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Het syndroom van Sjögren is een aandoening van met
name de exocriene klieren, met als opvallendste ken-
merk lymfoplasmacellulaire infiltraten in deze organen
en een overproductie van antistoffen. Er wordt een on-
derverdeling gemaakt in een primaire en een secun-
daire ziekte. Bij het secundaire syndroom van Sjögren
is er tevens een andere auto-immuunziekte aanwezig
zoals reumatoïde artritis of lupus erythematodes disse-
minatus. Voor de criteria voor de diagnose ‘syndroom
van Sjögren’ wordt verwezen naar het artikel van Vitali

et al.1 Keratoconjunctivitis sicca en xerostomie zijn de
meest op de voorgrond staande symptomen. Het syn-
droom van Sjögren is echter een gegeneraliseerde auto-
immuunziekte, hetgeen betekent dat bij deze ziekte vele
organen betrokken kunnen zijn. In 10 jaar heeft circa
50% van de patiënten met een primair syndroom van
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samenvatting
Bij een 33-jarige vrouw met een sinds kort bestaande paralyse
van armen en benen toonde laboratoriumonderzoek een
ernstige hypokaliëmie en een metabole acidose met normale
‘anion gap’ bij een abnormaal aangezuurde urine. Bij de aci-
dose was de anion gap in de urine positief, hetgeen past bij een
distale renale tubulaire acidose. Na correctie van de hypoka-
liëmie en de acidose herstelde patiënte volledig. Aanvullend
onderzoek toonde dat het ging om het syndroom van Sjögren
als onderliggende aandoening.



Sjögren een extraglandulaire manifestatie. Zo gaat het
primaire syndroom van Sjögren in 6-25% van de geval-
len gepaard met aantasting van de nier.2 Meestal gaat
het dan om een chronische interstitiële nefritis die veel-
al asymptomatisch is.

In een enkel geval kan aantasting van de nier echter
leiden tot een ernstig ziektebeeld zoals in de volgende
ziektegeschiedenis wordt gedemonstreerd.

ziektegeschiedenis
Patiënt A, een 33-jarige Hindoestaanse vrouw uit Suriname,
met in de voorgeschiedenis een primaire sectio caesarea en de-
pressieve klachten, presenteerde zich op de Eerstehulpafdeling
met progressieve spierzwakte sinds een viertal dagen. De spier-
zwakte betrof met name armen en benen. Zij was de avond
voor opname gevallen en had een atactisch looppatroon waar-
bij zij de benen naar voren schopte. Traplopen was niet meer
mogelijk. Verder kon patiënte ook het hoofd niet meer optil-
len. Bij het zitten ondersteunde zij het hoofd met haar handen.
Sinds een maand was zij misselijk waarbij zij ook braakte. De
week voor opname was het braken toegenomen. Als medicatie
gebruikte zij al gedurende langere tijd oxazepam 10 mg 1 dd.

Bij lichamelijk onderzoek werd een jonge vrouw gezien met
een diffuse spierzwakte van met name de proximale spiergroe-
pen van armen en benen en van de nekmusculatuur. Er was
geen spieratrofie. De reflexen waren levendig en de sensibili-
teit was intact. Verder viel een Kussmaul-ademhaling op. Bij
het lichamelijk onderzoek werden verder geen afwijkingen ge-
vonden. Uitslagen van het laboratoriumonderzoek staan ver-
meld in tabel 1. Het opvallendst was de kaliumconcentratie van
1,5 mmol/l bij een metabole acidose met een pH van het bloed
van 7,23 en een bicarbonaatconcentratie van 10,7 mmol/l. Het
ECG liet een sinusritme zien met U-golven (figuur 1).

Samengevat: wij zagen een 33-jarige Hindoestaanse vrouw
met spierzwakte en aanwijzingen voor rabdomyolyse bij zeer
ernstige hypokaliëmie en een gedeeltelijk respiratoir gecom-
penseerde metabole acidose met normale ‘anion gap’. Of-
schoon het voor de hand lag om, gezien de diepte van de hypo-
kaliëmie, het probleem vanuit dit gegeven aan te pakken,
kozen wij voor een aanpak waarbij de acidose uitgangspunt
was. De differentiaaldiagnose voor een metabole acidose met
normale anion gap staat vermeld in tabel 2. Gastro-intestinaal
bicarbonaatverlies was bij het ontbreken van diarree onwaar-
schijnlijk. De urine-pH was te hoog voor een proximale renale
tubulaire acidose (type 2). Bovendien is hierbij de serumbicar-
bonaatconcentratie meestal niet zo laag. Voor een intoxicatie
waren anamnestisch geen aanwijzingen.

