1 5  0 5 1 0 0 0 

Albumine 1 1 6  1 05 140 100 65 90 1 33 1 00 103 

Transferrine 100 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 

7-S-gammaglobuline 1 2  1 7  1 7  6 1 3  1 0  6 24 1 7,5 

Fibrinogeen 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alfa-1 -lipoproteine 0 0 0 0 0 0 0 

Alfa-2-macroglobuline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beta-lipoproteine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aantal bepalingen 1 2  1 1  5 2 5 4 3 3 1 1  

Proteinurie in gram/24 u. 1 :  3,5 10  8,5 9 13 ,9 7 6 5,4 

Toelichting 

IIIA, IIIB en IIIC betreft dezelfde patient tijdens een drietal perio
den, waarbij hij een nefrotisch syndroom vertoonde. 

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de waarden van de albumine
klaringen in het algemeen dicht bij l QQ -O/o liggen, dus weinig ver
schillen van die van transferrine. Verder valt op, dat de gamma-
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globulineklaringen laag zijn, 20()/o of lager met uitzondering van VI. 
Fibrinogeen werd niet aangetoond, terwijl alfa-1-l ipoproteine 

slechts bij II en VI in minimale hoeveelheden werd aangetroffen. 
Alfa-2-macroglobuline en betalipoproteine waren niet in de urine 
van deze patienten aanwezig. 

Ook is het opmerkelijk dat de prae-albuminewaarden wisse
lend zijn. Bij sommigen komt het wel en bij anderen niet in de 
urine voor; steeds is echter het prae-albuminepercentage kleiner dan 
dat van het albumine. De klaringpatronen zoals die bij de patienten 
I,  IIIA, IIIB en IIIC, IV, V en VII worden gezien, voldoen aan het 
begrip "selectief", zoals door SooTHILL is aangegeven. In deze ge
vallen ziet men in de urine naast albumine en transferrine, een 
geringe hoeveelheid gammaglobuline (het percentage hiervan is lager 
dan 20). 

Alleen de eiwitten met een laag moleculairgewicht worden dus 
in de urine aangetroffen. Opvallend is dat wij niet steeds prae
albumine in de urine vonden, hoewel dit het laagste moleculairge
wicht heeft. 

Bij de patienten II en VI werd in de urine een zeer gering percen
tage alfa-1-lipoproteine gevonden, een eiwit met een iets groter 
moleculairgewicht dan het gammaglobuline. 

Macro-globulines en fibrinogeen werden bij een "selectief" patroon 
nooit aangetroffen. 

Men kan zich afvragen of dit "selectieve" patroon ook is gebon
den aan de hoeveelheid uitgescheiden eiwit, m.a.w. of deze selectivi
teit ook blijft bestaan bij toeneming van de proteïnurie. 

Ten einde dit na te gaan, gaven wij bij één dezer patienten, nl. 
patient III, gedurende vijf dagen dagelijks 125 g menselijk albumine, 
intraveneus als infuus. Het resultaat was, dat er meer dan een ver
dubbeling van de proteïnurie optrad, zoals in tabel 1 1  is weerge
geven. Tevoren was gedurende drie dagen de klaring bepaald van 
de verschillende eiwitten en dit werd voortgezet tijdens de albumine· 
infusen. Het "selectieve" patroon wijzigde zich niet. 

Het lijkt dus waarschijnlijk, dat door een toeneming van de pro
teïnurie het uitscheidingsproces niet wezenlijk verandert. We konden 
deze onafhankelijkheid van de hoeveelheid uitgescheiden eiwit ook 
nog aan twee andere patienten onderzoeken. Men mag hieruit con-
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Tabel 1 1  
Beloop van het eiwituitscheidingspatroon tijdens albumine infusen bij 

patient III (P.S.) 
(lil P.S.) 

1 25g 1 25g 1 25g 1 25g 1 25g 

ALB ALB ALB ALB ALB 

Prae-albumine 0 0 0 37,5 1 9  1 9  6 3 

Albumine 75 1 00 75 1 50 1 00 50 100 1 00 

Transferrine 1 00 1 00 1 00 1 00 100 100 1 00 100 

7-S-gammaglobuline 9 5 4,7 8 4 9 8 8 

Fibrinogeen 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alfa-1 -lipoproteine 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alfa-2-macroglobuline 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beta-lipoproteine 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proteïnurie in gram/24 u. 8 , 1  8,2 6,8 28,5 24,8 24,8 24,5 1 1 ,8 

eluderen, dat de terugresorptie van de eiwitten, als ze eenmaal de 
glomerulusmembraan zijn gepasseerd, niet selectief in zijn werk 
gaat. Dit werd ook door SQUIRE (1957) en MALMENDIER, GREGOIRE 
en LAMBERT (1957) aangetoond. 

Het gedrag van het prae-albumine is allerminst duidelijk. Het 
lijkt alsof dit eiwit bij geringe proteinurie niet wordt uitgescheiden, 
terwijl het bij toeneming van de proteïnurie wel in de urine ver
schijnt, zij het dat de klaring dan steeds lager is dan van het 
albumine. 

Het histologische beeld van de nierbiopsieën 

De beoordeling van de glomeruli en de uiteindelijke histologische 
diagnose zijn samengevat in tabel 12 .  

Samenvatting 

Alle biopsieën toonden het beeld van de minimale afwijkingen. 
Bij patienten II, IV en VI bestond tevens arteriolosclerose. Ver
der hadden pa tien ten 1, II en VI te veel PAS positief materiaal in 
de axiale gebieden. De basaalmembranen waren normaal. 

Zoals te zien is uit de bepaling van de eiwitklaringen, vinden 
wij bij de minimale afwijkingen meestal een selectief uitscheidings
patroon. Geringe toeneming van PAS positief materiaal in de axiale 
gebieden of geringe arteriolosclerose brengen geen veranderingen in 
dit beeld. Bij patient VI wordt een uitscheidingspatroon waarge-
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Tabel 1 2  

No. 

1. 

II. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Beoordeling glomeruli, histologische diagnose en eiwituitscheidingspatronen van patienten 1 t/m VII 

Eitwit-
Naam Leeftijd Gesl.No. nierbioptbeoordeling glomeruli histologische diagnose uitscheidings-

patroon 

L. B.  1 5  j .  m T 1 99791 lichte toename PAS minimale afwijkingen selectief 
positief materiaal in 
axiale gebieden 

A. K.-B. 49 j. v T 199420 lichte toename PAS minimale afwijkingen en matig selectief 
positief materiaal in lichte arteriolosclerose 
axiale gebieden 

P. S. 1 8  j. m 172745 geen afwijkingen geen afwijkingen selectief 

J. s. 71 j. m 1 57993 plaatselijk verdikte minimale afwijkingen en selectief 
T 1 66756 capillairwand arteriolosclerose 

J. v. d. v. 25 j. m T 186134 geen afwijkingen geen afwijkingen selectief 

G. v. d. B. 41 j. v T 1 93583 plaatselijk geringe minimale afwijkingen en matig selectief 
toename PAS positief arteriolosclerose 
materiaal 

R. H. R.-R. 36 j. v T 1 86239 enige capillairwand minimale afwijkingen en selectief 
verdikking en hier en soms geringe membraneuse 
daar geringe proliferatie veranderingen 



nomen dat eigenlijk niet meer selectief genoemd mag worden. In 
de nierbiopsie werden vrij sterke ischaemische veranderingen door 
arteriolosclerose in diverse glomeruli gevonden naast volkomen 
normale glomeruli. Welke rol de arteriolosclerose kan spelen bij de 
uitscheiding van het type eiwit, zal aan een groter materiaal onder
zocht moeten worden. 

2. Membraneuse glomernlonefritis 

Deze groep omvat 1 3  patienten, van wie de gegevens betreffende 
leeftijd, geslacht, tijdstip nierbiopsie, bloeddruk en urinesediment op 
het tijdstip van opname, zijn vermeld in tabel 1 3 .  

De  gegevens betreffende proteïnurie, totaal eiwitgehalte, albumine
gehalte en cholesterolgehalte van het serum en creatinineklaring zijn 
samengevat in tabel 1 4. Tenslotte zijn in tabel 1 5  de eiwitklaringen 
van dezelfde pa tien ten weergegeven. 

Toelichting 

Uit tabel 1 5  blijkt, dat de gemiddelde proteïnurie hier iets lager 
ligt dan bij de patienten met minimale afwijkingen. Eén patient 
(XVII) had echter een zeer sterke proteïnurie. 

Prae-albumine kwam bij 7 van de 1 2  patienten in de urine voor. 
Het was niet aan te tonen bij patienten met de laagste eiwituit
scheiding in de urine. Het albuminepercentage varieerde van 76 tot 
1 25 .  Het gammaglobulinegehalte lag tusen 1 6  en 48,5 °/o. Fibrino
geen werd aangetoond bij een drietal patienten (XII ,  XIII en XVII) .  
Ook het alfa-1 -lipoproteine en het alfa-2-macroglobuline werden 
geregeld gezien. Beta-lipoproteine kwam in geen van de urines voor. 

