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Moczówka prosta ośrodkowa. Limfocytarne 
zapalenie przysadki. Diagnostyka wstępna – 
opis przypadku

Zapalenie przysadki jest względnie rzadko występującym schorzeniem 
tego narządu. Częściej dotyczy kobiet. Opóźnienie diagnostyki i leczenia może 
doprowadzić do wielu powikłań, w tym zagrażających życiu. Poniżej przedsta-
wiono przypadek 39-letniej pacjentki z moczówką prostą ośrodkową. Badanie 
rezonansem magnetycznym wykazało patologię, pod postacią limfocytarnego 
zapalenia przysadki. Po zastosowaniu desmopresyny i sterydoterapii objawy 
kliniczne ustąpiły, pacjentkę przekazano do opieki endokrynologicznej. 

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 30-31)

Diabetes insipidus. Lymphocytic hypophysitis. Initial 
diagnosis – case report

Pituitary gland inflammation is a relatively rare disease of this organ. More 
often it is to be found in women. Delaying diagnosis and treatment can lead to 
many complications, including life-threatening ones. The following is the case 
of a 39-year-old female patient with central diabetes insipidus. Magnetic reso-
nance imaging revealed pathology in the form of lymphocytic pituitary inflam-
mation. After using desmopressin and steroid therapy, the clinical symptoms 
subsided and the patient was transferred to endocrine care.

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 30-31)
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Wstęp
Moczówka prosta (MP) jest polietiolo-

giczną jednostką chorobową, której główną 
cechą charakterystyczną jest m.in. zwięk-
szona diureza. W zależności od lokalizacji 
patologii związanej z wazopresyną, MP 
dzielimy na ośrodkową (MPO) – przy upo-
śledzeniu lub braku jej wydzielania przez 
przysadkę oraz moczówkę prostą nerko-
wą (MPN) związaną z brakiem reakcji na 
poziomie nerek na prawidłowe stężenia 
wazopresyny we krwi. Objawy kliniczne 
moczówki prostej ośrodkowej spowo-
dowane są częściowym lub całkowitym 
upośledzeniem wydzielania wazopresyny 
przez przysadkę, co prowadzi do zaburzeń 
wchłaniania zwrotnego wody w kanalikach 
dalszych i zbiorczych [1,2] i w konsekwen-
cji do wielomoczu.

Jak wspomniano wyżej, etiologia za-
burzeń wydzielania wazopresyny może 
być różna, mogą to być m.in. urazy czasz-
kowo-mózgowe, zapalenie opono-mózgo-
wo-rdzeniowych, zaburzenia odpływu krwi 
do zatok jamistych, choroby ziarniniakowa-
te [1,3]. Rzadką przyczyną MPO mogą być 
pierwotne ropnie [4], choroby rozrostowe 
z przerzutami do przysadki [3,5,6], a nie-
kiedy powikłania ciąży [7]. W ostatnich la-
tach dużo uwagi poświęca się chorobom 
zapalnym przysadki, o podłożu immuno-
logicznym, co niewątpliwie związane jest 
z nowymi możliwościami diagnostycznymi, 
za-równo histopatologicznymi, jak i immu-
nologicznymi. Spośród tych chorób należy 
wymienić izolowane zapalenia przysadki 
takie jak: limfocytarne, ksantomatyczne 
czy martwicze [8,9,10], jak również coraz 
lepiej poznawana grupa schorzeń immuno-

logicznych związanych z naciekiem z ko-
mórek plazmatycznych, określanych jako 
choroby IgG4 – zależne [6,11,12].

W codziennej praktyce nefrologicznej, 
niezbyt często spotykamy się z ośrodko-
wą moczówką prostą, dlatego też poniżej 
przedstawiamy przypadek MPO w przebie-
gu limfocytarnego zapalenia.

Opis przypadku
Pacjentka lat 39, została przyjęta do 

oddziału nefrologicznego z powodu wie-
lomoczu. Z wywiadu wynika, że od około 
miesiąca występowały pobolewania gło-
wy w okolicy czołowej, nigdy wcześniej 
przed wystąpieniem w/w objawu nie mia-
ła żadnych dolegliwości i nie leczyła się. 
W ostatnich 3 tygodniach dolegliwości 
bólowe nasiliły się, pojawiły się zawroty 
głowy, zaburzenia ostrości wzroku oraz 
gorączka do 39,0 st. C. W tym samym 
okresie pacjentka odczuwała wzmożo-
ne pragnienie oraz wielomocz. Według 
pacjentki diureza dobowa wynosiła ok. 
10-15 litrów. Z powodu w/w dolegliwości 
kilkakrotnie zgłaszała się do lokalnego 
szpitala, ale poprzestano na zaleceniu 
ograniczenia spożywania płynów.

