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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Η οπίσθια υπόφυση ή νευροϋπόφυση δεν αποτελεί αυτοτελή ενδοκρινή αδέ-
να αλλά στην ουσία, οι απολήξεις των υποθαλαµικών νευρώνων συνιστούν τη 
νευροϋπόφυση. Τα σώµατα των νευρώνων βρίσκονται στα ζευγάρια των παρα-
οπτικών και των παρακοιλιακών πυρήνων στον υποθάλαµο. Οι παρακοιλιακοί 
πυρήνες βρίσκονται εκατέρωθεν της τρίτης κοιλίας. Νευράξονες που ξεκινούν 
απ’ αυτούς περνούν προσθιοπλάγια από τους µεγακυτταρικούς (magnocellular) 
νευρώνες του υπεροπτικού πυρήνα ακριβώς πλάγια και υπεράνω του οπτικού 
χιάσµατος. Οι νευράξονες του υπεροπτικού πυρήνα ενώνονται µε τους νευ-
ράξονες του παρακοιλιακού πυρήνα και στο ύψος του χοανικού κολπώµατος 
(infundibulum) ενώνονται µε τους νευράξονες από την άλλη πλευρά και φθά-
νουν µέσω του χοανικού κολπώµατος (infundibular stalk) στη νευροϋπόφυση. 
 Η νευροϋπόφυση εκκρίνει δύο ορµόνες την ωκυτοκίνη και τη βαζοπρεσσί-
νη ή αντιδιουρητική ορµόνη. (Σχήµα 1) Και οι δύο συντίθενται στα κυτταρικά 
σώµατα των νευρώνων ως πρόδροµα µεγαλύτερα πεπτίδια. Τα πεπτίδια αυτά 
σχηµατίζουν νευροεκκριτικά κοκκία τα οποία ταξιδεύουν µέσω του µίσχου της 
υπόφυσης και αποθηκεύονται στην οπίσθια υπόφυση. Κατά τη διάρκεια της δια-
δροµής επιδρούν πεπτιδάσες, οι οποίες διασπούν την προορµόνη στην ενεργή 
ορµόνη (βαζοπρεσσίνη και ωκυτοκίνη), µια µεταφορική πρωτεΐνη (νευροφυσί-
νη) και, µόνο για τη βαζοπρεσίνη, µια γλυκοπρωτεΐνη. Η σύνθεση των δυο ορ-
µονών γίνεται σε διαφορετικούς νευρώνες. Έτσι κάθε ορµόνη απελευθερώνεται 
ξεχωριστά. Το ερέθισµα για την έκκριση της βαζοπρεσσίνης ή της ωκυτοκίνης 
βρίσκεται στο αντίστοιχο µεγακυτταρικό σώµα. Το δυναµικό που κινείται κατά 
µήκος του άξονα προκαλεί απελευθέρωση της ορµόνης από τα νευροεκκριτικά 
κοκκία στον περιαγγειακό χώρο. 
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ

Το διπλό όνοµα της ορµόνης ανταποκρίνεται στο διπλό φυσιολογικό της ρόλο, 
δηλαδή τον έλεγχο του όγκου πλάσµατος-πίεσης (βαζοπρεσσίνη) και τον έλεγ-
χο της ωσµωτικότητας (αντιδιουρητική ορµόνη). Περαιτέρω υπάρχουν διαφο-
ρετικά ερεθίσµατα και διαφορετικοί υποδοχείς για τον έλεγχο της ωσµωτικό-
τητας και της πίεσης. Υπάρχουν V1 υποδοχείς στα αγγεία που µεταδίδουν τη 
σύσπαση των αγγείων για αύξηση της πίεσης και V2 υποδοχείς στα συλλεκτικά 
σωληνάρια των νεφρών για επαναρρόφηση νερού. Επίσης υπάρχουν V3 υποδο-
χείς στα κορτικοτρόφα κύτταρα της πρόσθιας υπόφυσης όπου η βαζοπρεσσίνη 
είναι ένας από τους κεντρικούς ρυθµιστές της έκκρισης της ACTH. 
 Το αίσθηµα της δίψας και η βαζοπρεσσίνη είναι οι κύριοι ρυθµιστές της ωσµω-
τικότητας. Η πίεση και ο όγκος ρυθµίζονται κυρίως ανάλογα µε τις µεταβολές του 
νατρίου µέσω του συστήµατος ρενίνης, αγγειοτενσίνης, αλδοστερόνης. Ωσµοϋ-
ποδοχείς για δίψα και για έκκριση βαζοπρεσσίνης βρίσκονται στον υποθάλαµο 
πρόσθια από την τρίτη κοιλία, έτσι όλος ο έλεγχος της έκκρισης βαζοπρεσσίνης 
λόγω µεταβολών της ωσµωτικότητας βρίσκεται µέσα σε µια πολύ µικρή περιοχή 
του υποθαλάµου. Εάν αυξηθεί η ωσµωτικότητα διεγείρεται ο ωσµοϋποδοχέας 
που δίνει το σήµα για την έκκριση της αντιδιουρητικής ορµόνης. Για τη ρύθµιση 
της πίεσης και του όγκου υπάρχουν υποδοχείς που ανιχνεύουν την υψηλή πίεση 
στον καρωτιδικό κόλπο και στο αορτικό τόξο και υποδοχείς που ανιχνεύουν 
τη χαµηλή πίεση στους κόλπους και στις πνευµονικές φλέβες. Τόσο διεγερτικά 
όσο και ανασταλτικά ερεθίσµατα δρουν στους µεγακυτταρικούς νευρώνες, αλλά 
υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κυρίαρχος µηχανισµός είναι η τονική αναστολή της 
έκκρισης βαζοπρεσσίνης. Μείωση του όγκου ή της πίεσης οδηγεί σε µείωση 
της τονικής αναστολής και αύξηση της έκκρισης της αντιδιουρητικής ορµόνης. 
Μεταβολή της ωσµωτικότητας κατά 1% οδηγεί σε σηµαντική µεταβολή της έκ-
κρισης της βαζοπρεσσίνης. Το εύρος της ωσµωτικότητας ούρων ρυθµίζεται µε 
σχετικά µικρές διακυµάνσεις, της βαζοπρεσσίνης 1-5 pg/ml. Σε σπάνιες και ειδι-
κές περιστάσεις µπορεί η ωσµωτικότητα ορού να αυξηθεί πάνω από τα ανώτατα 
όρια και τότε ακολουθεί αύξηση των επιπέδων βαζοπρεσσίνης. Υπό κανονικές 
συνθήκες όµως, όταν το αίσθηµα της δίψας είναι ακέραιο, η δίψα θα οδηγήσει 
το άτοµο στην πρόσληψη νερού και άρα θα διατηρήσει την ωσµωτικότητα εντός 
φυσιολογικών ορίων και δεν θα χρειαστεί ο οργανισµός αύξηση των επιπέδων 
βαζοπρεσσίνης. Η σχέση µεταξύ ωσµωτικότητας πλάσµατος, επιπέδων βαζο-
πρεσσίνης, ωσµωτικότητας ούρων και όγκου ούρων δεν είναι γραµµική. Υπάρχει 
λογαριθµική σχέση µεταξύ όγκου ούρων και ωσµωτικότητας ούρων. (Σχήµα 2) 
Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι το σύµπτωµα της πολυουρίας αφορά αυξη-
µένο όγκο ούρων και δεν έχει σχέση µε το πόσο συµπυκνωµένα είναι τα ούρα. 
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Εάν παρατηρήσουµε το διάγραµµα προσεκτικά θα µπορέσουµε να εξηγήσουµε 
τις κλινικές παρατηρήσεις:
 1.  Για να παρατηρηθεί µείωση της ικανότητας συµπύκνωσης των ούρων πρέπει 
να έχει προηγηθεί απώλεια σηµαντικού αριθµού νευρώνων, η οποία πρέπει 
να είναι ακόµα µεγαλύτερη για να εµφανισθεί αύξηση του όγκου των ού-
ρων.