De eiwituitscheiding van de patienten IX en XI kunnen we rang
schikken onder het selectieve patroon, immers er bevinden zich geen 
groot-moleculaire eiwitten in de urine en het percentage gamma
globuline ligt lager dan 20. 

Op de grens van selectief en aselectief bevindt zich het patroon 
van patient X, terwijl de overigen allen gerangschikt dienen te wor
den onder het aselectieve patroon, immers in meerdere of mindere 
mate komen er groot-moleculaire eiwitten in de urine voor, met 
tegelijkertijd grotere hoeveelheden gammaglobuline. 
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Tabel 1 3  

No. 

VIII. 
IX. 
x. 
XI. 
XII. 
XIII. 

XIV. 
XV. 
XVI. 

XVII. 
XVIII. 
XIX. 

Naam 

C. P. v. A. 
T. de B.-B. 
F. V. M. v. D. 
T. H .  

H. J .  H. 
W. J.-v. B .  
H. K. 

J. z. K. 
G. M.-R. 
J. P. 

C. v. D.-S. 
P. de B .  

Klinische gegevens van patienten VIII t / m  XIX 

Tijdstip 
Leeftijd Gesl. nierbiopsie Bloeddruk Urinesediment op het tijdstip van opname 

38 j .  m 67 maanden 140- 80 veel oxal., geen ery's 

54 j .  v 4 maanden 1 65- 95 enk. leuco's, enk. ery's 

48 j. m 4 maanden 1 55-105 epith.c., enkele groepjes leuco's 
19 j. v 6 maanden 1 20- 80 enk. leuco's, enk. ery's 
1 5  j .  m 13 maanden l lO- 80 1 5-30 ery's p.g., 2-5 leuco's p.g. 

66 j. v 20 maanden 180-100 enk. leuco's, enk. ery's 
1 7  j .  v 3 maanden 1 20- 80 8-10 ery's p.g., spor. leuco's, enk. hyal. cylinders 

21 j .  v 8 maanden 1 20- 80 4- 5 ery's p.g., 3-4 leuco's p.g. 
71  j. v 13 maanden 160- 70 enk. leuco's, enk. ery's p.g. 

29 j. m 3 maanden 1 30- 90 3 leuco's p.g., 3 ery's p.g., korrelcylinders 

28 j .  v 96 maanden 1 30-100 3-4 leuco's p.g., geen ery's, uraten 

35 j. m 19 maanden 145- 80 3-5 leuco's p.g., 1 -2 ery's p.g., meerdere korrelcyl., 
amorf gruis 



Tabel 14 
Klinische gegevens van patienten VIII t/m XIX 

\J1 
Totaal Albumine· Cholesterol-

00 Proteïnurie in gr. eiwitgehalte gehalte Creatinineklaring gehalte 
No. Naam Leeftijd Ges!. per 24 uur van het serum van het serum in ml/min. van het serum 

in g % in g % in D/ou 
VIII. C. P. v. A. 38 j. m 0,2- 2,0 7,55 4,72 1 04 2,20 
IX T. de B .-B. 54 j.  v 0,7- 2,4 6, 1 8  3,60 89 2,66 
x. F. V. M. v. D. 48 j. m 4,6 5,24 3,44 1 1 2  2,74 
XI. T. H. 1 9  j. v 4,2- 1 0,3 4,70 2.89 75 3,80 
XII. H .  J. H. 15 j.  m 5,0- 9,0 4,57 1 ,90 105 3 , 1 8  
XIII. W. J.-v. B.  66 j. v 3,9- 7,3 4,36 2,21 67 3,28 
XIV. H. K. 1 7  j. v 4,5- 7,3 5,30 2,25 87 3, 1 1  
XV. J. z. K. 2 1  j. v 4,9-1 2,7 5,07 2,98 1 1 2 3,00 
XVI. G. M.-R. 71 j. v 2,9- 5,7 6,00 4.20 88 3,02 
XVII. J. P. 29 j. m 8,0-28,6 3,57 0,98 146 3.70 
XVIII. C. v. D.-S. 28 j .  v 5,4- 9,6 3 , 12  1 ,39 1 09 3, 1 2  
XIX. P. de B. 35 j. m 1 0  - 1 5  3 , 1 7  1 ,09 1 3 3  3.47 

Tabel 1 5  
Eiwituitscheidingspatronen van patienten VIII t/m XIX 

VIII IX x XI XII Xlll XIV XV XVI XVII XVIII XIX 

Prae-albumine 0 0 0 0 57 1 37,5 20 0 57 1 00 1 00 
Albumine 76 1 00 100 1 00 103 98 100 100 101  85  100 1 25 
Transferrine 100 100 100 1 00 100 1 00 1 00 100 1 00 100 100 1 00 
7-S-gammaglobuline 28,5 1 6  21 ,8 1 9  23 20 41 23 1 8  25 33 48,5 
Fibrinogeen 0 0 0 0 1 l 0 0 0 2 0 0 
Alfa-1 -lipoproteine 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4,8 25 1 7  
Alfa-2-macroglobuline 0 0 0 0 3 0 1 l 5 1 ,3 6,6 3 
Beta-lipoproteine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aantal bepalingen 1 1 l 4 7 9 3 5 4 7 8 4 
Proteïnurie in gram/24 u.  2 2 4,6 5 6 4,5 5,1  6,5 3,3 26 7 1 2,5 



Het histologisch beeld van de nierbiopsieën 

De beoordeling van de glomeruli en de histologische diagnose zijn 
samengevat 10 tabel 1 6. 

Samenvatting 

Deze 1 2  patienten bleken allen bij lichtmicroscopisch onderzoek 
afwijkingen aan de basaalmembraan te hebben, van zeer gering tot 
zeer ernstig. 

De eiwituitscheiding was over het algemeen geringer dan bij de 
eerste groep; hier overheerste dus de asymptomatische proteinurie. 

In het eiwituitscheidingspatroon van deze patienten werd viermaal 
alleen albumine, transferrine en gammaglobuline gevonden, de andere 
patienten hadden ook groot-moleculaire eiwitten in de urine (fibri
nogeen, alfa-1-lipoproteine en alfa-2-macroglobuline) . Van de vier 
bovengenoemde patienten hadden twee een selectief patroon, met 
histologisch zeer geringe afwijkingen (IX en XI) .  De twee anderen 
(VIII en X) hadden een iets hoger gammaglobulinepercentage; de 
afwijkingen bleken ook hier niet van ernstige aard te zijn. 

De overige patienten, die allen groot-moleculaire eiwitten in de 
urine hadden, bleken ernstiger membraneuse afwijkingen te hebben. 

Hier komt dus duidelijk tot uiting, dat ernstiger afwijkingen steeds 
gepaard gaan met een sterker aselectief uitscheidingspatroon. 

Ook moet opgemerkt worden dat het prae-albumine zich weer 
tegen de verwachting gedraagt: het is alleen in de urine te vinden bij 
ernstige af wijkingen. 

3. "Proliferatieve glomerulonefritis" 

Onder deze groep worden besproken: 
a. exsudatief-proliferatieve glomerulonefritis. 
b. chronisch membraneus-proliferatieve glomerulonefritis. 
c. chronisch lobulaire glomerulonefritis. 

Deze groep omvat acht patienten, van wie de gegevens 10 een 
drietal tabellen zijn samengevat. 

In tabel 1 7  zijn weer leeftijd, geslacht, tijdstip van de nierbiopsie, 
bloeddruk en urinesediment bij opneming vermeld. 

De gegevens betreffende proteïnurie, totaal eiwitgehalte, chole-
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Tabel 1 6  

No. 

VIII. 

IX. 

x. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Beoordeeling glomeruli, histologische diagnose en eiwituitscheidingspatronen van patienten VIII t/m XIX 

Naam Leeft. 

C. P. v. A. 3 8  j. 

T. de B.-B. 54 j. 

F. V. M. v. D. 48 j. 

T. H. 19 j. 

H. J. H. 15 j. 

W. J.-v. B. 66 j. 

H. K. 17 j. 

J. z. K. 20 j. 

G. M.-R. 71 j. 

J. P. 29 j. 

C. v. D.-S. 28 j. 

P. de B. 35 j .  

Gesl. No. nierbiopt Beoordeling glomeruli 

m 

v 

1 77430 

1 80092 

lichte verdikking 
capillairwand 

lichte verdikking 
capillairwand (beoor
deling moeilijk, slechts 
2 glomeruli) 

m T 1 79024 matige verdikking 
capillairwand 

v T 1 82464 lichte verdikking 
capillairwand 

m T 1 948 1 8  lichte verdikking 
capillairwand 

v T 1 94704 matige verdikking 
capillairwand 

v 1 7683 1 lichte verdikking 
T 1 9 7346 capillairwand 

v T 1 60879 ernstige verdikking 
capillairwand 

v T 1 83215 ernstige verdikking 
capillairwand 

m 1 83047 matige verdikking 

v 

capillairwand 

T 207001 zeer ernstige verdikking 
capillairwand 

m T 206372 matig tot ernstige ver
dikking capillairwand 

Histologische diagnose 

lichte membraneuse 
glomerulonefritis 

lichte membraneuse 
glomerulonefritis 

matige membraneuse 
glomerulonefritis 

lichte membraneuse 
veranderingen 

lichte membraneuse 
glomerulonefritis 

matige membraneuse 
glomerulonefritis plus 
arteriolosclerose 

lichte membraneuse 
veranderingen 

ernstige membraneuse 
glomerulonefritis 

ernstige membraneuse 
glomerulonefritis plus 
arteriolosclerose 

matige membraneuse 
glomerulonefritis 

ernstige membraneuse 
glomerulonefritis plus 
arteriolosclerose 

ernstige membraneuse 
glomerulonefritis plus 
arteriolosclerose 

Eiwit
uitscheidings

patroon 

matig selectief 

selectief 

matig selectief 

selectief 

aselectief 

matig selectief 

aselectitf 

aselectief 

aselectief 

zeer aselectief 

zeer aselectief 

zeer aselectief 

N.B. Capillairwandverdikking betekent hier steeds ook verdikking van de basaalmembraan in de PAS-kleuring. 



sterolgehalte en albuminegehalte van het serum en de creatinine
klaring zijn in tabel 1 8  weergegeven. 

