
10 Hyperleucocytosis / Tumor lysis syndroom
1
 

 
 
10.1 Definities 

hyperleucocytose = WBC >100 x 109/L 
Bij tumor lysis gaan grote hoeveelheden cellen in korte tijd ten gronde.  
Bij een hyperleucocytose (WBC >100 x 109/L) is er een aanmerkelijk hogere kans op een tumor lysis 
syndroom, daarnaast is er kans op sludging en bloedingen.  
 

Tumorlysis syndroom (TLS, een of meerdere van de onderstaande): 

 Oligurie (< 2 ml/kg/uur diurese) en / of kreatinine > 1.5 x bovengrens normaal 

 Urinezuur > 0.47 mmol/l of meer dan 25% stijging 

 Hyperkaliemie (> 5 mmol/L, of meer dan 25% stijging) 

 Hyperfosfatemie (> 2.1 mmol/L, of meer dan 25% stijging ), cave product fosfaat x Calcium > 6 

 Hypocalciaemie( < 1.75 mmol/l, of meer dan 25% daling) 

 Ritmestoornissen of convulsies tgv bovenstaand 

 

10.2 Risicogroepen voor het ontstaan van een TLS 

Er kan een onderscheid gemaakt worden in 2 risicogroepen: 

1. Patiënten met een laag risico op en zonder tekenen van tumor lysis syndroom (ALCL, T-cel-non-

Hodgkin lymfoom, pre-B ALL / AML met WBC <100 x 109/L) 

2. Patiënten met een hoog risico op of met tekenen van tumor lysis syndroom: 

a. Patiënten met een B-cel non-Hodgkin lymfoom / ALL 

b. Patiënten met een acute leukemie (ALL, AML) en een hyperleucocytose (WBC >100 x 

109/L) 

c. Patienten een hooggradig lymfoom (diffuse large B-cell lymfoom, T-NHL) met “bulky 

disease”: LDH > 2 x bovengrens normaal of tumor bulk op CT (bijv > 10 cm)  

d. Elke patient met een hematologische ziekte en een nierfunctie stoornis. 

 

 

10.3 Preventie TLS 

Preventie laagrisico groep (groep 1) 

1. hyperhydratie 3000 mL/m2/dag met Glucose – NaCl infuus, zonder Kalium. 

2. Allopurinol 200 mg/m2 p.o. in 2 doses 

3. Stoppen als gevaar TLS niet meer groot is (meestal na paar dagen) 

 

Preventie en behandeling hoogrisico groep (groep 2) 

1. Terughoudend met transfusies, om de kans op sludging niet te vergroten (dus Hb < 5 mmol/l 

houden) 

2. Hyperhydratie: Voordat de behandeling start vocht/hydratie 3000 mL/m2/dag geven met een Glucose-

NaCl infuus; de eerste dag zonder toevoeging van kalium.  

Kalium wordt alleen gegeven wanneer de kalium concentratie in het bloed lager wordt dan 2.8 mmol/L 

en een voldoende urine uitscheiding wordt verkregen (> 2ml/kg/uur). 

Strakke controle diursese / vochtbalans a 6 uur. 

3. Rasburicase: Bij deze patiënten wordt Rasburicase (Fasturtec) gegeven: 0.2 mg/kg i.v. 1 dd. 

Rasburicase zet urinezuur snel om tot het onschadelijke allantoin. De toediening van Rasburicase kan 

gestopt worden wanneer de tumormassa aanzienlijk kleiner is geworden.  

NB tijdens rasburicase bloed afname voor urinezuur bepaling op ijs! 

4. Vermijdt Ca++-suppletie, slechts op klinische indicatie (i.v.m. tetanie), ivm kans neerslaan als CaP 

kristallen. 

5. bij hyperfosfataemie wordt een fosfaat-vrij dieet (= eiwit beperkt)(diëtist icc!) gegeven, evenals  orale 

fosfaatbinders (bv. Aluminiumhydroxide of Antagel).  Start voorafgaande aan chemotherapie: 

Dosering aluminiumhydroxide: 50 - 150 mg/kg/dag bij maaltijden.  

Dosering Antagel: 

 <20 kg: 6 dd 5 ml 

 20-40 kg: 6 dd 10 ml 

 > 40 kg: 6 dd 20 ml 

6. Start chemotherapie als: 

 Vocht- en electrolytenbalans moet gecorrigeerd zijn, indien mogelijk; 

 Bij B-cel non-Hodgkin lymfoom of acute leukemie met WBC > 50x109/L wordt aangeraden 



te starten met monotherapie (alleen steroïden) met 20% van de normale dosis en dit in enkele 

dagen tot de normale dosis op te hogen. Daarna kan de volledige therapie gegeven worden. 

NB volgend vigerend protocol 

 

10.4 Actief observatie- en vochtbeleid in groep 1 en 2  

a. Vochtbalans (à 6 uur) en gewicht 1 dd bepalen. 

b. Bloeddruk, pols en ademhaling 4 dd bepalen. 

c. Urinezuur (op ijs bij rasburicase), Na, K, Ca, PO4, bicarbonaat, kreatinine en ureum minimaal 1 dd bepalen. 

d. Indien nodig wordt de diurese (> 2 ml/kg/uur) in stand gehouden met furosemide (Lasix) 0.5 - 1.0 mg/kg 4-8 

uur. 

e. Bij dreigende overvulling of forse gewichtstoename ook Lasix overwegen.  

f. Het is belangrijk dat het kind niet overvuld raakt.Maak afspraken over maximale overvulling   (in de  

regel < 5% van het lichaamsgewicht / 6 uur) en minimale diurese (> 2ml/kg/uur). 

 

10.5 Mogelijke complicaties TLS 

 Hyperkaliëmie: 

a. Hyperkaliëmie ontstaat meestal binnen 6-8 uur na start van chemotherapie en blijft 48-72 uur 

bestaan. 

b. Voorkomen van hyperkaliëmie door Natriumpolystyreensulfonaat (Resonium) 0.5-1 g/kg/dag 

rectaal of per os. 

c. Bij stijging van het serum kalium gehalte > 6 mmol/L met ECG-veranderingen dient bij 

nierinsufficiëntie dialyse gestart te worden. Als voorbehandeling kan gegeven worden: Glucose 

infuus met insuline: 0.5 g glucose/kg/uur met daaraan toegevoegd 0.3 E insuline/g glucose. 

 Hyperfosfatemie 

a. Hyperfosfatemie ontstaat meestal 24-72 uur na start van chemotherapie. Met calcium ontstaan 

calciumfosfaat kristallen in weefsels bij een product van totaal calcium x fosfaat > 6 mmol/L. Het 

grootste gevaar is hierbij echter hypocalciëmie. De intake van oraal fosfaat kan verminderd worden 

met aluminiumhydroxide (Aluminox) of Antagel. 

7. Dosering aluminiumhydroxide: 50 - 150 mg/kg/dag bij maaltijden.  

Dosering Antagel: 

 <20 kg: 6 dd 5 ml 

 20-40 kg: 6 dd 10 ml 

 > 40 kg: 6 dd 20 ml 

b. Dialyse dient overwogen te worden bij serum fosfaat > 3.5 mmol/L. 

 Hypocalciëmie 

a. Hypocalciëmie is meestal secundair aan de ontwikkeling van hyperfosfatemie. Alleen bij tetanie 

calcium gluconaat (0.5-1.0 ml/kg calcium gluconaat 10% i.v.) toedienen, anders proberen om 

fosfaat te laten dalen. 
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