 2.  Η συνεχής αλλά µικρή έκκριση αντιδιουρητικής από κάποιο όγκο λίγο 
επηρεάζει την ικανότητα του οργανισµού να µειώσει τη συγκέντρωση των 
ούρων, αλλά επηρεάζει την ικανότητα να αποβάλει µεγάλες ποσότητες 
υγρών.

 3.  Στη θεραπεία του άποιου διαβήτη µικρές δόσεις είναι αρκετές για να ελέγ-
ξουν τα συµπτώµατα του ασθενούς χωρίς να είναι ανάγκη να επιτύχουµε 
µέγιστη συµπύκνωση των ούρων.

 4.  Ασθενείς µε άποιο διαβήτη και φυσιολογικό αίσθηµα δίψας µπορούν να 
διατηρήσουν φυσιολογική ωσµωτικότητα πλάσµατος καταναλώνοντας µε-
γάλες ποσότητες νερού, έχοντας όµως και µεγάλες ποσότητες ούρων. 

Στους νεφρούς συγκρατείται υγρό µε την επαναρρόφηση νατρίου µαζί µε υγρό 
στο εγγύς και το άπω σωληνάριο και στη συνέχεια επαναρρόφηση νερού στο 
αθροιστικό σωληνάριο. Η βαζοπρεσίνη δρα στα κύρια κύτταρα (principal cells) 
στο αθροιστικό σωληνάριο µε τη διέγερση της έκφρασης ενδοκυττάριων µο-
ρίων που λέγονται aquaporin-2. Όταν η βαζοπρεσσίνη συνδέεται στους V-2 
υποδοχείς, ενεργοποιείται η αδενυλική κυκλάση, παράγεται κυκλικό AMP, το 
οποίο διεγείρει τόσο τη σύνθεση νέων µορίων aquaporin-2 όσο και τη µετα-
φορά µορίων στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη, όπου δρουν ως δίαυλοι που 
επιτρέπουν τη δίοδο νερού. 

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ο κεντρικός άποιος διαβήτης είναι µία ετερογενής κατάσταση που χαρακτηρί-
ζεται από την αποβολή µεγάλης ποσότητας αραιών ούρων. Συγκεκριµένα παθο-
λογική ορίζεται ποσότητα µεγαλύτερη των 2lt/m2 /24 h ή περίπου 150 ml/kg/24h 
για το νεογέννητο, 100-110 ml/kg/24h στα 2 χρόνια και 40-50 ml/kg/24h για το 
µεγαλύτερο παιδί και ενήλικα, λόγω ανεπάρκειας της βαζοπρεσσίνης(AVP) ή 
αντιδιουρητικής ορµόνης (ADH). 
 Η κλινική και εργαστηριακή διάγνωση τίθεται µε βάση τις συνήθεις διαγνω-
στικές δοκιµασίες αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις στη µοριακή βιολογία και η ευ-
ρεία χρήση της µαγνητικής τοµογραφίας έχουν συνεισφέρει σηµαντικά στην 
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κατανόηση της παθοφυσιολογίας. Για πρώτη φορά η µαγνητική τοµογραφία 
έκανε δυνατή την απεικόνιση της νευροϋπόφυσης ιn vivo. (Σχήµα 3) Η έλλειψη 
του έντονου σήµατος της οπίσθιας υπόφυσης στη µαγνητική τοµογραφία είναι 
παθογνωµονικό σηµείο για τη διάγνωση των συγγενών ή νευροεκφυλιστικών 
διαταραχών του υποθαλάµου και της οπίσθιας υπόφυσης. Είναι επίσης πιθα-
νό να είναι αρχικό σηµείο όγκου ή ιστιοκυττάρωσης Langerhans. Το αντίθετο 
όµως δεν ισχύει, η ανίχνευση του έντονου σήµατος της νευροϋπόφυσης δεν 
εξασφαλίζει τη λειτουργική ακεραιότητα του συστήµατος υποθάλαµος-οπίσθια 
υπόφυση. 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