Pozostałe wywiady bez znaczenia; 
w szczególności neguje przebyty świeży, 
bądź stary uraz głowy, objawy dysurycz-
ne. Nie przyjmuje żadnych leków. Ciąża 
jedna, przed kilkunastoma laty, przebieg 
bez powikłań. Poród jeden poprzez cięcie 
cesarskie.

W badaniu przedmiotowym z odchyleń 
stwierdzono jedynie nadwagę (97 kg/180 
cm; BMI 29,9) bez klinicznych objawów 
wskazujących na podłoże endokrynolo-
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giczne. W pierwszej dobie hospitalizacji ce-
lem wykluczenia polidypsji psychogennej 
zmniejszono podaż płynów, co nie miało 
wpływu na diurezę dobową, która wyniosła 
tak jak w poprzednich dniach ok.10,5 l.

W badaniach dodatkowych stwierdzo-
no: WBC 7,29x103/µl, RBC 4,32x106/µl, 
Hb 12,8 g/dl, Ht 38,4%, PLT 260x103/µl, 
białko ostrej fazy 3,8 mg/l, kreatynina 0,8 
mg/dl, eGFR>60 ml/min/1,73 m2, mocznik 
14,3 mg/dl, potas 4 mmol/l, sód 143 mmo-
l/l, wapń 2,36 mmol/l, magnez 0,88 mmol/l, 
glukoza 89 mg%. Cholesterol 233 mg/dl, 
trójglicerydy 105 mg/dl, proteinogram oso-
cza: białko całkowite 78,3 g/l, albuminy 41, 
g/l, alfa1 2,6 g/l, alfa2 8,2 g/l, beta-1 5,5 
g/l, beta-2 5,2 g/l, gamma 15,7 g/l. Badanie 
ogólne moczu: c.wł. 1005, pH 8,0, białko, 
glukoza, ciała ketonowe, azotyny-nieobec-
ne, nabłonki płaskie i leukocyty – pojedyn-
cze w polu widzenia. USG jamy brzusz-
nej – narządy wewnętrzne bez patologii, 
jedynie obustronnie zaznaczone UKM-y 
prawdopodobnie wtórnie do wypełnionego 
pęcherza moczowego.

Wobec podejrzenia patologii przysadki 
mózgowej w 2. dobie hospitalizacji wyko-
nano rezonans magnetyczny (MR) głowy, 
który wykazał: przysadka mózgowa nie-
powiększona, o wymiarach 12x6x8 mm. 
W tylnolewobocznej części siodła turec-
kiego, wydaje się, że nad przysadką, a nie 
w przysadce, widoczna zmiana o niskim 
sygnale wielkości 7x4x4 mm uciskająca 
przysadkę od góry z objawem pazura – 
najpewniej odpowiada torbieli kieszonki 
Rathkego, zmiana modeluje dolną część 
lejka przysadki. Lejek przysadki w górnej 
części szerszy, do 2,8 mm i silniej wzmac-
niający się po kontraście – obraz może od-
powiadać limfocytarnemu zapaleniu lejka 
przysadki – do kontroli.

Konsultacja neurochirurgiczna: Chora 
z moczówką, w MR bez cech guza przy-
sadki, nie wymaga leczenia neurochirur-
gicznego.

Konsultacja endokrynologiczna: Mo-
czówka prosta do dalszej diagnostyki. Po-
dejrzenie zapalenia limfocytarnego przy-
sadki. Desmopresyna 2x0,1 mg doustnie, 

deksametazon przez 2-4 tygodnie 3x8 mg 
dożylnie.

Biorąc pod uwagę badanie podmioto-
we, przedmiotowe, wyniki badań dodatko-
wych oraz konsultację endokrynologiczną 
rozpoznano u pacjentki moczówkę prostą 
w przebiegu limfocytarnego zapalenia 
przysadki mózgowej. Do leczenia włączo-
no dożylnie; Dexaven w dawce 3x8 mg, 
Minirin, początkowo w dawce 4 mcg/dobę, 
następnie wobec spadku diurezy zmniej-
szono dawkę do 2 mcg/dobę. 

