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Yπονατριαιμία σχετιζόμενη 
με υποθυρεοειδισμό
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Β' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Γεώργιος Λιάμης

Περίληψη

O υποθυρεοειδισμός θεωρείται ως μία από τις αιτίες της υπονατριαιμίας, έτσι ο προσδιορισμός 
της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης είναι υποχρεωτικός κατά την αξιολόγηση των ασθενών με μει-
ωμένα επίπεδα νατρίου (< 135 mmol/L). Ο κύριος μηχανισμός για την πρόκληση υπονατριαι-
μίας σε ασθενείς με χρόνιο υποθυρεοειδισμό είναι η μειωμένη ικανότητα της αποβολής ελεύ-
θερου ύδατος διαμέσου των αυξημένων επιπέδων αντιδιουρητικής ορμόνης, τα οποία αποδί-
δονται κυρίως στην ελάττωση της καρδιακής παροχής που προκαλείται από τον υποθυρεοει-
δισμό. Ωστόσο, πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η υπονατριαιμία που προκαλείται από υπο-
θυρεοειδισμό είναι μάλλον σπάνια και κατά πάσα πιθανότητα παρουσιάζεται μόνο σε σοβαρό 
υποθυρεοειδισμό και μυξοίδημα. Άλλες πιθανές αιτίες και παράγοντες οι οποίοι επάγουν υπο-
νατριαιμία (π.χ. φάρμακα, λοιμώξεις, επινεφριδιακή ανεπάρκεια) θα πρέπει να αναζητούνται 
σε ασθενείς με ήπιο/μέτριο υποθυρεοειδισμό. Η θεραπεία του υποθυρεοειδισμού και ο περι-
ορισμός της πρόσληψης υγρών είναι συνήθως επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της ήπιας 
υπονατριαιμίας σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό. Ασθενείς με πιθανή υπονατριαιμική εγκεφα-
λοπάθεια πρέπει να αντιμετωπίζονται επειγόντως σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες 
γραμμές με τη χορήγηση υπέρτονου χλωρονατριούχου διαλύματος. 
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Summary

Hypothyroidism is one of the causes of hyponatremia, thus thyroid-stimulating hormone 
determination is mandatory during the evaluation of patients with reduced serum sodium 
levels. The main mechanism for the development of hyponatremia in patients with 
chronic hypothyroidism is the decreased capacity of free water excretion due to elevated 
antidiuretic hormone levels, which are mainly attributed to the hypothyroidism-induced 
decrease in cardiac output. However, recent data suggest that the hypothyroidism-
induced hyponatremia is rather rare and probably occurs only in severe hypothyroidism and 
myxedema. Other possible causes and superimposed factors of hyponatremia (e.g. drugs, 
infections, adrenal insufficiency) should be considered in patients with mild/moderate 
hypothyroidism. Treatment of hypothyroidism and fluid restriction are usually adequate 
for the management of mild hyponatremia in patients with hypothyroidism. Patients with 
possible hyponatremic encephalopathy should be urgently treated according to current 
guidelines.

Εισαγωγή 
Ο υποθυρεοειδισμός αποδίδεται συνήθως σε 

υποκείμενη θυρεοειδική νόσο (πρωτοπαθής υποθυ-
ρεοειδισμός), ενώ σπανιότερα μπορεί να οφείλεται 
σε διαταραχές του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης 
(δευτεροπαθής ή τριτοπαθής υποθυρεοειδισμός) 
(1, 2, 3, 4). Ο υποθυρεοειδισμός θεωρείται ως ένα 
από τα αίτια υπονατριαιμίας και ο προσδιορισμός 
της  θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) είναι υπο-
χρεωτικός κατά την εκτίμηση των ασθενών με μει-
ωμένα επίπεδα νατρίου (< 135 mmol/L) (5, 6, 7). 
Επιπρόσθετα, ο αποκλεισμός του υποθυρεοειδι-
σμού είναι μία από τις προϋποθέσεις για τη διά-
γνωση του συνδρόμου της απρόσφορης έκκρισης 
αντιδιουρητικής ορμόνης (SIADH) (6, 7, 8)