Η αδυναµία της έκκρισης επαρκούς ποσότητας βαζοπρεσσίνης σε απάντηση 
της αυξηµένης ωσµωτικότητας ορού µπορεί να οφείλεται σε διαταραχή της ανα-
τοµίας της οπίσθιας υπόφυσης από όγκο του κεντρικού νευρικού συστήµατος, 
τραύµα, λοίµωξη, κοκκιωµατώδη νόσο, ή συγγενή διαταραχή της δοµής. Ένας 
βαθµός έκκρισης της βαζοπρεσσίνης µπορεί να διατηρείται αλλά δεν επαρκεί 
για να καλύψει της ανάγκες του οργανισµού και εµφανίζει αυξηµένη αποβολή 
υγρών. Το αίσθηµα της δίψας µπορεί να παραµένει ακέραιο ή να βλάπτεται 
και αυτό, ανάλογα µε την ανατοµική βλάβη. Εάν το αίσθηµα της δίψας δεν λει-
τουργεί, η διατήρηση φυσιολογικής ωσµωτικότητας µε την αυξηµένη πρόσληψη 
υγρών δεν είναι δυνατή. 
 Στα παιδιά τα συνηθέστερα επίκτητα αίτια που προκαλούν άποιο διαβήτη είναι 
το κρανιοφαρυγγίωµα, το δυσγερµίνωµα και η ιστιοκυττάρωση Χ. Η εµφάνι-
ση άποιου διαβήτη σε συνδυασµό µε προϋπάρχουσα µεµονωµένη ορµονική 
ανεπάρκεια της πρόσθιας υπόφυσης είναι ένδειξη επείγουσας διερεύνησης για 
την ύπαρξη όγκου ή ιστιοκυττάρωσης. Τραύµα είτε λόγω ατυχήµατος (πτώση, 
αυτοκινητιστικό ατύχηµα) είτε ιατρογενές λόγω νευροχειρουργικής επέµβασης 
π.χ. για αφαίρεση κρανιοφαρυγγιώµατος µπορεί να οδηγήσει σε άποιο διαβήτη. 
Υδροκέφαλος ή άλλος τύπος αυξηµένης ενδοκράνιας πίεσης µπορεί να προκα-
λέσει άποιο διαβήτη.
 Ιδιοπαθής συγγενής άποιος διαβήτης χωρίς ανατοµικές ανωµαλίες µπορεί να 
εµφανισθεί σποραδικά κληρονοµούµενος κατά τον επικρατούντα ή τον υπολει-
πόµενο χαρακτήρα όπως αναλύονται παρακάτω. 
 Επίσης το σύνδροµο Wolfram (άποιος διαβήτης, σακχαρώδης διαβήτης, τύ-
φλωση, κώφωση), που οφείλεται σε µετάλλαξη στο γονίδιο 4p16.1, συγγενείς 
ανατοµικές ανωµαλίες της περιοχής και κυρίως η σεπτοοπτική δυσπλασία και η 
έκτοπη νευρο-υπόφυση(σχήµα 4) αποτελούν συγγενή αίτια άποιου διαβήτη. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΫΠΟΦΥΣΙΑΚΟΣ ΑΠΟΙΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ

Το AVP-νευροφυσίνη ΙΙ γονίδιο (AVP-NPII), που εδράζεται στο χρωµόσωµα 
20p13, αποτελείται από τρία εξόνια. Το εξόνιο 1 κωδικοποιεί το σηµατοδοτούν 
πεπτίδιο, το µη πεπτδικό AVP και το N-terminal τµήµα του NPII. Το εξόνιο 
2 κωδικοποιεί το κεντρικό τµήµα του NPII και το εξόνιο 3 κωδικοποιεί το C- 
terminal τµήµα του NPII και µια γλυκοπρωτεΐνη µε 39 αµινοξέα που είναι γνωστή 
ως κοπεπτίνη. Το προϊόν του AVP-NPII συντίθεται ως ένα πρόδροµο πολυ-
πεπτίδιο, προορµόνη, που περιλαµβάνει το πολυπεπτίδιο AVP, την πρωτεΐνη 
µεταφοράς και την κοπεπτίνη αγνώστου λειτουργίας.
 Ο κεντρικός άποιος διαβήτης προκαλείται από µετάλλαξη στο γονίδιο της 
προ-ορµόνης και ανεπάρκεια της AVP. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΙΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙ-
ΚΡΑΤΟΥΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι µελέτες που έγιναν σε νεκροτοµικό υλικό ασθενών µε οικογενή µορφή κε-
ντρικού άποιου διαβήτη έδειξαν επιλεκτική απώλεια των µεγακυτταρικών νευρώ-
νων στον παρακοιλιακό πυρήνα που συνοδεύεται από µετρίου βαθµού γλοίωση 
και σχετική διατήρηση των µικρών νευροεκκριτικών κυττάρων, υποδηλώνοντας 
ότι η νόσος οφείλεται σε δυσγενεσία αυτών των υποθαλαµικών νευρώνων. Μέ-
χρι σήµερα έχουν βρεθεί περισσότερες από 50 διαφορετικές µεταλλάξεις στον 
οικογενή νευροϋποφυσιακό άποιο διαβήτη, και η µεγάλη πλειοψηφία εκτός από 
ελάχιστες εξαιρέσεις κληρονοµούνται κατά τον επικρατούντα χαρακτήρα.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΙΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟ-
ΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μία µοναδική οµόζυγη δυσσυνθετική (missense) µετάλλαξη στη περιοχή που 
κωδικοποιεί το περιοχή του AVP δείχνει ένα αυτοσωµατικό υπολειπόµενο τύπο 
κληρονοµικότητας σε µία οικογένεια παλαιστινίων µε τρία παιδιά, οι γονείς των 
οποίων είχαν συγγένεια. Η υπολειπόµενη µετάλλαξη δεν φαίνεται να παρεµπο-
δίζει την ενδοκυττάρια κυκλοφορία της προορµόνης αλλά επηρεάζει την τελική 
διαδικασία µετατροπής της προ-ορµόνης σε νευροφυσίνη ΙΙ και βαζοπρεσσίνη. 
Παρά το ότι έχουν ορισµένες κοινές κλινικές εκδηλώσεις µε τον επικρατούντα 
τύπο, τα συµπτώµατα του τύπου που κληρονοµείται κατά τον υπολειπόµενο χα-
ρακτήρα οφείλονται σε µειωµένη δραστικότητα της βαζοπρεσσίνης που φέρει 
τη µετάλλαξη. Αυτή η θεωρία υποστηρίζεται από τα υψηλά επίπεδα της κυκλο-
φορούσης µεταλλαγµένης ορµόνης, την απουσία φυσιολογικής ορµόνης στις 
οµόζυγες περιπτώσεις και την απουσία κλινικών ή υποκλινικών εκδηλώσεων στις 
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ετερόζυγες περιπτώσεις. Πρόσφατα περιγράφηκαν έξι ακόµα περιπτώσεις από 
τρεις γαλλοκαναδικές οικογένειες, στις οποίες οι γονείς δεν ήταν συγγενείς. Οι 
ασθενείς αυτοί είχαν βαρύ άποιο διαβήτη που εµφανίσθηκε σε νεαρή ηλικία, 
και βρέθηκαν να είναι οµόζυγοι ή συνδυαστικά ετερόζυγοι για δύο καινούριες 
µεταλλάξεις του πρεπρο- AVP-NPII γονιδίου, που υποδηλώνει υπολειπόµενη 
κληρονοµικότητα. Οι ασθενείς αυτοί εµφανίζουν πολυουρία και πολυδιψία πολύ 
νωρίτερα απ΄ ότι οι ασθενείς µε επικρατούντα τύπο παρότι η εικόνα της οπίσθι-
ας υπόφυσης στο MRI είναι παρόµοια.

ΑΓΝΩΣΤΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ 
∆εν βρέθηκαν µεταλλάξεις στην κωδικοποιούσα περιοχή (coding region), ιντρο-
νική περιοχή (the intronic region) ή την 1.5kb ανιούσα περιοχή (upstream region) 
από την αρχική περιοχή µεταγραφής βρέθηκαν σε µια οικογένεια κινέζων µε 
άποιο διαβήτη και κληρονοµικότητα µε επικρατούντα χαρακτήρα (συντακτικά 
κάτι λείπει). 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ WOLFRAM (DIDMOAD)

Περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Wolfram και Wagener το 1938 και 
πρόκειται για ένα σπάνιο σύνδροµο κληρονοµούµενο κατά τον αυτοσωµατικό 
υπολειπόµενο χαρακτήρα. Το ακρωνύµιο DIDMOAD αφορά τις συχνότερες 
κλινικές εκδηλώσεις άποιος διαβήτης, σακχαρώδης διαβήτης, ατροφία οπτικού 
νεύρου και νευροαισθητήρια κώφωση (Diabetes Insipidus, Diabetes Mellitus, 
Optic Atrophy, Deafness). Άλλες συνοδές εκδηλώσεις είναι αταξία, ατονία του 
ουροποιητικού σωλήνα και ψυχιατρικές εκδηλώσεις. Μπορεί να εκδηλώσουν και 
υποθυρεοειδισµό, υπογοναδισµό και ανεπάρκεια ACTH.
 To 1998 βρέθηκε το γονίδιο WFS1 στο χρωµόσωµα 4p16.1. Το σύνδρο-
µο αυτό οφείλεται σε µεταλλάξεις στο WFS1, που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 
«wolframin».

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Οι κύριες εκδηλώσεις τόσο του κεντρικού όσο και του νεφρογενούς άποιου 
διαβήτη είναι η πολυουρία και η πολυδιψία. Ο µικρός ασθενής αποβάλλει µε-
γάλες ποσότητες ούρων κατά τη διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας, ξυπνάει 
κατά τη διάρκεια της νύχτας για να πιει νερό, συνήθως προτιµά δροσερό νερό. 
Τα νεογνά είναι ευερέθιστα εάν δεν έχουν το µπουκάλι τους µε νερό. Εάν πε-
ριορισθούν τα υγρά ή σε περίπτωση νόσου που δεν µπορούν να προσλάβουν 
υγρά αφυδατώνονται και µπορεί να οδηγηθούν σε υποογκαιµικό κώµα. Τα µε-
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γαλύτερα παιδιά πηγαίνουν για ύπνο παίρνοντας µαζί τους µπουκάλια νερό, 
χαρακτηριστικό που τους διαφοροποιεί από τη ψυχογενή πολυδιψία, όπου η 
πολυδιψία και η πολυουρία διακόπτονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και συνή-
θως κοιµούνται καλά. 
 Τα πρώτα συµπτώµατα του κληρονοµούµενου κεντρικού άποιου διαβήτη τυπι-
κά εµφανίζονται µεταξύ πρώτου και έκτου έτους ζωής αν και έχουν περιγραφεί 
περιπτώσεις µε έναρξη σε µικρότερη ή µεγαλύτερη ηλικία. Συνήθως είναι αυξα-
νόµενης βαρύτητας µεγαλώνοντας, υπάρχουν όµως και περιστατικά µε έναρξη 
των εκδηλώσεων κατά τη νεογνική περίοδο. 
 Η πλειοψηφία των µεταλλάξεων που έχουν περιγραφεί αφορούν το µόριο της 
NPII και πρόκειται συνήθως για δυσσυνθετικές µεταλλάξεις (missense). 
 ∆εν έχει βρεθεί συσχέτιση µεταξύ του είδους της µετάλλαξης, του χρόνου 
έναρξης και της σοβαρότητας της νόσου µεταξύ των ατόµων µε ίδιες δυσσυν-
θετικές µεταλλάξεις. Οι Siggaard et al αναφέρουν ότι υπάρχει συσχέτιση γονό-
τυπου-φαινότυπου σε σχέση µε το χρόνο έναρξης των συµπτωµάτων, δηλαδή 
τα άτοµα που φέρουν δισσυνθετικές µεταλλάξεις εκδηλώνουν συµπτώµατα νω-
ρίτερα σε σχέση µε τα άτοµα που φέρουν τη µετάλλαξη Ala-1Thr στο signal 
peptide. Αυτή η παρατήρηση δεν επιβεβαιώνεται σε άλλα άτοµα που φέρουν 
µεταλλάξεις στο signal peptide. 
 Σε προηγούµενες αναφορές η νόσος φαίνεται να επιδεινώνεται µε την ηλικία 
σε ασθενείς που είχαν έναρξη της νόσου νωρίς µε ήπια πολυδιψία και πολυου-
ρία, ειδικά πριν την ηλικία των 10 χρόνων. Έχει όµως αναφερθεί και άτοµο ηλικί-
ας 28 ετών που έφερε τη µετάλλαξη και ήταν ασυµπτωµατικό και άτοµο ηλικίας 
14 χρόνων µε ήπια συµπτωµατολογία. Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι µπορεί να 
εµφανισθεί ύφεση ή µείωση της έντασης των συµπτωµάτων, σε µεγαλύτερης 
ηλικίας ασθενείς, απότοκος σοβαρής δυσλειτουργίας (impairment) της έκκρι-
σης της βαζοπρεσσίνης. Το φαινόµενο αυτό αποδίδεται σε µείωση του ρυθµού 
σπειραµατικής διήθησης σε µεγαλύτερες ηλικίες ή σε επίκτητη αύξηση της ευαι-
σθησίας στην αντιδιουρητική δράση της ωκυτοκίνης. 
 Η µεγάλη ετερογένεια στην ηλικία έναρξης και στη βαρύτητα της ανεπάρκει-
ας της αντιδιουρητικής ορµόνης που εµφανίζεται σε άτοµα που φέρουν την 
ίδια µετάλλαξη αποδίδονται σε ατοµικές διαφορές που µπορεί να αφορούν τα 
παρακάτω. Το ρυθµό παραγωγής του µεταλλαγµένου προδρόµου, την έντα-
ση διέγερσης της νευροϋπόφυσης, ατοµική ευαισθησία στην τοξική επίδραση 
του µεταλλαγµένου προδρόµου,την ικανότητα αποδόµησης των µεταλλαγµένων 
προδρόµων, διαφοροποίηση στην ικανότητα εκκριτικού αποθέµατος ή στην 
ανάπτυξη του ίδιου του αδένα. 
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ

Πριν προχωρήσουµε στη διερεύνηση του άποιου διαβήτη στο παιδί µε πολυου-
ρία και πολυδιψία που δεν έχει σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να αποκλείσουµε τη 
πιθανότητα χρόνιας νεφρικής νόσου ή ουρολοίµωξης ή λήψη φαρµάκων που 
προκαλούν πολυουρία, επίσης πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα ψυχογενούς 
πολυδιψίας. Η πρώτη ερώτηση είναι εάν το παιδί αποβάλλει µεγάλες ποσότητες 
ούρων ή ουρεί συχνά αλλά µικρή ποσότητα. (Αλγόριθµος, Πίνακας)
 Αρχικά πρέπει να γίνει προσδιορισµός της ωσµωτικότητας των πρώτων πρω-
ινών ούρων και ταυτόχρονα προσδιορισµός ωσµωτικότητας και Να ορού και 
αιµατοκρίτη. Εάν η ωσµωτικότητα ούρων είναι µεγαλύτερη από 600 mOsm/kg 
και η ωσµωτικότητα ορού είναι µικρότερη από 300 mOsm/kg τότε η έκκριση 
βαζοπρεσσίνης είναι φυσιολογική. Εάν αυτό δεν ισχύει ακολουθεί δοκιµασία 
στέρησης ύδατος. Η διαφορική διάγνωση καταστάσεων που οδηγούν σε διατα-
ραχές της ωσµωτικότητας και του νατρίου ορού φαίνονται στον πίνακα.

∆οκιµασία στέρησης ύδατος

Οκτάωρη στέρηση νερού. Πρέπει να γίνεται το πρωί αφού το προηγούµενο 
βράδυ έχει ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία δηλαδή εάν το παιδί συνηθίζει 
να λαµβάνει νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια της νύχτας αυτό επιτρέπεται. 
Το παιδί πρέπει να βρίσκεται κάτω από στενή παρακολούθηση. Η δοκιµασία 
διακόπτεται νωρίτερα εάν η ωσµωτικότητα των ούρων αυξηθεί πέραν των 800 
mOsm/kg ή αν η απώλεια βάρους ξεπεράσει το 5% του αρχικού βάρους, ή η 
αρτηριακή πίεση µειωθεί κατά 10%. Το βάρος σώµατος, η αρτηριακή πίεση, 
οι σφύξεις και η ωσµωτικότητα ούρων ελέγχονται ανά ώρα. Μέτρηση Να και 
ωσµωτικότητας ορού ανά ώρα και άµεσος έλεγχος αποτελεσµάτων. Μέτρηση 
επιπέδων βαζοπρεσσίνης κατά την έναρξη και το τέλος της δοκιµασίας. Η λει-
τουργία βαζοπρεσίνης εκτιµάται ως φυσιολογική εάν η ωσµωτικότητα ούρων 
αυξηθεί πέραν των 600 mOsm/kg και η ωσµωτικότητα ορού παραµένει µικρότε-
ρη των 300 mOsm/kg ή εάν η ωσµωτικότητα ούρων ξεπεράσει σε οποιαδήποτε 
στιγµή τα 1000 mOsm/kg ανεξάρτητα από τα επίπεδα ωσµωτικότητας ορού. Εάν 
στο τέλος του οκταώρου η ωσµωτικότητα ούρων παραµένει µικρότερη των 600 
mOsm/kg ή εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή η ωσµωτικότητα ορού είναι 
µεγαλύτερη των 300 mOsm/kg χορηγείται δεσµοπρεσσίνη. 

∆οκιµασία δεσµοπρεσσίνης

Το παιδί ζυγίζεται και η ωσµωτικότητα ούρων προσδιορίζεται, κατόπιν χορηγεί-
ται DDAVP 0.05 –0.15 ml ρινικά. Για τις επόµενες ώρες το παιδί παρακινείται να 
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ουρεί κάθε µία ώρα και προσδιορίζεται η ωσµωτικότητα ούρων. Εάν η ωσµωτι-
κότητα διπλασιαστεί από την προηγούµενη η διάγνωση είναι κεντρικός άποιος 
διαβήτης, εάν δεν µεταβληθεί η διάγνωση είναι νεφρικός άποιος διαβήτης. Εάν 
σε οποιαδήποτε στιγµή η αρτηριακή πίεση µειωθεί ή αυξηθούν οι σφύξεις ή το 
βάρος µειωθεί περισσότερο από 5% η δοκιµασία διακόπτεται και λαµβάνονται 
τότε τα τελικά δείγµατα. 