Tenslotte zijn de eiwituitscheidingspatronen van de verschillende 
eiwitten opgenomen in tabel 19 .  

Het histologische beeld van de nierbiopsieën 

In tabel 20 zijn weer de histologische diagnoses samengevat. 

Samenvatting 

Bij alle bovengenoemde acht patienten bestonden prolif eratieve 
en/of lobulaire afwijkingen, waarbij steeds ook de basaalmembranen 
verdikt werden gevonden. De proteïnurie was ook hier wisselend, 
hoewel over het algemeen sterker dan bij de zuiver membraneuse af
wijkingen. Alle acht patienten hadden een uitgesproken aselectief 
patroon met een hoog gammaglobulinepercentage en groot-molecu
laire eiwitten. 

Ook hier is het prae-albumine soms wel, soms niet te vinden. 

De reactie op toediening van corticosteroïden 

Bij patienten met een nefrotisch syndroom, veroorzaakt door één 
van bovengenoemde afwijkingen, staat men altijd voor de beslissing 
al of niet een behandeling met corticosteroiden in te stellen. 

Het lijkt nuttig onze resultaten te vermelden, die met deze be
handeling verkregen zijn bij een 1 3-tal patienten en daarbij de reactie 
op corticosteroïden te correleren met het histologische beeld en 
het door ons gevonden eiwituitscheidingspatroon. 

Wij gaven steeds prednison in een dosering van 40-60 mg per dag, 
afhankelijk van het gewicht. Deze dosering werd ongeveer een maand 
voortgezet, waarna geleidelijk deze hoeveelheid verminderd werd. 

De reactie op de behandeling met corticosteroïden kan men ver
delen in vier categorieën (]. Chron. Dis. 1 5  : 29, 1 962). 
a. Complete remissie: verdwijnen van oedeem, 

verdwijnen van proteinurie, 
normaal worden van het serumalbumine 
(3 g "'/o of meer), 
normaal worden van het serumcholesterol 
(300 mg O/o of minder). 
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Tabel 17 

No. 

XX. 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 
XXIV. 
XXV. 
XXVI. 
XXVII. 

Naam 

A. v. E. 

H. H. 

J.  J.  H. 

R. K. S. 

s. w. 
M. R. 
K. V. 
Z. Z.-K. 

Klinische gegevens van pa tien ten XX t/ m XXVII 

Tijdstip 
Leeftijd Ges!. nierbiopsie Bloeddruk Urinesediment op het tijdstip van opname 

1 8  j.  v 5 maanden 1 30- 85 5 leuco's p.g., spor. ery's, veel cylinders 

37 j .  m 2 maanden 1 65- 1 5  spor. ery's p.g. 

1 3  j. m 7 maanden 1 70-1 05 2-5 ery's p.g., enk. leuco's p.g. 

45 j. m 10 maanden 140- 80 vrij veel leuco's, enk. ery's p.g. 

25 j. m 1 maand j 70- 80 5-15 ery's p.g., 5-1 5  leuco's p.g. 

20 j. v 5 maanden 1 3 5- 75 stampvol ery's veel leuco's. 

1 8  j. m 210 maanden 1 55-1 05 5-10 ery's p.g., 0-2 leuco's p.g. 

23 j. v 24 maanden 1 20- 70 20 leuco's, 30 ery's p.g. 



Tabel 1 8  
Klinische gegevens van patienten XX t/m XXVII 

Proteinurie in Totaal eiwit- Albuminegehalte Creatinine-
No. Naam Leeftijd Gesl. grammen per gehalte van het van het serum klaring in 

24 uur serum in gram % in gram % ml/min. 

XX. A. v. E. 18 j.  v 7,7-1 2,9 3,70 1 , 1 1  1 1 1  
XXI. H. H. 37  j .  m 5,8-1 0,7 5,94 3,87 1 78 
XXII. J. J.  H. 1 3  j .  m 1 ,9- 6,9 4,94 2,50 1 98 

XXIII. R. K. S. 45 j. m 3 ,7- 4,2 7,78 5,37 88 

XXIV. S. W. 25 j .  m 4,2- 1 6,3 4,30 2,41 5 1  

XXV. M. R. 20 j .  v 4,4- 7,2 5,24 3,25 67 

XXVI. K. V. 1 s j .  m 6, 1-1 7,5 4,76 3,06 158  

XXVII. Z. Z.-K. 23 j. v 5,5-1 1 . 1  4,54 2,74 1 30 

Tabel 1 9  
Eiwituitscheidingspatronen van patienten XX t/ m XXVII 

XX XXI XXII XXIII XXIV XXV 

Prae-albumine 90 3 8  1 2,5 0 0 0 
Albumine 87 1 05 106 97 1 02 1 1 8 
Transferrine 1 00 1 00 1 00 100 1 00 1 00 
7-S-gammaglobuline 58 29 23 26 56 33 

Fibrinogeen 5 1 1 0 5,3 0 

Alfa-1 -lipoproteine 3 0 0 0 22 1 

Alfa-2-macroglobuline 1 0 0 2 6,5 5 

Beta-lipoproteine 0 0 0 0 0 0 

Aantal bepalingen 5 1 5  8 2 4 6 
°' 

Proteïnurie in gr. per 24 u.  6,7 1 1 ,7 3 ,7 4 5 5,6 ..... 

Cholesterol-
gehalte van het 

serum 
in o1 oo 

4 LO 
2,60 
2,90 
2,66 
3,42 
2,89 
3 , 1 7  
3 ,80 

XXVI 

65 
97 

100 
3 6  

1 
2 
1 
0 

I l  
1 3,4 

XXVII 

65 
1 1 5 
1 00 

3 0  
0 

1 0  
8 
0 

1 8  
1 1 .2 
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Tabel 20 
Beoordeling glomeruli, histologische diagnose en eiwituitscheidingspatronen van patienten XX t/m XXVII 

Eiwit-
No. Naam Leeftijd Gesl.No. nierbiopt Beoordeling glomeruli Histologische diagnose uitscheidings-

patroon 

XX. A. v. E.  1 8  j. v 1 685 1 5  niet goed te beoordelen, proliferatieve glomerulitis? aselectief 
slechts één glomerulus, die 
wat celrijk lijkt 

XXI. H. H. 37 j. m T 1 93547 ernstige verdikking capil- lobulair membraneuse aselectief 
lairwand plus lobulatie glomerulonefritis 

XXII. J. J . .H. 1 3  j. m T 1 98742 ernstige verdikking cap il- ernstig membraneus- aselectief 
lairwand plus proliferatie proliferatieve glomeru-
en enige lobulatie lonefritis 

XXIII. R. K. S. 45 j. m T 1 89 1 68 proliferatie proliferatieve glomeru- aselectief 
lonefritis 

XXIV. S. W. 25 j. m 205787 ernstige verdikking cap il- ernstige membraneuse zeer aselectief 
lairwand plus enige lobulaire glomerulone-
lobulatie fritis 

XXV. M. R. 20 j. v T 1 78305 ernstige membraneuse ver- ernstige membraneuse aselectief 
1 89638 anderingen, proliferatie en lobulaire glomerulone-

enige lobulatie fritis 

XXVI. K. v. 18 j. m T 1 92007 membraneuse veranderin- membraneus-proliferatieve aselectief 
gen en proliferatie glomerulonefritis 

XXVII. Z. Z -K. 23 j. v 1 78684 slechts drie beschadigde proliferatieve glomeru- aselectief 
glomeruli, er lijkt prolife- lonefritis 
ratie te bestaan, moeilijk te 
beoordelen 



b. Incomplete rem1ss1e : verdwijnen van oedeem, 
vermindering van de proteïnurie 
(< 3,5 g/24 uur), 
stijging serumalbumine (> 2,5 g O/o), 
daling serumcholesterol (350 mg O/o of 
minder). 

c. Partiële reactie : alleen verdwijnen van oedeem, 
geringe tot geen biochemische veroetering. 

d. Geen reactie : geen verdwijnen van oedeem, 
biochemische waarden onveranderd of 
s lecliter. 