 
 Πιθανοί μηχανισμοί της υπονατριαιμίας σε 

ασθενείς με υποθυρεοειδισμό
 Οξύς υποθυρεοειδισμός παρατηρείται συνήθως 

σε ασθενείς με διαφοροποιημένο θυρεοειδικό καρ-
κίνο (θηλώδες και θυλακιώδες)  που υποβάλλονται 
σε προετοιμασία για θεραπεία με ραδιενεργό ιώ-
διο, ενώ ταυτόχρονα διακόπτεται η χορήγηση θυ-
ροξίνης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πιο σημαντι-
κός μηχανισμός της υπονατριαιμίας είναι ο μειωμέ-
νος ρυθμός σπειραματικής διήθησης  που μπορεί 
να μειώσει άμεσα την απέκκριση ελεύθερου ύδα-
τος καθώς προκαλείται μείωση της προσφοράς 
ύδατος στα τμήματα αραίωσης των νεφρώνων (9, 
10). Επιπρόσθετα, στη θεραπεία με ραδιενεργό ιώ-
διο, η συνιστώμενη αυξημένη πρόσληψη υγρών 
καθώς και η σχετιζόμενη με τη θεραπεία ναυτία και  
το πιθανό άγχος των ασθενών {τα οποία είναι πολύ 
ισχυρά ερεθίσματα για την έκκριση της αντιδιουρη-
τικής ορμόνης (ADH)} συμβάλλουν στην εμφάνιση 
της υπονατριαιμίας.(10). 

Ο κύριος μηχανισμός της υπονατριαιμίας σε 
ασθενείς με χρόνιο υποθυρεοειδισμό είναι η μειω-
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μένη ικανότητα αποβολής ελεύθερου ύδατος που 
οφείλεται σε αυξημένα επίπεδα ADH. Η αύξηση 
των επιπέδων της ADH αποδίδεται κυρίως στη μεί-
ωση της καρδιακής παροχής που προκαλείται από 
τον υποθυρεοειδισμό, η οποία διεγείρει τους τα-
σεουποδοχείς του καρωτιδικού κόλπου και επάγει 
την απελευθέρωση της ADH (11, 12, 13, 14). Έτσι, 
η υπονατριαιμία στην πλειονότητα των υποθυρεο-
ειδικών ασθενών είναι αποτέλεσμα της αδυναμί-
ας να κατασταλεί η έκκριση της ADH προκαλώντας  
μειωμένη απέκκριση ύδατος (3, 15). 

Ωστόσο, η μειωμένη καρδιακή παροχή δεν εί-
ναι ο μοναδικός πιθανός μηχανισμός της υπονατρι-
αιμίας σε τουλάχιστον μερικούς ασθενείς με χρό-
νιο υποθυρεοειδισμό. Ένας άλλος παράγοντας που 
συμβάλλει στα αυξημένα επίπεδα ADH σε ασθε-
νείς με μυξοίδημα, είναι η συσσώρευση βλεννοπο-
λυσακχαριδών που οδηγεί σε κατακράτηση υγρών 
και μείωση του δραστικού αρτηριακού όγκου αίμα-
τος που είναι ένα μη-ωσμωτικό ερέθισμα για  την 
έκκριση ADH (16, 17). Μερικοί ασθενείς με υπο-
θυρεοειδισμό εμφανίζουν αυξημένη συγκέντρωση 
νατρίου στα ούρα, εύρημα περισσότερο συμβατό 
με SIADH και όχι με μείωση της καρδιακής παρο-
χής (σε αυτές τις περιπτώσεις η συγκέντρωση να-
τρίου στα ούρα είναι χαμηλή) (18). Τέλος, η μείω-
ση των επιπέδων του νατρίου στον υποθυρεοειδι-
σμό μπορεί να οφείλεται στη μειωμένη ικανότητα 
απέκκρισης ύδατος εξαιτίας του μειωμένου ρυθ-
μού σπειραματικής διήθησης και της χαμηλής πρό-
σληψης διαλυτών ουσιών (νατρίου και πρωτεϊνών)  
που συχνά παρατηρείται σε ασθενείς που ακολου-
θούν διατροφή πτωχή σε ιώδιο.  Αξίζει να τονισθεί 
ότι περισσότεροι του ενός από αυτούς τους μηχα-
νισμούς μπορεί να συνυπάρχουν.

