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Άποιος διαβήτης

Φωτεινή–Ελένη Καραχάλιου

1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
1.1. Φυσιολογία αντιδιουρητικής ορμόνης

Η αργινίνη-βαζοπρεσσίνη είναι η ανθρώπινη αντιδιουρητική ορμόνη (ADH) και 
παράγεται στους μεγακυτταρικούς νευρώνες των παρακοιλιακών και υπεροπτικών 
πυρήνων του υποθαλάμου σε ένα μεγάλο πρόδρομο μόριο μαζί με τη νευροφυσίνη 
ΙΙ (πρωτείνη μεταφορέας) και ακολουθώντας τους νευράξονες των νευροεκκριτικών 
κυττάρων καταλήγει στον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης, όπου αποθηκεύεται1.

Η έκκρισή της διεγείρεται από ωσμοϋποδοχείς που βρίσκονται στον υπεροπτικό 
πυρήνα, από τασεοϋποδοχείς που βρίσκονται στον δεξιό κόλπο και πιεσοϋποδοχείς 
που βρίσκονται στον καρωτιδικό κόλπο. Αύξηση της ωσμωτικής πίεσης του πλάσματος 
έστω και κατά 1-2% λόγω αφυδάτωσης η έγχυσης υπερτόνων διαλυμάτων, διεγείρει 
τους ωσμοϋποδοχείς να εκκρίνουν βαζοπρεσσίνη, επαρκή ώστε να προκαλέσει 
κατακράτηση νερού από τους νεφρούς και την επαναφορά της ωμωτικότητας σε 
φυσιολογικά επίπεδα. Ελάττωση του όγκου του αίματος κατά 8-10% (που αντιστοιχεί 
σε σημαντική αιμορραγία) διεγείρει τους τασεοϋποδοχείς του δεξιού κόλπου και 
τους πιεσοϋποδοχείς του καρωτιδικού κόλπου και προκαλεί έκκριση βαζοπρεσσί-
νης. Επίσης πνευμονική παθολογία και αναπνευστική υποστήριξη διεγείρουν τους 
τασεοϋποδοχείς του δεξιού κόλπου μέσω αύξησης της ενδοθωρακικής πίεσης και 
προκαλούν έκκριση βαζοπρεσσίνης. Άλλα ερεθίσματα για την έκκριση βαζοπρεσσίνης 
είναι η ναυτία, τα φάρμακα όπως η χλωροπρομαζίνη, οι αντιμεταβολίτες, η νικοτίνη.

Η βαζοπρεσσίνη ασκεί δύο σημαντικές βιολογικές δράσεις: 1) αυξάνει τη δια-
περατότητα του αθροιστικού σωληναρίου του νεφρού μέσω των V2 υποδοχέων, 
με αποτέλεσμα την αυξημένη επαναρρόφηση του νερού και 2) σε μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις διεγείρει μέσω των V1 υποδοχέων τη σύσπαση του μυϊκού χιτώνα 
των αρτηριών προκαλώντας αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

1.2. Φυσιολογία της ομοιόστασης του νερού
Η διατήρηση της ομοιόστασης του νερού στον άνθρωπο πραγματοποιείται μέσω 

τριών αλληλοσχετιζόμενων παραγόντων: της βαζοπρεσσίνης, του αισθήματος της 
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δίψας και της νεφρικής λειτουργίας. Αύξηση της ωσμωτικότητας του πλάσματος οδηγεί 
σε έκκριση βαζοπρεσσίνης από τη νευροϋπόφυση και αντιστρόφως ελάττωση της 
ωσμωτικότητας αναστέλλει την απελευθέρωσή της στην κυκλοφορία. Υπάρχει μια 
ευαίσθητη γραμμική συσχέτιση μεταξύ αύξησης της ωσμωτικότητας του πλάσματος 
και αύξησης της έκκρισης της βαζοπρεσσίνης (Eικόνα 1) και αντίστοιχα συσχέτιση 
μεταξύ αύξησης της έκκρισης της βαζοπρεσσίνης και αύξησης της ωσμωτικότητας 
των ούρων. Η μεγίστη αντιδιουρητική δράση επιτυγχάνεται με συγκεντρώσεις βαζο-
πρεσσίνης περίπου 2–5 pmol/l. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η ισορροπία νερού 
διατηρείται μέσω ελέγχου της νεφρικής λειτουργίας, έτσι ώστε η ωσμωτικότητα του 
πλάσματος να διατηρείται μεταξύ 282–295 mmol/kg. Σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής 
θα χάσει μεγάλες ποσότητες νερού, η ωσμωτικότητα πλάσματος μπορεί να ανέβει 
>300 mmol/kg,αλλά η αύξηση της βαζοπρεσσίνης >5 pmol/l δεν θα μπορέσει να 
συγκρατήσει περισσότερο νερό από τα νεφρά (Eικόνα 2).

Η βαζοπρεσσίνη δρα στους νεφρούς για να αυξήσει την ωσμωτικότητα των ούρων. 
Συνδέεται με τους V2 υποδοχείς (αντιδιουρητικός υποδοχέας) στη βασική μεμβράνη 
του κυττάρου του αθροιστικού σωληναρίου, και διεγείρει το κυκλικό ΑΜP (cAMP). 
Επακόλουθα διεγείρεται η μεταφορά και είσοδος ενδοκυτταρίων μορίων γνωστών 
ως aquaporin-2 που λειτουργούν ως δίαυλοι νερού, στην κυτταρική μεμβράνη. 
Αυτοί οι δίαυλοι επιτρέπουν την ελεύθερη δίοδο νερού από τον αυλό του νεφρώνα 
προς τα κύτταρα του αθροιστικού σωληναρίου, με αποτέλεσμα τη συμπύκνωση των 
ούρων. Στη βασική μεμβράνη, οι aquaporin 3 και 4 είναι υπεύθυνες για τη δίοδο 
του νερού από το κύτταρο στο νεφρικό διάμεσο ιστό και τελικά στην κυκλοφορία. 
Έχουν περιγραφεί 6 aqquaporins οι οποίες δρουν σαν ρυθμιστές της κυκλοφορίας 
του νερού και σε άλλους ιστούς2.