Gezien de hoge pH van de urine (aanvankelijk 7, bij herha-
ling 8,5) en de diepe hypokaliëmie paste het beeld bij een dis-
tale renale tubulaire acidose (type 1). Ook hierbij is er een uit-
gebreide differentiaaldiagnose van mogelijke oorzaken (tabel
3). Nadat medullaire cystennieren en nefrocalcinosis waren
uitgesloten, leerde navraag bij patiënte dat zij klachten had van
een droge mond. Van droge ogen had zij geen last. Aanvullend
immuunserologisch onderzoek toonde een zwak positieve
antinucleaire-antilichamen(ANA)-titer en positieve SS-A- en
SS-B-antistoffen. Ter ondersteuning van de diagnose ‘syn-
droom van Sjögren’ werd een lipbiopt uitgevoerd waarbij
een chronische sialoadenitis werd gezien met plaatselijk lichte
fibrose met een focusscore van 2 per 4 mm2 (figuur 2). Tevens
werd een nierbiopt genomen, hoewel dat strikt genomen niet
noodzakelijk was. Er werd een tubulo-interstitiële nefritis
gezien met aanwezigheid van plasmacellen in het infiltraat.
Ook dit past goed bij de diagnose ‘syndroom van Sjögren’.
Een Schirmer-test en Bengaalsroodtoets waren ongestoord.

Ofschoon op dat moment daarmee niet aan alle criteria werd
voldaan, waren er voldoende argumenten om de diagnose
‘syndroom van Sjögren’ wel te stellen.

Behandeling bestond uit het corrigeren van de acidose en de
hypokaliëmie. Gestart werd met kaliumsuppletie 240 mmol/24
uur. Twee dagen later, nadat de kaliumconcentratie voldoende
gecorrigeerd was, werd natriumbicarbonaat toegevoegd. Ver-
der werden corticosteroïden gegeven ter behandeling van de
interstitiële nefritis. Op de ingestelde therapie knapte patiënte
snel op. De spierkracht normaliseerde binnen twee dagen. Zij
kon in goede conditie uit het ziekenhuis worden ontslagen met
een onderhoudsdosering van kaliumchloridedrank 40 ml (80
mmol) 2 dd en natriumbicarbonaat 1,5 g (circa 54 mmol) 3 dd.
Poliklinisch werden de corticosteroïden uitgeslopen. De pro-
teïnurie was verdwenen en de serumcreatinineconcentratie
was genormaliseerd. Bij controle na 2 maanden ging het goed
met patiënte. Inmiddels was wel de uitslag van de Schirmer-test
afwijkend geworden bij haar.

beschouwing
Aantasting van de nier bij patiënten met het syndroom
van Sjögren wordt met name gevonden bij patiënten met
positieve antistoffen tegen SS-A en/of SS-B. Veelal leidt
dit echter niet tot symptomen. Als gevolg van de inter-
stitiële nefritis kan echter een ernstige distale renale
tubulaire acidose ontstaan, die gepaard kan gaan met
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TABEL 1. Laboratoriumgegevens van patiënt A

waarden bij referentiewaarden
patiënt A

bloed
Na+ (in mmol/l) 134 135-145
K+ (in mmol/l) 1,5 3,6-5,1
Cl– (in mmol/l) 111 97-109
Ca++ (in mmol/l) 2,40 2,20-2,65
creatinine (in µmol/l) 109 55-90
creatinekinase (in U/l) 811 (max 7229) –167
totaal eiwit (in g/l) 87 65-80
BSE (in mm/h) 4 2-20
hemoglobine (in mmol/l) 7,2 7,5-9,5
leukocyten (× 109/l) 14,3 4,0-10,0

urine
pH 7 5-9
albumine ++ –
sediment (in aantal ery-

trocyten/gezichtsveld) 40-140 < 10
Na+ (in mmol/l) 91
K+ (in mmol/l) 45
Cl– (in mmol/l) 118
albumine in 24-uursurine

(in g/24 h) 0,6-0,87 < 0,150

veneuze bloedgasanalyse
pH 7,23 7,35-7,45
PCO2 (in kPa) 3,6 4,7-6,4
bicarbonaat (in mmol/l) 10,7 21-27

aanvullend
eiwitspectrum extra eiwitband,

biklonaal,
M-component,
IgG-kappa

‘anion gap’
in bloed:

Na+ – (Cl– + HCO3
–) 12,3 5-11

in urine:
Na+ + K+ – Cl– +18 bij acidose: –20 tot –50



diepe hypokaliëmie. Deze leidt dan tot spierzwakte. In
de literatuur zijn circa 15 soortgelijke, overwegend
vrouwelijke patiënten beschreven. Opvallend is dat een
groot aantal van oriëntaalse afkomst is.2-5

Van de renale tubulaire acidose worden drie grote
groepen (typen) onderscheiden: type 1, 2 en 4. Type 3 is
een variant van type 1. Type 1, ook wel distale renale
tubulaire acidose genoemd, wordt gekenmerkt door een
verminderde netto-H+-secretie in de verzamelbuizen
van de nier. De pH van de urine is (bij acidose) groter
dan 5,3. De kaliumconcentratie is meestal verlaagd. Bij
een proximale renale tubulaire acidose (dat wil zeggen,
type 2) is er een verminderde HCO3