∆οκιµασία υπέρτονου διαλύµατος NaCl

Υπέρτονο διάλυµα χλωριούχου νατρίου (0.85 mol/L) χορηγείται στάγδην 
(0.05ml/kg/min) για µέγιστη διάρκεια 3 ωρών ή µέχρι η ωσµωτικότητα ορού να 
φθάσει τα 300 mOsm/kg. Ο ασθενής παραµένει σε ύπτια θέση 30 λεπτά πριν 
την έναρξη και κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας. Λαµβάνονται δείγµατα αίµατος 
ανά 30 min για προσδιορισµό ωσµωτικότητας, συγκέντρωσης Να και επιπέδων 
ADH. ∆είγµατα ούρων λαµβάνονται επίσης ανά µία ώρα εφόσον είναι δυνατό 
για προσδιορισµό ωσµωτικότητας και συγκέντρωσης νατρίου. Καταγράφεται το 
αίσθηµα δίψας και η αρτηριακή πίεση ανά 30 λεπτά. 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Οικογενής κεντρικός άποιος διαβήτης

Τα ευρήµατα της µαγνητικής τοµογραφίας σε ασθενείς που πάσχουν από οι-
κογενή κεντρικό άποιο διαβήτη είναι ετερογενή. Το πιο σταθερό εύρηµα είναι 
το ενισχυµένο σήµα της οπίσθιας υπόφυσης στους νέους ασθενείς και η προ-
οδευτική εξαφάνιση του αργότερα κατά την ενήλικη ζωή. Η συσσώρευση της 
µεταλλαγµένης βαζοπρεσσίνης και νευροφυσίνης ΙΙ µπορούν να εξηγήσουν το 
αυξηµένο σήµα. Έχουν αναφερθεί διαφορές στο σήµα ακόµα και σε µέλη της 
ίδιας οικογένειας. Επίσης σε 3 από 6 περιπτώσεις µε την υπολειπόµενη µορφή 
του άποιου διαβήτη δεν έχει ανιχνευθεί αυξηµένο σήµα. (Σχήµα 5)
 Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η µαγνητική τοµογραφία πρέπει να γίνεται 
µόνο σε καλά ενυδατωµένους ασθενείς γιατί έχει αποδειχθεί σε µελέτες που 
έχουν γίνει τόσο σε ανθρώπους όσο και σε πειραµατόζωα ότι η ένταση του 
σήµατος είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το βαθµό ενυδάτωσης. 

Ιδιοπαθής κεντρικός άποιος διαβήτης

Στον ιδιοπαθή κεντρικό άποιο διαβήτη ο µίσχος της υπόφυσης µπορεί να είναι 
φυσιολογικός ή πεπαχυσµένος. Μπορεί να συνυπάρχει µικρή αδενοϋπόφυση 
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και να συνοδεύεται από ανεπάρκεια ορµονών της πρόσθιας υπόφυσης. Μια 
δευτερογενής αιτιολογία και ιδιαίτερα η πιθανότητα δυσγερµινώµατος πρέπει 
να αποκλεισθεί µε MRI και HCG ορού και ΕΝΥ ανά 6µηνο για τουλάχιστον 5 
χρόνια.

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΙΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ

∆υσγερµίνωµα

Ο κεντρικός άποιος διαβήτης είναι συνήθως η πρώτη και κύρια εκδήλωση του 
δυσγερµινώµατος που µπορεί να ξεκινάει από αποιοδήποτε σηµείο του νευρο-
ϋποφυσιακού συµπλέγµατος, τη µέση ακρολοφία, το µίσχο της υπόφυσης ή τον 
οπίσθιο λοβό της υπόφυσης. Σε 21% των περιπτώσεων µπορεί να συνυπάρχουν 
µάζες στη νευροϋπόφυση και στην επίφυση, µε ίση αναλογία στα 2 φύλα. Το 
µεµονωµένο νευροϋποφυσιακό δυσγερµίνωµα έχει αυξηµένο επιπολασµό στα 
κορίτσια. Ανάλογα µε την εντόπιση της βλάβης η µαγνητική τοµογραφία µπορεί 
να δείξει µάζα µέσα στο τουρκικό εφίππιο, στη µέση ακρολοφία ή στην οπίσθια 
υπόφυση ή πάχυνση του µίσχου της υπόφυσης. Μάζες της νευροϋπόφυσης 
συνοδευόµενες από πάχυνση του µίσχου πρέπει να µας ανησυχούν έντονα για 
την ύπαρξη δυσγερµινώµατος. Προσδιορισµός HCG ορού και ΕΝΥ πρέπει να 
ακολουθεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αύξηση της HCG στο ΕΝΥ µπορεί να 
προηγείται της ύπαρξης ευρήµατος στη µαγνητική τοµογραφία. 

Λεµφοκυτταρική νευροϋποφυσίτις (LINH)

Πολύ λίγες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί σε παιδιά µε άποιο διαβήτη και ανε-
πάρκεια ορµονών της πρόσθιας υπόφυσης. Το MRI δείχνει µάζα ή διάχυτη 
πάχυνση του µίσχου και απουσία του έντονου σήµατος της οπίσθιας υπόφυσης. 
Στα παιδιά δεν είναι µια αυτοπεριοριζόµενη κατάσταση και θεωρείται διαφορε-
τική από αυτή των ενηλίκων. Πολλαπλά δυσγερµινώµατα έχουν αναφερθεί σε 
παιδί που παρακολουθείτο για ιστολογικά αποδεδειγµένη LINH υποδεικνύοντας 
ότι πιθανώς να ήταν αντίδραση στο δυσγερµίνωµα. 

Κρανιοφαρυγγίωµα

‘Ογκος που αναπτύσσεται από υπόλειµµα του θυλάκου του Rathke. Αποτελεί το 
90% των όγκων της υπόφυσης, εµφανίζεται µε ίδια συχνότητα στα δύο φύλα, 
αυξηµένη επίπτωση στην ηλικία των 8-10 χρόνων. 75% εµφανίζουν ανεπάρκεια 
αυξητικής ορµόνης. 9-17% ανεπάρκεια ADH και άποιο διαβήτη. (Σχήµα 7)
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Ιστιοκυττάρωση Langerhans

Κεντρικός άποιος διαβήτης αναπτύσσεται όταν περισσότεροι από το 80% των 
νευρώνων των υποθαλαµικών παρακοιλιακού και υπεροπτικού πυρήνα έχουν κα-
ταστραφεί. Ο επιπολασµός του άποιου διαβήτη σε ασθενείς µε ιστιοκυττάρωση 
είναι πάνω από 50%. Ανεπάρκεια των ορµονών της πρόσθιας υπόφυσης είναι 
σπανιότερη και αφορά συνήθως ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης. Στο MRI δεν 
εµφανίζεται το αυξηµένο σήµα της οπίσθιας υπόφυσης και εµφανίζεται πάχυν-
ση του µίσχου. Επίσης παρατηρείται καθυστερηµένη επίταση του σήµατος του 
πρόσθιου και οπίσθιου λοβού µετά τη χορήγηση σκιαγραφικού. 