Εικόνα 1. Συσχέτιση μεταξύ βαζοπρεσσίνης πλάσματος και ωσμωτικότητας σε ομάδα υγιών ατόμων 
(Το LD αντιπροσωπεύει το όριο ανίχνευσης της μεθόδου: 0,3 pmol/l).
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Στην περίπτωση που η δράση της βαζοπρεσσίνης στον νεφρό δεν επιφέρει την 
επιθυμητή συμπύκνωση των ούρων, η ισορροπία νερού θα διατηρηθεί με την πρό-
σληψη νερού που θα προκαλέσει το αίσθημα της δίψας. Πράγματι η δίψα βρίσκεται 
υπό αυστηρό ωσμωτικό έλεγχο όπως ακριβώς και η βαζοπρεσσίνη.

Αν και οι δύο μηχανισμοί αποτύχουν και το άτομο δεν έχει ούτε αίσθημα δίψας, 
ούτε δυνατότητα συμπύκνωσης ούρων, οι συνέπειες της αύξησης της ωσμωτικότητας 
του πλάσματος μπορεί να είναι σοβαρές. Σε ταχεία αύξηση της ωσμωτικότητας, μετα-
κινείται ενδοκυττάριο υγρό στον εξωκυττάριο χώρο με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση 
του εγκεφάλου, ρήξη αγγείων και αιμορραγία. Αν όμως η αύξηση της ωσμωτικότητας 
είναι βραδεία, τότε παρέχεται χρόνος να παραχθούν ωσμωτικά δραστικές ουσίες, οι 
«ιδιογενείς ωσμόλες», που εμποδίζουν την έξοδο ενδοκυτταρίου υγρού και αποτρέ-
πεται έτσι η συρρίκνωση του εγκεφάλου.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ
Ο άποιος διαβήτης είναι μία ετερογενής κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την 

αποβολή μεγάλης ποσότητας αραιών ούρων. Συγκεκριμένα παθολογική ορίζεται 
ποσότητα μεγαλύτερη των 2 l/m2/24 h ή περίπου 150 ml/kg/24 h για το νεογέννητο, 
100-110 ml/kg/24 h στα 2 χρόνια και 40-50 ml/kg/24 h για το μεγαλύτερο παιδί και 
ενήλικα.

Τρεις κύριοι παθογενετικοί μηχανισμοί είναι υπεύθυνοι για την πολυουρία. Ο 
πρώτος είναι ανεπάρκεια της βαζοπρεσσίνης, γνωστός ως κεντρικός η υποθαλαμικός 
άποιος διαβήτης. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι μειωμένη νεφρική ανταπόκριση σε 
φυσιολογικά επίπεδα βαζοπρεσσίνης, αποκαλούμενος νεφρογενής. Ο τρίτος που 
περιλαμβάνει υπερβολική επιμένουσα πρόσληψη υγρών και επακόλουθη καταστολή 
της βαζοπρεσσίνης αποκαλείται πρωτοπαθής πολυδιψία.

Εικόνα 2. Συσχέτιση μεταξύ ωσμωτικότητας ούρων και βαζοπρεσσίνης πλάσματος σε διάφορα 
στάδια ενυδάτωσης.
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3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
3.1. Κεντρικός άποιος διαβήτης

Κεντρικός άποιος διαβήτης προκύπτει από οποιαδήποτε κατάσταση που εμποδίζει 
τη σύνθεση, μεταφορά και απέκκριση της βαζοπρεσσίνης. Εμφανίζεται με την ίδια 
συχνότητα στα δύο φύλα και συχνότερα στις ηλικίες 10-20 ετών.

Τα αίτια του κεντρικού άποιου διαβήτη μπορούν να διακριθούν σε 3 κύριες κα-
τηγορίες3 (Πίνακας 1).

Βλάβη στην υποθαλαμο-υποφυσιακή περιοχή, οφειλόμενη συνήθως σε τραύμα, 
εγχείρηση, πρωτοπαθή η μεταστατικό όγκο και φλεγμονώδεις η κοκκιωματώδεις 
παθήσεις. Βλάβη στο εγγύς τμήμα αυτής της ευαίσθητης περιοχής προκαλεί κατα-
στροφή μεγαλύτερου αριθμού νευρώνων σε σύγκριση με βλάβες στο απώτερο. Στις 
χαμηλότερες περιοχές, μόνο ένας μικρός αριθμός των μεγακυτταρικών νευρώνων 
εκφυλίζεται και τα άθικτα κυτταρικά σώματα μπορούν μετά από εβδομάδες η και μήνες 
να αναγεννήσουν καινούργιους νευράξονες στο επίπεδο της πυλαίας κυκλοφορίας 
της μέσης ακρολοφίας. Παρ’ όλα αυτά, βλάβη στο εγγύς τμήμα ευθύνεται για το 30-
40% όλων των περιπτώσεων μετατραυματικού η μετεγχειρητικού άποιου διαβήτη, 
ενώ βλάβη στο χαμηλότερο τμήμα (κάτω από τη μέση ακρολοφία) ευθύνεται για το 
50-60% των περιπτώσεων.