Πόσο αληθής είναι η συσχέτιση μεταξύ 
υποθυρεοειδισμού και υπονατριαιμίας;

Ο υποθυρεοειδισμός αναφέρεται σε όλα τα 
κλασσικά συγγράμματα ως αίτιο υπονατριαιμί-
ας. Ωστόσο, αυτή η συσχέτιση είναι μάλλον ασθε-
νής. Πράγματι, σε μια αναδρομική μελέτη με 128 
ασθενείς με οξύ  υποθυρεοειδισμό, ήπια υπονα-
τριαιμία εμφανίσθηκε μόνο στο 3.9% των ασθε-
νών, ενώ κανένας από τους ασθενείς δεν εμφάνι-
σε σοβαρή υπονατριαιμία (20). Παρομοίως, σε μια 
προοπτική μελέτη 212 ασθενών με καρκίνο θυρε-
οειδούς, παρατηρήθηκε μια μικρή διαφορά μεταξύ 

των επιπέδων νατρίου πριν και μετά την χορήγηση 
ραδιενεργού ιωδίου (139.5 ± 2.3 και 137,8 ± 3.0 
mEq/L, αντίστοιχα) (10), ενώ  ήπια υπονατριαιμία 
(≥130 mEq/L) παρατηρήθηκε μόνο σε 18 ασθενείς 
(8,5%) και μέτρια υπονατριαιμία (≥120 mEq/L) 
μόνο σε 4 ασθενείς (1,9%) Η μελέτη αυτή υπαινίσ-
σεται  ότι ίσως δεν χρειάζεται να παρακολουθού-
νται τα επίπεδα νατρίου στους ασθενείς που λαμ-
βάνουν ραδιενεργό ιώδιο για την αντιμετώπιση θυ-
ρεοειδικών νεοπλασιών, εκτός και αν οι ασθενείς 
έχουν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση υπο-
νατριαιμίας όπως  νεφρική ανεπάρκεια, λήψη δι-
ουρητικών,  αυξημένη ηλικία και  θήλυ φύλο. (10).

 Όσον αφορά το χρόνιο υποθυρεοειδισμό, μια 
αναδρομική ανάλυση των δεδομένων από 9012 
ασθενείς που εισήχθηκαν σε τμήμα επειγόντων πε-
ριστατικών έδειξε αυξημένο επιπολασμό  υπονα-
τριαιμίας σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα TSH σε 
σύγκριση με τους ασθενείς που έχουν φυσιολογικά 
επίπεδα TSH (14% έναντι 9%, P < 0,01) (24) Ωστό-
σο, η διαφορά στη συγκέντρωση νατρίου στον ορό 
μεταξύ αυτών των ομάδων, παρά τη στατιστική ση-
μαντικότητα (138 vs 139 mEq/L, P < 0,01), ήταν 
πιθανότατα κλινικά μη  σημαντική. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι μόνο σε ασθενείς με σοβαρή θυρε-
οειδική δυσλειτουργία εμφανίστηκαν κλινικά ση-
μαντικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές, συμπεριλαμ-
βανομένης της μειωμένης συγκέντρωσης νατρίου 
στον ορό  (24).

Επιπλέον, η συχνότητα του υποθυρεοειδισμού 
είναι χαμηλή σε ασθενείς με υπονατριαιμία. Σε μια 
σειρά 204 ασθενών με υπονατριαιμία (Na + < 130 
mEq/L), υποθυρεοειδισμός διαγνώστηκε μόνο σε 
δύο περιπτώσεις (25). Άλλοι συγγραφείς αναφέ-
ρουν ότι ο υποθυρεοειδισμός δεν είναι σημαντι-
κή αιτία υπονατριαιμίας ακόμη και σε περιπτώσεις 
ανεξήγητης υπονατριαιμίας (26). 

Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα, ότι άλλες με-
λέτες έχουν αμφισβητήσει την άμεση συσχέτι-
ση μεταξύ υποθυρεοειδισμού και υπονατριαιμίας. 
Για παράδειγμα, μια μελέτη η οποία συμπεριέλα-
βε 33.912 ασθενείς έδειξε  ότι  δεν υπήρχε ση-
μαντική διαφορά στα επίπεδα του νατρίου μετα-
ξύ ευθυρεοειδικών και υποθυρεοειδικών ασθενών, 
ενώ και  η επίπτωση της υπονατριαιμίας (νάτριο 
ορού  < 135 mEq/L) δε διέφερε μεταξύ των δύο 
ομάδων  (11,4% έναντι 12,8%) (27). Σε παρόμοια 
αποτελέσματα κατέληξε μια άλλη αναδρομική ανά-
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λυση από το τμήμα επειγόντων περιστατικών και 
τη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός  Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου. Πράγματι, ο μέσος όρος των 
επιπέδων του  νατρίου (137,8 mEq/L και 137.4 
mEq/L,  p = NS)  και ο επιπολασμός της υπονατρι-
αιμίας  (19,7% έναντι 20,7%, P = NS)  δε διέφεραν 
σε υποθυρεοειδικά και ευθυρεοειδικά άτομα (28). 
Παρομοίως, σε μια αναδρομική μελέτη   999 ασθε-
νών δεν παρατηρήθηκε  καμία κλινικά σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ νεοδιαγνωσθέντος υποθυρεοει-
δισμού και μειωμένων επιπέδων νατρίου. Ειδικό-
τερα,  για κάθε αύξηση της TSH κατά 10 mIU/L 
υπήρξε μια μείωση του νατρίου του ορού μόνο 
κατά 0,14 mEq/L (4). Επιπλέον, μελέτες σε βρέφη 
με συγγενή υποθυρεοειδισμό δεν έχουν δείξει αι-
τιολογική συσχέτιση μεταξύ υποθυρεοειδισμού και 
υπονατριαιμίας (29). Έτσι, στις περιπτώσεις ασθε-
νών με συγγενή υποθυρεοειδισμό και υπονατριαι-
μία, θα πρέπει να αναζητούνται άλλα αίτια της μει-
ωμένης συγκέντρωσης νατρίου (π.χ. ο υποσιτισμός. 
συστολή ενδαγγειακού όγκου, σωληναριοπάθειες,  
SIADH) (17). 

Έχει προταθεί ότι η υπονατριαιμία σε  ήπιο- μέ-
τριο υποθυρεοειδισμού θα πρέπει να αποδίδεται 
σε συννοσηρότητες  (π.χ. υποογκαιμία, ναυτία, λοι-
μώξεις ή φάρμακα που επηρεάζουν την ομοιοστα-
σία του ύδατος) (17, 30, 31), ενώ  ο υποθυρεοειδι-
σμός θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφο-
ρική διάγνωση της υπονατριαιμίας μόνο σε ασθε-
νείς με σοβαρό υποθυρεοειδισμό (TSH επίπεδα 
> 50 mIU/L) ή σε παρουσία συμπτωμάτων ή ση-
μείων μυξοιδήματος (33). Ωστόσο, οι κλινικοί για-
τροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν ότι σοβαρός 
υποθυρεοειδισμός μπορεί να υπάρξει και με επίπε-
δα TSH < 50 mIU/L όπως σε δευτεροπαθή υπο-
θυρεοειδισμό ή σε ασθενείς με καρκίνο θυρεοει-
δούς 4 εβδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας 
με θυροξίνη στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη 
χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου (34). 

Στην τελευταία περίπτωση, η διατροφή πτωχή 
σε ιώδιο  που συνδέεται συνήθως και με χαμηλή 
πρόσληψη διαλυτών ουσιών, καθώς και η υποκεί-
μενη νεοπλασία, μπορεί να συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη της υπονατριαιμίας (21). Τέλος, ο υποθυρε-
οειδισμός σε ασθενείς με το σύνδρομο της πολυα-
δενικής αυτοανοσίας τύπου ΙΙ  συνήθως συνοδεύ-
εται από ανεπάρκεια των επινεφριδίων με αποτέ-
λεσμα την υπονατριαιμία (38). Ομοίως, η ανεπάρ-

κεια γλυκοκορτικοειδών θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπ΄ όψιν σε περιπτώσεις δευτεροπαθούς υποθυ-
ρεοειδισμού (5, 39).

