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Безвкусен диабет 
 
Безвкусният диабет (БД) е клиничен синдром, който се характеризира с повишена 
екскреция на урина с ниско относително тегло поради абсолютен или относителен 
дефицит на антидиуретичен хормон, резистентност към действието на хормона или 
ексцесивен прием на течности. 
 
Видове: 

-  Централен  безвкусен диабет (Е23.2) 
-  Дипсогенен безвкусен диабет 
-  Гестационен безвкусен диабет 
- Нефрогенен безвкусен диабет (N25.1) 

 
Клинична картина и усложнения:  
 

� Полиурия 5-20 л дневно с последваща полидипсия. Никтурията е честа и може 
да бъде първо оплакване. При децата заболяването може да се изяви като 
енуреза; 

� Диуреза до 40 л; 
� Безсъние, неврастенни оплаквания;  
� При безсъзнание или недостатъчен прием на течности - дехидратация, 

хипертонична енцефалопатия и смърт; 
� При тежка полиурия - разширение на пикочния мехур и пиелокаликсната 

система до хидронефроза; 
� При деца с нелекувана бъбречна форма на безвкусен диабет - забавен растеж и 

хипертрофия на генитоуринарния тракт. 
 

Диагноза: 
 
� БД трябва да се подозира при диуреза над 4 л за 24 часа /30-40 мл/кг/24ч/ и 

относително тегло на урината под 1005 /уринен осмолалитет под 200 мосм/кг/.  
�  Клирънс на свободната вода - с положителен знак /плазменият осмолалитет е 

по-висок от уринния/ и проба с жадуване; 
� Разграничаването на централен от нефрогенен БД се извършва чрез теста с 

Adiuretin SD; 
�  Образни изследвания по преценка. 
 
 

Лечение: 
Цел: да се намалят чувството на жажда и полиурията до степен, която позволява на 
пациента да поддържа нормално качество на живот. Продължителността и интензитета 
на терапията се определят индивидуално за всеки пациент.       
 
При централен безвкусен диабет- основно е субституиращото лечение с: 
Desamino-8-D-arginine vasopressin - (DDAVP, desmopressin, Adiuretin) синтетичeн 
аналог на вазопресина:   

� Дезаминирането на първата аминокиселина  цистеин повишава антидиуретичния 
ефект,  

� Заместването на лявовъртяща аргинин с дясновъртяща на 8-мо място намалява 
пресорното му действие и удължава ефекта му. 
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Странични ефекти - главоболие, гадене, подуване на носната лигавица, ринити, 
зачервяване на лицето, коремни болки. При болни със сърдечно-съдови заболявания 
по-високите дози могат да предизвикат стенокардия и повишение на кръвното 
налягане. При предозиране - задръжка на течности, хипонатриемия, водна 
интоксикация (мониториране на телесно тегло, наличие на отоци, серумен натрий).  
Резистентност, дължаща се на продукция на автоантитела, практически не се 
наблюдава. Развитието на хипонатремия е рядко и обикновено говори за нарушения в 
центъра на жаждата. Може да бъде индикация за спиране на лечението с адиуретин SD 
и преоценка на диагнозата.  
 

Форми на приложение:  
�  Назален шпрей /флакони - 0,1% воден разтвор, 10 µg в 0,1ml. Доза:10-40 µg /0,1-

0,4 ml, 1-8 капки/ дневно през 8-12 часа.  
� Парентерални препарати /ампули 4µg/ml за s.c., i.m., i.v./, имат 5-10 пъти по-

мощен ефект от интраназалните форми. Използуват се при деца, при болни след 
оперативни интервенции и при болни с намалена резорбция през носната 
лигавица. Дневната доза е 2-4 µg мускулно или венозно.  

� Перорални форми: Минирин – табл. 0.1 мг и табл. 0.2 мг. Средна дневна доза - 
0.2-1.2 mg три пъти дневно. 

