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REZUMAT
Diabetul insipid nefrogen (DIN) congenital este o afecţiune rară, determinată de un defect genetic, 

caracterizată prin lipsa de răspuns a nefronului distal la arginină vasopresină (AVP), în ciuda nivelului seric 
crescut al acesteia. Autorii prezintă un sugar internat cu sindrom febril prelungit, poliurie, poldipsie şi semne 
clinice de deshidratare hipernatremică, la care investigaţiile specifi ce au susţinut diagnosticul de DIN 
congenital. Defectul genetic este susţinut de existenţa în familie a unor cazuri similare. Tratamentul cu 
hidroclorotiazidă a determinat reducerea poliuriei-polidipsiei, prevenirea episoadelor recurente de deshidratare 
hipernatremică, ceea ce a determinat o dezvoltare ponderală şi neuropsihică normală.

Cuvinte cheie: diabet insipid nefrogen congenital, poliurie, polidipsie, deshidratare hipernatre-
mică

ABSTRACT
Congenital nephrogenic diabetes insipidus is a rare disease, caused by a genetic defect, characterised by the 

inability of the kidney to respond to arginine vasopressin (AVP), despite raised serum concentrations of 
AVP. The authors present a case of an infant admi  ed for prolonged fever, polyuria, polydipsia and hypertonic 
dehydration, in which the specifi c investigations sustained the diagnosis. The genetic defect is sustained by 
the existence in the same family of other similar cases. The hydrochlorothiaside treatment determines the 
reduction of the polyuria-polydipsia, preventing the reccurent hypertonic dehydration with a normal growth 
and normal psychomotor development.

Key words: congenital nephrogenic diabetes insipidus, polyuria, polydipsia, hypertonic dehy-
dration
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INTRODUCERE
Diabetul insipid nefrogen congenital, afecţi-

une rară cu transmitere geneti că, poate debuta 
precoce, chiar de la vârsta de nou-născut, întâr-

zierea diagnosti cului şi a iniţierii tratamentului 
putând fi  asociată cu anumite consecinţe impor-
tante asupra creşterii, dar mai ales asupra dez-
voltării neuropsihomotorii.
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Caz clinic
Autorii prezintă cazul sugarului R.C.D., în 

vârstă de 3 luni şi jumătate, sex masculin, care 
se internează în Insti tutul pentru Ocroti rea 
Mamei şi Copilului (IOMC) „Alfred Rusescu“, 
Bucureşti , în perioada 08.09.2011-29.09.2011 
(FO 5339).

Moti vele internării: transfer de la Spitalul ju-
de ţean teritorial pentru investi garea unui sin-
drom febril prelungit, asociat cu poliurie şi poli-
di psie.

Istoricul bolii: debutul afecţiunii este cu o 
lună anterior, cu febră 38,8°C şi vărsături în jet, 
pentru care se internează ti mp de o săptămână 
la spitalul teritorial şi, ulterior, la un spital din 
Bucureşti , cu semne de afecţiune acută de căi 
respiratorii superioare şi sindrom de deshidra-
tare acută. După externare, sugarul a conti nuat 
să febriciteze (febră de peste 3 săptămâni), 
apărând ulterior şi scaune semilegate şi somno-
lenţă. Se reinternează la Spitalul teritorial, de 
unde se trans feră în IOMC cu diagnosti cele: sin-
drom fe bril prelungit, infecţie de tract urinar cu 
Escherichia Coli (urocultură poziti vă), gastroentero-
colită acută cu sindrom de deshidratare 7-8%.

Antecedentele personale fi ziologice: sarcină 
cu evoluţie fi ziologică, al II-lea copil, naştere la 
termen, G naştere = 3.500 g, talia 52 cm, scor 
Apgar 9, icter fi ziologic, alimentat natural o lună 
şi jumătate, apoi mixt până la 2 luni şi arti fi cial 
de la 2 luni; profi laxia rahiti smului şi vaccinările 
efectuate.

Antecedentele personale patologice: apa-
rent nesemnifi cati ve până în urmă cu o lună.

Antecedentele heredo-colaterale: un nepot 
de verişoară diagnosti cat în anul 2004 cu DIN la 
vârsta de sugar, concomitent fi ind diagnosti cată 
şi verişoara în vârstă de 11 ani.