 
Κλινικές εφαρμογές

Η εκτίμηση της κατάστασης του εξωκυττάριου 
όγκου είναι ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση 
της υπονατριαιμίας (7). Η υπονατριαιμία που προ-
καλείται από υποθυρεοειδισμό είναι συνήθως νορ-
μοογκαιμική. Έτσι, η παρουσία υποογκαιμίας μπο-
ρεί να υποδηλώνει συνυπάρχουσα πρωτοπαθή 
ανεπάρκεια των επινεφριδίων ή λιγότερο συχνά 
νεφροπάθεια με απώλεια άλατος (6). 

Όπως υποδηλώνεται σαφώς από τα παραπάνω 
δεδομένα, ο υποθυρεοειδισμός δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ως η μόνη αιτία για τα χαμηλά επίπε-
δα νατρίου στους υποθυρεοειδικούς ασθενείς με 
επίπεδα TSH < 50 mIU/L (33) και άλλα αίτια υπο-
νατριαιμίας θα πρέπει επιμελώς να αναζητούνται.  
Σε νορμοογκαιμικούς ασθενείς με υποθυρεοειδι-
σμό με TSH < 50 mIU/mL, εάν μετά από μια ενδε-
λεχή κλινικοεργαστηριακή εξέταση δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί άλλη προφανής αιτία της υπονατρι-
αιμίας και επιπρόσθετα δεν επιτυγχάνεται νορμο-
νατριαιμία μετά την υποκατάσταση των θυρεοειδι-
κών ορμονών, θα πρέπει να θεωρείται  πιθανότε-
ρη διάγνωση το ιδιοπαθές SIADH, το οποίο  παρα-
τηρείται όχι σπάνια, ειδικά σε ηλικιωμένους.  Ωστό-
σο, σε αυτές τις περιπτώσεις, η παρανεοπλασμα-
τική υπονατριαιμία (κυρίως από νεόπλασμα πνεύ-
μονα) δεν μπορεί να αποκλεισθεί, κατά συνέπεια η 
προσεκτική και επαναλαμβανόμενη παρακολούθη-
ση των ασθενών κρίνεται επιτακτική (7).

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η απόδοση της 
υπονατριαιμίας σε υποθυρεοειδισμό είναι μια δι-
αγνωστική πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς, 
ακόμη και σε περιπτώσεις μυξοιδηματικού κώμα-
τος, δεδομένου ότι η μυξοιδηματική κρίση συχνά 
προκαλείται από μια υποκείμενη λοίμωξη, πάθηση 
του αναπνευστικού ή του κεντρικού νευρικού συ-
στήματος ή φάρμακα (π.χ. ηρεμιστικά ή αντικατα-
θλιπτικά), τα οποία είναι αίτια υπονατριαιμίας (32, 
40). Είναι επίσης πιθανό ότι το μυξοίδημα και η 
υπονατριαιμία μπορεί να έχουν μια κοινή υποκεί-
μενη αιτία (π.χ. αμιοδαρόνη) (32). Ο υποθυρεοειδι-
σμός επίσης συχνά συνυπάρχει με σακχαρώδη δια-
βήτη, ο οποίος σχετίζεται με υπονατριαιμία με πολ-
λαπλούς υποκείμενους μηχανισμούς (41, 42). Επι-
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πλέον, σε υπεργλυκαιμική κατασταση είναι επιτα-
κτική ανάγκη να διορθωθεί  η συγκέντρωση του 
νατρίου στον ορό για το βαθμό της υπεργλυκαιμίας 
(43). Ένα άλλο σημαντικό βήμα για την προσέγγι-
ση του κάθε ασθενή με υπονατριαιμία είναι να απο-
κλειστεί η πιθανότητα ότι τα επίπεδα νατρίου είναι 
ψευδώς χαμηλά. Πιθανά αίτια ψευδουπονατριαιμί-
ας σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό είναι η δυσλι-
πιδαιμία (ειδικά αν συνυπάρχει σακχαρώδης δια-
βήτης) και η υπεργαμμασφαιριναιμία (σε υποθυρε-
οειδισμό αυτοάνοσης αιτιολογίας) (44). 

