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Safra kesenizde, 
böbreklerinizde, mesanenizde 

taş var. 
‘’TAŞ DEVRİ’’ne hoş geldiniz! 



Bilinen en eski ürolitiazis olgusu Mısır 
mumyalarında (6000 -7000 yıllık) 

•Hipokrat  (İ.Ö.460 ) böbrek ve 
mesane taşını tanımlıyor, taş 
oluşumunu yaşam şekline bağlıyor 

•İ.Ö. 5. yy Asyalı hekimler renal 
kolik ve ağrıyı ayrıntılı olarak 
tanımlıyor 
•Zakariya al-Razi (864-930 İ.S) 
böbrek taşının fazla tuz tüketmekle 
ilgili olduğunu belirtiyor 



Akış Şeması 

• Olgu sunumu 
• Epidemiyoloji 
• Patogenez-yaklaşım 
• Klinik bulgular 
• Değerlendirme 
• Tedavi 
• Genel önlemler 



• 11 aylık, erkek hasta, Gaziantep 
• Yakınması;  
   - Huzursuzluk,  
   - İdrar yapmada zorluk 



• Daha önce benzer şikayeti olmayan hastanın, 
15 gün önce ateşli dönemde iki defa jeneralize 
tonik klonik konvülzyonu olmuş.  

• Bu nedenle 2 günü yoğun bakımda olmak üzere 
toplam 5 gün Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde 
yatarak tedavi görmüş.  

• Taburcu olduktan sonra huzursuzluk, idrar 
yaparken zorlanma ve devamlı ağlama nedeni 
ile başvurdukları özel hastanede yapılan 
tetkiklerinde üre ve kreatinin değerlerinin 
yüksek olması üzerine Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji polikliniğine sevk 
edilmiş.  



• Prenatal öyküde özellik yok.  
• Natal  :Hastanede, NVY ile miadında, sorunsuz 

3kg civarında doğmuş.  
• Postnatal : Doğar doğmaz ağlamış. Morarma 

yok. Sarılık yok 
• Beslenme: Sadece anne sütü alıyormuş. Ek gıda 

almamış. D vitamini verilmemiş. 
• Aşıları sağlık ocağında düzenli yapılmış  
• Hemen her ay ateş nedeniyle hekime 

başvurulup antibiyotik alınırmış, üst solunum 
yolu enfeksiyonu olduğu söylenirmiş. Bu süreler 
içinde idrar analizi yapılmamış.  

Özgeçmiş 



Soygeçmiş 

• 38 yaşındaki sağ-sağlıklı annenin 6. 
gebeliğinden 6. canlı doğum olarak 
doğmuş. Anne-baba arasında 
akrabalık yok. 

• 1 kardeşi 10 yaşında iken böbrek 
taşı nedeniyle hastanemiz dışındaki 
bir merkezde opere olmuş. Taş 
analizi ve takibi yapılmamış. 

• Ailede bilinen hastalık yok. 



Fizik Muayene: 

• Ateş; 36.5oC,  
• Nabız: 106 /dk,  
• Sol; 30 /dk,  
• TA; 100/60 mmHg         

(% 75),  
• Ag  : 8 kg (25p),  
• Boy: 72 cm (25p) 
• AFN: +/+ 

 

• GD orta, huzursuz, şuur 
açık. Cilt altı yağ dokusu 
azalmış. Turgor ve tonus 
doğal.  

• Pretibial, gode bırakan, + 
ödem mevcut.  
 



