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::  Moczówka prosta ośrodkowa 

 

Orpha number: 178029 

 
Synonim(y): CDI, moczówka prosta neurogenna 

 

Definicja choroby 

Moczówka prosta ośrodkowa (CDI) jest chorobą przysadki podwzgórzowo-przysadkowej, 

charakteryzującej się częstomoczem oraz nadmiernym pragnieniem z powodu niedoboru wazopresyny 

(AVP). Może być dziedziczna lub nabyta (dziedziczna CDI oraz nabyta CDI; zob. te hasła). 

 

Epidemiologia 

CDI jest rzadką chorobą, której częstość występowania wynosi 1/25 000. 

 

Opis kliniczny 

Idiopatyczny początek CDI może wystąpić w dowolnym wieku, ale najczęściej między 10. i 20. rokiem 

życia. Jeśli jest chorobą rodzinną, może rozpocząć się już w okresie noworodkowym. Charakterystyczne 

objawy CDI to wielomocz i nadmierne pragnienie, zwykle związane z utratą masy ciała. Często występuje 

także nadmierna diureza nocna, która u dzieci jest po prostu moczeniem nocnym. Wielomocz 

charakteryzuje się objętością moczu większą niż 150 ml/kg/24h w momencie urodzenia, 100–110 

ml/kg/24h do 2 roku życia i 40–50 ml/kg/24h u starszych dzieci i dorosłych. Niedobór wody prowadzi do 

szybkiego odwodnienia. U dzieci dodatkowe objawy CDI mogą obejmować ospałość, drażliwość, 

opóźnienie wzrostu, utratę masy ciała, gorączkę, wymioty lub biegunkę. We wtórnym CDI mogą wystąpić 

dalsze objawy wynikające z wtórnej przyczyny. 

 

Etiologia  

Nabyta CDI, zwłaszcza u dzieci i młodych dorosłych, spowodowana jest zniszczeniem lub degeneracją 

neuronów, które powstają w jądrach nadwzrokowych i przykomorowych podwzgórza. Znane przyczyny 

takich uszkodzeń to rozrodczak, czaszkogardlak, histiocytoza z komórek Langerhansa, sarkoidoza (zob. 

te hasła), miejscowe choroby zapalne, autoimmunologiczne lub naczyniowe oraz uraz doznany w wyniku 

operacji lub wypadku. Kolejną możliwą przyczyną moczówki prostej ośrodkowej są związane z linią 

pośrodkową wady mózgu i czaszki. Uważa się 20 do 50% przypadków za idiopatyczne. W patogenezie 

CDI jakąś rolę może odgrywać autoimmunologia. Podłożem mniej niż 10% przypadków CDI są wady 

genetyczne w syntezie AVP dziedziczone jako cecha autosomalna dominująca, autosomalna recesywna 

lub recesywna związana z chromosomem X. 
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Metody diagnostyczne 

Rozpoznanie CDI opiera się na wykazaniu hiperosmolalności w osoczu (>300 mOsm/l) związanej z 

hipoosmolalnością w moczu (< 300 mOsm/l lub stosunek osmolalności w moczu/osoczu <1) oraz 

częstomoczu. Różnicowanie między CDI a cukrzycą nerkową (NDI; zob. to hasło) wymaga testu 

pozbawienia wody i badania krwi. Podanie desmopresyny pomaga w odróżnieniu CDI od NDI. Po 

postawieniu rozpoznania CDI konieczne są inne badania, w tym markery nowotworowe, zdjęcia 

radiologiczne kośćca a zwłaszcza neuroobrazowanie mózgu. 

 

Rozpoznanie różnicowe 

Głównym rozpoznaniem różnicowym jest cukrzyca nerkowa (NDI), gdyż obie choroby mają te same 

objawy. Niedawno w diagnostyce różnicowej CDI zastosowano dawkę akwaporyny 2 (AQP2), ponieważ 

brak wzrostu wydzielania AQP2 po podaniu desmopresyny wskazuje na nefrogenną postać moczówki 

prostej. Zespół Wolframa (zob. to hasło) jest innym rozpoznaniem różnicującym. 

 

Poradnictwo prenatalne i genetyczne 

W bardzo rzadkich przypadkach rodzinnych CDI wymagane jest poradnictwo genetyczne. 

 

Postępowanie i leczenie 

Leczenie CDI polega na natychmiastowym spożyciu wody i farmakoterapii, aby poprawić nawodnienie i 

poziomy elektrolitów. Najczęściej stosowanym lekiem antydiuretycznym jest desmopresyna, którą można 

podać pozajelitowo, doustnie lub donosowo. Dzienne wymagania to 100-1200 mikrogramów w 3 równych 

dawkach podanych doustnie, około 2-40 mikrogramów podanych donosowo lub 0,1-1 mikrogramów 

podanych pozajelitowo przy maksymalnym stężeniu w osoczu osiągniętym w ciągu 40-55 minut. 

Konieczne jest dalsze monitorowanie poziomów elektrolitów oraz określenie skuteczności wybranej 

terapii. U małych dzieci podanie samych płynów może być wystarczające. Nabyta CDI może być 

przejściowa, jeśli zostaną usunięte źródłowe przyczyny CDI a szypuła przysadki jest nienaruszona. 

 

Rokowanie 

Idiopatyczna CDI jest nieuleczalna, ale jest to choroba nie mająca wpływu na długość życia. W 

przypadkach wtórnego CDI nieodpowiednie leczenie podstawowej choroby może prowadzić do śmierci. 
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żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 