Η ταυτοποίηση της ανατομικής θέσης του εγκεφάλου που προκλήθηκε η κατα-
στροφή των νευρώνων είναι συνήθως απαραίτητη στη λειτουργική αξιολόγηση της 
βλάβης. Αυτή πραγματοποιείται με τη μαγνητική τομογραφία υποθαλάμου-υπόφυσης, 
η οποία συνεισφέρει σημαντικά στη διάγνωση της αιτιολογίας4,5. Έτσι, η έλλειψη του 
έντονου σήματος της οπίσθιας υπόφυσης στη μαγνητική τομογραφία είναι παθο-
γνωμονικό σημείο για τη διάγνωση συγγενών ή νευροεκφυλιστικών διαταραχών του 

Πίνακας 1. Αίτια κεντρικού άποιου διαβήτη.

Βλάβη ΚΝΣ
Νεοπλασία (κρανιοφαρυγγίωμα, δυγερμίνωμα, οπτικό γλοίωμα)
Αυτοάνοση νόσος (λεμφοκυτταρική νευροϋποφυσίτιδα)
Τραύμα (κάκωση, νευροχειρουργική επέμβαση)
Υποξία/Ισχαιμία εγκεφάλου
Κοκκιωματώδης νόσος (φυματίωση, σαρκοείδωση, ιστιοκυττάρωση)
Φλεγμονώδεις νόσοι (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, συγγενής λοίμωξη CMV, τοξόπλασμα)
Αγγειακή ανωμαλία (ανεύρυσμα, δυσπλασία)
Ακτινοβολία εγκεφάλου
Υδροκέφαλος, εγκεφαλικό οίδημα
Εγκεφαλική δυσπλασία (ανωμαλίες μέσης γραμμής, σεπτο-οπτική δυσπλασία)

Ιδιοπαθής
Οικογενής

Μεταλλάξεις στο γονίδιο της AVP-NPII
Σύνδρομο DIDMOAD
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υποθαλάμου και της οπίσθιας υπόφυσης. Είναι επίσης πιθανό να είναι αρχικό σημείο 
όγκου ή ιστιοκυττάρωσης Langerhans. Πάχυνση στον μίσχο της υπόφυσης αν και 
μη ειδικό εύρημα, αποτελεί ένδειξη διήθησης στα πλαίσια διαφόρων παθολογιών. 
Πάχυνση του μίσχου της υπόφυσης σε ασθενείς με ιστολογικά στοιχεία λεμφοκυττα-
ρικής και πλασματοκυτταρικής διήθησης, ίνωσης και νέκρωσης προσδιορίζουν και 
την οντότητα της λεφοκυτταρικής νευροϋποφυσίτιδας η υποφυσίτιδας. Η παθολογία 
δεν περιορίζεται στον πρόσθιο λοβό, αλλά συχνά περιλαμβάνει και τον οπίσθιο και 
τον μίσχο (Εικόνα 3).

Στα παιδιά τα συνηθέστερα επίκτητα αίτια που προκαλούν άποιο διαβήτη είναι το 
κρανιοφαρυγγίωμα, το δυσγερμίνωμα και η ιστιοκυττάρωση Χ. Ο επιπολασμός του 
άποιου διαβήτη σε ασθενείς με ιστιοκυττάρωση είναι πάνω από 50%. Η εμφάνιση 
άποιου διαβήτη σε συνδυασμό με προϋπάρχουσα μεμονωμένη ορμονική ανεπάρκεια 
της πρόσθιας υπόφυσης είναι ένδειξη επείγουσας διερεύνησης για την ύπαρξη όγκου 
ή διηθητικής νόσου Το μεμονωμένο νευροϋποφυσιακό δυσγερμίνωμα έχει αυξημένο 
επιπολασμό στα κορίτσια. Μάζα στη νευροϋπόφυση συνοδευόμενη από πάχυνση 
του μίσχου θέτει την υπόνοια δυσγερμινώματος (Εικόνα 4). Αύξηση της χοριακής 
γοναδοτροπίνης (hCG) στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) μπορεί να προηγείται της 
ύπαρξης ευρήματος στη μαγνητική τομογραφία.

Συγγενή ελλείμματα της μέσης γραμμής του ΚΝΣ μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε 
άποιο διαβήτη σε συνδυασμό με διαταραχές της πρόσθιας υπόφυσης που συνήθως 
προκαλούν. Η σεπτοοπτική δυσπλασία συχνά συσχετίζεται με άποιο διαβήτη.

Τραύμα είτε λόγω ατυχήματος είτε ιατρογενές λόγω νευροχειρουργικής επέμβασης 
μπορεί να οδηγήσει σε άποιο διαβήτη. Υδροκέφαλος ή άλλος τύπος αύξησης της 
ενδοκράνιας πίεσης μπορεί επίσης να προκαλέσει άποιο διαβήτη.

Ιδιοπαθής. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχουν κάποια ταυτοποι-
ήσιμη αιτία. Στις λίγες περιπτώσεις από νεκροτομικό υλικό που υπάρχει με αυτή τη 

Εικόνα 3. Λεμφοκυτταρική υποφυσίτιδα σε άνδρα 43 ετών.
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μορφή κεντρικού άποιου διαβήτη, διαπιστώνεται ατροφία της νευροϋπόφυσης καθώς 
και των υπεροπτικών και παρακοιλιακών πυρήνων. Σε άλλες μελέτες αναφέρονται 
αντισώματα κατά των νευρώνων που εκκρίνουν ΑDH , εύρημα που αποτελεί ένδειξη 
για μια αυτοάνοση μορφή της νόσου6.