Laboratuar   
 

• Hb: 7,2 gr/dl,  
• Htc: % 20 
• WBC:11,000/mm3,  
• RBC:3.1x 106 /uL 
• MCV: 65,  
• RDW: 15,3  
• Plt:207,000/mm3  
• Üre: 254 mg/dl,  
• Kr: 6,8 mg/dl,  
• Glu: 80 mg/dl, 
• Na: 131 mEq/L,  

• K:4,3 mEq/L 
• Cl:97 mEq/L,  
• SGOT:15 U/L,  
• SGPT:6 U/L,  
• T.Pro: 6,5 gr/L,  
• Alb:3,3 gr/dL,  
• Ürik asit:14,3 mg/dl,  
• Ca  :6,9 mg/dl,  
• P    :8,9 mg/dl,  
• CRP :15 mg/dl.  
• Kan gazı; pH:7,35, HCO3:11,8 

mmol/L,  pCO2:21.2, pO2:103.6 
 
 



Laboratuar-devam 
İdrar Analizi  
• pH: 6,  
• Dansite: 1010,  
• Protein (2+),  
• Eritrosit (5+),  
• Lökosit (2+) 
• Mik: Bol eritrosit, 

15-20 lökosit, 2 adet 
lökosit kümesi, bol 
bakteri 
 
 
 
 

• İdrar Elektrolitleri:  
• Kr: 47,4, Ca: 1.11, P:11,3, 

Na:56, K:17,8, Cl:30 
 

• FENa: % 6.02 
• FEK  : % 59.3 
• TRP:  % 82 
• GFR (Schwartz):4.76 
 



• İdrarda Ca/Kr (3 kez): 
     0.09,   0.1,    0.085                          

(N-1: 0.03-0.81 (6-12 ay),  
    N-2: 0.01-1.01 (0-11 ay, %3-97)                              

(Sönmez F,  Int Urol Nephrol 2006) 
 

• Ürik asit/Kr (3 kez)   :  
   2.8,     2.9,    2.8  
   (N:1.04-2.23) 

 



• DÜSG:Opazite 
görülemedi 
 

• Abdominal USG: Her iki 
böbrekte grade 4 
hidronefroz mevcuttur. 
Sağ üreter distal uçta 8 
mm, sol üreter distal uçta 
6 mm çapında kalkül, 
üreterlerde belirgin 
genişleme mevcuttur. 



 
• 24 saatlik idrarda ; 
Sitrat  :  0.66 mmol/1.73m2/gün (N:0.7-4.6)   
 
Okzalat: 1.19 mmol/1.73m2/gün (N:<0.46) 
 
• İdrar ve kan amino asitleri:Normal 

 
 

 



Takip ve Tedavi 
• Akut böbrek zedelenmesiyle gelen hastada 

ödemlerinin olması ve  idrar çıkışının yetersiz 
olması nedeniyle günlük sıvı ihtiyacı insensible 
kayıp+ çıkardığı idrar şeklinde verildi. 

•  İdrar incelemesinde lökosit ve bakteri 
görülmesi üzerine idrar kültürü alınıp, ampirik 
olarak antibiyotik başlandı.  

Takiblerinde idrar çıkışı giderek arttı, 72 saat 
içinde kreatinin değeri 2.3 mg/dL’ye kadar 

geriledi ve Üroloji Ana Bilim Dalı ile konsülte 
edildi.  

  



• Kontrol USG’de sağ üreterdeki taşın mesaneye 
düştüğü görüldü.  

• Bir gün sonra yapılan sistoskopide  sol üreterdeki 
taş da mesaneye düşürüldü. Takiben mesane 
içerisindeki üç adet yaklaşık 0.5 cm lik taşlar 
parçalara ayrıldı ve spontan düşmeye bırakıldı.   
 
 
 
 

• Hastanın takiplerinde idrar çıkışı yeterli, BFT 
normaldi. (Üre: 31 mg/dl,Kr:0.5 mg/dl ) 

• DMSA, DTPA; N, VCUG: reflü yok   
 



Coğrafya ; taşın insidans, prevelans ve 
tipini etkiler (Gelişmiş ülkelerde üst üriner sistem 

taşları, gelişmekte olanlarda ise mesane taşları sık ) 
Sıcak-nemli veya sıcak-kuru iklimlerde 

risk fazla 
 

TAŞ 
KUŞAĞI 1976 

EPİDEMİYOLOJİ 



% 1-5 
% 5-9 

%12 

%13 
%21 

TAŞ KUŞAĞI 

Toplumlarda prevalans % 4-20, insidans % 0.03-0.1 
Çocuklarda prevalans %1-3, insidans 1:3000-7600-1000 

