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OLGU  

 

■ 2 ay erkek hasta 

 

■ Şikayet : Konvulziyon nedeni ile Ç. Nöroloji  
tarafından takip edilen hastanın metabolik 
tetkiklerinde idrar sistinin yüksek bulunması 
 

Hikaye : Postnatal 3. gününde gün içinde 3-4 kez 
klonik atımlar şeklinde nöbetleri olup daha sonrasında 
tekrarlamayan hasta Ç. Nörolojide takipli olup 
etyolojiye yönelik metabolik taramalarında idrar sistin 
düzeyi yüksek saptanmış. 

 

 

 



ÖZGEÇMİŞ 
 
■ Prenatal USG takipleri normal. Annede İYE öyküsü+ 

 

■ Miadında, C/S ile, 3700 gr olarak doğmuş 

 
■  Sürekli ilaç kullanımı yok. 3 günlükken klonik atımlar 

şeklinde nöbet geçirmiş. Bu nedenle 4 gün YDYBÜ yatmış. 
Fenobarbital ile taburcu edilmiş. 
 Anne sütü ile besleniyor. 
 

■ Nörolojik gelişimi yaşına uygun. 
 

 
 



SOYGEÇMİŞ 

 

■ Anne-baba arasında akrabalık yok. 
 

■ 22 yaşında, sağlıklı anne 

   25 yaşında, sağlıklı baba 

    

■ Ailede bilinen bir hastalık yok.  



FİZİK MUAYENE 

 

■ Kilo: 5300 kg (25 p) 

 Boy: 58 cm (25 P ) 

 Baş çevresi:39,5 (25 p) 
■ Ateş: 36.5 C    
 DSS: 35/dk    KTA: 130/dk  

■ TA: 70/50 mmHg. ( <90 P , normal ) 

 

 

 



FiZiK MUAYENE  
 
  Genel durumu iyi. Turgor - tonus doğal. Mukozalar 
nemli. Pretibial ödem yok. 
 
Baş boyun sistem muayenesi doğal. 
 
Batın normal bombelikte, ele gelen kitle yok. 
Organomegali yok.  
 
Solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem muayenesi 
doğal. 
 
 Diğer sistem muayeneleri doğal. 
 



Üre:13,8 mg/dL 
  Kreatinin:0,2 mg/dL 
 
Na:138 mEq/L 
  K:5,1 mEq/L 
  Cl:110 mEq/L 
  Ca:10,4 mg/dL 
  Mg:2,2 mg/dL 
  P:7 mg/dL 
 
Ürik asit:3,03 mg/dl 
Albumin:35  g/L 
 

Lökosit:11,000/mm3     
  Hb: 12,1g/dl 
  Hct %35 
  Plt: 400,000/mm3  
 
CRP :2,8 mg/dl  
 
TİT: pH: 5,5 
          dansite: 1017 
          protein: negatif 
          lökosit: negatif 
          kan: negatif 
          nitrit:+ 
 

 

LABORATUAR 



 İdrar sediminde bol ürat kristali ile birkaç adet 
hekzagonal sistin kristali görüldü. 

 

  Metabolik taramalarında idrar sistin düzeyi 166 
mg/1,73m2/gün saptandı. (<13mg/1,73m2/gün) 
 

 Üriner sistem USG: patoloji izlenmedi. 

 

 EEG: Patoloji izlenmedi (ç.nöroloji tarafından 
fenobarbital kesildi) 



PATOLOJIK BULGULAR 

 

3 günlükken nöbet geçirme öyküsü 

  

İdrarda sistin atılımında artış 

 

Normal FM ve laboratuar bulguları 
 

 



 
         

         ÖNTANI ? 
 



 

 
 

TANI 
 

Sistinüri 



  
Sistinüri : 

 Kalıtsal taşların en sık nedenidir. 
 

 Prevelansı 1/2500-1/100 000 arasındadır 
 

 Proksimal tubulde sistin ve diğer dibazik aminoasitlerin (lizin, 
arjinin ve ornitin) artmış ekskresyonu ve gastrointestinal 
rearbsorbsiyonlarında bozukluk ile karakterize OR geçişli bir 
hastalıktır. 
 

 Sistin dışındaki aminoasitlerin klinik olarak bir anlamı yoktur 
(Düşük çözünürlülüğünden dolayı normal veya düşük pH’da 
üriner çökeltiye ve taş oluşumuna neden olduğu için) 

 

 



 Gelişmiş ülkelerde böbrek taşı olan çocukların %2-4 
ünde görülür. 

