
Hiperpotassèmia espúria: 
Un mal diagnòstic comporta un mal tractament  

La hiperpotassèmia és una alteració electrolítica potencialment mortal, definida com concentracions 
de potassi en sang majors o iguals a 5,5mmol / L. Els riscos primaris associats a ella estan relacionats 
amb anomalies en el ritme cardíac; de manera que requereix un tractament mèdic adequat immediat. 
La Hiperpotassèmia espúria o pseudohiperpotassèmia es produeix quan els valors reportats pel 
laboratori no es corresponen amb les concentracions reals del potassi del pacient (in vivo), a causa de 
l'alliberament de potassi. 
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MATERIAL I MÈTODES: 

RESULTATS: 

CONCLUSIONS: 

Pacient home de 68 anys, sense antecedents patològics d'interès llevat obesitat, que acudeix a urgències per Síndrome Constitucional 
d’aproximadament un any d'evolució, i que des de fa una setmana, s'associa a augment del perímetre abdominal, edemes amb fòvea en 
extremitats inferiors i dispnea d'esforç.  

S'orienta el cas com Hiperpotassèmia severa (7,9mEq / L) secundària probablement a Sd. de Lisi tumoral en context de patologia hematològica 
aguditzada (Sospita de Leucèmia Limfàtica Crònica), anèmia macrocítica severa (5.70 g/dL), i insuficiència cardíaca descompensada per fibril·lació 
auricular de debut> 48h.  Es decideix transfusió de 3 concentrats d'hematies i pauta antihiperpotassèmia (glucosat 10% + 10UI insulina associat a 
Furosemida 20 mg IV c / 6h), sota monitoratge continu. A destacar: el pacient presenta correcta funció renal, sense acidosi ni alteracions 
electrocardiogràfiques. Es procedeix a nou control analític urgent a les 3h posteriors a l'inici del tractament antihiperpotassèmic; que va mostrar 
empitjorament de la hiperpotassèmia (9,02mEq / L), sense canvis en la funció renal ni electrocardiogràfics. Davant l'empitjorament successiu de 
l' hiperpotassèmia malgrat el seu correcte tractament, es realitzen 2 extraccions sanguínies per analitzar el potassi, una en plasma i una altra en 
sèrum.  Els resultats van ser: Potassi en plasma: >10mEq / L; Potassi en sèrum: 4,2mEq / L. 

La hiperpotassèmia espúria o pseudohiperpotassèmia s'ha definit tradicionalment com un augment de potassi en el plasma, comparat amb 
uns nivells normals en sèrum sanguini. Aquest augment es deu al fet que les cèl·lules sanguínies alliberen el seu potassi en presència de les 
proteïnes de la coagulació existents en el plasma, durant el procés de recollida de les mostres sanguínies. El seu mecanisme encara no és del tot 
conegut, es creu que pot ser degut a una interacció de l'heparina amb les membranes cel·lulars, causant així l'alliberament del potassi cel·lular. 
Els professionals del laboratori clínic i, especialment, els urgenciòlegs, han de ser conscients d'aquesta pseudoalteració electrolítica. La 
manca del seu reconeixement pot comportar l'aplicació d'una teràpia agressiva innecessària, que podria derivar en una mala praxi mèdica en 
crear una veritable alteració electrolítica iatrogènica per hipopotassèmia. 

Proves complementàries, destaca:  
• Analítica de Sang: Urea : 39.93 mg/dl; Creatinina : 0.97 mg/dl;   
  GOT : 27.00 U.I.; Bil.Tot : 1.66 mg/dl; Na : 138.31meq/L; K : 7.92 meq/L;     
  INR(lab) : 1.31 INR; Leucòcits : 332.61x10E3/µL; Limfòcits : 312.57 x10E3/µL;  
  Htes : 1.76x10E6/µL; Hb : 5.70g/dl;Htc : 19.29 %; VCM : 109.90 fL;  
  Plaq : 85.00 x10E3/µL. 
• Gasometria arterial: Normal.  
• Analítica d'orina: Normal.  
• E.C.G.: ACxFA a 117 bpm. Amb desviació de l'eix cap a l'esquerra. 
• RX. Tòrax: Augment de l'índex cardiotoràcic amb redistribució vascular    
  bilateral de predomini dret. 

INTRODUCCIÓ: 

EXPLORACIÓ FÍSICA, destaca:  
 Constants:  Freqüència cardíaca: 130 x/min, Freqüència respiratòria: 36 x/min. 

• Regular estat general, pal·lidesa cutaneomucosa.  
• Neurològic: CyO. No flapping. 
• Cardiovascular:  Jugulars ingurgitades, tons cardíacs arítmics i taquicàrdics. 
• Respiratori:  Taquipneic, no esforç respiratori en repòs. 
• Abdomen: Distès per ascites, no a tensió, esplenomegàlia d'aproximadament  

20cm, hepatomegàlia de 3 cm. Edema de paret i sacre fins a les costelles amb 
fòvea.  

• Extremitats inferiors: Hematomes en evolució, edemes amb fòvea.  
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