In tabel 21 zijn de resultaten vermeld na toediening van cortico
steroïden. 

Het beloop van het eiwituitscheidingspatroon tijdens het ontstaan 
van een complete remissie 

Het eiwituitscheidingspatroon toonde eerst een verdwijnen van 
het gammaglobuline, daarna van het transferrine en tenslotte van 
het albumine. Dit werd in totaal vijfmaal waargenomen (zie tabel 
22). 

Toelichting 

De getallen geven aan de procentuele klaring van de eiwitten t.o.v. 
de transferrineklaring. In de laatste drie kolommen is bij de albu
mineklaring alleen de verhouding serum-albumine/urine-albumine 
aangegeven, omdat hier geen transferrine meer in de urine gevonden 
werd. 

Samenvatting 

Uit tabel 21 blijkt dat bij de patienten met een duidelijk aselectief 
patroon, (groot-moleculaire eiwitten in de urine) in geen enkel geval 
een complete remissie werd verkregen. Bij drie van hen veranderde 
de toestand in het geheel niet, terwijl bij de vijf anderen slechts een 
geringe verbetering volgde. 

In tegenstelling hiermee staan de resultaten bij de patienten met 
een selectief patroon. Deze reageren Of met een complete rem1ss1e, 
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Tabel 2 1  
Vergelijking histologische beeld, eiwituitscheidingspatroon e n  reactie o p  toediening van corticosteroïden 

eiwit-
histologisch beeld uitscheidings-reactie op corticosteroiden 

patroon 
I. 
Il. 

m. 
IV. 

v. 
VII. 

XIV. 
XIX. 

XX. 
XXIV. 
XXV. 
XXVI. 
XXVII. 

Tabel 22 

minimale afwijkingen 
minimale afwijkingen plus lichte arteriolo

sclerose 
geen afwijkingen 

minimale afwijkingen plus arteriolosclerose 

geen afwijkingen 

minimale veranderingen en soms geringe 
membraneuse veranderingen 

lichte membraneuse veranderingen 
ernstige membraneuse glomerulonefritis plus 

arteriolo�clerose 
proliferatieve glomerulitis 

ernstige membraneus-lobulaire glomerulonefritis 
ernstige membraneus-lobulaire glomerulonefritis 
membraneus-proliferatieve glomerulonefritis 
proliferatieve glomerulonefritis 

selectief incomplete remissie 
matig 
aselectief 
selectief 
selectief 

selectief 
selectief 

aselectief 

aselectief 
aselectief 
aselectief 
aselectief 

aselectief 
aselectief 

incomplete remissie 
drie maal complete remissie 
één maal incomplete en één maal complete 

remissie 
complete remissie 
partiële reactie 

partiële reactie 

geen reactie 
partiële reactie 
partiële reactie 
partiële reactie 
geen reactie 
geen reactie 

Het beloop van het eiwituitscheidingspatroon tijdens het ontstaan van een complete remissie 

Datum 

Prae-albumine 
Albumine 
Transferrine 
7-S-gammaglobuline 
Fibrinogeen 
Alfa-1-lipoproteine 
Alfa-2-macroglobuline 

Beta-lipoproteine 
Proteinurie in g/24 uur 

7/2 8/2 9/2 1 1 /2 1 2/ 2  1 3/ 2 14/2 1 5 / 2  1 6/ 2  1 7/2 18/2  1 9/ 2 20/ 2 2 1 / 2  

1 9  
75 

1 00 
9 
0 
0 
0 
0 

24,8 

6 3 
1 00 ! 00 
1 00 1 00 

8 8,5 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

24,5 l l ,8 

0 0 
1 00 1 25 
I OO 1 00 

8 1 2  
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

21 ,8 1 0.3 

0 0 

1 3 3  1 50 
100 1 00 

1 2  6 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
7,6 5,9 

0 0 
1 1 6 1 25 
1 00 100 

9 1 2  
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 ,8 0,5 

0 0 

1 33 1 00 
100 1 00 

1 5  0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0,5 0.3 

0 0 0 
1 92/ 1 3 84/ 1 576/ 1 

sp. 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0,2 0 0 



Of er blijft nog een geringe proteïnurie zonder verdere verschijnselen 
(pat. VII vormt hierop een uitzondering), hier dus over het algemeen 
een goede reactie. 

Uit onze tot nu toe verkregen gegevens zou men kunnen afleiden, 
dat bij een nefrotisch syndroom met selectief uitscheidingspatroon 
een behandeling met corticosteroïden is aangewezen, terwijl bij een 
aselectief patroon de kans op succes gering moet worden geacht. 

Il. Amyloidosis renis 

Van 1 2  patienten met amyloidosis en proteïnurie werden de urine
eiwitten onderzocht. Ten dele hadden zij een asymptomatische pro
teïnurie, ten dele een nefrotisch syndroom. 

De diagnose werd in de meeste gevallen d.m.v. nierbiopsie of ob
ductie gesteld, bij enkele patienten door biopsieën uit rectum en/ot 
jejunum. Elf patienten hadden een "secundaire amyloidose", dat wil 
zeggen een amyloidose optredend bij een reeds bestaande ziekte, ter
wijl in één geval van een "primaire amyloidose" gesproken moest 
worden. In de tabellen 23, 24 en 25 zijn enige klinische gegevens 
vermeld. 

Uit tabel 25 blijkt, dat er drie patienten zijn die een uitgesproken 
selectief eiwituitscheidingspatroon hebben, nl. XXVIII, XXXI en 
XXXIII.  

Patient XXVIII is een man met reumatoïde arthritis, die reeds 
klachten en symptomen van deze ziekte heeft sinds 1 935 .  De reuma
toidc arthritis is de laatste tijd weinig actief. 

Patient XXXI is een man met primaire amyloidose, die steeds 
klachten heeft over misselijkheid en braken, een bezinkingssnelheid 
der erythrocyten toont boven 1 00 mm in het eerste uur, maar een 
goede nierfunctie heeft. 

Patient XXXIII is een man met sedert jaren bestaande bronchi
ectasieën en een matige nierfunctie. Hij verkeert momenteel in uit
stekende toestand. 

De tweede groep patienten (XXX, XXXII en XXXVII) is iets 
minder selectief, d.w.z. het gammaglobulinepercentage ligt boven 20. 

Patient XXX heeft reumatoïde arthritis en is in redelijke conditie. 
Patient XXXII had een "periodic disease" vanaf 1 961  en overleed 

in 1 963 met een ureumgehalte van 70 mg 0/o. 
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Tabel 23 

No. 
XXVIII. 
XXIX. 
XXX. 
XXXI. 
XXXII. 
XXXIII. 
XXXIV. 
XXXV. 
XXXVI. 
XXXVII. 
XXXVIII. 

XXXIX. 

Naam Leeft. 
E. de J. 65 j. 
A. de V. 20 j. 
G. de J. 53 j. 

P. P. 67 j. 
J. E. 22 j. 
s. K. 60 j. 
J. D. 45 j. 
W. K. 5 5  j. 
v. D.-v. d. M .  6 7  j. 
J. N. 26 j .  
J.  S.-de B. 62 j. 

P. L. 52 j. 

Klinische gegevens van patienten XXVIII t/ m XXXIX 

Gesl. Bloeddruk Urinesediment op het tijdstip van opname Primaire ziekte 
m 1 60- 90 enk. ery's ,enkele leuco's reumatoide arthritis 
v 100- 70 3-5 leuco's p.g., spor. ery's ileitis regionalis 
m 140- 90 2-3 leuco's p.g. reumatoide arthritis 
m 1 10- 70 enk. leuco's, spor. ery's primaire amyloidosis 
m 1 20- 80 spor. een leuco "periodic disease" 
m 1 10- 70 spr. een ery bronchiëctasieën 
m 190-1 1 0  enk. leuco's en enkele ery's p.g. reumatoide arthritis 
m 1 95- 90 enk. leuco's bronchiëctasieën 
v 1 50- 70 korrelcylinders reumatoide arthritis 
m 130- 90 spor. leuco's ziekte van Bechterew 
v 160-100 2-3 leuco's p.g., 1-2 ery's p.g. veel oxalaat- reumatoide arthritis 

kristallen 

m 1 30- 70 2-6 leuco's p.g., 0-2 ery's p.g. bronchiëctasieën 



Tabel 24 
Klinische gegevens van patienten XXVIII t/m XXXIX 

Totaal Albumine- Creatinine- Cholesterol" 
Proteine in g eiwitgehalte gehalte klaring gehalte 

No. Naam Leeft. Ges!. per 24 uur van het serum van het serum van het serum van het serum 
in g %  in g %  in ml/min. in Ofoo 