 

 İdrarda tipik hegzagonal sistin kristalleri görülür. Tanı 
için patognomoniktir. 

 

 Genellikle radyoopaktır. 
 

 Asidik idrarda oluşur. 
 



YENIDOĞAN DÖNEMI 

 Taş oluşumu idrar aminoasit atılımıyla orantılı değildir. 
Bazı bebeklerde geçici renal bozuklukla seyreden 
sistinürinin şiddetli bir formu gözükse de 2-4. yıllarda 
kısmi düzelme görülebilir. 

 Bu durum postnatal böbrekte SLC3A1 mRNA’nin fetal 
böbreğe göre artmış ekspresyonundan kaynaklanabilir. 

 Bu nedenle gebelikte 3. trimestrda kolon 
duvarında yüksek oranda sistin bulunmasından 
dolayı hiperekoik kolonun görülmesi sistinüri 
için anlamlıdır. 
 

 



SISTINURI TIPLERI  

 

 

 

 Tip A (tip 1) 

 

 Tip B (tip 2 ) 

 

 Tip AB (tip 3) 



TIP A (TIP 1) 

 

 

 

 Tüm hastaların %60 ı 
 %100 otozomal resesif geçişlidir. 
  Tubuler sistin geri emilimini sağlayan SLC3A1 geninde 

mutasyon 

  Bu hastaların ailelerinde idrarda sistin atılımı normaldir 

  Heterozigotlar normal aminoasitüri gösterirler. 

 

 

 



TİP B (TİP 2) 
 

 

 Otozomal dominant veya resesif olabilir 

 Tubuler sistin geri emilimini sağlayan SLC7A9 geninde 
mutasyon  

 Tip 2 de ailelerin idrarlarında sistin atılımı yüksektir 

  Heterozigotlar sıklıkla sistin taşı olmaksızın sistinüri ile 
kendini gösterirler ve diğer taş türleri için de yüksek risk 
taşırlar. 
 

 

 



TIP AB(TIP 3) 

 En nadir formdur (%1,2-4) 

 

 Bu hastalar her iki alt segmentte mutasyon 
taşırlar (SLC7A9, SLC3A1) 

 



KLİNİK  

 Çocukluk çağındaki tipik prezentasyon tekrarlayan üriner 
sistem taşlarıdır.  
 

 İlk taş atağı genellikle ilk dekadda ortaya çıkar. 
 

 Hayatın ilk 3 yılında erkeklerde görülme sıklığı ve yeni 
taş oluşma riski fazlayken ileriki yıllarda kız erkek oranı 
eşittir. 
 

 Tekrarlayan taş atakları ,obstruktif üropati ve tekrarlayan 
ürolojik girişimler nedeni ile kronik böbrek hastalığına 
ilerleme riski oldukça yüksektir. 

 



TANI  
 Sistinüri tanısı 24 saatlik idrarda sistin düzeyi ölçülerek konur. 

 

 NORMAL SİSTİN ATILIMI 
           < 10 yaş: < 0.7 mg/mg (spot idrarda)  

                         < 13 mg/1.73 m2/gün(24saatlik idrarda) 

          > 10 years: < 48 mg/1.73 m2 / gün (24saatlik idrarda) 

                             < 200 μmol (spot idrarda) 

 

 Homozigot olan hastalarda sıklıkla sistin atılımı 400 
mg/1,73m2/gün den fazladır.  
 

 Heterozigot tip 1 ve 3 hastalarında atılım 200mg/günden azdır ve 
bu hastalar taş oluşturmayabilir. 
 



 Sabah ilk idrarda sistin kristalleri patognomoniktir. 
Kristaller konsantre asidik idrarda araştırılmalıdır. 
 

 Sodyum nitropurussid testi hızlı ve basit bir tarama 
testidir. 

 

 Tanı için böbrek biopsisi şart değildir. 
 

 





TEDAVI-KORUNMA 



NON FARMAKOLOJIK ÖNLEMLER 

 Tedavinin amacı idrar sistin konsantrasyonunu 300mg/l 
altında tutacak şekilde sıvı alımını 1,5-2 L/m²/gün 
yapmaktır.  
 

 Diğer taş hastalıklarından farklı olarak nokturnal 
diürezin çok önemi vardır. Gece sırasında idrar sistin 
konsantrasyonu maksimal düzeydedir. 

 

 Hastalar ideal olarak uyumadan önce aşırı miktarda su 
içmeli ve gecede en az bir kere kalkıp işemeli ve ilave su 
almalıdır. 
 