Γενετικός. Μερικές από τις περιπτώσεις που μέχρι σήμερα κατατάσσονταν στις 
ιδιοπαθείς, πρόσφατα αποδόθηκαν σε καινούργιες μεταλλάξεις που ανακαλύφθησαν 
στην περιοχή που κωδικοποιεί τη νευροφυσίνη ΙΙ του γονιδίου της ADH.

Το AVP-νευροφυσίνη ΙΙ γονίδιο (AVP-NPII) που εδράζεται στο χρωμόσωμα 20p13, 
αποτελείται από τρία εξόνια. Τα εξόνια 1 και 3 είναι φυσιολογικά, αλλά στο εξόνιο 
2, η θυμίνη έχει αντικατασταθεί από τη γουανίνη στο νουκλεοτίδιο 1884. Η αντι-
κατάσταση αυτή προκαλεί την υποκατάσταση μιας γλυκίνης από μια βαλίνη στο 
μόριο της ADH. Οι ασθενείς που φέρουν τη μετάλλαξη έχουν και φυσιολογικά και 
μεταλλαγμένα αλλήλια, ενδεικτικό ότι η μετάλλαξη είναι ετερόζυγη. Συσσώρευση 
παθολογικής ADH στα κύτταρα του οπισθίου λοβού της υπόφυσης οδηγεί στην 
προοδευτική καταστροφή όλων των κυττάρων και την κλινική εκδήλωση του άποι-
ου διαβήτη, η οποία για τον λόγο αυτό μπορεί και να καθυστερήσει. Άλλη μορφή 
οικογενούς κεντρικού διαβήτη μπορεί να οφείλεται σε αντικατάσταση μιας βαλίνης 
από αλανίνη στο γονίδιο του πεπτιδίου που σηματοδοτεί το πρόδρομο πολυπεπτίδιο 
ADH-νευροϋποφυσίνη ΙΙ/κοπεπτίνη7.

Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί περισσότερες από 50 μεταλλάξεις του AVP 
γονιδίου σε περιπτώσεις σωματικού επικρατούντα η σωματικού υπολειπόμενου 
νευροϋποφυσιακού άποιου διαβήτη, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων κληρονο-
μούνται κατά τον επικρατούντα τύπο8.

Η καθυστέρηση εμφάνισης συμπτωμάτων μετά τη βρεφική ηλικία είναι χαρα-
κτηριστική στον νευροϋποφυσιακό άποιο διαβήτη, σε αντίθεση με το νεφρογενή ο 
οποίος προκαλείται από μεταλλάξεις των γονιδίων στο νεφρικό υποδοχέα της βαζο-

Εικόνα 4. Δυσγερμίνωμα σε άνδρα 29 ετών.



198 Φ.–Ε. Καραχάλιου

πρεσσίνης (V2) AVPR2 και της aquaporin-2 AQP2, όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται 
από την πρώτη εβδομάδα της ζωής.

Είναι ενδιαφέρον ότι σφάλματα στη στερεοταξία των πρωτεϊνών με κλινική εκδή-
λωση από τους πρώτους μήνες της ζωής μπορεί να αποτελούν κοινό παθογενετικό 
μηχανισμό και για τα τρία είδη μεταλλάξεων στα γονίδια AVP, AVPR2, and AQP2 . Έτσι 
σε 3 οικογένειες με αυτοσωματικό υπολειπόμενο νευροϋποφυσιακό άποιο διαβήτη 
βρέθηκαν ασθενείς ομοζυγώτες η σύνθετοι ετεροζυγώτες της AVP μετάλλαξης με 
έναρξη έντονης συμπτωματολογίας από τον τρίτο μήνα της ζωής. Άρα ο κληρονομικός 
βρεφικός άποιος διαβήτης μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις, εκτός από νεφρογενής 
να είναι και νευροϋποφυσιακός.

Επίσης το σύνδρομο Wolfram (άποιος διαβήτης, σακχαρώδης διαβήτης, τύφλω-
ση, κώφωση) που οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιo WS στο βραχύ σκέλος του 
χρωμοσώματος 4, το οποίο κωδικοποιεί μια διαμεμβρανική πρωτεϊνη, αποτελεί 
αίτιο συγγενούς άποιου διαβήτη. Περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Wolfram 
και Wagener το 1938 και πρόκειται για ένα σπάνιο σύνδρομο (1/770.000 γεννήσεις) 
κληρονομούμενο κατά τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Το ακρωνύμιο 
DIDMOAD αφορά τις συχνότερες κλινικές εκδηλώσεις άποιος διαβήτης (DI), σακχα-
ρώδης διαβήτης (DM), ατροφία οπτικού νεύρου (OA) και νευροαισθητήρια κώφωση 
(D). Άλλες πιθανές εκδηλώσεις μπορεί να είναι αταξία, ατονία του ουροποιητικού 
σωλήνα και ψυχιατρικές εκδηλώσεις, υποθυρεοειδισμός, υπογοναδισμός και ανε-
πάρκεια ACTH. Ασθενείς με DIDMOAD εμφανίζουν τις πρώτες κλινικές εκδηλώσεις 
σπάνια στη βρεφική και συχνότερα στην πρώτη παιδική ηλικία.