XXVIII. E. de J. 65 j. m 1 ,4- 2,6 5 , 12  3,09 1 3 1  1 ,83 
XXIX. A. de V. 20 j. v 3,6-16,1  4, 1 2  0,94 1 8  1 ,60 
XXX. G. de J. 5 3  j. m 2,5- 6,7 6,40 2,86 85 2,10 
XXXI. P. P. 67 j. m 2,4- 5,2 5,42 2,43 77 1 ,88 
XXXII. J. E. 22 j. m 4,2- 6,7 5 , 17  2,05 105 1 ,57 
XXXIII. s. K. 60 j. m 3,6- 1 1 ,7 4,83 0,67 52 2, 1 9  
XXXIV. J. D. 45 j. m 3,1- 9,4 6,89 3,47 65 2, 1 3  
XXXV. W. K. 55 j. m 2,8- 3 5 , 10  2,52 34,6 2,08 
XXXVI. v. D.-v. d. M.  67 j .  v .  3,3-13,4 4,94 2,38 3 5  1 ,77 
XXXVII. J. N. 26 j. m 2,2- 9,8 6,22 2,53 1 08 2,62 
XXXVIII. J. S.-de B. 62 j. v 4,1 6, 1 2  2, 15  21 ,3  6,72 
XXXIX. P. L. 52 j. m 6 -1 2,4 5,71 2,36 6 2,33 

Tabel 25 Eiwituitscheidingspatronen van patienten XXVIII t/m XXXIX 

XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX 
Prae-albumine 0 0 0 0 1 2,5 0 0 37,5 0 100 1 74 
Albumine 95 1 75 95 1 10 1 25 140 80 1 20 92 1 09 75 1 1 8 
Transferrine 100 100 100 1 00 100 1 00 1 00 100 100 100 100 100 
7-S-gammaglobuline 1 5  66 22 9 23 1 9  42 3 1  23 23 50 4 1  
Fibrinogeen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Alfa-1-lipoproteine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alfa-2-macroglobuline 0 2,1 0 0 0 0 0 0 2 0 5,5 
Beta-lipoproteine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aantal bepalingen 7 1 3 2 4 4 7 2 8 8 1 5 



Patient XXXVII is lijdende aan de ziekte van Bechterew en is 
in goede toestand met normale nierfunctie. 

De derde groep patienten (XXXIV, XXXV en XXXIX) vertoont 
een eiwituitscheidingspatroon met een hoog gammaglobulinegehalte, 
maar nog geen groot-moleculaire eiwitten. 

Patient XXXIV is een man met reumatoide arthritis, bij wie de 
nierfunctie de laatste maanden achteruitgaat. 

Patient XXXV is een man met bronchiëctasieën en een gestoorde 
nierfunctie. 

Patient XXXIX had eveneens bronchiëctas1eën en een zeer slechte 
nierfunctie. Hij is reeds overleden. 

De vierde groep omvat drie patienten, bij wie bovendien alfa-2-
macroglobuline gevonden werd. Zij zijn allen reeds overleden 
(XXIX, XXXVI en XXXVIII) .  

Bij patienten met een amyloidosis renis en proteinurie blijken er 
dus zeer verschillende eiwituitscheidin�spatronen te bestaan. Zowel 
zeer selectieve als sterk aselectieve patronen en alle overgangen daar
tussen worden gezien. Indien wij het percentage van de gamma
globuline-uitscheiding uitzetten tegen de nierfunctie, dan blijkt hieruit 
een verband aanwezig: hoe sterker de nierfunctie is gestoord, des 
te hoger is het percentage gammaglobuline (fig. 6). De patienten met 
de slechtste nierfunctie blijken ook groot-moleculaire eiwitten uit 
te scheiden. 

In tegenstelling tot de patienten met primair glomerulaire af
wijkingen blijkt een s lechter wordende nierfunctie bij patienten met 
amyloidosis renis, gepaard te gaan met een sterkere aselectieve uit
scheiding. 

We hebben deze verandering in het uitscheidingspatroon enkele 
malen duidelijk kunnen aantonen. 

Voorbeeld 1 .  Het betreft een vrouw van 67 jaar, die sedert 1948 
lijdende was aan reumatoïde arthritis. Bij haar werd voor het eerst 
in oktober 1 962 een proteïnurie vastgesteld, met als oorzaak, blij
kens de nierbiopsie, amyloidosis renis. Deze proteïnurie varieerde 
van 3,3-6,1 g/24 uur. In november 1963 trad een stijging op van 
de proteïnurie tot 1 8,9 g/24 uur, waarna patient in maart 1 964 
succumbeerde. Tot 1963 bleef het eiwituitscheidingspatroon selec
tief, maar in okober ontstond geleidelijk aan een aselectief patroon. 
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Fig. 6. Verband tussen creatinineklaring en gammaglobulineklaring (in % t.o.v. 
transferrineklaring). 0,05 > p > 0,02 Rangcorr. Speartz = -0,67 

Tabel 26 

Eiwituitscheidingspatronen van patient XXXVI (v. D.-v. d. M.) met amyloidosis 
renis en progressief slechter wordende nierfunctie 

Datum 1 8-4-'63 29-9-'63 24-10-'63 9-1-'64 

Prae-albumine 0 0 50 50 
Albumine 1 50 200 1 00 1 00 
Transferrine 1 00 1 00 1 00 1 00 
7-S-gammaglobuline 1 8,7 1 2,5 3 3  5 0  
Fibrinogeen 0 0 sp. 0 
Alfa-1 -lipoproteine 0 0 0 0 
Alfa-2-macroglobuline 0 0 2 61/4 
Beta-lipoproteine 0 0 0 0 

Proteinurie in g/24 uur 3,4 5,9 1 2,2 14,4 
Creatinegehalte van het 

serum in mg % 0,8 0,95 2 ,1  4,6 

71 



Voorbeeld 2. Deze patient is een man van 45 jaar, die sedert 
1 949 lijdende is aan de ziekte van Bechterew. In mei 1 963 werd 
voor het eerst eiwit in de urine geconstateerd, als gevolg van eer. 
door de nierbiopsie vastgestelde amyloidosis renis. De hoeveelheid 
eiwit varieerde van 3,1 -9,4 g/24 uur. Tot nu toe heeft zich deze 
proteïnurie op dit niveau gehandhaafd. 

Het eiwituitscheidingspatroon in de urine, dat in juli 1963 reeds 
aselectief was, nam in de loop van een jaar in aselectiviteit toe, blij
kens het gestegen gammaglobulinepercentage. Tegelijk hiermee deed 
zich een geringe stijging voor van het creatininegehalte in het serum. 

Tabel 27 
Eiwituitscheidingspatronen van patient XXXIV (J. D.) met slechter wordende 

nierfunctie 

Datum 3-7-'63 3-1 2-'63 1 7-4-'64 1 2-8-'64 

Prae-albumine 0 0 0 sp. 
Albumine 80 80 1 25 1 20 
Transferrine 1 00 1 00 1 00 1 00 
7-S-gammaglobuline 37,5 3 7  62,5 50 
Fibrinogeen 0 0 0 0 
Alfa-1 -lipoproteine 0 0 0 0 
Alfa-2-macroglobuline 0 0 0 0 
Beta-lipoproteine 0 0 0 0 

Proteinurie in gr / 24 uur 4.1 3 , 1  6,6 9,4 
Creatinegehalte van het 

serum in mg % 1 ,2 1 ,3 1 ,4 1 ,78 

Voorbeeld 3. De volgende patient geeft een ander beeld te zien . 
Het betreft een man van 26 jaar, die sedert 1954 lijdende is aan de 
ziekte van Bechterew. In februari 1 962 werd voor het eerst een pro
teinurie vastgesteld op basis van een amyloidosis renis. De proteïn
urie varieerde van 2,2-9,8 g/24 uur en handhaafde zich tot nu 
toe op hetzelfde niveau. De nierfunctie blijft steeds goed, getuige het 
norn:iale creatininegehalte van het scrum. Het eiwituitscheidings
patroon is steeds gelijk gebleven. 
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Tabel 28 

Eiwituitscheidingspatronen van patient XXXVII (J. N .) met goed blijvende nierfunctie 

Datum 25-4-'63 3-1 2-'63 7-2-'64 1 2-4-'64 1 7-7-'64 

Prae-albumine 0 0 0 0 0 
Albumine 1 3 2  150 100 80 60 
Transferrine 1 00 100 1 00 1 00 1 00 
7-S-gammaglobuline 1 6,6 25 25 25 21  
Fibrinogeen 0 0 0 0 
Alfa- 1 -lipoproteine 0 0 0 0 
Alfa-2-macroglobuline 0 0 0 0 
Beta-lipoproteine 0 0 0 0 
--- -

Proteinurie in g/24 uur 6,0 4,0 5,0 3,9 
Creatinegehalte van het 

serum in mg % 0,36 0,64 0,79 

Samenvatting 

Op grond van het bovenstaande menen wij de conclusie te mogen 
trekken, dat een aselectief patroon bij patienten met amyloidosis 
renis wijst op een slechter wordende nierfunctie met een waarschijn
lijk op korte termijn slechte prognose. 

Blijkt het eiwituitscheidingspatroon selectief te zijn, dan is de te 
verwachten slechte prognose nog niet aanwezig. 

