
STRESZCZENIE 

Wprowadzenie 

Kamica układu moczowego w populacji pediatrycznej występuje istotnie rzadziej niż 

u dorosłych, dlatego też nie jest traktowana jako patologia typowa dla wieku rozwojowego. 

Jednakże w ostatnich dekadach obserwuje się istotny wzrost zapadalności na tę jednostkę 

chorobową wśród dzieci, a szczególnie młodzieży. Trend ten wpisuje się w zjawisko 

rozprzestrzeniania się tzw. „fali kamiczej” u dorosłych państw wysokorozwiniętych. 

Etiopatogeneza kamicy moczowej jest niezwykle złożona, co przejawia się różnym składem 

chemicznych złogów, jak różnorodnymi czynnikami ryzyka. Specyfiką wieku rozwojowego 

jest współistnienie kamicy i wrodzonych malformacji układu moczowego. Dotyczy to 

zwłaszcza nerki podkowiastej i w mniejszym stopniu innych wad przebiegających 

z wodonerczem, jak zwężenia moczowodów, odpływ pęcherzowo-moczowodowy, 

ureterocele, zastawka cewki tylnej czy pęcherz neurogenny jak również nerki gąbczastej oraz 

wielotorbielowatości nerek o dziedziczeniu autosomalnym dominującym (ADPKD). Zazwyczaj 

główną rolę w patomechanizmie tego zjawiska przypisywano zastojowi moczu promującemu 

procesy krystalizacyjne. Nieliczne badania sugerują jednak możliwy, dodatkowy wpływ 

metabolicznych czynników ryzyka w patogenezie kamicy nerkowej u pacjentów 

z malformacjami układu moczowego. 

Cel pracy 

Celem pracy stała się kompleksowa ocena współwystępowania metabolicznych 

czynników ryzyka rozwoju kamicy moczowej u dzieci i młodzieży w przebiegu wybranych 

wad wrodzonych i anomalii układu moczowego tj. nerki podkowiastej, wodonercza o różnym 

podłożu oraz ADPKD. W szczególności w grupie tej podjęto próbę określenia ryzyka rozwoju 

kamicy moczowej/nefrokalcynozy, częstości występowania prokamiczych zaburzeń 

metabolicznych i ewaluacji związanych z nimi procesów krystalizacyjnych.  

Materiał i metody 

Grupę badaną stanowiło 82 dzieci, pacjentów Kliniki Nefrologii Dziecięcej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w tym 39 dziewczynek (47,6%) i 43 chłopców (52,4%) 

w wieku od 2,3 lat do 17,7 lat (mediana 10,8 lat) z wybranymi anomaliami układu 

moczowego tj. z nerką podkowiastą (n= 18; 22%), jednostronnym wrodzonym wodonerczem 

(n= 37; 45%) oraz ADPKD (n= 27; 33%). Grupa kontrolna obejmowała 50 dzieci, w tym 29 



(58%) dziewczynek i 21 (42%) chłopców w wieku od 3,4 do 17,8 lat (mediana 11,5 lat), 

porównywalnych pod względem płci i wieku z grupą badaną. Były one hospitalizowane 

z powodu niecharakterystycznych bólów brzucha bądź zaburzeń dziennego oddawania 

moczu, dla których w ramach przeprowadzonej diagnostyki nie stwierdzono organicznej 

przyczyny.  

Dane demograficzne i kliniczne dotyczące pacjentów zebrano przy pomocy 

dedykowanych badaniu kwestionariuszy. Potwierdzenia określonej wady układu moczowego 

oraz obecności kamicy moczowej/nefrokalcynozy dokonywano na podstawie badania USG. 

W ramach kompleksowej ewaluacji metabolicznej kamicy, analizie poddawano wybrane 

parametry krwi i moczu dobowego, w tym ocenę wydalania wapnia, szczawianów, kwasu 

moczowego, cytrynianów i magnezu. Na podstawie uzyskanych wyników stężeń promotorów 

i inhibitorów krystalizacji, obliczano klasyczne wskaźniki ryzyka krystalizacyjnego dla kamicy 

wapniowej jak wskaźnik wapniowo-magnezowy (Ca/Mg) i wapniowo-cytrynianowy (Ca/Cit) 

oraz  formułę krystalizacyjną - wapń x kwas szczawiowy/magnez x cytrynian (CaOx/MgCit). 