 
 
Други нехормонални препарати: 
 

�      Хлорпропамид (chlorpropamide, diabinese) т.100mg; т.250mg; 
потенцира ефекта на ADH на ниво бъбречни тубули; /250-500 mg/дневно самостоятелно 
или в комбинация с хлортиазид/. Странични ефекти: флъш при приемане на алкохол; 
рядко хипогликемия;  не се прилага при деца и бременни.  

�       Клофибрат (clofibrate, atromid-S) – табл. 250 мг; стимулира остатъчната 
секреция на вазопресин; Доза: 1-2г/ дневно /в 4 приема/, има по-слаб ефект от 
хлорпропамида. 

�      Карбамазепин (carbamazepine, tegretol) – табл. 200 mg; стимулира 
освобождаването и периферния ефект на вазопрессина. Прилага се в постепенно 
повишаващи се дози до поддържаща: 2-3х200 mg/дневно. 

�     Диуретици: техният парадоксален антидиуретичен ефект се обяснява с 
негативния солев баланс,  който предизвикват и намалената гломерулна филтрация, в 
резултат на което се увеличава реабсорбцията на изоосмотични течности в 
проксималния нефрон. Най-често се използуват салидиуретиците: Hydrochlorothiazide 
(Dehydratin Neo), т.25 mg в дневна доза 25-50 mg и Chlorothiazide (Saluretin) - 0,5-1 г 
дневно. В редки случаи се наблюдава хипокалемия, което налага периодично 
проследяване на серумния калий и евентуално приемане на калиеви препарати. 
 
При нефрогенен безвкусен диабет:  

� Хранителен режим с намалено съдържание на протеини и NaCl с цел намаляване 
на осмотичното натоварване; 

� Салидиуретици; 
� Блокери на простагландиновата синтеза - тъй като PGE2 инхибира ефекта на 

вазопресина на ренално ниво � Индометацин /indomethacin/, т.25 mg. Доза 100-150 
mg дневно, самостоятелно или в комбинация с тиазиди има добър ефект при някои 
болни с нефрогенен безвкусен диабет. Комбинацията от хипонатриева диета и 
стандартни дози хидрохлоротиазид, амилорид или индометацин може да снижи 
полиурията с 50-70%.  

� Амилоридът /amiloride hydrochloride, midamor/, т.5 mg. Средство на избор за 
лечение на безвкусен диабет, индуциран от литий /при липса на бъбречно увреждане/. 
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Вероятно амилоридът блокира литиевата реабсорбция в дисталния нефрон. Ефектът му 
е подобен на този на тиазидните диуретици. Комбинирането на амилорид и тиазиди 
има адитивен ефект и намалява опасността от хипокалемия.  

� Високи дози адиуретин SD /200-400 µg назално през 8 часа/ са  ефективни при 
болни с парциална форма на нефрогенен безвкусен диабет. Практически това лечение 
не се прилага поради високата цена. 
При дипсогенен безвкусен диабет: не са намерени фармакологични средства, чрез 
които да се ограничи приема на вода при болни с психогенна полидипсия или 
дипсогенен безвкусен диабет. 
 

� Лечението с адиуретин SD и хлортиазид намалява полиурията, но може да 
доведе до водна интоксикация. Хлорпропамидът е без ефект.  

� При болните с дипсогенен безвкусен диабет приемането на малки дози 
адиуретин SD вечер преди лягане може да намали никтурията. Освен това, 
спадането на плазмения осмолалитет потиска жаждата преди да е настъпила 
значителна задръжка на течности. Няма опасност от водна интоксикация, тъй 
като приемът на вода е намален през нощта. 

 
При гестационен безвкусен диабет: единственото ефикасно средство е адиуретин SD. 
Препоръчва се в същите или малко по-високи дози от тези при централния безвкусен 
диабет.  
 

�     Трябва да се има предвид, че по време на бременност нормалните стойности 
на плазмения осмолалитет и натрий спадат с около 5 mEq/l.  

�     Лечението следва да се прекрати при отзвучаване на безвкусния диабет, т.е. 1-
2 седмици след раждането. 

�     Адиуретинът се екскретира в малко количество в млякото, но тъй като 
абсорбцията през гастроинтестиналния тракт е слаба, медикаментът не оказва 
влияние върху водния баланс на детето. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