Νευροσαρκοείδωση

Σπανιότατα απαντάται σε παιδιά και µπορεί να έχει τον άποιο διαβήτη ως την 
πρώτη εκδήλωση. Περικοιλιακές και λεπτοµηνιγγικές βλάβες που επιτείνονται µε 
τη χορήγηση σκιαγραφικού είναι ύποπτες για σαρκοείδωση. 

Προηγηθέν τραύµα

Η εµφάνιση άποιου διαβήτη µπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση υποφυσιακής 
ανεπάρκειας µετά τραυµατισµό, ο οποίος πιθανόν να έχει θεωρηθεί µικρής 
έντασης και να µην αναφέρεται στο ιστορικό. Είναι πιθανό ο άποιος διαβήτης να 
συνοδευτεί κα µε ανεπάρκεια ορµονών της πρόσθιας υπόφυσης οι οποίες γίνο-
νται έκδηλες σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Η µαγνητική τοµογραφία µπο-
ρεί να αποκαλύψει απουσία του έντονου σήµατος της νευροϋπόφυσης, διακοπή 
του µίσχου και ατροφία της πρόσθιας υπόφυσης. (Σχήµα 6) Είναι σηµαντικό να 
διερευνάται λεπτοµερειακά το ιστορικό για την πιθανότητα τραυµατισµού σε 
περίπτωση εµφάνισης άποιου διαβήτη ιδιαίτερα µετά την ηλικία των 5 χρόνων 
και χωρίς την ύπαρξη θετικού οικογενειακού ιστορικού. 

ΝΕΦΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΙΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ

Εάν το πρόβληµα βρίσκεται στο νεφρώνα η παραγωγή αντιδιουρητικής ορµό-
νης είναι φυσιολογική ή και αυξηµένη αλλά δεν µπορεί να ελέγξει την παραγωγή 
ούρων. Παλαιότερα θεωρείτο ότι ο νεφρογενής άποιος διαβήτης κληρονοµεί-
το µόνο κατά το φυλοσύνδετο τρόπο αλλά έχουν περιγραφεί και σποραδικές 
µορφές και κληρονοµικότητα κατά τον αυτοσωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα. 
Έτσι διακρίνουµε τις παρακάτω µορφές. 
 1.  Μία φυλοσύνδετη µετάλλαξη στο νεφρικό υποδοχέα της βαζοπρεσσίνης 
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(V2) στο Χq
 2.  Μια σωµατική υπολειπόµενη µετάλλαξη στο renal water channel aquaporin-1 
στο 12q13 

 3.  Μια σωµατική επικρατούσα µετάλλαξη για την aquaporin-2 στο 12q13 
Εµφανίζεται κατά τη νεογνική περίοδο. Τα νεογνά αυτά εµφανίζουν επεισό-
δια αφυδάτωσης, ανεξήγητους πυρετούς, στασιµότητα βάρους. Υπερνατριαιµία 
µπορεί να βρεθεί στα επεισόδια αφυδάτωσης.

Επίκτητος νεφρογενής άποιος διαβήτης µπορεί να εµφανισθεί ως απότοκος της 
λήψης φαρµάκων όπως λιθίου και δεµεκλοκυκλίνης ή ηλεκτρολυτικών διαταρα-
χών όπως υπερασβεστιαιµίας ή υποκαλιαιµίας. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο ασθενής µε κεντρικό άποιο διαβήτη και άθικτο το αίσθηµα της δίψας, εάν 
δεν του χορηγηθεί θεραπεία επιβιώνει αλλά εµφανίζει διάταση των ουρητήρων 
και των νεφρικών καλύκων λόγω της αυξηµένης ροής ούρων και κινδυνεύει από 
αφυδάτωση σε περίπτωση ασθένειας που παρεµποδίζει την πρόσληψη υγρών. 
Η θεραπεία επιλογής είναι η θεραπεία υποκατάστασης µε βαζοπρεσσίνη σε µια 
εύληπτη µορφή. Η φυσική βαζοπρεσσίνη έχει σύντοµο χρόνο ηµίσειας ζωής και 
προκαλεί υπέρταση. 
 Η DDAVP που έχει προκύψει από αντικατάσταση κάποιων αµινοξέων της βα-
ζοπρεσσίνης έχει 140 φορές µεγαλύτερη δραστικότητα όσον αφορά τη συµπύ-
κνωση των ούρων και δεν έχει δραστικότητα στα αγγεία που να προκαλεί υπέρ-
ταση και είναι η θεραπεία εκλογής. Η µία δόση DDAVP έχει διάρκεια δράσης 
12 ώρες. Συνήθως χορηγείται δόση 25 µg από το στόµα το βράδυ προοδευτικά 
αυξανόµενη µέχρι να ελεγχθεί η πολυουρία. Στις περισσότερες περιπτώσεις µία 
δεύτερη δόση προστίθεται το πρωί. 
 Εναλλακτικά DDAVP χορηγείται µε ρινικό ψεκασµό 0.025 ml από διάλυµα 10 
mg/ml που χορηγεί 2.5 µg, η επόµενη δόση χορηγείται όταν το παιδί εµφανίζει 
πάλι πολυουρία. Συνήθως χορηγείται 2 µε τρεις φορές ηµερησίως.
 Κατά τη διάρκεια χειρουργείου και αµέσως µετά χορηγείται ενδοφλεβίως 1.5 
mU/kg/hr βαζοπρεσσίνης µε πολύ προσεκτική καταγραφή της ισορροπίας των 
υγρών. Υπερβολική χορήγηση υγρών κατά την ενδοφλέβια χορήγηση βαζο-
πρεσσίνης µπορεί να οδηγήσει σε σηµεία και συµπτώµατα αντίστοιχα του συν-
δρόµου της απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορµόνης. 
 Ασθενείς µε διαταραγµένο το αίσθηµα της δίψας και άποιο διαβήτη είναι 
πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Υπολογίζεται ένας συγκεκριµένος όγκος υγρών 

ΕΛΠΙ∆Α ΒΛΑΧΟΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ: ΑΠΟΙΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ



-369-

που πρέπει να λαµβάνεται καθηµερινά σε συνδυασµό µε µια σταθερή δόση 
DDAVP. Μπορεί να προστεθεί ένα επιπλέον ποτήρι νερό σε περίπτωση έντο-
νης δραστηριότητας ή ζέστης. Προσδιορισµός νατρίου πρέπει να γίνεται κάθε 
1-2 εβδοµάδες.
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 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΙΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΟΥ ΟΡΟΥ

CDI h Nl h i i Nl Nl Nl Nl 
RDI h Nl h i h Nl Nl Nl Nl 
PP i nl Nl i nl i i Nl Nl Nl Nl 
SIADH i Nl-h i h h Nl Nl Nl Nl 
h aldo Nl  Nl-i Nl Nl Nl i h h i 
i aldo i i Nl Nl Nl h h h h
irenin
ialdo Nl h Nl Nl Nl Nl-h h h h 
Pseudo
hypoaldo i h Nl Nl Nl h h h h 
Cer. Salt
wasting i i i h Nl h h h Nl 
GC insuf i i i h Nl Nl-h Εξαρτάται από Nl-i
       το αίτιο
i thyr i i i h Nl Nl   i 
h Glu i 1.6 ΩΣΜΩ h h h h
 mEq/ml ΤΙΚΗ
 per 100 ∆ΙΟΥ
 mg/dl h ΡΗΣΗ
 Glu 

CDI: κεντρικός άποιος διαβήτης RDI: νεφρογενής άποιος διαβήτης PP: Ψυχογενής πολυδιψία SIADH: 
Σύνδροµο απρόσφορης έκκρισης ADH h aldo:υπεραλδοστερονισµός Nl=normal
i aldo: υποαλδοστερονισµός irenin ialdo: υπορενιναιµικός υποαλδοστερονισµός Pseudoypoaldo: ψευ-
δοϋποαλδοστερονισµός Cer Na Wasting Κεντρικής αιτιολογίας απώλεια Na
GC insuf ανεπάρκεια γλυκοκορτικοειδών ithyr; υποθυρεοειδιαµός h Glu: Υπεργλυκαιµία 
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Σχήμα 1: Πρόσθια υπόφυση και νευροϋπόφυση

 

 

Σχήμα 3: Φυσιολογική Μαγνητική Τομογραφία Υπόφυσης Υποθαλάμου

ΕΛΠΙ∆Α ΒΛΑΧΟΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ: ΑΠΟΙΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ



-372-

ΕΛΠΙ∆Α ΒΛΑΧΟΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ: ΑΠΟΙΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ



-373-

  

Σχήμα 4 ‘Εκτοπη οπίσθια υπόφυση. Διακοπή μίσχου

  
 
Σχήμα 5: 5 χρ. αγόρι ιδιοπαθής κεντρικός άποιος διαβήτης Απουσία έντονου σήματος 

οπίσθιου λοβού
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Σχήμα 6: Κενό τουρκικό εφίππιο. Ατροφία υπόφυσης απουσία σήματος οπίσθιας 
υπόφυσης και μίσχου κατόπιν τραυματισμού

 

 

Σχήμα 7: Κρανιοφαρυγγίωμα
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 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1.  Ο άποιος διαβήτης µπορεί να αποτελεί εκδήλωση των παρακάτω νοσηµάτων 
εκτός από:

 A. ∆υσγερµίνωµα
 Β. Ιστιοκυττάρωση
 Γ. Φαιοχρωµοκύττωµα
 ∆. Κρανιοφαρυγγίωµα

2. Πολυουρία µπορεί να είναι εκδήλωση των παρακάτω νοσηµάτων εκτός:
 A. Υπασβεστιαιµία
 Β. Ανεπάρκεια ADH
 Γ. Υποκαλιαιµία
 ∆. Υπεργλυκαιµία

3.  ∆ιαφοροδιαγνωστικό εύρηµα µεταξύ κεντρικού και νεφρογενούς άποιου δια-
βήτη είναι:

 A. Na ορού
 Β. Posm/Uosm
 Γ. Επίπεδα ADH
 ∆. Ε.Β. ούρων

4. Το γονίδιο το υπεύθυνο για την έκκριση βαζοπρεσσίνης βρίσκεται στο:
 A. Χρωµόσωµα 16
 Β. Χρωµόσωµα Χ
 Γ. Χρωµόσωµα 11p
 ∆. Χρωµόσωµα 20p
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Οι σωστές απαντήσεις µπορεί να είναι περισσότερες από µ ία :

5.  Υπερνατριαιµία και αυξηµένη ωσµωτικότητα ορού µπορεί να οφείλεται στα 
παρακάτω:

 A. Κληρονοµούµενος κεντρικός άποιος διαβήτης
 Β. SIADH
 Γ. Νεφρογενής άποιος διαβήτης
 ∆. Ψυχογενής πολυδιψία

6. Η εµφάνιση κεντρικού άποιου διαβήτη είναι ύποπτη για ύπαρξη:
 A. Λήψη φαρµάκων
 Β. Ιστορικό τραύµατος
 Γ. Ιστιοκυττάρωση
 ∆. ∆υσγερµίνωµα

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

7.   Κορίτσι 6.5 χρόνων (εµφανίζει) διαγιγνώσκεται µε κεντρικό άποιο διαβήτη. 
Η µαγνητική τοµογραφία δείχνει πάχυνση του µίσχου. Το επόµενο εξάµηνο 
εµφανίζει συµπτώµατα πρώιµης ήβης. Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση; 

 A. Ιστιοκυττάρωση Langerhans
 Β. ∆υσγερµίνωµα
 Γ. Κρανιοφαρυγγίωµα
 ∆. Αµάρτωµα

8.  9 χρόνων αγόρι προσέρχεται µε πολυουρία και πολυδιψία. Από την εκτίµηση 
της καµπύλης ανάπτυξης προκύπτει χαµηλός ρυθµός και µείωση της εκατο-
στιαίας θέσης από 75% σε 25% τη τελευταία διετία. Ποια είναι η πιθανότερη 
διάγνωση;

 A. Ιστιοκυττάρωση Langerhans
 Β. ∆υσγερµίνωµα
 Γ. Κρανιοφαρυγγίωµα
 ∆. Αµάρτωµα

Σωσ τ έ ς  απαν τ ήσ ε ι ς  κα τ ά  σε ι ρά

Γ,Α,Γ,∆,Α/Γ,Β/Γ/∆,Β,Γ
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