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 נוריהיציסט

(Cystinuria) 
 

  ORPHAcode214: 'אורפה'ב אסמכתא

 הגדרת המחלה
, המתאפיינת בהיווצרות renal tubular amino acid transport)) ת הכליהואבוביבהפרעה נדירה בהובלת חומצות אמינו 

 נשנית של אבני ציסטין בכליות.

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 1:100,000 -היהודית בלוב ל הבאוכלוסיי 1:2,500של ציסטינוריה תלוי מאוד בתנאים האתנוגרפיים, ונע בין  שכיחותשיעור ה
  .1:7,000בשבדיה. ערך ממוצע גלובלי משוער עומד על 

 

 תיאור קליני
( עקב אבני ציסטין מופיע בדרך כלל בשני העשורים renal colicציסטינוריה מתפתחת בחולים בכל הגילים, אך עווית כלייתית )

שנה. אצל חולים ממין זכר המחלה נוטה להיות אגרסיבית יותר, והיארעות  15חציוני התפרצות הגיל הכשהראשונים לחיים, 
 כרים.תדירה יותר בז 3אבנים בכליות לפני גיל 

 60%-שנות המחלה גבוה מיושיעור ה ,מהמקרים 75%-מ יותרבשני צדי הגוף ב ות( מופיעUrolithiasisאבנים בדרכי השתן )
      כאשר שיעור זה גבוה יותר בזכרים. אי ספיקה כלייתית אינו מצב שכיח.

 

 אטיולוגיה
 אבוביותמתבטאים ב לוא. שני גנים SLC7A9 (19q13.11)-ו SLC3A1 (2p21) גניםנובעת ממוטציות ב ציסטינוריה

-טרנסה מערכת ההובלהביחידות משנה כומקודדים ( ומערכת העיכול, renal proximal tubulesשל הכליה ) ותהקריבני

ציסטין  להצטברות מובילים פגומים אלו גורמים ין, ליזין וארגינין.טציסטין, אורניכגון  בסיסיות-דושל חומצות אמינו  תאפיתלי

 על קריטריונים גנטיים: יוםסיווג חולים נשען כ גבישי ציסטין או אף להיווצרות אבנים. למשקעים שלבשתן ובעקבותיה 

. הטרוזיגוטים עם SLC7A9 -וSLC3A1 נמצאה קשורה בהתאמה למוטציות בגנים  Bוהן מסוג  Aציסטינוריה הן מסוג 

בודד מדגימים תפוקה מעט   SLC7A9אחד נותרים ללא שינוי, בעוד שאלו הנושאים מוטציה באלל SLC3A1מוטציות באלל 

בסיסיות בשתן, ויש להם סיכון גדול יותר להתפתחות אבנים בכליות בהשוואה -גבוהה יותר של ציסטין וחומצות אמינו דו

 לאוכלוסייה הכללית.      

 

 טכניקות אבחון
 זיהוי אבני ציסטין ואומדן הפרשות ציסטין בשתן. על בדיקה פיזית,נשען האבחון 

מ"ג/ליטר ליום. ביצוע אולטרסאונד כלייתי הוא השיטה  400 – 300 -ניתוח מגלה כי הפרשות הציסטין בשתן גבוהות מ

 הנבחרת לאיתור אבנים ולמעקב. גנטיקה מולקולרית עשויה לאשר את האבחון.    

 

 אבחנה מבדלת

נוריה היפוטונית י, תסמונת ציסט2p21 חסר שלכוללת שלוש תסמונות שבהן קיימת ציסטינוריה: תסמונת  אבחנה מבדלת

(HCSו )-HCS  .לא טיפוסית 
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 לידתי-אבחון טרום
להיריון, עלול להצביע על  36( במהלך סריקת אולטרסאונד שגרתית לפני שבוע hyperechoicאקואי )-מעי גס היפרזיהוי 

  על כל פנים, אישור האבחון צריך להיעשות אחרי הלידה.  (.89%ערך ניבוי חיובי גבוה )עם אבחון אפשרי של ציסטינוריה 

 

 ייעוץ גנטי
העברה מודגמת בדרך כלל  Bבציסטינוריה מסוג הוא אוטוזומלי רצסיבי, בעוד ש Aציסטינוריה מסוג אופן התורשה של 

 חלקית. ותחדירדומיננטית עם 

 

 ניהול וטיפול
האוסמולליות הציסטינית  להפחתת שתייה מרובה מאוד מספר גישות למניעת היווצרות אבנים או גדילתם: הטיפול דורש

 ציסטין -אשלגן ציטרט(, ותרופות קושרותהשתן להגברת מסיסות הציסטין )בעיקר בעזרת ( alkalinization) הבססתבשתן, 
(-ɑאו טיופרונין ו גליצין-פרופיוניל-מרקפטוD--פניצילאמין)  להפחתת רמות הציסטין החופשי בשתן. מדידת מקטע הציסטין

וטיופרונין,  פניצילאמין-D לוואי שלהתופעות  החופשי בשתן, מאפשרת ביצוע טיטרציה של הטיפול בתרופות קושרות ציסטין.
 ולעתים קרובות מובילות להפסקת הטיפול; ,פרוטאינוריה, שכיחות ודורשות ניטור שגרתי באמצעות מקלוני מדידהבייחוד 

ואפילו במתבגרים אינה  וגריםבבמחלבונים -דיאטה דלת .B6תופעות אלו דורשות גם לקיחת תוספי אבץ, נחושת ו/או ויטמין 
-מ"מ(, ניתן לטפל בהן על ידי ריסוק באמצעות גלי הדף חוץ 12-יעילה במיוחד. כאשר אבני הציסטין עדיין קטנות )פחות מ

המבנה הסמיך של אבני הציסטין.  (, אך יעילותו של טיפול זה נמוכה עקבextracorporeal shock wave lithotripsyגופיים )
             בה לבצע ריסוק אבנים באמצעות לייזר או אפילו ניתוח מלעורי לסילוק אבני כליה.    מעל לגודל זה, חו

 

 פרוגנוזה
הפרוגנוזה למחלה זו טובה, אך היענות נמוכה של החולים ואירועים חוזרים של היווצרות אבן והתערבויות עוקבות יכולים 

 במקרים נדירים לגרום לאי ספיקה כלייתית.  

 

 :מומחהמבקר 

 Dr Luca DELLO STROLOGO | ERKNet))  לוקה דלו סטרולוגו דר
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 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
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