Het eerst laat in het ziektebeeld aselectief worden van het eiwit
uitscheidingspatroon zou kunnen pleiten voor de stelling van MovAT 
(1960), nl. dat de basaalmernbraan gedurende lange tijd intact blijft 
en pas m de laatste stadia van de ZÏ<!kte in het proces wordt be
trokken. 
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Hoofdstuk IV 

BESPREKING VAN DE RESULTATEN 

De doelstelling van dit onderzoek is om te trachten door het 
bepalen van de relatieve klaringen van een aantal individuele serum
eiwitten in de urine een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de 
aard van de nierafwijking bij proteïnurie. Het uiteindelijke doel is 
om op deze wijze de ernst der histologische afwijkingen en de diag
nose zo dicht mogelijk te benaderen. Hiervoor is thans veelal een 
nierbiopsie noodzakelijk. 

Bij dit onderzoek werd uitgegaan van de histologische gegevens 
verkregen door middel van percutane nierbiopsie van patienten met 
een nefrotisch syndroom of asymptomatische proteinurie tengevolge 
van een "nieraandoening in engere zin", terwijl daarnaast van een 
serie patienten met amyloidosis renis, dezelfde relatieve eiwitkla
ringen bepaald werden. De patienten met amyloidosis werden op
genomen omdat het beschikbaar aantal vrij groot was. Van patien
ten met proteïnurie door andere oorzaken was het aantal te gering 
om er conclusies uit te trekken. 

De indeling van de nierbiopten, die is geschied door Prof. Dr. 
A. Arends en Drs. ]. M. van Zeyst, is uiteraard zuiver morfologisch 
en zegt verder weinig of niets omtrent de aetiologie. Niet steeds was 
de indeling van een biopt in een der groepen met zekerheid door 
te voeren; er waren overgangsvormen hoewel deze tot de uitzon
deringen behoorden. 

De eiwituitscheidingspatronen in de urine werden bepaald vol
gens de techniek beschreven door SooTHILL (1962). 

Bij de beoordeling van deze patronen wordt niet zo zeer gelet 
op de absolute hoeveelheid van de diverse onderzochte eiwitten, 
als wel op de onderlinge verhouding van hun klaringen. Hierdoor 
kan een betere indruk verkregen worden over het mechanisme van 
de uitscheiding. 

Aangezien door HARDWICKE en SooTHILL ( 1961)  en door onze 
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eigen onderzoekingen (hoofdstuk lil ,  blz. 53)  waarschijnlijk gemaakt 
wordt, dat de terugresorptie van eiwitten in de tubuli niet selectief 
is, zal het eiwituitscheidingspatroon voornamelijk bepaald worden 
door de toestand van de basaalmembraan. 

Bij de methodiek volgens SooTHILL worden de eiwitten in serum 
c.q. plasma en urine bepaald volgens een immunologische metho
diek, waarbij als antiserum gebruikt wordt het antiserum gericht 
tegen serum- c.q. plasma-eiwitten. 

Bepaalt men met hetzelfde antiserum ook urine-eiwitten, dan 
moet men wel een immunologische identiteit van deze urine-eiwit
ten met de serum- c.q. plasma-eiwitten aannemen. Dit houdt niet 
in, dat de serum- en urine-eiwitten in alle andere eigenschappen 
identiek behoeven te zijn. Voor albumine is dit wel overtuigend 
bewezen door GJTLIN en J ANEWAY (1952), terwijl KING en BoYCE 
(1 963) en BERGGaRD ( 1961 )  dit ook voor andere eiwitten hebben 
aangetoond. Voor het gammaglobuline en enkele macroglobulines is 
het nog de vraag. Deze kwestie ligt buiten het bestek van dit proef
schrift. 

KLASSIFICA TIE UITSCHEID INGSPATRONEN 

De eiwituitscheidingspatronen worden gequalificeerd als selectief, 
wanneer er zich in de urine een gammaglobulinepercentage bevindt 
(t.o.v. de transferrineklaring) van 20 of minder, terwijl de groot
moleculaire eiwitten geheel ontbreken. 

De patronen werden aselectief genoemd, wanneer er zich ook 
groot-moleculaire eiwitten in de urine bevinden, terwijl het gamma
globulinepercentage dan in de regel meer dan 20 bedraagt. 

Het uitscheidingspatroon met gammaglobulinepercentage boven 
20, zonder dat tegelijkertijd groot-moleculaire eiwitten in de urine 
worden gevonden, wordt als een overgangsvorm beschouwd (matig 
selectief). 

VARIATIE IN I !ET UITSCHEIDINGSPATROON 

Bij de door ons onderzochte patienten, die langere tijd vervolgd 
konden worden, viel op, dat bij degenen met een primair glo
merulaire aandoening het patroon steeds gelijk bleef. In geen enkel 
geval zagen wij bijv. een overgang van selectief naar aselectief, of om-
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gekeerd. Wel waren er van dag tot dag geringe schommelingen, doch 
deze waren niet essentieel. Een goed voorbeeld van deze eigenschap 
wordt gegeven in tabel 1 1 , waar van patient III (P.S.) het eiwit
uitscheidingspatroon wordt weergegeven bij een drietal recidieven 
van het nefrotisch syndroom. 

Bij ieder recidief bleef het eiwituitscheidingspatroon selectief. 

Bij de amyloidosis renis hadden we tegenovergestelde ervaringen. 
In de loop van de ziekte zagen we enige malen een selectief patroon 
minder selectief en zelfs aselectief worden. Of ook het omgekeerde 
het geval is, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Blijkbaar is bij 
gevallen met amyloidosis renis in de loop van de ziekte de basaal
membraan in steeds toenemende mate in het proces betrokken, ter
wijl bij de primair glomerulaire afwijkingen direct vanaf het begin 
der aandoening de basaalmembraan in meer of minder ernstige mate 
is getroffen. Dit is een toestand die, naarmate de ziekte voortschrijdt, 
niet meer essentieel verandert. 

VERGELIJKING HISTOLOGISCHE BEELD EN EIWITUIT�CHEIDING 

a. primair glomerulaire afwijkingen 

Bij vergelijking van het histologische beeld en de eiwituitschei
dingspatroon zien we, dat bij geen of slechts een geringe verdikking 
van de capillairwand en met name van de basaalmembraan, een ei
wituitscheidingspatroon optreedt, dat selectief of bijna selectief is. 
Bestaat er daarentegen een ernstige verdikking van de capillairwand, 
resp. basaalmembraan, al of niet gecombineerd met proliferatie of 
lobulatie, dan ziet men een aselectief uitscheidingspatroon. Deze 
aselectiviteit is des te sterker naarmate de verdikking van de basaal
membraan meer uitgesproken is. 

Vergelijking van de drie histologische groepen onderling leert 
ons, dat het selectieve patroon voornamelijk voorkomt in de groep 
van de minimale afwijkingen, maar soms gezien wordt in de groep 
van de lichte membraneuse glomerulonefritis. Bij ernstiger vormen 
van membraneuse glomerulonefritis komt het aselectieve patroon 
voor, terwijl ook bij de "proliferatieve" glomerulonefritis het ase
lectieve patroon gevonden wordt. 
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Een duidelijk verschil tussen de membraneuse glomerulonefritis 
en de "proliferatieve" glomerulonefritis, wat betreft het uitschei
dingspatroon, wordt niet gezien, al treffen we de sterkst aselectieve 
patronen aan in de groep van de membraneuse glomerulonefritis. Dit 
laatste is in overeenstemming met BLAINEY c.s . .  joACHIM c.s. ( 1964) 
vinden voor patienten met membraneuse glomerulonefritis de hoog
ste selectiviteit van hun eiwituitscheidingspatroon en voor patien
ten met chronische glomerulonefritis de geringste selectiviteit. Hun 
groepen zijn echter niet vergelijkbaar met de onze, daar hun histo
logische indeling van de primair glomerulaire afwijkingen een geheel 
andere is. 

Concluderend kunnen wij zeggen, dat het eiwituitscheidingspa
troon sterker aselectief is naarmate er een ernstiger verdikking van 
de basaalmembraan is ontstaan. Op grond van dit patroon is dus 
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een uitspraak te doen over de histologische afwijkingen in de nier 
en wel speciaal over de toestand van de basaalmembraan. 

b. amyloidosis renis 

Het eiwituitscheidingspatroon bij de amyloidosis renis varieert 
van selectief tot aselectief en bovendien kan het selectieve patroon 
in het aselectieve overgaan, zoals wij enkele malen waarnamen. Deze 
overgang van selectief naar aselectief gaat gepaard met een slechter 
worden van de nierfunctie en betekent vaak een op korte termijn 
ongunstige prognose (fig. 7). Uit het eiwituitscheidingspatroon 
in de urine kan dus worden afgeleid, hoever het proces in de glo
meruli is voortgeschreden. 

DE UITSCHEIDING VAN PRAE-ALBUMINE 

Het prae-albumine gedraagt zich niet zoals men zou verwachten 
op grond van het moleculairgewicht. Daar het moleculairgewicht 
van het prae-albumine kleiner is dan van het albumine, zou men 
bij aanwezigheid van albumine in de urine, steeds het prae-albumine 
moeten vinden. Dit is niet het geval. Ook statistisch blijkt er geen 
correlatie te bestaan, met name in de vier behandelde histologische 
groepen (p = 0,05 ; p = 0,01 ; p = 0,02; p = 0,01 ; rangnummer
tekentoets). Verder blijkt, dat er geen relatie bestaat tussen de graad 
van proteïnurie en het percentage prae-albumine in de groepen Al ,  
A3 en B (blz. 49), rangcorrelatietoets van Spearman. Bij de  mem
braneuse glomerulonefritis (A2) gaat een toename van de proteïnurie 
wel samen met een verhoogde uitscheiding van het prae-albumine 
(P = 0,02). Welke factoren hierop van invloed zijn is niet bekend; 
verder onderzoek zal hier noodzakelijk zijn. 

