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:: Cystinúria 
 

Orpha číslo: ORPHA214 

 

Prehľad 

 

Cystinúria je defekt funkcie renálnych tubulov. Prejavuje sa poruchou reabsorbcie cystínu a následne tvorbou 
opakovaných obličkových kameňov s obsahom cystínu. Prevalencia cystinúrie vykazuje významné etnografické 
rozdiely a pohybuje sa od 1:2500 v populácii líbyjských Židov až do 1:100.000 vo Švédsku. Predpokladaný 
celosvetový výskyt sa pohybuje okolo 1:7000.  
Cystinúria sa vyvíja u pacientov akéhokoľvek veku, ale renálna kolika pri urolitiáze manifestuje predominantne 
v druhom decéniu, zvyčajne priemerne okolo 15. roku života. U postihnutých jedincov mužského pohlavia má 
ochorenie agresívnejší priebeh, urolitiáza sa u nich zvyčajne zjavuje pred tretím rokom života. 
Riziko vzniku obličkových kameňov je vyše 50%  a celoživotné.  Urolitiáza je v 75% prípadov obojstranná a 
riziko opakovaného vzniku kameňov je vyše 60%, vyššie u mužov. Ukazuje sa tiež, že nadmerné vylučovanie 
cystínu môže byť precipitujúcim faktorom tvorby kalciových konkrementov. Renálna insuficiencia nepatrí do 
klinického obrazu ochorenia. 
Cystinúria je podmienená mutáciou v géne SLC3A1 (chromozóm 2p21) a SLC7A9 (chromozóm 19q13.11). Oba 
gény sa exprimujú v  proximálnom tubule obličky a v gastrointestinálnom trakte a nesú informáciu pre 
podjednotky transepiteliálnych transportných systémov pre dibázické aminokyseliny cystín, ornitín, lyín 
a arginín. Deficit transportného systému vedie k hromadeniu cystínu v moči v odvodnom močovom systéme 
a následne k precipitácii kryštálikov tejto aminokyseliny až k tvorbe obličkových konkrementov.  
Klasifikácia ochorenia vychádza z genetických kritérií: pre cystinúriu typ A a typ B je typická mutácia oboch 
alel génu SLC3A1 resp. SLC7A9. Zatiaľ čo heterozygoti s jednou mutovanou alelou SLC3A1 sú 
asymptomatickí, jedinci s jednou mutovanou SLC7A9 alelou majú mierne zvýšené vylučovanie cystínu 
a dibázických aminokyselín a v porovnaní s ostatnou populáciou a u nich je zvýšené riziko vzniku urolitiázy. 
Diagnóza sa opiera o fyzikálny nález, prítomnosť cystínových obličkových kameňov a vyšetrenie močovej 
exkrécie cystínu, ktorá zvyčajne u homozygotov presahuje 300 - 400mg/l za 24 hodín. Sonografia sa využíva na 
detekciu urolitiázy. Analýza DNA potvrdzuje diagnózu. 
Diferenciálne diagnosticky prichádzajú do úvahy ochorenia asociované s cystinúriou: syndróm delécie 2p21, 
syndróm hypotónie-cystinúrie a atypický syndróm hypotónie-cystinúrie (pozri heslá). Ochorenie sa dedí 
autozómovo recesívne, ale pri cystinúrii typu B sa zaznamenal aj dominantný spôsob prenosu s nekompletnou 
penetranciou.  
Terapeutickým cieľom je prevencia vzniku a progresie urolitiázy viacerými spôsobmi: zvýšený príjem tekutín  
v záujme zníženia koncentrácie cystínu v moči a alkalizácia moču v snahe zvýšiť rozpustnosť cystínu (použitím 
kálium citrátu). Z farmakoterapie sa uplatňujú preparáty viažúce cystín (alfa-merkaptopropionylglycín alebo 
tiopronín a D penicillamín), ktoré podporujú znižovanie hladiny cystínu v moči. Pravidelné monitorovanie voľnej 
frakcie cystínu v moči umožňuje nastavenie farmakologickej liečby viažucej cystín. Nežiaduce účinky liečiv 
často vedú k prerušeniu terapie, pacienti navyše vyžadujú náhradu medi, zinku a/alebo vitamínu B6.  
Nízkoproteínová diéta nie je u mladých adolescentov a dospelých účinná. Odporúča sa monitorovanie 
proteínúrie pomocou vyšetrenia moču testačným papierikom („dipstick“).  
V prípade, že konkrementy nepresahujú veľkosť 12 mm, je možné ich odstránenie pomocou extrakorporálnej 
litotripsie, tento postup však býva sťažený v dôsledku ich konzistencie s obsahom cystínu. Ak dosahujú 
konkrementy väčšie rozmery, indikovaná je laserová fragmentácia alebo dokonca perkutánna nefrolitotómia.   
Prognóza ochorenia je dobrá, avšak pri nízkej spolupráci pacienta a pri recidíve urolitiázy môže byť stav 
zriedkavo komplikovaný rozvojom renálnej insuficiencie.  
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