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Santrauka
Necukrinis diabetas pagal patogenezę skirstomas į cen-
trinį ir nefrogeninį. Centrinio necukrinio diabeto prie-
žastis –  sutrikusi vazopresiną sekretuojančių neuronų 
funkcija, kurią sukelia AVP geno mutacijos, anatominiai 
pogumburio ar kankorėžinės liaukos pakitimai, infekci-
jos, onkologiniai, autoimuniniai procesai, infiltracinės 
galvos smegenų ligos. Nefrogeninį necukrinį diabetą 
sukelia mutacijos,  kurių poveikyje sintetinami nefunk-
cionalūs vazopresino receptoriai ar akvaporinų baltymai, 
arba tam tikrų vaistų (amfotericino, cisplatinos, ciklofos-
famido, ličio ir kt.) vartojimas lėtinio inkstų nepakan-
kamumo metu, sergant policistine inkstų liga. Centrinio 
necukrinio diabeto gydymas iš esmės nepasikeitė – pa-
grindinis vaistas yra desmopresinas. Nefrogeninis ne-
cukrinis diabetas gydomas dieta, ribojančia natrio kiekį, 
skiriama tiazidinių diuretikų, amilorido ir nesteroidinių 
vaistų nuo uždegimo. Literatūroje daugėja informacijos 
apie galimą fosfodiesterazės inhibitorių, statinų, prosta-
glandinų, metformino panaudojimą, tačiau reikalingi to-
lesni išsamesni tyrimai, kurie patvirtintų jų efektyvumą 
klinikinėje praktikoje.

Įvadas  
Vandens absorbcija, reabsorbcija ir sekrecija yra svar-

būs organizmo procesai, kurie dalyvauja organizmo skysčių 
homeostazėje. Šių procesų disbalansas gali sukelti sunkius 
klinikinius padarinius – nuo dehidratacijos iki audinių ede-
mos. Necukrinis diabetas  yra vienas iš vandens apykaitos 
homeostazės sutrikimų, kai padidėja jo sekrecija per inkstus 
[1]. Padidėjusi šlapimo sekrecija (arba poliurija) apibrėžiama 
kaip >50 ml/kg per 24 h išskiriamo šlapimo kiekiu [2,3]. 
Liga tradiciškai pavadinta necukriniu diabetu, nes dėl padi-
dėjusio vandens netekimo pacientai nuolat jaučia padidėjusį 
troškulį,  kuris  yra vienas iš cukrinio diabeto simptomų [4]. 
Be troškulio, pacientai dar skundžiasi poliurija,  nikturija, 
enureze [2,4]. Ligos paplitimas siekia 1:25 000, o 10 proc. 
jos atvejų susiję su paveldimomis AVP, AVPR2, AQP2 genų 

mutacijomis [2,5].  Pagal patogenezę, necukrinis diabetas 
skirstomas į centrinį ir nefrogeninį, todėl šios ligos gydymas   
priklauso nuo jos formos [6].

Darbo tikslas − išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstą 
informaciją apie necukrinio diabeto patogenezę ir gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Pasirinkta taikyti mokslinės literatūros apžvalgą ir ana-

lizę. Informacijos buvo ieškoma PubMed duomenų bazėje. 
Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, santrauka 
ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas yra tinkamas šiai 
apžvalgai. Paieškai naudoti raktažodžiai: necukrinis diabetas, 
patogenezė, gydymas (angl. diabetes insipidus, pathogenesis, 
treatment).

Tyrimo rezultatai
Patogenezė. Necukrinį diabetą sukelia du pagrindiniai 

mechanizmai: 1) sumažėjusi antidiuretinio hormono (ADH) 
sintezė ir sekrecija galvos smegenų pogumburio zonoje; 
2) sumažėjusi inkstų distalinių ir surenkamųjų kanalėlių 
reakcija į ADH [1,6]. Pirmojo mechanizmo atveju stebimas 
centrinės kilmės necukrinis diabetas. Kliniškai jis pasireiškia, 
kai pažeidžiama daugiau kaip 80 proc. ADH sekretuojan-
čių neuronų [2]. ADH sekretuojančių neuronų funkcija gali 
sutrikti esant AVP geno mutacijų, anatominių pogumburio 
ar kankorėžinės liaukos pakitimų, infekcijų, onkologinių ir 
autoimuninų procesų, infiltracinių susirgimų (sarkoidozei) 
[6]. Įvairios  AVP geno mutacijos gali būti perduodamos au-
tosominiu dominantiniu būdu ir kliniškai vaikams pasireikšti 
šeiminiu neurohipofiziniu necukriniu diabetu labai anksti, po 
kelių mėnesių ar metų [5]. Antrasis necukrinio diabeto tipas, 
kai stebima sumažėjusi inkstų reakcija į ADH,  vadinamas 
nefrogeniniu necukriniu diabetu [6]. Paveldimo nefrogeninio 
necukrinio diabeto patogenezę 90 proc. atvejų nulemia su 
X chromosoma perduodamo vazopresino V2 receptoriaus 
(AVPR2) mutacija, kuri kliniškai berniukams manifestuoja 
pirmosiomis gimimo savaitėmis, o esant X chromosomos 
inaktyvacijai, vėlesnio gyvenimo metu, vėmimu, poliurija 
ir polidipsija gali pasireikšti ir mergaitėms [1,6]. AVPR2 
gene užkoduota informacija apie vazopresino receptorių 
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sintezę, todėl, įvykus mutacijoms, ląstelės nebegali sintetinti 
funkcionalių receptorių [5]. Kitus paveldimo neforgeninio 
necukrinio diabeto atvejus  (10 %) sukelia  AQP2 geno, atsa-
kingo už akvaporinų  (baltymų, padedančių pernešti vandens 
molekules) sintezę, genetinės pažaidos [5]. Dėl mutacijų 
gali pakisti paties baltymo struktūra, kuri nebetinka vandens 
molekulei pernešti, arba sutrinka akvaporino pernešimo iš 
sintezės vietos į ląstelės membraną signalinis transporta-
vimo kelias [1]. Nefrogeninis necukrinis diabetas gali būti 
ir įgytas bei pasireikšti po vaistų vartojimo (amfotericino, 
cisplatinos, ciklofosfamido, ličio ir kt.), lėtinio inkstų nepa-
kankamumo metu, sergant policistine inkstų liga, Sjogren 
sindromu, pjautuvine anemija [6]. Literatūroje dar nurodo-
mas gestacinis necukrinis diabetas, sukeliamas  placentos 
išskiriamo fermento vazopersinazės perteklinio poveikio, 
skaidant ADH [4].