Po 6 dobach, pacjentka została wypi-
sana, bez żadnych dolegliwości, z diurezą 
ok. 2,5 – 3 l/dobę, do dalszego leczenia 
ambulatoryjnego endokrynologicznego, 
z zaleceniem przyjmowania doustnie Mini-
rinu 3x 60 mg i Encortonu 60 mg/dobę.

Dyskusja
Moczówka prosta w przebiegu zabu-

rzeń wydzielania wazopresyny nie jest 
często spotykanym schorzeniem w od-
działach nefrologicznych, w naszej ponad 
20-letniej historii oddziału jest to bodajże 
drugi taki przypadek. Wydaje się, że to 
schorzenie ze swoim przebiegiem kli-
nicznym i obecnymi możliwościami dia-
gnostycznymi, teoretycznie nie powinno 
nastręczać większych problemów w usta-
leniu prawidłowego, przynajmniej wstęp-
nego, rozpozpoznania. Do opisania tego 
przypadku skłoniły nas 2 fakty – obecność 
znacznego wielomoczu zagrażającego 
zdrowiu lub nawet życiu oraz braku kon-
struktywnego postępowania diagnostycz-
nego przed hospitalizacją, kilkukrotne 
porady sprowadzały się do zaleceń ogra-
niczenia spożywania płynów. Być może 
w postępowaniu lekarskim, jak to ładnie 
określił w słowie wstępnym do nr 10 Me-
dycyny po Dyplomie Redaktor Naczelny 
prof. Dariusz Moczulski, że „zatraciła się 
logika” [13]. W opisanym przez nas przy-
padku, kilkutygodniowa zwłoka w usta-
leniu rozpoznania akurat nie skutkowała 
groźnymi powikłaniami dla pacjentki, ale 
należy zaznaczyć, że 10-15 - litrowa utra-
ta płynów na dobę z powodu wielomoczu 
dotyczyła młodej kobiety, która kompen-
sowała ją płynoterapią doustną. W przy-
padku osoby z towarzyszącymi choroba-
mi układu krążenia i brakiem możliwości 
przyjmowania płynów w takiej ilości, mo-
głoby doprowadzić do hypowolemii zagra-
żającej życiu [3].

Przedstawiony przez nas przypadek, 
jeżeli chodzi o diagnostykę jest daleki od 
ideału, ponieważ z przyczyn niezależnych 
od nas nie oznaczono stężenia wzopre-
syny we krwi oraz osmolarności moczu 
i osocza, co znacznie wzmocniłoby nasze 
rozpoznanie, ale w codziennej praktyce nie 
są to badania do szybkiego wykonania, 
a oczekiwanie na wyniki, być może wią-
załoby się z opóźnieniem terapii. Z obo-
wiązku edukacyjnego należy odnotować, 
że w przypadku moczówki prostej osmo-
larność moczu powinna być < 200 mOsm/
kg H2O, a osocza > 286 mOsm/kg H2O, 
oznaczenie stężenia wzopresyny we krwi 
nie jest konieczne do jej rozpoznania [14]. 
W naszym przypadku rozpoznanie MPO 
postawiono na podstawie wywiadu, znacz-

nego stopnia poliurii, niskiego ciężaru mo-
czu oraz badania MR przysadki, które speł-
niało kryteria radiologiczne dla tej jednostki 
chorobowej [10,14]. Z innych odchyleń 
w badaniach dodatkowych, należy zwrócić 
uwagę na podwyższone stężenie frakcji 
gamma globulin we krwi. W tym przypad-
ku jest to o tyle istotne, że być może u na-
szej pacjentki niedoczynność przysadki 
w zakresie wydzielania wazopresyny jest 
związana z chorobą IgG4 zależną, której 
istota polega na zwiększonej produkcji im-
munoglubuliny IgG4 i naciekaniu przez nią 
różnych narządów, w tym przypadku przy-
sadki [9,10,11,12].

Reasumując; wywiad chorobowy, ba-
danie fizykalne, badanie ogólne moczu 
oraz szybka diagnostyka radiologiczna, 
pozwoliła na ustalenie rozpoznania wstęp-
nego, a zastosowane leczenie spowodo-
wało po 6 dobach hospitalizacji ustąpienie 
objawów MPO. Pacjentkę przekazano do 
dalszej opieki endokrynologicznej w wa-
runkach ambulatoryjnych.
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Ryc. 1
Obraz	 MR	 głowy,	 w	 prostokącie	 widoczny	
poszerzony,	 wzmacniający	 się	 po	 podaniu	 kon-
trastu lejek przysadki.
MR image of the head, in the rectangle visibly widened, 
reinforcing pituitary funnel after contrast. 