3.2. Νεφρογενής άποιος διαβήτης
Στον νεφρογενή άποιο διαβήτη ο οπίσθιος λοβός της υπόφυσης υπερδιεγείρεται 

από την αυξημένη ωσμωτικότητα του πλάσματος και παράγει επαρκή η και αυξη-
μένα επίπεδα ADH, αλλά οι νεφροί δεν μπορούν να συμπυκνώσουν τα ούρα σαν 
ανταπόκριση στη δράση της.

Ο νεφρογενής αποιος διαβήτης χαρακτηρίζεται από 3 βασικές διαταραχές της 
νεφρικής λειτουργίας:

 �Διαταραχή στη δημιουργία η διατήρηση (η και τα δύο) ενός φλοιο-μυελικού 
ωσμωτικού πρανούς το οποίο είναι και η κινητήρια δύναμη για τη ροή του νερού 
από το αθροιστικό σωληνάριο στον διάμεσο ιστό.
 �Διαταραχή της ωσμωτικής ισορροπίας μεταξύ του σωληναριακού περιεχομένου 
και του διαμέσου ιστού της μυελώδους μοίρας του νεφρικού παρεγχύματος που 
οφείλεται σε έλλειμμα του εγγύς η του απώτερου η και των δύο τμημάτων του 
ADH-cAMP συστήματος.
 �Ωσμωτική διούρηση, η οποία προκαλεί ταχεία ροή του σωληναριακού υγρού , 
εμποδίζοντας έτσι την απόλυτη ωσμωτική εξισορρόπηση με το διάμεσο ιστό της 
μυελώδους μοίρας του νεφρικού παρεγχύματος.
Ο βαθμός της διαταραχής ποικίλει μεταξύ των ασθενών. Σε ασθενείς με την πλήρη 

μορφή, η ωσμωτικότητα των ούρων παραμένει μονίμως κατώτερη της ωσμωτικό-
τητας του πλάσματος, ενώ στους ασθενείς με μερική μορφή, η ωσμωτικότητα των 
ούρων μπορεί να διατηρείται σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα.
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Τα αίτια του νεφρογενούς άποιου διαβήτη μπορεί να ταξινομηθούν σε οικογενή 
και επίκτητα (Πίνακας 2).

Τα επίκτητα αίτια είναι πιο συχνά και περιλαμβάνουν:
 �Υποκαλιαιμία, μέσω διαταραχής στη δημιουργία η διατήρηση του μυελικού 
ωσμωτικού πρανούς και αντίστασης των αθροιστικών σωληναρίων στην υδρο-
ωσμωτική δράση της ADH.
 �Χρόνια υπερασβεστιαιμία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νεφρασβέστωση και 
ίνωση με δευτερογενή ανατομική διαταραχή του συμπυκνωτικού μηχανισμού.
 �Προχωρημένη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια λόγω διαταραχής της νεφρικής συ-
μπυκνωτικής ικανότητας, όπως και η δρεπανοκυτταρική αναιμία.
 �Εγκυμοσύνη, στη διάρκεια της οποίας η βαζοπρεσσίνη που παράγεται από τον 
πλακούντα μπορεί να καταστρέψει την ADH. Αυτή η μορφή ανεπάρκειας ADH 
συνήθως υποχωρεί 4-6 εβδομάδες μετά τον τοκετό, αλλά συχνά επανεμφανίζεται 
σε επόμενες εγκυμοσύνες.
 �Φάρμακα που προκαλούν νεφρογενή άποιο διαβήτη:

 ż Άλατα λιθίου. Προκαλούν πολυδιψία και πολυουρία σε 60% των ασθενών και 
τα συμπτώματα επιμένουν σε 20-25% από αυτούς ακόμη και όταν τα επίπεδα 
είναι μέσα στα θεραπευτικά όρια.

 ż Δεμεκλοκυκλίνη, αντιβιοτικό της ομάδας των τετρακυκλινών. Σε υψηλές δόσεις 
προκαλεί πολυουρία και πολυδιψία. Επιδρά στη νεφρική λειτουργία , όπως και 
το λίθιο, διαταράσσοντας τη λειτουργία του εγγύς τμήματος του ADH-cAMP 
συστήματος.

 ż Αμφοτερικίνη Β, γενταμικίνη, κολχικίνη, αντιδιουρητικά αγκύλης.
Ο οικογενής νεφρογενής άποιος διαβήτης είναι σπάνιος και μπορεί να προκληθεί 

από 3 διαφορετικές γενετικές μεταλλάξεις. Παλαιότερα θεωρείτο ότι ο νεφρογενής 
άποιος διαβήτης κληρονομείται μόνο κατά το φυλοσύνδετο τρόπο αλλά έχουν 
περιγραφεί και αρκετές σποραδικές μορφές καθώς και μορφές κληρονομούμενες 

Πίνακας 2. Αίτια νεφρογενούς άποιου διαβήτη.