Gydymas. Necukrinio diabeto gydymas nepasikeitė 
ir priklauso nuo vyraujančio patogenetinio mechanizmo. 
Esant centrinio tipo necukriniam diabetui, taikomas gydymas 
desmopresinu [2,4]. Skiriant gydymą desmopresinu, viena 
iš perdozavimo komplikacijų yra hiponatremija, todėl paci-
entai turėtų vengti per gausaus skysčių vartojimo, o gydymo 
pradžioje, prieš nustatant efektyvią dozę, keletą dienų reikia 
stebėti natrio koncentraciją serume [4]. Nefrogeninės kilmės 
necukrinio diabeto gydymas yra sudėtingesnis. Jis remiasi 
natrio kiekio dietoje ribojimu, skiriant tiazidinį diuretiką 
kartu su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU) ir 
amiloridu [1,4]. Tiazidiniai diuretikai gydant šią ligą veikia 
paradoksiškai – blokuodami natrio reabsorbciją distaliniame 
nefrono segmente, sukuria santykinę hipovolemiją, dėl kurios 
proksimalinėje inksto nefrono dalyje padidėja natrio ir van-
dens reabsorbcija, todėl sumažėja šlapimo kiekis [1,7]. Ami-
loridas skiriamas koreguoti tiazidinių diuretikų sukeliamą 
hipokalemijią [8]. Gydant nefrogeninį necukrinį diabetą, iš 
NVNU plačiausiai naudojamas indometacinas, kuris mažina 
glomerulų filtracijos greitį, blokuodamas vazodilatacinių 
prostaglandinų sintezę [8]. Literatūroje daugėja informa-
cijos apie naujas nefrogeninio necukrinio diabeto gydymo 
galimybes, taikant fosfodiesterazės inhibitorius, statinus, 
prostaglandinus, metforminą, tačiau reikalingi tolesni iš-
samesni tyrimai, kurie patvirtintų jų naudojimą klinikinėje 
praktikoje [1].

Išvados
1. Necukrinis diabetas pagal patogenetinį mechanizmą 

skirstomas į centrinį ir nefrogeninį.
2. Centrinis necukrinis diabetas atsiranda sutrikus vazo-

presiną sekretuojančių neuronų funkcijai, o nefrogeninį suke-
lia vazopresino receptorių ar vandenį pernešančių akvaporinų 
funkcijos sutrikimas inksto nefrone.

3. Centrinės kilmės necukrinis diabetas gydomas skiriant 

desmopresiną. Nefrogeninio necukrinio diabeto gydymas 
sudėtingesnis: gydymo schemoje yra griežta dieta, ribojanti 
natrio kiekį, tiazidinis diuretikas, amiloridas ir nesteroidiniai 
vaistai nuo uždegimo.
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Summary 
By taking a closer look to pathogenesis, diabetes insipidus 

could be divided into two main forms: central and nephrogenic. 
Central diabetes insipidus is caused by a loss of neurons that secrete 
vasopressin, whereas nephrogenic diabetes insipidus is a result of 
inactive vasopressin receptors and dysfunctional aquaporin prote-
ins. Both central and nephrogenic diabetes insipidus could be eit-
her congenital or acquired. Treatment of central diabetes insipidus 
remains unchanged – main strategy includes use of desmopressin. 
Nephrogenic diabetes insipidus is treated with a low -sodium diet, 
thiazides, amiloride, nonsteroidal anti-inflammatory drugs. There 
are information in literature about the promising use of phospho-
diesterase inhibitors, statins, prostaglandins and metformin, whe-
reas more research must be done to prove their efficacy. 
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