Examenul clinic la internare relevă un sugar 
în vârstă de 3 luni şi jumătate cu distrofi e gradul 
I (G = 5.100 g, indice ponderal = 0,83), febril 
38,20C, cu stare generală alterată, palid, cu sem-
ne clinice de deshidratare 5-7%, faringe discret 
hiperemic, echilibrat cardio-respirator şi digesti v, 
cu hipotonie axială. Se constată polidipsie, poli-
urie (aport > 200 ml/kg/zi; diureză 10 ml/kg/h). 
As  el, după etapa anamnesti co-clinică, ne afl ăm 
în faţa unui sugar cu sindrom febril prelungit, hi-
potonie axială, sindrom poliuro-polidipsic, sin-
drom de deshidratare acută 5-7%, infecţie de 
tract urinar cu Escherichia Coli (în tratament) şi 
anemie. 

Investi gaţiile efectuate au evidenţiat:
anemie normosideremică (Hb = 8,5 g/dl, • 
sideremie 11 mmol/l);
fără sindrom infl amator biologic (WBC: • 
9,52*103/ul, LY%: 72,0 %, CRP: 0,08 mg/
dL);
tulburări electroliti ce: hipernatremie (Na • 
144 mmol/l ⇒ 149 ⇒ 155); K = 4,8-5,7 
mmol/l); 
ușoară acidoză metabolică compensată • 
respirator;
osmolaritate serică în medie 300 mOsm/kg;• 
densitate urinară = 1.005;• 
glicemie, uree, creati nină, clearence la • 
crea ti nină, transaminaze, calcemie, pro-
te ine mie, complement, imunogramă nor-
male; serologie HIV negati vă;
examen sumar urină normal; urocultura • 
sterilă;
ecografi e abdominală • – normală, cu ex-
cepţia unei mici dilataţii bazinetale la 
nivel renal bilateral, cu diferenţiere cor-
ti co-medulară netă;
ecografi e transfontanelară•  normală;
consult neurologic•  – sindrom hipoton 
cen tral moderat, retard neuromotor mo-
de  rat;
examen o  almologic•  normal; radiografi e 
de șa turcească – normală;
consultul geneti c• , prin întocmirea arbore-
lui genealogic (Fig. 1), a evidenţiat, pe 
lângă cele 2 cazuri de diabet insipid nefro-
gen, existenţa în familie a încă alţi 16 
mem bri cu polidipsie, dar neinvesti gaţi. 
Re feritor la celelalte 2 cazuri de DIN, ne-
potul de verişoară a fost diagnosti cat în 
IOMC la vârsta de sugar, concomitent cu 
verişoara în vârstă de 11 ani, care avea şi 
retard psihic sever.
examenul endocrinologic•  – sindrom poli-
uropolidipsic, sindrom febril prelungit; se 
recomandă proba setei şi proba la des-
mopresin.

Proba setei nu a evidenţiat modifi cări semni-
fi cati ve ale osmolarităţti i serice, excluzând as  el 
polidipsia primară (psihogenă). Testul la desmo-
presin a determinat scădere în greutate (160 g), 
creşterea valorilor temperaturii până la 39°C, 
ac centuarea polidipsiei (233 ml/kg/zi) şi a poli-
uriei (12,5 ml/kg/h), hipernatremie de 149 
mmol/l, densitate urinară de 1.005, osmolaritate 
300 mmol/kg.

Sindromul poliuro-polidipsic, osmolaritatea 
serică de 300 mosm/kg, densitatea urinară de 
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1.005, proba setei, testul cu desmopresin şi an-
te cedentele familiale au susţinut diagnosti cul 
de diabet insipid nefrogen – formă familială.

Iniţial se insti tuie tratament anti bioti c cu ci-
profl oxacină iv (7 zile), conform anti biogramei, 
pentru infecţia urinară diagnosti cată la spitalul 
teritorial, perfuzie de rehidratare, iar ulterior, 
după fi nalizarea investi gaţiilor şi precizarea diag-
nosti cului, se introduce tratament cu Nefrix în 
doză de 2 mg/kg/zi. 