VERBAND TUSSEN MATE VAN SELECTIVITEIT EN MOLECULAIRGEWICHT 
VAN DE EIWITTEN 

De mate van selectiviteit van een eiwituitscheidingspatroon is 
ook grafisch aan te geven, zoals door BLAINEY (1960) en JOACHIM 
(1964) is gedaan. Hiertoe werden de moleculairgewichten van de 
onderzochte eiwitten uitgezet tegen de eiwitklaringen, uitgedrukt 
in procenten van de transferrineklaring, beide op semi-logaritmische 
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schaal. Van elke urine verkregen zij op deze wijze een aantal pun
ten, die op een rechte lijn liggen. De aldus verkregen lijn kan dan 
een maat zijn voor de selectiviteit, resp. aselectiviteit der proteïnu
rie. Hoe steiler de lijn des te sterker is de selectiviteit en des te ge
ringer is de uitscheiding van groot-moleculaire eiwitten, en omge
keerd. Voor de verklaring van deze verschillen in eiwituitscheiding 
moet wel een structurele basis aanwezig zijn. Waarschijnlijk is de 
toestand van de capillairwand van de lissen in de glomeruli maat
gevend. 

Indien er een rechtstreeks verband bestaat tussen de aard der 
structurele veranderingen van de capillairwand in de glomerulus
lissen en het moleculairgewicht van de serumeiwitten die al of niet 
in meerdere of mindere mate doorgelaten worden, is het noodza
kelijk, dat er eveneens verband bestaat tussen de relatieve 
klaringen der eiwitten en hun moleculairgewicht. JOACHIM c.s. 
( 1964) menen inderdaad, dat dit verband bestaat, terwijl BLAINEY 
c.s. eveneens tot deze conclusie komen, zij het met enige restrictie. 
In het algemeen zijn onze resultaten in overeenstemming met deze 
opvatting. Het af wijkende gedrag van het prae-albumine en in min
dere mate dat van het fibrinogeen zou erop kunnen wijzen, dat er 
naast het moleculairgewicht ook andere factoren bestaan, die bepa
lend zijn voor het al of niet doorlaten van een eiwit door een be
schadigde basaalmembraan. 

REACTIE OP TOEDIENING VAN CORTICOSTEROIDEN 

Twaalf van de 39 patienten werden met corticosteroïden behan
deld. De reacties werden beoordeeld volgens criteria vermeld op 
blz. 6 1 .  De begindosering varieerde van 40-60 mg prednison per 
24 uur, afhankelijk van het lichaamsgewicht. Deze dosis werd ge
durende één maand gehandhaafd, waarna werd overgegaan op een 
onderhoudsdosis van 10- 15  mg per 24 uur gedurende een half tot 
één jaar. 

De eiwituitscheidingspatronen in de urine werden bepaald vóór, 
tijdens en eventueel na toediening van corticosteroïden, dit laatste 
alleen indien de proteïnurie niet verdween. 

Drie patienten met complete remissie toonden allen een selectief 
uitscheidingspatroon, terwijl van de twee patienten met een mcom-
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plete remissie er één een selectief en één een matig selectief uitschei
dingspatroon had. Vijf patienten met een partiële reactie en twee 
patienten zonder reactie op toediening van corticosteroïden hadden 
allen een aselectief uitscheidingspatroon. Hoewel de groepen klein 
zijn, lijkt er een verband te bestaan tussen het eiwituitscheidings
patroon in de urine en de reactie op corticosteroïden: patienten met 
een selectief uitscheidingspatroon reageren met een complete, dan 
wel incomplete remissie. Patienten met een aselectief uitscheidings
patroon reageren 6f slechts partieel, 6f in het geheel niet. 

Bepaling van de eiwitklaringen zou op grond van deze gegevens 
een bijdrage kunnen leveren voor de indicatiestelling van steroid
therapie. 

VERBAND TUSSEN DE EIWITCONCENTRATIE IN DE URINE EN HET EIWIT
UITSCHEIDINGSPATROON 

De methodiek van SooTHILL heeft behalve voordelen ook na
delen. Een bezwaar is, dat men uitgaat van urines met verschillende 
concentraties eiwit. Het is niet ondenkbaar, dat met de toegepaste 
immunologische methode kleine hoeveelheden eiwit niet aangetoond 
worden, terwijl deze bijv. gevonden zouden kunnen worden na een 
tienvoudige concentratie van de urine. 

Deze mogelijkheid bracht ons ertoe, een aantal urineporties te 
concentreren tot een eiwitpercentage van 3 g 0/o. Het betrof urines 
van die patienten, die een selectief uitscheidingspatroon hadden. Na 
concentratie werd nagegaan of er ook alfa-1 -lipoproteine en alfa-
2-macroglobuline aantoonbaar was in deze urines. 

In de groep van de minimale afwijkingen waren ook na concen
tratie geen groot-moleculaire eiwitten aantoonbaar; in de andere 
groepen was bij twee van de acht patienten een spoor alfa-2-macro
globuline te vinden. Dit feit bracht echter geen verandering in de 
uiteindelijke beoordeling, omdat tevoren reeds aselectiviteit was 
vastgesteld op andere gronden. 

Een ander nadeel is, dat bij de toegepaste methodiek de subjectieve 
factor van het aflezen steeds in het geding is. Dit werd ondervan
gen door telkens twee personen, onafhankelijk van elkaar, de 
agarplaten te laten beoordelen. Hierbij bleek, dat de resultaten bij 
een proteïnurie van minder dan 2 gram per 24 uur met reserve 
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beoordeeld moesten worden. In die gevallen is het beter tot con
centratie over te gaan. 

SLOTBESCHOUWING OVER DE WAARDE VAN DE BEPALING VAN HET EI
WITUITSCHEIDINGSPATROON BIJ PAT!ENTEN MET PROTEINURIE 

Op grond van de in dit proefschrift bereikte resultaten menen 
wij, dat het beschreven onderzoek van de urine-eiwitten bij patien
ten met proteïnurie, op basis van primair glomerulaire afwijkingen, 
een inzicht geeft in de toestand van de capillairwand. Het selec
tieve patroon correspondeert met een minder ernstige beschadiging 
van de capillairwand en betekent klinisch meestal een gunstig be
loop van de ziekte en tevens een complete of incomplete remissie 
op toediening van corticosteroïden. 

Het aselectieve patroon correspondeert met een ernstiger bescha
diging van de basaalmembraan en betekent kl inisch een ernstiger 
beloop van de ziekte en een partiële of zelfs geen enkele reactie op 
toediening van corticosteroïden. Ook bij de amyloidosis renis zal 
het eiwituitscheidingspatroon ons een inzicht geven in de mate 
waarin het proces gevorderd is. Het selectieve patroon betekent een 
geringe aantasting met nog goede nierfunctie, terwijl het aselectieve 
patroon gevonden wordt bij sterk beschadigde glomeruli. De nier
functie is slecht en er moet rekening gehouden worden met een 
op korte termijn slechte prognose. Aan de hand van de bevindin
gen bij genoemde twee groepen patienten met proteïnurie, en op 
grond van niet in dit proefschrift vermelde gegevens bij andere aan
doeningen van de nier gepaard gaande met proteïnurie, kan worden 
geconcludeerd, dat de beschreven onderzoekmethode een waarde
volle aanwinst is bij het onderzoek van deze patienten. 

Er worden inlichtingen verkregen over de toestand der basaal
membraan, terwijl in vele gevallen de bevindingen kunnen meehel
pen tot het bepalen der prognose en het instellen van de therapie. 
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SAMENVATTING 

Dit onderzoek kwam voort uit de waarneming van HARDWICKE 
en SooTHILL, dat er verschillen bestaan in de klaringen van een 
aantal eiwitten in de urine bij patienten met proteïnurie. Deze ver
schillen leken samen te hangen met variaties in het histologische 
beeld van de glomerulus. Voor betere diagnostiek en voor de behan
deling van patienten met proteïnurie en het nefrotisch syndroom 
was het van belang deze waarneming nader te toetsen, door even
eens de klaringen van een aantal eiwitten in serum en urine te bepa
len en deze te correleren met het histologische beeld, zoals dat ver
kregen werd via een percutane nierbiopsie. 

In hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven over de proteïnurie 
en het nefrotisch syndroom in het bijzonder. Het klinische beeld 
wordt beschreven, en een aetiologische indeling gegeven, terwijl uit
voerig ingegaan wordt op de pathogenese. De belangrijkste oorzaak 
van proteïnurie is gelegen in een toegenomen permeabiliteit van de 
basaalmembraan, terwijl daarnaast misschien een verminderde terug
resorptie van eiwit in de tubulus een rol speelt. 