Επίκτητα
Νεφρική νόσος (ΧΝΑ, πυελονεφρίτιδα, αποφρακτική ουροπάθεια, πολυκυστικοί νεφροί, μετα-
μόσχευση νεφρού)
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (χρόνια υποκαλιαιμία, χρόνια υπερασβεστιαιμία)
Φάρμακα (αμφοτερικίνη Β, κλοχικίνη, δεμεκλοκυκλίνη, γενταμυκίνη, λίθιο, διουρητικά αγκύ-
λης, μεθοξυφλουράνη)
Εγκυμοσύνη
Πολλαπλούν Μυέλωμα
Δρεπαννοκυτταρική αναιμία
Στέρηση πρωτεινών

Οικογενή
Μετάλλαξη V2 (φυλοσύνδετη)
Μετάλλαξη aquaporin-2 (σωματική υπολειπόμενη και σωματική επικρατούσα)
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κατά τον σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα.
Ο συγγενής νεφρογενής άποιος διαβήτης μπορεί να οφείλεται σε:

1. Μία φυλοσύνδετη μετάλλαξη στο νεφρικό υποδοχέα της βαζοπρεσσίνης (V2) στο 
Χq. Πάνω από 60 διαφορετικές μεταλλάξεις του V2 υποδοχέα έχουν περιγραφεί 
μέχρι σήμερα.

2. Μια σωματική υπολειπόμενη μετάλλαξη για την aquaporin-2 στο 12q13. Εμφα-
νίζεται σε ποσοστό 10% στις οικογένειες. Στους ασθενείς αυτούς παρατηρείται 
φυσιολογική εξωνεφρική απάντηση στην ADH και η διαταραχή περιορίζεται 
μόνον στους νεφρώνες.

3. Μια σωματική επικρατούσα μετάλλαξη για την aquaporin-2 στο 12q13.
Ο συγγενής νεφρογενής άποιος διαβήτης εμφανίζεται κατά τη νεογνική περίοδο. Τα 

νεογνά αυτά εμφανίζουν επεισόδια αφυδάτωσης, ανεξήγητους πυρετούς, στασιμότητα 
βάρους, Υπερνατριαιμία μπορεί να παρατηρηθεί στα επεισόδια της αφυδάτωσης.

3.3. Πρωτοπαθής πολυδιψία
Η υπερβολική πρόσληψη υγρών θα καταστείλει την έκκριση βαζοπρεσσίνης και 

θα προκαλέσει πολυουρία. Οι ασθενείς συνήθως δεν παρουσιάζουν διαταραχές στη 
συγκέντρωση Na αν και μαζί με τη ωσμωτικότητα του πλάσματος μπορεί να είναι στα 
κατώτερα φυσιολογικά η λίγο ελαττωμένες. Τα αίτια περιλαμβάνουν υποχρεωτική 
η από συνήθεια υπερβολική πρόσληψη υγρών. Δεν είναι σπάνια στα παιδιά και η 
ψυχογενής μορφή που μπορεί να παρουσιασθεί ακόμη και στα 2 πρώτα χρόνια της 
ζωής.. Η τελευταία έχει παρατηρηθεί σε περιπτώσεις απογαλακτισμού, μετά την 
επιστροφή της μητέρας στην εργασία και σε περιπτώσεις κακοποίησης. Η πολυου-
ρία και πολυδιψία είναι παροδικές και αναστρέψιμες και συσχετίζονται στενά με τη 
βελτίωση η επίλυση της υποκείμενης αιτίας.

4. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Οι κύριες εκδηλώσεις τόσο του κεντρικού όσο και του νεφρογενούς άποιου 

διαβήτη είναι η πολυουρία (2-10 l/ημέρα) και η πολυδιψία. Ο ασθενής αποβάλλει 
μεγάλες ποσότητες ούρων κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας και ξυπνάει 
κατά τη διάρκεια της νύχτας για να πιεί νερό, λόγω υπερβολικής δίψας.

Τα πρώτα συμπτώματα του κεντρικού άποιου διαβήτη τυπικά εμφανίζονται μετά το 
πρώτο χρόνο της ζωής, υπάρχουν όμως και περιστατικά με έναρξη των εκδηλώσεων 
κατά τη νεογνική περίοδο. Στη νεογνική και βρεφική ηλικία η νόσος εκδηλώνεται με 
ανησυχία, πυρετό, αφυδάτωση, σπασμούς. Σε άλλες περιπτώσεις, βρέφη με ανεπαρκή 
πρόσληψη υγρών και χρόνια αφυδάτωση, μπορεί να εμφανισθούν με καθυστέρηση 
ανάπτυξης και πρόσληψης βάρους και ιστορικό επεισοδίων διαλείπουσας χαμηλής 
πυρετικής κίνησης που οφείλεται σε διαλείπουσα υπερνατριαιμία. Τα μεγαλύτερα 
παιδιά πηγαίνουν για ύπνο παίρνοντας μαζί τους μπουκάλια νερό, χαρακτηριστικό 
που τους διαφοροποιεί από τη ψυχογενή πολυδιψία, όπου η πολυδιψία και η πο-
λυουρία διακόπτονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και συνήθως κοιμούνται καλά.

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι μπορεί να εμφανισθεί ύφεση ή μείωση της έντασης 
των συμπτωμάτων, σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται 
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σε μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης σε μεγαλύτερες ηλικίες ή σε επίκτητη 
αύξηση της ευαισθησίας στην αντιδιουρητική δράση της ωκυτοκίνης.

Από τη φυσική εξέταση μπορεί να προκύψουν σημεία αφυδάτωσης, ο βαθμός 
της οποίας συνήθως υποεκτιμάται λόγω της υπερωσμωτικότητας. Τέλος μπορεί 
να συνυπάρχουν συμπτώματα από το ΚΝΣ όπως ενδοκρινικές διαταραχές από την 
πρόσθια υπόφυση (καθυστέρηση ανάπτυξης η πρώιμη ήβη σε παιδιά). Ένα κρα-
νιοφαρυγγίωμα η οπτικό γλοίωμα μπορεί να επηρεάσουν τα οπτικά πεδία και να 
προκαλέσουν συμπτώματα αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης.

5. ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Πριν προχωρήσουμε στη διερεύνηση του άποιου διαβήτη σε ασθενή με πολυουρία 

και πολυδιψία θα πρέπει να αποκλείσουμε τη πιθανότητα ψυχογενούς πολυδιψίας 
(διευκρινίζουμε εάν ο ασθενής αποβάλλει μεγάλες ποσότητες ούρων ή ουρεί συχνά 
αλλά μικρή ποσότητα), σακχαρώδους διαβήτη, χρόνιας νεφρικής νόσου ή ουρολοί-
μωξης και λήψης φαρμάκων που προκαλούν πολυουρία.

Ως βασικός εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να γίνει προσδιορισμός της ωσμωτι-
κότητας των πρώτων πρωϊνών ούρων, ταυτόχρονα προσδιορισμός ωσμωτικότητας 
και ηλεκτρολυτών ορού και νεφρικής λειτουργίας. 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 η 
οριστική διάγνωση γίνεται με δοκιμασία στέρησης ύδατος.

Δοκιμασία στέρησης ύδατος:
 �Οκτάωρη στέρηση νερού. Πρέπει να γίνεται το πρωί αφού το προηγούμενο 
βράδυ έχει ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία δηλαδή εάν ο ασθενής συνηθίζει 
να λαμβάνει νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια της νύχτας αυτό επιτρέπεται.
 �Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται κάτω από στενή παρακολούθηση. Το βάρος 
σώματος , η αρτηριακή πίεση, οι σφύξεις και η ωσμωτικότητα ούρων ελέγχονται 
ανά ώρα. Μέτρηση Νa και ωσμωτικότητας ορού ανά δύο ώρες και άμεσος έλεγ-
χος αποτελεσμάτων. Μέτρηση επιπέδων βαζοπρεσσίνης κατά την έναρξη και το 
τέλος της δοκιμασίας.
 �Η δοκιμασία διακόπτεται οποτεδήποτε η απώλεια βάρους ξεπεράσει το 5% του 
αρχικού βάρους, η η αρτηριακή πίεση μειωθεί κατά 10% και οι σφύξεις αυξηθούν 
παθολογικά.
 �Η λειτουργία συμπύκνωσης 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.
 �Η λειτουργία συμπύκνωσης εκτιμάται ως παθολογική εάν στο τέλος του οκταώ-
ρου η ωσμωτικότητα ούρων παραμένει μικρότερη των 600 mOsm/kg ή εάν σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή η ωσμωτικότητα ορού είναι μεγαλύτερη των 300 
mOsm/kg.
Τότε χορηγείται δεσμοπρεσσίνη για να γίνει διαφοροδιάγνωση μεταξύ κεντρικού 

και νεφρογενή άποιου διαβήτη.
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Δοκιμασία δεσμοπρεσσίνης:
Ο ασθενής ζυγίζεται και η ωσμωτικότητα ούρων προσδιορίζεται κατόπιν χορη-

γείται DDAVP 0,05 - 0,15 ml ρινικά. Για τις επόμενες ώρες ο ασθενής παρακινείται να 
ουρεί κάθε μία ώρα και προσδιορίζεται η ωσμωτικότητα ούρων. Εάν η ωσμωτικότητα 
διπλασιαστεί από την προηγούμενη, η διάγνωση είναι κεντρικός άποιος διαβήτης. 
Εάν δεν μεταβληθεί, η διάγνωση είναι νεφρογενής άποιος διαβήτης.

Όταν ο παθογενετικός μηχανισμός του άποιου διαβήτη έχει διευκρινισθεί, είναι 
απαραίτητο να συνεχισθεί ο έλεγχος για υποκείμενη αιτία. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
δείκτες νεοπλασιών, οστικό έλεγχο, και κυρίως MRI υποθαλάμου-υπόφυσης. Σε μεγάλο 
ποσοστό ασθενών με κεντρικό άποιο διαβήτη διαπιστώνεται απώλεια του ενισχυ-
μένου σήματος στην Τ1 λήψη, αν και το ίδιο εύρημα απαντάται και σε περιπτώσεις 
νεφρογενούς άποιου διαβήτη. Στην πρώτη περίπτωση οφείλεται στην ελάττωση 
της παραγωγής της βαζοπρεσσίνης και στη δεύτερη στην ενισχυμένη απέκκριση. Το 
σήμα θα είναι φυσιολογικό στην πρωτογενή πολυδιψία. Στις οικογενείς περιπτώσεις 
ο έλεγχος συμπληρώνεται και με γενετική μελέτη.

6. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
6.1. Θεραπεία κεντρικού άποιου διαβήτη

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. Το πρώτο σκεύασμα βαζοπρεσσίνης που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
ένα εκχύλισμα από την οπίσθια υπόφυση βοοειδών η χοίρων, το οποίο χορηγείτο 
ενδορρινικά. Το σκεύασμα παρουσίαζε προβλήματα τοπικού ερεθισμού του ρινικού 
βλεννογόνου και κυρίως ευρείας διακύμανσης της διάρκειας δράσης του.

Επακόλουθα ένα πιο καθαρό παράγωγο ADH παρασκευάσθηκε, η πιτρεσσίνη. 
Αυτή χορηγείται ενδομυικά κάθε 2-4ημέρες με διάρκεια δράσης από 24-72ώρες. Οι 
παρενέργειες περιλαμβάνουν υπέρταση, στηθάγχη, μυϊκές συσπάσεις του κοιλιακού 
τοιχώματος. Τα μειονεκτήματα αυτών των σκευασμάτων οδήγησαν στην παραγωγή 
άλλων παραγώγων.