Evoluţia este favorabilă, cu dispariţia febrei, 
diminuarea polidipsiei şi a poliuriei (aport mediu 
de 170-180 ml/kg/zi; diureză de 5 ml/kg/oră), 
den sitatea urinară creşte la 1.010, curba pon-
derală devine ascendentă (+450 g/3 săptămâni). 
Această evoluţie se menţine şi la controalele ul-
terioare efectuate de către copil în clinică, creş-
terea ponderală şi dezvoltarea neuropsihomo-
torie fi ind normale, aportul oral având valori 
medii de 150-170 ml/kg/zi, diureza 4-6 ml/kg/h, 
osmolaritatea serică 283 mosm/kg, ionograma 
normală. 

DISCUŢII
Diabetul insipid nefrogen congenital este o 

afecţiune rară, determinată de un defect geneti c, 
caracterizată prin lipsa de răspuns a nefronului 
distal la arginină vasopresină (AVP) în ciuda ni-
velului seric crescut al acesteia. (1,2) 

Există două forme de diabet insipid nefrogen 
congenital, cu modalităţi de transmitere diferită, 
dar manifestări similare: (3) 

Forma cu transmitere X linkată, carac-• 
terizată printr-o mutaţie la nivelul genei 
receptorului pentru ADH (situată pe Xq28) 
– anti diureti c arginine vasopressin V2 re-
cep tor (AVPR2) – este forma cea mai frec-
ventă (90% dintre cazuri) (4)
Forma cu t• ransmitere autosomal do mi-
nantă (AD) sau recesivă (AR) datorată 
mutaţiei la nivelul genei AQP2 (defi cienţa 
sau absenţa aquaporinei, proteină care 
in tervine în transportul apei în ductele 
colectoare, locus 12q13).

DIN debutează precoce la vârsta de sugar, 
adesea de la nou-născut, forma X linkată fi ind 
întâlnită la băieţi, în ti mp ce forma AD sau AR 
afecteză ambele sexe. Având în vedere existenţa 
în familie a bolii şi la o persoană de sex feminin, 
existenţa poliuriei-polidipsiei şi la alţi membri 
atât de sex feminin, cât şi de sex masculin şi, 
luând în considerare arborele genealogic, în 
cazul prezentat este probabilă transmiterea 
auto somal recesivă. 

Diagnosti cul de DIN poate fi  difi cil la sugar. 
Semne precoce pot fi  supt viguros (vorace) cu 
vărsături, febră fără cauză aparentă, consti paţie, 
diureză abundentă, iar ulterior în evoluţie apă-
rând iritabilitate, sindrom de deshidratare acută. 
Deshidratarea apare din cauza incapacităţii de 
reabsorbţie a apei libere în tubii distali, con co-
mitent cu reabsorbţia electroliţilor, ceea ce 
determină densitate urinară scăzută (incapa ci-
tate de concentrare), cu creşterea Na seric şi a 
os molarităţii serice. (3)

FIGURA 1. Arbore genealogic,    ↑ R.C.D, 3 luni şi jumătate
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Complicaţiile care apar sunt eşecul creşterii 
din cauza aportului alimentar inadecvat secun-
dar polidipsiei necontrolate (1), nicturie/enu-
rezis, deshidratare hipernatremică recurentă, 
convulsii, retard mental. (5) Într-un studiu efec-
tuat de către Jeff  Sands şi col. în 2006, retardul 
mental a fost întâlnit în 70-90% dintre cazuri, 
pro babil din cauza episoadelor frecvente de des-
hidratare. Totuşi, recunoaşterea precoce a bolii 
şi iniţierea tratamentului permit acestor copii o 
dezvoltare neuropsihică normală. (4) Alte 
complicaţii raportate au fost cele urologice, de 
la uşoara dilatare a căilor urinare până la hi dro-
nefroza severă cu vezică neurogenă. (6,7,8)

În literatura de specialitate au fost, de ase-
menea, raportate, la copiii cu DIN, calcifi cări 
intra craniene şi convulsii. S-a sugerat că pato-
geneza acestor calcifi cări este determinată de 
deshidratarea hiperosmolară care apare în DIN, 
determinând lezarea celulelor endoteliale care 
devin expuse la calciul şi fosfatul seric, existând 
probabil asociat şi o alterare a inhibitorilor calci-
fi cării. Consecuti v, fosfatul calcic este depozitat 
în interiorul şi în jurul pereţilor vaselor mici. S-a 
constatat că există o relaţie directă între seve-
ritatea calcifi cărilor intracraniene şi durata până 
la diagnosti c şi iniţierea tratamentului. (2) 