Θεραπεία της υπονατριαιμίας στους 
υποθυρεοειδικούς ασθενείς

Στις περισσότερες περιπτώσεις η υπονατριαιμία 
εξαιτίας υποθυρεοειδισμού είναι συνήθως ήπια.  
Κατά συνέπεια, η υποκατάσταση των ορμονών του 
θυρεοειδούς και ο μέτριος περιορισμός της πρό-
σληψης  υγρών είναι αποτελεσματικά μέτρα για τη  
διόρθωση  των επιπέδων του νατρίου του ορού. 
Πιο σοβαρή υπονατριαιμία παρατηρείται κυρίως σε 
ασθενείς που έχουν σοβαρό υποθυρεοειδισμό που 
συνήθως συνοδεύεται από διαταραγμένο επίπεδο 
συνείδησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι συχνά 
εξαιρετικά δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ της 
νευρολογικής εικόνας του μυξοιδήματος και της 
υπονατριαιμικής εγκεφαλοπάθειας. Στην περίπτω-
ση αυτή, ενδείκνυται επείγουσα θεραπεία της υπο-
νατριαιμίας για να καθοριστεί εάν τα χαμηλά επίπε-
δα του νατρίου συμβάλλουν στα νευρολογικά συ-
μπτώματα του ασθενούς (45). Έχει προταθεί ότι θα 
πρέπει να επιχειρηθεί η θεραπεία της υπονατριαι-
μίας με περιορισμού ύδατος και φυσιολογικό ορό 

μόνο σε ασθενείς με νάτριο ορού < 120 mEq/L, 
ενώ σε ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα νατρίου 
του ορού, ο περιορισμός ύδατος είναι συνήθως 
επαρκής. Πιο επιθετική θεραπεία (υπέρτονο νατρι-
ούχο διάλυμα σε συνδυασμό με φουροσεμίδη) θα 
πρέπει να χορηγείται με προσοχή για την αποφυγή 
ταχείας διόρθωσης της υπονατριαιμίας με τις κα-
ταστροφικές συνέπειές της (απομυελινωτικό σύν-
δρομο) (46).  Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την 
σπανιότητα της υπονατριαιμίας εξαιτίας υποθυρε-
οειδισμού και την έλλειψη σχετικών μελετών, πι-
στεύουμε ότι η θεραπεία αυτής  της οντότητας δεν 
πρέπει να παρεκκλίνει  από τις αρχές της θεραπεί-
ας της υπονατριαιμίας από οποιαδήποτε αιτία (45, 
47). Συγκεκριμένα, φυσιολογικός ορός δεν πρέπει 
να χορηγείται σε ασθενείς με πιθανή υπονατριαι-
μική εγκεφαλοπάθεια επειδή καμία σημαντική αύ-
ξηση ή ακόμη και μείωση στα επίπεδα του νατρίου  
στον ορό μπορεί να παρατηρηθεί (49 50). Αντίθε-
τα, σε περιπτώσεις σοβαρής συμπτωματικής υπο-
νατριαιμίας, 100 mL διαλύματος , 3% NaCl πρέπει 
να χορηγείται αμέσως. Αν είναι απαραίτητο μέχρι 
δύο επιπλέον εγχύσεις ανά διαστήματα 10 λεπτών 
είναι δυνατόν να χορηγηθούν (45). 

Συμπεράσματα
Η υπονατριαιμία που προκαλείται από υποθυ-

ρεοειδισμό είναι μάλλον σπάνια και πιθανώς συμ-
βαίνει μόνο σε σοβαρό υποθυρεοειδισμό. Ωστό-
σο, ακόμη και σε μυξοιδηματικό κώμα άλλες αι-
τίες υπονατριαιμίας (π.χ. φάρμακα, λοιμώξεις, επι-
νεφριδιακή ανεπάρκεια) θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη.
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