Η DDAVP που έχει προκύψει από αντικατάσταση κάποιων αμινοξέων της βαζο-
πρεσσίνης (1-deamino-8-D-arginine) αποτελεί σήμερα το φάρμακο εκλογής και έχει 
140 φορές μεγαλύτερη δραστικότητα όσον αφορά τη συμπύκνωση των ούρων, ενώ 
δεν έχει δραστικότητα στα αγγεία , ώστε να προκαλεί υπέρταση. Μία δόση DDAVP 
έχει διάρκεια δράσης 12 (έως και 24) ώρες. Μπορεί να χορηγηθεί παρεντερικά, από 
το στόμα η ενδορρινικά.

Συνήθως χορηγείται δόση 10μg ενδορρινικά το βράδυ, προοδευτικά αυξανόμενη 
μέχρι να ελεγχθεί η πολυουρία. Στις περισσότερες περιπτώσεις μία δεύτερη δόση 
προστίθεται το πρωί.

Κατά τη διάρκεια χειρουργείου και αμέσως μετά χορηγούνται ενδοφλεβίως 1,5 
mU/kg/h βαζοπρεσσίνης με πολύ προσεκτική καταγραφή της ισορροπίας των υγρών. 
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Υπερβολική χορήγηση υγρών κατά την ενδοφλέβια χορήγηση βαζοπρεσσίνης μπορεί 
να οδηγήσει σε σημεία και συμπτώματα αντίστοιχα του συνδρόμου 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 που πρέπει 
να λαμβάνεται καθημερινά σε συνδυασμό με μια σταθερή δόση DDAVP. Μπορεί 
να προστεθεί ένα επιπλέον ποτήρι νερό σε περίπτωση έντονης δραστηριότητας ή 
ζέστης. Προσδιορισμός νατρίου πρέπει να γίνεται κάθε 1-2 εβδομάδες.

Άλλα φάρμακα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν:
 �Τη χλωροπροπαμίδη, ένα αντιδιαβητικό φάρμακο, το οποίο ελαττώνει την 
απέκκριση του νερού, αλλά μόνον όταν υπάρχει μια υπολειμματική εκκριτική 
ικανότητα της νευροϋπόφυσης. Η αντιδιουρητική του δράση συνίσταται κυρίως 
στην ενίσχυση της ευαισθησίας του επιθηλίου του ουροφόρου σωληναρίου σε 
χαμηλές συγκεντρώσεις ADH.
 �Την καρβαμαζεπίνη, ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο το οποίο δρά ελαττώνοντας την 
ευαισθησία του ωσμωρυθμιστικού συστήματος της έκκρισης ADH, αυξάνοντας 
την ευαισθησία του αθροιστικού σωληναρίου στην ορμόνη
 �Την κλοφιβράτη, η οποία διεγείρει την υπολειμματική έκκριση ADH σε ασθενείς 
με κεντρικό άποιο διαβήτη.
Και τα τρία παραπάνω φάρμακα μπορεί να χορηγηθούν σε περιπτώσεις μερικού 

κεντρικού άποιου διαβήτη.
 �Τέλος οι θειαζίδες, παραδόξως, μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Δρουν ελαττώνοντας 
την απορρόφηση του νατρίου και καλίου στο απώτερο σωληνάριο, επιτρέποντας 
έτσι τη μεγαλύτερη απορρόφηση νατρίου και επακόλουθα και νερού στο εγγύς 
σωληνάριο.
Η χορήγηση των παραπάνω φαρμάκων θα πρέπει να συνοδεύεται με συχνό 

έλεγχο των ηλεκτρολυτών.

6.2. Θεραπεία νεφρογενούς άποιου διαβήτη
Αποτελεσματική θεραπεία του νεφρογενούς άποιου διαβήτη δεν είναι εύκολη, 

εκτός από τις μορφές που οφείλεται σε μεταβολικές διαταραχές η σε φάρμακα. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία συνίσταται στη διόρθωση της υποκαλιαιμίας και 
της υπερασβεστιαμίας, όπως και στη διακοπή των φαρμάκων που τον προκαλούν. 
Η υποχώρηση των συμπτωμάτων μπορεί να καθυστερήσει για κάποιες εβδομάδες.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται θειαζίδες σε συνδυασμό με περι-
ορισμό του νατρίου. Με την ελάττωση του νατρίου στο διήθημα λόγω ελαττωμένης 
πρόσληψης και ιατρογενούς διούρησης, η θέση επαναρρόφησης του νερού αλλάζει 
από το αθροιστικό σωληνάριο που είναι η θέση δράσης της βαζοπρεσσίνης, στο 
εγγύς σωληνάριο, όπου είναι η θέση δράσης της αλδοστερόνης. Η αλδοστερόνη, 
έντονα διεγερμένη από την απώλεια νατρίου διεγείρει τη συγκράτηση του συνόλου 
του διαθέσιμου νατρίου και επακόλουθα και νερού μέσα στα αγγεία, ελαττώνοντας 
έτσι τη διούρηση.
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6.3. Πρωτογενής πολυδιψία
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ελαττωθεί η πρόσληψη υγρών. Στις περισ-

σότερες περιπτώσεις υπάρχει υποκείμενη ψυχολογική η ψυχιατρική διαταραχή, η 
οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί για να διορθωθεί η διαταραχή στην ομοιόσταση 
του νερού.
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