Dodatkowo szacowano standardowy indeks aktywności CaOx (APCaOx). Ponadto, 

wykorzystując program komputerowy EQUIL 2, obliczano względne nasycenie moczu 

szczawianem wapnia (RSCaOx). Uzyskane wyniki porównywano pomiędzy grupą badaną 

i kontrolną, jak również w obrębie wyróżnionych podgrup, zależności od obecności lub braku 

kamicy nerkowej/nefrokalcynozy. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą 

programu komputerowego STATISTICA 12.5 PL. 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. 

Wyniki 

Kamicę nerkową/nefrokalcynozę stwierdzono u 17% ogółu pacjentów badanej grupy. 

Na podstawie przyjętych norm u pacjentów z grupy badanej hiperoksalurię stwierdzono 

u 19%, hipocitraturię u 17,1%, hiperkalciurię u 7,3%, zaś hipomagnezurię u 1,2%. Powyższe 

zaburzenia metaboliczne stwierdzano częściej u dzieci z grupy badanej ze współtowarzyszącą 

chorobą kamiczą. Najczęściej, aż u 35% dzieci z anomalią układu moczowego oraz z kamicą 

nerkową/nefrokalcynozą wykazano hiperoksalurię, u 28% hipocitraturię, zaś u 21% 

hiperkalciurię. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy podgrupami grupy 

badanej i grupą kontrolną w odniesieniu do objętości dobowej zbiórki i ciężaru właściwego 



moczu oraz wydalania wapnia, szczawianów, kwasu moczowego i cytrynianów. Podobnie nie 

wykazano istotnych statystycznie różnic w wartościach wskaźników Ca/Mg i Ca/Cit oraz 

RSCaOx. Stwierdzono natomiast istotnie statystycznie niższe wartości formuły krystalizacyjnej 

CaxOx/MgxCit w grupie pacjentów z wodonerczem w porównaniu do grupy kontrolnej 

(p<0,05). Ponadto w grupie pacjentów z ADPKD wykazano istotnie statystycznie wyższe 

wartości APCaOx w porównaniu z pacjentami z wodonerczem (p<0,05). 

Wnioski 

1. Częstość występowania kamicy nerkowej/nefrokalcynozy u dzieci 

z analizowanymi anomaliami układu moczowego tj. nerką podkowiastą, jednostronnym 

wodonerczem na podłożu wad wrodzonych oraz ADPKD jest znacząco wyższa niż 

populacyjna. 

2. U znacznej części pacjentów pediatrycznych z analizowanymi anomaliami 

układu moczowego stwierdza się metaboliczne zaburzenia prokamicze, w tym przede 

wszystkim łagodną hiperoksalurię, hipocitraturię i hiperkalciurię. Zaburzenia te występują 

z różną częstością, z dominacją hipocitraturii w przypadku nerki podkowiastej i łagodnej 

hiperoksalurii w wadach z wodonerczem i ADPKD. Na podstawie uzyskanych wyników trudno 

jest jednoznacznie określić czy związek ten ma specyficzny charakter.  

3. Odsetek pacjentów z metabolicznymi czynnikami ryzyka kamicy jest znacząco 

wyższy w przypadku współwystępowania złogów kamiczych i/lub nefrokalcynozy. Stąd też 

szczególnie w tej grupie wskazane byłoby przeprowadzanie diagnostyki w celu ich 

ujawnienia. Wydaje się, że decyzja o rozszerzeniu badań o ocenę złożonych parametrów 

ryzyka krystalizacyjnego powinna mieć jednak charakter indywidualny, w szczególności 

u pacjentów z nawrotami kamicy moczowej/nefrokalcynozy. 

4. U wszystkich pacjentów z wadami o zwiększonym ryzyku rozwoju kamicy 

moczowej/nefrokalcynozy celowe byłoby okresowe monitorowanie układu moczowego 

w badaniu USG.  

 

 



ABSTRACT 

Introduction 

The prevalence of renal stone disease in children is relatively less frequent than in 

adults, therefore this pathology is not treated as a distinctive one for paediatric population. 

However, the incidence of paediatric urolithiasis, especially in adolescents seems to be 

increasing in the last decades. Described trend is a part of the phenomenon called stone 

wave, that is spreading in adults from developed Western countries. Diverse risk factors as 

well as various chemical composition of renal stone confirm multifactorial etiopathogenesis 

of urolithiasis.  

Paediatric specificity is a coexistence of renal stone disease and congenital 

malformations of urinary tract. This concomitance is observed especially in horseshoe 

kidney, rarely in abnormalities with hydronephrosis such as ureter’s obstruction, 

vesicoureteral reflux, posterior urethral valve, neurogenic bladder and medullary sponge 

kidney or autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD). Although, urine stasis is 

thought to be a main trigger of crystallization in these cases, it is suspected that typical 

metabolic risk factors of urolithiasis may play additional role in this process  

Purpose 

The aim of this study was comprehensive assessment of metabolic risk factors of 

renal stone disease in children and adolescents with selected congenital malformations and 

abnormalities of urinary tract such as horseshoe kidney, hydronephrosis of different etiology 

and ADPKD. In this group an attempt of define risk of development urolithiasis/ 

nephrocalcinosis was made together with an estimation of incidence of metabolic risk 

factors of crystallization. 

