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CLL-patiënt met kaliumconcentratie 
van 10,1 mmol/ L zonder klachten

Een paar jaar na de Richterse 
transformatie van haar chronisch 
lymfatische leukemie (CLL) tot een diffuus 
grootcellig lymfoom (DL-NHL) start de 
hematoloog bij een 86-jarige patiënte 
ibrutinib op. Hoewel ze geen klachten 
heeft, blijkt haar kaliumconcentratie bij 
een bloedafname een maand later van 5,3 
tot 10,1 mmol/ L gestegen te zijn.
Een vrouw van 86 jaar kreeg in
2005 de diagnose van CLL. In 2014 
transformeerde haar ziekte tot een 
meer aggressieve maligniteit (Richterse 
transformatie) en ontwikkelde ze een 
DL-NHL. Wegens progressieve ziekte 
besloot haar hematoloog een maand

voor haar laatste consultatie ibrutinib op te 
starten.
Volgens de bijsluiter van het medicijn is bij 
ongeveer driekwart van de behandelde 
patiënten met CLL een reversibele toename 
in het aantal lymfocyten waar te nemen.
Op de laatste consultatie van deze patiënt
bedraagt het aantal witte bloedcellen niet 
alleen 260x109/ L (96 % lymfocyten), maar is 
de kaliumconcentratie in haar bloed ook 10,1 
mmol/ L (afname via lithium-heparinebuis, 
referentiewaarde 3,4 – 4,5 mmol/ L). De 
patiënt vertoont nochtans geen bijzondere 
symptomen. Ze heeft wel een licht 
verhoogd LDH-gehalte.

In de historiek van haar laboresultaten
ziet de arts dat haar kalium vorige maand 
5,3 mmol/ L bedroeg, maar toen waren 
haar witte boedcellen 114x109/ L. Voor de 
zekerheid volgt een herbepaling van de 
kaliumconcentratie: deze ligt even hoog als 
de eerste meting.

Wat lijkt de beste optie?
a) Onmiddellijk een behandeling met

insuline/glucose starten om de 
hyperkaliëmie te behandelen.

b) Veronderstellen dat deze hoge kalium
wel aan de hemolyse te wijten zal zijn, 
aangezien de patiënt geen klachten 
heeft, en haar naar huis sturen.

c) Onder andere rasburicase opstarten
omdat het duidelijk om een 
tumorlysissyndroom gaat.

d) Op basis van een vermoeden van
pseudohyperkaliëmie naar het
labo bellen met de vraag of deze 
kaliumwaarde wel klopt.

e) Vanuit het vermoeden dat de ibrutinib
interfereert met de meting van kalium 
op het toestel bellen naar het labo om 
een oplossing te vinden.

Oplossing? Zie pagina 00

Figuur 1: Verloop van het aantal witte bloedcellen (x109/ L) in functie van de tijd.
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Oplossing

CLL-patiënt met kaliumconcentratie 
van 10,1 mmol/ L zonder klachten

Dit is een geval van 
pseudohyperkaliëmie. In dit 
bijzondere geval adviseerde de 
klinisch bioloog aan de arts om 
een veneuze afname te doen 
met een bloedgasspuit . Op
het bloedgastoestel bleek de
kaliumconcentratie bij deze patiënt 
slechts 4.1 mmol/ L te bedragen.
Leukemische cellen zijn zeer fragiel
en kunnen door mechanische
cellyse kapotgaan, waarna het 
intracellulaire kalium vrijkomt in het 
plasma. Buizenpost kan al schadelijk 
genoeg zijn, maar centrifugatie is
in zo’n situatie beter te vermijden.
Een bloedgasspuit laat zich direct
– dus zonder centrifugatie – op het 
bloedgastoestel zetten. Daarnaast 
is het belangrijk om de tijd tussen
afname en bepaling zo kort mogelijk
te houden om te vermijden dat de hoge 
aantallen witte bloedcellen in het 
monster de metabolische substraten 
massaal verbruiken. Door uitputting 
van de substraten (glucose) zal de
Na+/ K+-ATP-pomp stilvallen, met een
kaliumefflux tot gevolg. Meting op het 
bloedgastoestel maakt het mogelijk om 
de tijd tussen afname en de bepaling in 
het laboratorium in te korten.
Pseudohyperkaliëmie valt te 
vermoeden wanneer de door het 
laboratorium gemeten waarde 
van kalium hoog is, maar de 
patiënt geen klinische tekenen van 
hyperkaliëmie vertoont, zoals een
verstoord elektrocardiogram. Het is

de meest voorkomende pre-analytische 
fout, waarvan tijdige herkenning 
levensnoodzakelijk is. Een verkeerde 
diagnose kan leiden tot een onnodige 
behandeling, met zelfs een fatale afloop.
Kalium dat gemeten wordt in een 
serumbuis (bevat geen anticoagulans) zal 
gemiddeld 0,36 +/ - 0,18 mmol/ L hoger 
bedragen dan kalium gemeten in lithium- 
heparineplasma. Dat komt door het 
vrijkomen van kalium uit de bloedplaatjes 
bij stolselvorming. Bij bloedafname 
kunnen verschillende oorzaken van 
pseudohyperkaliëmie voorkomen. Te lang
een vuist maken, bijvoorbeeld, wat voor een
lokale efflux zorgt van kalium uit de arm-/ 
handspieren, of hemolyse (afbraak van de 
rode bloedcellen). Ook contaminaties van 
het bloed door een externe kaliumbron 
vormen een mogelijke oorzaak: afname van 
bloed aan de arm waar een kaliuminfuus 
loopt of de afnamevolgorde van de buizen 
niet respecteren, waardoor carry-over
of backflow van K+-EDTA de lithium-
heparinebuis contamineert. Daarom is het 
belangrijk om eerst de heparinebuis af te 
nemen en dan pas K+-EDTA!
Minder gekende oorzaken van 
pseudohyperkaliëmie zijn patiëntgebonden 
factoren, zoals bij myeloproliferatieve 
aandoeningen. Ten eerste zal bij
patiënten met trombocytose, door de
grote hoeveelheid plaatjes, het verschil 
tussen een serumbuis en een plasmabuis 
groter zijn dan normaal. Bij erytrocytose 
(hoog hematocriet) zal naar verhouding 
het serum-/plasmavolume kleiner zijn, 
zodat het kalium nog sterker overschat

zal worden. Ten tweede zal bij patiënten 
met leukocytose, zoals in deze casus, de 
grote hoeveelheid witte bloedcellen de 
beschikbare metabole substraten zeer snel 
consumeren. Daarna zal de Na+/ K+-ATP- 
pomp stilvallen en het kalium niet meer 
actief in de cellen pompen. Hiernaast is 
bekend dat leukemische cellen fragieler zijn 
en daardoor gevoeliger aan mechanische 
krachten tijdens centrifugatie of transport 
via de buizenpost (waarbij ook nog eens 
hemolyse kan optreden). Om verschillende 
redenen heeft leukolyse niet altijd 
hetzelfde effect in serum of plasma. Bij 
vermoeden van een pseudohyperkaliëmie 
is het daarom aangeraden om kalium te 
controleren door middel van een ander 
type buis en/of een bloedgasspuit (zonder 
centrifugatie) en zo snel mogelijk op het 
toestel te bepalen. Een snelle bepaling 
dient om metabole consumptie (gevolgd 
door een kaliumefflux) te beperken.
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