Cazul prezentat a avut ca şi manifestări su-
gesti ve febra prelungită, poliuria, polidipsia şi 
semnele de deshidratare, la care se adaugă şi 
scăderea densităţii urinare, cu creşterea sodiului 
seric şi mai puţin a osmolarităţii serice. Semnele 
de deshidratare au survenit în condiţiile asocierii 
unor afecţiuni acute care au asociat pierderi 
supli mentare prin vărsături, scaune diareice, 
lipsa apeti tului (infecţie urinară cu Escherichia 
Coli, gastroenterocolită acută). La pacienţii cu 
DIN orice episod de pierdere suplimentară de 
fl uide (febră, vărsături, scaune diareice) poate 
con duce la deshidratare potenţial ameninţă-
toare de viaţă şi hipernatremie, mai ales la sugar 
şi co pilul mic. (9) Referitor la posibile complicaţii 
uro logice, la sugarul prezentat se constată doar 
o uşoară dilataţie bazinetală bilateral asociat şi 
cu infecţia urinară cu Escherichia Coli. În ceea ce 
priveşte dezvoltarea neurologică, la momentul 
diagnosti cului copilul avea un grad de hipotonie, 
însă la ecografi a transfontanelară nu s-au evi-
denţiat calcifi cări, probabil şi datorită diagnos-
ti cului precoce. În evoluţie, sub tratament dez-
vol tarea neuropsihică şi cea ponderală au fost 
normale. 

Pentru încadrarea şi diagnosti cul DIN este 
necesară excluderea celorlalte cauze de poliurie-
polidipsie. (Tabelul 1) 

Proba setei şi testul la desmopresin sunt 
esen ţiale pentru precizarea diagnosti cului, pro-
ba setei diferenţiind diabetul insipid (DI) de 
polidipsia psihogenă, iar testul la desmopresin 
făcând diferenţa între diabetul insipid nefrogen 
şi cel de cauză centrală. 

Pentru diagnosti cul de DI, dacă osmolaritatea 
serică este peste 290-300 mOsm/kg și osmolari-
tatea urinară este sub 290-300 mOsm/kg, proba 
setei nu este necesară. DI este improbabil dacă 
osmolaritatea serică este sub 270 mOsm/kg sau 
osmolaritatea urinară este peste 600 mOsm/ 
kg. Dacă osmolaritatea serică este între 270-300 
mOsm/kg și poliuria și polidipsia sunt prezente, 
este indicată proba setei. (3)

Dacă osmolaritatea serică la proba setei este 
peste 305 mOsm/kg, pacientul are DI și testul se 
oprește. (10) 

Osmolaritatatea urinară obţinută după proba 
setei și testul la desmopresin diferenţiază diabe-
tul insipid nefrogen de cel central și de polidipsia 
psihogenă. (Tabelul 2) 

TABELUL 2. Osmolaritatea urinară după proba setei şi 
testul la desmopresin (10)

Osmolaritatea urinară (mOsm/kg)

Diagnosti c
După proba 

setei
După 

desmopresin
DIC  < 300 > 800
DIN  < 300 < 300
Polidipsie > 800 > 800
DI parţial/polidipsie 300-800 < 800

În cazul prezentat, având în vedere osmo-
laritatea serică de ~300 mosm/l, a fost necesară 
efectuarea probei setei care, alături de testul la 
desmopresin, a permis încadrarea diagnosti cului 
în DIN. 

Tratamentul DIN are ca scop asigurarea 
apor tului caloric adecvat pentru asigurarea 

TABELUL 1. Diagnos  cul diferenţial al sindromului 
poliuropolidipsic (3) (Nelson Textbook of Ped 18th ed)

Diabet 
insipid

Central

Geneti c (autosomal dominant)
Dobândit 
• Traumati sm (chirurgical/accidental)
• Malformaţii congenitale
• Neoplasme
• Boli infi ltrati ve, infecţioase, 
   autoimune
• Medicamente

Nefrogen

Geneti c (X-linkat, AR, AD)
Dobândit
• Hipercalcemie, hipopotasemie
• Medicamente
• Boli renale

Polidipsie primară (psihogenă)
Diabet zaharat
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creş terii şi menţinerea adecvată a hidratării, 
pentru a preveni deshidratarea, hipernatremia 
şi complicaţiile tardive. Acesta include restricţie 
de sodiu, alimente cu aport caloric mare şi 
conţinut osmoti c mic (Na < 0,7 mEq/kg/zi – 1 
mEq/kg/zi) şi tratament farmacologic. (3)