Patients and methods 

The study group comprised 82 children, patients of Department of Paediatric 

Nephrology of Lublin Medical University, including 39 girls (47,6%) and  43 boys (52,4%), 

aged 2,3-17,7 years (median age 10,88 years) with selected abnormalities of urinary tract 

such as horseshoe kidney (n=18; 22%), unilateral congenital hydronephrosis  (n=37; 45%) 



and ADPKD (n=27; 33%). The control group contained 50 children, including 29 (58%) girls 

and 21 (42%) boys, aged 3,4-17,8 years (median age 11,5 years) age- and gender-matched  

to the study group. Patients from the control group were hospitalized because of 

uncharacteristic abdominal pain or daily voiding dysfunctions. Performed diagnostic test did 

not reveal organic reason of these symptoms. 

Demographic and clinical data were collected using questionnaires dedicated to this 

study. Confirmation of each malformation of urinary tract and urolithiasis/nephrocalcinosis 

was made based on USG examination. In all patients a comprehensive metabolic evaluation 

of renal stone disease was made. Selected blood and 24-hour urine parameters were 

analyzed, including urinary excretion of calcium, oxalate, uric acid, citrate and magnesium. 

Crystallization risk indices were calculated from results obtained in 24-h urine: 

calcium/magnesium ratio (Ca/Mg), calcium/citrate ratio (Ca/Cit), (calcium x 

oxalate)/(magnesium x citrate) ratio (CaOx/MgCit). Moreover standardized CaOx activity 

product index (APCaOx) was estimated. Furthermore, using computer program EQUIL 2, 

relative urinary CaOx supersaturation (RSCaOx) was evaluated. The results were compared 

between the study- and control group as well as within subgroups depending on the 

presence or absence of urolithiasis/nephrocalcinosis. Statistical analysis was made by 

computer program STATISTICA 12.5 PL. 

The study was approved by Bioethical Commission of Medical University in Lublin. 

Results 

Urolithiasis/nephrocalcinosis was diagnosed in 17% of patients from the study group. 

According to normal ranges, hyperoxaluria was revealed in 19%, hypocitraturia in 17,1%, 

hypercalciuria in 7,3% and hypomagnesuria in 1,2% of them. These metabolic disturbances 

were found more frequently in patients with coexisting renal stone disease, including 35% 

children with hyperoxaluria, 28% with hypocitraturia and 21% with hypercalciuria. No 

statistically significant differences between subgroups of the study group and controls in 

relation to the volume of 24-hour urine collection and specific gravity of urine, as well as to 

calcium, oxalate, uric acid and citrate excretions were found. Similarly, no significant 

differences were found in relation to the examined indices’ values such as Ca/Mg, Ca/Cit and 

RSCaOx. The value of formula CaOx/MgCit was significantly statistically lower in the group of 



patients with hydronephrosis comparing to the controls (p<0,05). In addition, in the group of 

patients with ADPKD the value of APCaOx was significantly higher in comparison to patients 

with hydronephrosis (p<0,05). 

Conclusions 

1. The incidence of urolithiasis/nephrocalcinosis in children with analyzed anomalies of 

urinary tract – horseshoe kidney, congenital unilateral hydronephrosis and ADPKD is 

significantly higher than in general paediatric population. 

2.  In substantial part of paediatric patients with analyzed abnormalities of urinary tract, 

metabolic risk factors of urolithiasis, including mild hyperoxaluria, hypocitraturia and 

hypercalciuria are present. The incidence of these disturbances is various, with 

hypocitraturia’s dominance in horseshoe kidney and mild hyperoxaluria’s in 

congenital unilateral hydronephrosis and ADPKD. However they seem not to be 

specific in relation to the certain anatomical malformations. 

3. The percentage of patients with urolithiasis metabolic risk factors is significantly 

higher in the case of coexisting urolithiasis/nephrocalcinosis. Therefore the 

comprehensive diagnostic evaluation should be performed in this group. However, 

the assessment of crystallization’s risk parameters seems to be rather individual, 

especially in recurrent stone-formers. 

4. In all patients with prolithogenic malformations of the urinary tract a sonographic 

follow-up should be recommended. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