 

 



  Sistin çözünürlüğü ph:7,0 ın üzerinde yaklaşık 250mg/L 
iken yüksek ph larda örneğin ph7,5 üzerine 500 mg/L 
veya daha fazladır. 
 

 Bu durumda idrar ph en az 7,5 olacak şekilde 
alkalinizasyon yapılmalıdır.  
 

 Sodyum bikarbonat veya potasyum sitrat günlük alkali 
dozunda (3-4meq/kg/gün ) kullanılabilir. 
 

 Hastalara idrar ph takibi hakkında bilgi verilip idrar ph 
7,5-8,0 arasında tutulmalıdır. 



 Sistin atılımı diyetteki tuz alımı ile koreledir.  

 

 Tuzsuz diyetle kombine fazla miktarda meyve 
suyu(sıklıkla turunçgiler) alımı önerilmelidir. 
 

 Meyve suları sitrik asit ve potasyum içerir. 
Böylece diürezi ve alkali yükünü arttırır. 
 
 



MEDIKAL TEDAVI  

 Sülfüdril içeren ve sistini bağlayan disülfür bağına etki 
ederek  daha çözünebilir form olan disülfide  dönüştüren 
ilaçlar kullanılır: 

        - D-penisilamin 

        -a-merkaptopropionil glisin (Thiola) 

        -kaptopril (sistin çözünürlüğünü 2000 kata kadar 
arttırır) 
 

 İlaçların antipridoksin etkileri olduğu için pridoksin 
hidrokloridle (vitamin B6) desteklenmelidir. 

 



D PENISILAMIN 

 20mg/kg/gün dozundan kullanılır. 
 İlaca bağlı yan etkiler cok sıktır ve kullanımı 

kısıtlamaktadır: 
           -Proteinüri-nefrotik sednrom 

           -Döküntü 

           -Artarlji  

           -Ateş  
           -Lökoplaki  



A-MERKAPTOPROPIONIL GLISIN (THIOLA) 

 

 

 

 15mg/kg/gün dozunda kullanılır 
 D penisilamine göre cok daha güvenlidir. 

 Etkinliği %85 civarındadır 
 Günlük dozun yarısı gece yatarken uygulanmalıdır (idrar 

sistin çözünürlüğünü gece boyunca sağlamak için) 
 



CERRAHININ YERI 

 

 Sistin taşları ESWL’ye dirençlidir ve taş çıkartılması için 
perkütan ya da açık cerrahi tercih edilir.  

 Seçilmiş hastalarda perkütan nefrostomi ile beraber in 
situ bikarbonat ve n-asetil sistein infüzyonu taşı 
çözebilir. 

 İlaçlarla taşlar erimezse cerrahi olarak litotomi yapılır. 
 Ancak komplikasyon riski yüksektir. En önemli 

komplikasyon kanama ve yüksek ateştir. 
 

 

 



PROGNOZ 

 

 Kronik böbrek hastalığı gelişimi korkulan sondur. Bunu 
etkileyen prognostik faktörler: 

               -Tekrarlayan taş atakları-obstruksiyon  

               -Tekrarlayan cerrahi girişimler  

               -Zamanla glomerüler filtrasyondaki bozulma  

 



TEDAVI HEDEFI 

 

 Yüksek idrar hacmi (hedef dansite:<1010) 
 Yüksek idrar pH (hedef pH:7,5-8) 

  İdrar serbest sistin konsantrasyonu (<1mmol/l veya 
<100 µmol/mol kreatinin) 

 Tedavi bireyseldir ve vücut alanına göre ayarlanır. 
 



HASTAMIZDA: 

 PTH: 28,1 pg/ml (Normal ) 

 25-OH Dvit: 123,5 ng/ml (Normal ) 

 Kan gazı: ph:7,36 

                    pCO2: 36,3 

                    HCO3:20,7 

 Spot idrar Ca/kr: 0,26 mg/mg 

 İK: 90,000 koloni ESBL + Klebsiella pn. 
 



 İdrar alkalinizasyonu için shohl solusyonu 
başlandı. İdrar ph:7,5 düzeyine yükseltildi. 
 

 Enfeksiyona yönelik antibiyogramına uygun 
olarak Gentamisin tedavisi verildi. 

 

 Taş tetkik için 24 saatlik idrar analizi gönderildi. 
 

 Genetik açıdan tetkik edilmek üzere Tıbbi 
Genetik bölümüne yönlendirildi. 

 

 Hidrasyon, tuzsuz ,sitrat ve potasyumdan zengin 
diyet önerildi. 

 

 


