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:: Κυστινουρία 

 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA214 

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

H κυστινουρία είναι μια διαταραχή της μεταφοράς αμινοξέων στα νεφρικά σωληνάρια η οποία 

χαρακτηρίζεται από τον επαναλαμβανόμενο σχηματισμό λίθων κυστίνης στους νεφρούς. Ο 

επιπολασμός της κυστινουρίας έχει υψηλή εθνική και γεωγραφική διακύμανση, που κυμαίνεται 

από 1:2.500 στους Εβραίους του Λίβανου, σε 1:100.000 στους Σουηδούς, με τον παγκόσμιο 

μέσο  όρο να υπολογίζεται σε 1:7.000. Η κυστινουρία εμφανίζεται σε ασθενείς οποιασδήποτε 

ηλικίας, αλλά κωλικός νεφρού, λόγω λίθων κυστίνης εκδηλώνεται συνήθως στις 2 πρώτες 

δεκαετίες της ζωής και με μέση ηλικία εμφάνισης τα 15 έτη. Οι άρρενες ασθενείς τείνουν να 

παρουσιάζουν πιο επιθετική νόσο με εμφάνιση νεφρολιθίασης πριν από την ηλικία των 3 ετών.  

Ο κίνδυνος σχηματισμού λίθων στους ασθενείς κατά την διάρκεια της ζωής τους είναι πάνω από 

50%. Οι ουρολιθιάσεις  είναι αμφοτερόπλευρες σε περισσότερο από το 75% των περιπτώσεων 

και το ποσοστό υποτροπής είναι πάνω από 60%, με υψηλότερο ποσοστό σε άρρενες ασθενείς. 

Έχει αποδειχθεί ότι η κυστίνη στο ουροποιητικό,  μπορεί να προάγει το σχηματισμό λίθων  

ασβεστίου. Η νεφρική ανεπάρκεια είναι σπάνια. Η κυστινουρία οφείλεται σε μεταλλάξεις στα 

γονίδια SLC3A1 (2ρ21) και SLC7A9 (19q13.11). Και τα δυο γονίδια εκφράζονται στα εγγύς 

νεφρικά σωληνάρια και στον εντερικό σωλήνα και κωδικοποιούν υπομονάδες δια-επιθηλιακών 

μεταφορέων για τα διβασικά αμινοξέα κυστίνη, ορνιθίνη, λυσίνη και αργινίνη  Η ανεπάρκεια του 

μεταφορέα οδηγεί σε συσσώρευση κυστίνης στα νεφρικά σωληνάρια, με ακόλουθη  δημιουργία 

ιζήματος και κρυστάλλων κυστίνης, ακόμα και σχηματισμό λίθων. Η ταξινόμηση των ασθενών 

βασίζεται πλέον σε γενετικά κριτήρια: κυστινουρία τύπου Α και τύπου Β που σχετίζονται με 

μεταλλάξεις και των δύο αλληλόμορφων στα γονίδια  SLC3A1 ή SLC7A9, αντίστοιχα. Οι 

ετεροζυγώτες  που φέρουν  μετάλλαξεις στο ένα αλληλόμορφο του SLC3A1, δεν πάσχουν, ενώ 

όσοι φέρουν μετάλλαξη στο ένα μόνο αλληλόμορφο του SLC7A9, εμφανίζουν μέτρια αύξηση της 

απέκρισης στα ούρα κυστίνης και διβασικών αμινοξέων και έχουν υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης 

νεφρικών λίθων σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. H θεραπεία απαιτεί πολλαπλές 

προσεγγίσεις για την πρόληψη σχηματισμού πέτρας ή της αύξησης του μεγέθους της: 

ενυδάτωση για τη μείωση της ωσμωτικότητας της κυστίνης των ούρων,  αλκαλοποίηση των 

ούρων για να αυξηθεί η διαλυτότητα της κυστίνης (κυρίως με κιτρικό κάλιο ), και φάρμακα με 

αυξημένη δεσμευτική ικανότητα για την κυστίνη (αλφα- μερκαπτοπροπιονυγλυκίνη  ή τιοπρονίνη 

, και D- πενικιλλαμίνη ) με αποτέλεσμα να μειώνονται  τα επίπεδα ελεύθερης κυστίνης στα ούρα . 

Η μέτρηση του ελεύθερου κλάσματος της κυστίνης στα ούρα επιτρέπει την προσαρμογή της 

θεραπείας με τα φάρμακα που δεσμεύουν  κυστίνη. Παρενέργειες της D- πενικιλλαμίνης και της 

τιοπρονίνης οδηγούν συχνά σε διακοπή της θεραπείας. Επίσης απαιτούνται ως συμπληρώματα 

ψευδάργυρος , χαλκός ή / και βιταμίνης Β6. Η δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη σε 

ενήλικες ή ακόμα και σε εφήβους είναι λιγότερο αποτελεσματική. Η τακτική παρακολούθηση της 

πρωτεΐνης στα ούρα με ταινίες μπορούν να βοηθήσουν. Όταν ένας λίθος  κυστίνης είναι μικρός ( 

κάτω των 12 mm) , είναι εφικτή  η εξωσωματική λιθοτριψία, αλλά με χαμηλή απόδοση λόγω της 
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πυκνότητας των λίθων κυστίνης. Πάνω από αυτό το μέγεθος, είναι απαραίτητη η λιθοτριψία με 

λέιζερ ή ακόμα και διαδερμική νεφρολιθοτομή.  
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


