
Prealbumine 

Prealbumine is een gevoelige indicator voor eiwitdeficiëntie en van de verbetering van de 

eiwitstatus bij hervoeden. Prealbumine stijgt onder invloed van voedingstherapie, ook als de 

ziekte niet verbetert. Het daalt snel bij lage energieintake, zelfs bij voldoende eiwitintake. 

Het daalt echter ook als er een ontstekingsproces aanwezig is en is afhankelijk van de 

hydratietoestand. Voorzichtige interpretatie van prealbumine in de kliniek blijft geboden. 

  

Prealbumine (transthyretine of thyroxinebindend prealbumine) in serum. Deze bepaling is duurder dan 

die van albumine. In het azM wordt deze bloedparameter weinig gebruikt. 

  

 

Gegevens 

 Referentiewaarden 15-40 mg/ dl  

10-15 mg/ dl duidt op milde ondervoeding 

5-10 mg/ dl indiceert gemiddelde ondervoeding 

< 5 mg/ dl geeft ernstige ondervoeding aan  

 Is een negatief acute fase eiwit   

 Wordt gesynthetiseerd in de lever en afgebroken in de nieren   

 Dit eiwit vervoert tyroxine (eiwithormoon, gemaakt in de schildklier)   

 Is dragereiwit voor RBP (retinol binding protein -> transport vitamine A)   

 De halfwaardetijd bedraagt twee dagen   

 De lichaamspool is klein: 10 mg/ kg lichaamsgewicht  
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