–-reabsorptie in de
proximale tubulus. Meestal is de pH van de urine hier-
bij lager dan 5,3. De plasmabicarbonaatconcentratie is
gewoonlijk niet lager dan 14 mmol/l. De kaliumconcen-
tratie kan normaal of iets verlaagd zijn. Type 4 kenmerkt
zich door een aldosterondeficiëntie of -resistentie. De
pH van de urine is bij acidose altijd lager dan 5,3. De
serumkaliumconcentratie is verhoogd.6

Een aantal factoren kan leiden tot een distale renale
tubulaire acidose zoals bij de door ons beschreven
patiënte. Waarschijnlijk het belangrijkste is een defect

in de H+-adenosine-trifosfatase(ATPase)-pomp in de
distale tubuli. Andere mechanismen (die bij patiënt A
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figuur 1. Afwijkend ECG met U-golven (*) ten tijde van de hypokaliëmie (a) en ter vergelijking het ECG van dezelfde patiën-
te na correctie van de hypokaliëmie (instellingen: 25 mm/s en 10 mm/mV) (b).
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TABEL 3. Differentiaaldiagnose van distale renale tubulaire
acidose (type 1)

primair (idiopathisch)
hereditair (bijvoorbeeld bij Marfan- of Ehlers-Danlos-

syndroom)
stoornissen in het calciummetabolisme en nefrocalcinosis
auto-immuunziekten (waaronder het syndroom van Sjögren)
toxinen
in combinatie met hyperkaliëmie
ernstige ondervulling

TABEL 2. Differentiaaldiagnose van metabole acidose met
een normale ‘anion gap’

gastro-intestinaal bicarbonaatverlies (diarree)
renaal bicarbonaatverlies (proximale renale tubulaire aci-

dose (type 2))
nierlijden (sommige gevallen van nierfalen, hypoaldostero-

nisme, distale renale tubulaire acidose (type 1))
intoxicaties (ammoniumchloride)



waarschijnlijk niet of minder van belang waren) zijn een
verminderde corticale Na+-reabsorptie en een toegeno-
men doorlaatbaarheid van de celmembraan in de dista-
le tubulus met als gevolg toename van H+-terugdiffusie.

De hypokaliëmie kan op verschillende wijzen ver-
klaard worden. Ten eerste moet door verminderde
H+-secretie de Na+-reabsorptie worden gecompenseerd
door K+-secretie. Verder is er wellicht niet alleen een
defect in de H+-ATPasepomp, maar ook in de H+-K+-
ATPasepomp. Tenslotte leidt een metabole acidose tot
een verminderde proximale resorptie van NaCl. Het
dreigende Na+-verlies leidt op zijn beurt tot een secun-
dair hyperaldosteronisme, met K+-verlies als gevolg.

Kenmerkend voor een distale tubulaire acidose is de
hoge anion gap in de urine. Bij normale serum-pH is de
anion gap in de urine positief of nagenoeg gelijk aan nul.
Bij een metabole acidose stijgt de uitscheiding van NH4

+.
Tegelijkertijd stijgt, voor elektronneutraliteit, de Cl–-
uitscheiding. Hierdoor wordt de anion gap in de urine
negatief. Bij een distale renale tubulaire acidose is er
een stoornis in de excretie van H+ en NH4

+. Er treedt
derhalve ook geen compensatoire Cl–-uitscheiding op
en de anion gap in de urine blijft positief.6

De behandeling van distale renale tubulaire acido-
se met hypokaliëmie bestaat primair uit het corrigeren
van de acidose. Meestal is 1-2 mmol NaHCO3 per kg
lichaamsgewicht voldoende. Tevens moet uiteraard de
hypokaliëmie gecorrigeerd worden. Bij correctie van de
acidose zou aanvankelijk de kaliumconcentratie verder
kunnen dalen. Er wordt ook wel geadviseerd om pas met
NaHCO3-therapie te starten als de serumkaliumcon-
centratie gestegen is tot boven de 3,0 mmol/l. Door het
corrigeren van de acidose kunnen ook langetermijn-
complicaties, zoals nefrolithiasis en osteomalacie, wor-
den voorkomen. Corticosteroïden kunnen zinvol zijn ter
behandeling van de tubulo-interstitiële nefritis.7

abstract
Severe hypokalemia with paralysis in a patient with a distal
renal tubular acidosis as an initial expression of Sjögren’s syn-
drome. – In a 33-year-old woman with a recent flaccid paraly-
sis of the arms and legs, laboratory tests demonstrated a severe
hypokalemia with hyperchloremic metabolic acidosis and
abnormally acidified urine. The urinary anion gap was positive
in the presence of acidosis, thus establishing the diagnosis of
distal renal tubular acidosis. The patient made a full recovery
after potassium and alkali replacement. Further investigation
revealed Sjögren’s syndrome as the underlying cause.
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figuur 2. Speekselklierbiopt: seromucineuze klierbuizen, waartussen plaatselijk fibrose en lokalisatie van lymfocytaire haardjes,
plaatselijk bijgemengd met plasmacellen. (HE-kleuring; 150 maal vergroot.)