Tratamentul farmacologic
În 1959, Crawford şi Kennedy au introdus 

hidrocloroti azida în combinaţie cu restricţia de 
sodiu în tratamentul DIN. (9) Tratamentul pe 
termen lung poate fi  însă asociat cu risc de 
hipopotasemie, fi ind necesară suplimentarea cu 
potasiu. În 1980, inhibitori de prostaglandină au 
fost folosiţi în tratamentul DIN în asociere cu 
ti azide, cu efi cienţă bună în cazurile care nu răs-
pundeau la administrarea numai de ti azide, dar 
cu reacţiile adverse posibile ale indometa cinului. 
Ulterior, s-a constatat că uti lizarea combinaţiei 
hidroclorotazidă/amilorid este mai bună decât 
cea cu indometacin, nefi ind necesară suplimen-
tarea cu K şi neexistând efectele secundare ale 
indometacinului. În studiul efectuat cu această 
schemă, Veronika Kirchlechner şi col., arată că 
tra tamentul pe termen lung a fost asociat cu 
creş tere normală şi dezvoltare neuropsihică nor-
mală, cu reducerea poliuriei şi a polidipsiei. (9)

După Breault si Mazjoub, tratamentul de 
primă intenţie în DIN este cu hidrocloroti azidă 
în doză de 2-3 mg/kg/zi. Pacienţii care au un 
răspuns inadecvat la diureti ce pot benefi cia de 
asocierea de amilorid (0,3 mg/kg/zi în 3 doze) 
sau indometacin 2 mg/kg/zi, având un efect adi-
ţional în scăderea excreţiei apei la anumiţi pa-
cienţi. (3)

Administrarea de ADH este inefi cientă. Doze 
mari de desmopresin (dDAVP) în combinaţie cu 
indometacin, au fost totuşi uti lizate la unii pa-
cienţi. 

Deşi pare paradoxal să tratezi poliuria cu un 
diureti c, apare o netă scădere a diurezei. Efectul 
paradoxal al diureti celor ti azidice în DIN este ex-
plicat de faptul că scăderea iniţială a reabsorbţiei 
Na în tubii distali creşte excreţia Na şi determină 
contracţia volumului fl uidului extracelular. Con-

secuti v, rata fi ltrării glomerulare scade şi creşte 
reabsorbţia tubulară proximală de sodiu şi apă. 
As  el, mai puţin sodiu şi apă ajung în tubii colec-
tori şi mai puţină apă este eliminată (scade poli-
uria). (Fig. 2)

Tiazide → ↓ Reabsorbţia Na în TCD
 ↓

 ↑ Excreţia urinară
 ↓

 ↓ Volumul Extracelular
 ↓

 ↑ Reabsorbţia proximală a Na şi Apei
 ↓

 ↓ Eliminarea distală de Na şi Apă
 ↓ 

 ↓Diureza

FIGURA 2. Efectul paradoxal al diure  celor  azidice în 
DIN (4)

Prevenirea deshidratării recurente şi a hiper-
natremiei la pacienţii cu DIN congenital îmbu-
nătăţeşte semnifi cati v prognosti cul dezvoltării 
neurologice. În cazul prezentat, iniţierea trata-
mentului cu Nefrix a determinat reducerea poli-
dipsiei şi a poliuriei la valori medii, acceptabile, 
cu asigurarea unei stări normale de hidratare a 
co pilului, creşterea densităţii urinare şi norma-
lizarea nivelului seric al sodiului, ceea ce a per-
mis o creştere ponderală relati v bună şi dez-
voltare neuropsihică normală pentru vârstă.

CONCLUZIE
Diabetul insipid nefrogen congenital este o 

afecţiune rară, care poate debuta în primul an 
de viaţă. Recunoaşterea, diagnosti cul precoce şi 
iniţierea tratamentului specifi c pot preveni epi-
soadele recurente de deshidratare hiperna tre-
mică şi apariţia complicaţiilor (retardul creşterii, 
al dezvoltării neuropsihomotorii, calcifi cările ce-
re brale etc.). Anamneza familială poziti vă, cu 
existenţa şi a altor cazuri în familie, poate ajuta 
atât la punerea diagnosti cului, cât şi la urmărirea 
recurenţei bolii în familia respecti vă. 
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