In dit hoofdstuk wordt eveneens een indeling gegeven van de 
primair glomerulaire afwijkingen gebaseerd op gegevens uit de Ang
lo-Amerikaanse literatuur. Deze indeling is door ons gebruikt bij 
de klassificatie van de patienten met primair glomerulaire afwij
kingen. De volgende groepen werden onderscheiden : minimale lae
sies, membraneuse glomerulonefritis, prolif eratieve glomerulonefritis. 
Hierbij dient aangetekend te worden, dat het begrip mebraneuse 
glomerulonefritis gehandhaafd is in zijn oorspronkelijke betekenis, 
omdat door ons alleen gebruik gemaakt werd van het lichtmicros
coop bij het beoordelen van de coupes. 

In hoofdstuk II is de methode voor het bepalen van de eiwitcon
centraties in bloed en urine beschreven. Het is een immunologische 
methode berustend op het principe door OucHTERLONY beschreven 
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en naderhand door SooTHILL voor quantitatieve bepalingen gewij
zigd. Door de concentratie van een aantal eiwitten in serum en 
urine te bepalen is het mogelijk hun relatieve klaringen t.o.v. elkaar 
vast te stellen. De klaring van transferrine is door ons op 100 °/o 
gesteld. De volgende eiwitten zijn onderzocht:  prae-albumine, albu
mine, transferrine, gammaglobuline, al pha-1 -l i  poproteine, fibrino
geen, alpha-2-macroglobuline, beta-lipoprotein'.! gerangschikt naar 
opklimmend moleculairgewicht. Het bereiden van de antisera te
gen een deel van deze eiwitten wordt beschreven. De voor- en na
delen van de methode worden toegelicht. 

In hoofdstuk III worden de bevindingen bij 39 patienten beschre
ven. Dit aantal omvat degenen met bovengenoemde primair glome
rulaire aandoeningen en patienten lijdende aan amyloidosis renis. 
De gevonden "relatieve klaringspatronen" zijn in te delen in de 
groepen:  selectieve en aselectieve. Van selectief kan gesproken wor
den bij het afwezig zijn van eiwitten met een groter moleculairge
wicht dan het gammaglobuline, terwijl het gammaglobuline zelf 
slecht� een geringe relatieve klaring heeft. Bij het aselectieve pa
troon worden naast een grotere gammaglobulineklaring tevens ei
witten gevonden met een moleculairgewicht groter dan 1 60.000. 

De eiwitklaringen werden bepaald in ongeconcentreerde urine. 
Toeneming van de proteinurie gaf geen verandering van het eiwit
uitscheidingspatroon (blz. 54) .  Ook concentratie van de urine tot
dat een eiwitpercentage van 3 g 0/o bereikt was, bracht geen wijzi
ging in het patroon. Alleen bij een proteïnurie van minder dan 
2 gram per 24 uur bleken de resultaten minder betrouwbaar te zijn. 
Hier is concentratie van de urine gewenst. Het selectieve patroon 
kwam voor bij de minimale afwijkingen en in een klein deel van de 
gevallen van lichte membraneuse glomerulonefritis, het aselectieve 
bij de ernstige membraneuse glomerulonefritis en in alle gevallen 
van "proliferatieve" glomerulonefritis. 

Bij amyloidosis renis waren er aanwijzingen, dat bij een aselec
tief uitscheidingspatroon ernstige beschadigingen van de glomerulus 
bestonden en dat op korte termijn met een slechte prognose reke
ning moest worden gehouden. 

In het algemeen kan gezegd worden, dat de eiwituitscheidings
patronen een goede correlatie geven met de ernst van de histolo
gische afwijkingen in de glomeruli en wel in het bijzonder met de 
beschadiging van de basaalmembraan. 
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Het bepalen van de relatieve eiwitklaringen bleek eveneens van 
belang bij de beoordeling van het al of niet toedienen van cortico
steroiden bij patienten met het nefrotisch syndroom: patienten met 
een selectief uitscheidingspatroon reageren over het algemeen gun
stig, terwijl bij patienten met een aselectief uitscheidingspatroon 
van enige reactie nauwelijks sprake is. 

In hoofdstuk IV worden de resultaten nader uitgewerkt. Speciale 
aandacht wordt geschonken aan : 1) de variaties in de eiwituitschei
ding in de loop van de ziekte, 2) het verband tussen mate van selec
tiviteit en moleculairgewicht van de eiwitten, 3) het afwijkend ge
drag van het prae-albumine, 4) de reactie op steroiden in de geval
len van nefrotisch syndroom, 5) het verband tussen de eiwitcon
centratie in de urine en het uitscheidingspatroon. 
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SUMMARY 

This thesis gives a report of a study that was initiated by the 
observations of HARD\'i'ICKE and SooTHILL on variations in urinary 
excretion of different plasma proteins in patients with proteinuria. 

These authors have demonstrated that a correlation exists between 
the clearance of a number of proteins and the glomerular damage. 

We have tested the validity of the investigations of HARDWICKE 
and SooTHILL on the clearance of various proteins and we have in
cluded a number of proteins that have not been studied before. The 
clearance patterns were compared with the histology of renal tissue 
obtained by percutaneous biopsy after the method of KARK and 
MuEHRCKE. The relative protein clearances were evaluated on their 
diagnostic and prognostic value and the therapeutic effect of the 
administration of corticosteroids was also studied bij means of the 
protein clearances in some patients. 

In Chapter 1 a review on proteinuria is given. The present know
ledge of the natura! history and the pathogenesis of the nephrotic 
syndrome is discussed in detail. Increased permeability of the capil
lary wall of the glomerular tuft seems to be the most important cause 
of proteinuria, while reduced tubular reabsorption of proteins is 
also of importance. An attempt has been made to classify primary 
glomerular disease. The following classification has been used in our 
patients, based on renal histology and on data from the Anglo
American literature : 
1 .  "minimal lesions" 
2. "membranous glomerular nephritis" 
3. "proliferative glomerular nephritis" 

For the visualisation of glomerular damage only light microscopy 
was used and hence it should be pointed out that original inter
pretation of membranous glomerular nephritis as described by BELL 
has been maintained. 
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In Chapter II the methods for the determination of the relative 
clearances of the proteins appearing in the urine are described. They 
were clone by means of the double diffusion immuno-precipitation 
in agar gel according to the method introduced by OucHTERLONY, 
and adapted for semiquantitative determinations of separate serum 
and urine proteins by GELL, SooTHILL and HARDWICKE. 

It was accepted that the clearanGe of transferrin was 1 00 °/o and 
the clearance of the other proteins have therefore been expressed as 
a percentage of the transferrin clearance. The following proteins 
have been studied : pre-albumin (M.W. 61 ,000), albumin (M.W. 
69,000), transferrin (M.W. 90,000), IgG-globulin (M.W. 1 60,000), 
fibrinogen (M.W. 341 ,000), alpha-1 -lipoprotein (M.W. 435,000), 
alpha-2-macroglobulin (M.W. 820,000) and beta-lipoprotein (M.W. 
1 .200,000). The antisera to the different proteins were prepared in 
our laboratory or were obtained commercially. 

In Chapter III the findings in 39 patients suffering from primary 
kidney disease or from renal amyloidosis are described. The relative 
clearance patterns were divided in a "selective" and a "non-selecti
ve" group according to the absence or the presence of proteins in 
the urine with a molecular weight higher than that of IgG-globulin. 
Patients with a relative clearance of IgG-globulin of more than 20 °/o 
of the transferrin clearance but otherwise a "selective" pattern were 
called "moderately selective". 

The urine was not been concentrated for the determinations of 
the protein clearance. However the urine should be concentrated 
when the protein excretion is less than 2 grams in 24 hours, because 
then the results became less reliable. The clearance pattern of a 
patient did not change when the proteinuria increased. Urine speci
mens could be concentrated by ultrafiltration to three grams of 
protein per 1 00 ml without changing the protein pattern. 

The results show, that a selective pattern was found in patients 
with minimal lesions of the glomeruli and also in some patients 
with mild membranous glomerulonephritis. All patients with a non
selective pattern suffered from severe membranous glomerulone
phritis or proliferative glomerular nephritis. A non-selective pat
tern in patients with renal amyloidosis indicated severe damage of 
the glomeruli and poor renal function. 

The prognosis in these patients was usually death within a short 
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time. In genera! there was a reliable correlation between the pro
tein excretion pattern and the degree of glomerular damage in par
ticular of the capillary wal!. Estimation of the protein clearance is 
also important for the decision whether to give or to withhold 
corticosteroids in the treatment of the "primary" nephrotic syn
drome. Patiens with a selective protein excretion pattern generally 
had a favourable reaction hut in patients with a non-selective pat
tern only slight or no benefit has been obtained. The number of 
patients treated however is too small to draw definite conclusions. 

In Chapter IV the results are discussed in more detail. Special 
attention is paid to variations in the protein excretions pattern in 
the course of the illness, after corticosteroid therapy and in relation 
to urinary protein concentration. 

More over the abnormal behaviour of the tryptophane-rich pre
albumin which bas a lower clearance than one would expect on the 
basis of its molecular weight is discussed. 

No explanation for this phenomenon can be given. 
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