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Cystynuria 

 

ORPHA214 

 

Definicja choroby: 

Cystynuria to zaburzenie transportu aminokwasów w kanalikach nerkowych charakteryzujące się 

nawracającym powstawaniem cystynowych kamieni nerkowych. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania cystynurii jest zmienna w zależności od położenia etnograficznego od 1:2 500 w 

populacji Żydów libijskich do 1:100 000 w Szwecji. Średnia światowa szacowana jest na 1:7000. 

 

Obraz kliniczny: 

Cystynuria rozwija się u pacjentów w każdym wieku, ale kolka nerkowa spowodowana kamieniami 

cystynowymi pojawia się najczęściej w dwóch pierwszych dekadach życia, a średni wiek zachorowania to 

15 lat. U mężczyzn przebieg choroby jest bardziej agresywny, oraz częściej powstają kamienie w nerkach 

przed ukończeniem 3 roku życia. W tej chorobie istnieje 50% ryzyko, że w ciągu całego życia dojdzie do 

rozwoju kamieni nerkowych. W ponad 75% przypadków kamica nerkowa jest obustronna, wskaźnik 

nawrotów wynosi ponad 60% i jest wyższy u mężczyzn. Wykazano, że cystyna w moczu może sprzyjać 

tworzeniu się kamieni wapniowych. Rzadko dochodzi do niewydolności nerek. 

 

 Etiologia: 

Cystynuria spowodowana jest mutacjami w genach SLC3A1 (2p21) i SLC7A9 (19q13.11). Obydwa geny 

kodują podjednostki transporterów aminokwasów dwuzasadowych: cysteiny, ornityny, lizyny i argininy w 

proksymalnych kanalikach nerkowych oraz układzie pokarmowym. Niedobór transporterów prowadzi do 

nagromadzenia się cysteiny w moczu w kanalikach nerkowych, wytrącania, krystalizacji cystyny lub nawet 

tworzenia się kamieni. Klasyfikacja pacjentów opiera się teraz na kryteriach genetycznych: cystynuria typu 

A i typu B są powiązane odpowiednio z mutacjami obydwu alleli SLC3A1 lub SLC7A9. Heterozygoty z 

mutacjami tylko jednego allelu SLC3A1 są zdrowe, a z mutacją pojedynczego allelu SLC7A9 wykazują 

umiarkowanie podwyższone wydalanie cystyny i aminokwasów dwuzasadowych i występuje u nich 

wyższe ryzyko formowania się kamieni nerkowych w porównaniu do pozostałej populacji. 
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Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie stawia się na podstawie badania fizykalnego, wykrycia kamieni cystynowych i badaniu 

obecności cysteiny w moczu. W badaniu poziom wydalanej cysteiny wynosi ponad 300 – 400 mg/L na 

dzień u pacjentów homozygotycznych. USG nerek jest metodą z wyboru pozwalającą na wykrycie kamieni 

i kontrolowanie choroby. Molekularne badanie genetyczne może potwierdzać diagnozę. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić trzy zespoły, w których obecna jest cystynuria: zespół delecji 

2p21, zespół hipotonii i cystynurii (HCS) i atypowy zespół hipotonii i cystynurii. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Model dziedziczenia jest autosomalny recesywny, ale w cystynurii typu B obserwowano także model 

dominujący z niepełną penetracją. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczenie wymaga wielokierunkowego podejścia, aby zapobiegać formowaniu lub powiększaniu się 

kamieni: wysokie nawodnienie redukuje osmolarność cysteiny w moczu, alkalizację moczu by zwiększyć 

rozpuszczalność cysteiny (głównie przy zastosowaniu cytrynianu potasu) oraz zastosowanie preparatów 

farmakologicznych wiążących cysteinę (alfa – markaptopropionylglicyna lub tiopuryna i D-penicylamina) 

aby obniżyć poziom wolnej cysteiny w moczu. Badanie poziomu wolnej frakcji cysteiny w moczy umożliwia 

odpowiednie dawkowanie leków wiążących cysteinę. Efekty uboczne stosowania D-penicylaminy i 

tiopuryny często prowadzą do przerwania leczenia; wymagają także suplementacji cynku, miedzi i(lub) 

witaminy B6. Dieta niskobiałkowa w dorosłych lub nawet młodzieży jest mało efektywna. Może być 

wymagana rutynowa kontrola białka w moczu za pomocą pasków. Kiedy kamienie cystynowe są małe 

(poniżej 12mm) możliwa jest litotrypsja, ale z niewielką skutecznością spowodowaną stabilnością kamieni 

cystynowych. Powyżej tej wielkości niezbędna jest laserowa fragmentacja kamieni lub nawet przezskórna 

nefrolitotomia. 

 

Rokowanie: 

Rokowanie jest dobre, ale nieprzestrzeganie zaleceń i nawracające formowanie się kamieni i wynikające z 

tego interwencje, bardzo rzadko, ale mogą prowadzić do niewydolności nerek. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

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

 

 

 