%18 

%22 

VanDervoort K et al. J Urol 2007 



    Gelişmiş ülkelerde nüfusun % 10-15 inde yaşamı 
boyunca bir kez üriner sistemde taş oluşmaktadır 

 
 

EPİDEMİYOLOJİ 

Suudi Arab Kanada, 
(%13-15) 

%5-9 

Avrupa 



• Taş sıklığı çocuklar ve erişkinlerde 
artmaktadır- son 10 yılda 5 kat 

• Ülkemizde SDBY nedenleri arasında % 4.8-11 
• Taşların çoğu Ca okzalat veya Ca fosfat ya da 

her ikisinin kombinasyonudur 
• En sık patofizyolojik mekanizma hiperkalsiüri 

ve hipositratüridir 
 
                                           TAŞ 

Alon US. Pediatr Nephrol 2009 
Alpay H ve ark. Pediatr Nephrol 2009 

VanDervoort K ve ark. J Urol 2007 
TND kayıtları 2007,2009 



  
 

 Genetik 
 Metabolik  
 Çevresel  

 
    
 
 
      
      

 
  faktörlerin sorumlu olduğu  
 “multifaktöriyel” bir hastalıktır 
 

PATOGENEZ 



• Genetik havuz değişmediğine göre 
artışın nedeni; 
 

  

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, 
Azalan sıvı alımı  

İklim koşulları (küresel ısınma) 

Çevresel faktörler 



Taş oluşumunu kolaylaştıran 
durumlar 

• Anatomik anormallikler (%44) 
• Enfeksiyonlar                (%30) 
• İdiyopatik                     (%14) 
• Metabolik nedenler       (%12)   

 
                      

• Ülkemizde metabolik nedenler % 20-30,     
 

 
A.Öner, Eur Urol 1997;  

Özokutan BH, Pediatr Surg Int 2000; 
Ece A, Int J Urol 2000 

 

Milliner DS, Mayo Clin Proc 1993 



TAŞ OLUŞUMUNU 
ARTIRAN 

FAKTÖRLER 

TAŞ OLUŞUMUNU 
İNHİBE EDEN 
FAKTÖRLER 

•İdrar PH↓, miktar↓ 

•Kalsiyum 

•Ürik Asit 

•Oksalat 

•Sistin 

• İdrar PH↑, miktar↑ 

• Sitrat, Mg, 
pirofosfat,… 

•Hareketli yaşam 

Hareketsizlik 

Enfeksiyon 



Metabolik nedenler 

Solüt fazlalığı İnhibitör azlığı 

Yapısal anomaliler Enfeksiyon 



 

•Çocuklarda ürolitiazisin %34-97 nedenidir 

                %40-60 idiopatik 

 

 
GIS’den emilimin artması 
Artmış kemik rezorbsiyonu 
Azalmış renal emilim 

Diyetteki Na miktarı 
Protein ağırlıklı beslenme 

Frassetto LA, Kidney Int 2000 
Alon US, Pediatr Nephrol 2009 

Aladjem M ve ark.Pediatrics 1996 
Baştuğ F& Düşünsel R. Nat Rev Urol 2012 

-Dent hastalığı 
-Bartter sendromu 
-Lowe sendromu 
-dRTA 
-D hipervitaminozu 
-Hiperparatiroidi 

Metabolik nedenler-Solüt fazlalığı 

I.Hiperkalsiüri (%50) 



İdrarla atılan kalsiyum miktarı > 4 mg/kg/24 st 
 

Spot idrarda 
Ca/kreatinin      

oranı 

yaş mg/mg 

0-6 ay <0.8 

7-12 ay <0.6 

1-2 yaş 
>2 yaş 

<0.4 
<0.2 

 

Metabolik nedenler-Solüt fazlalığı 



Hiperkalsiürik çocuklarda  
ürolitiazis riski?  

           5 yıl içinde;% 17- 20         
   

 

Butani L,Kalia A.Pediatr Nephrol 2004 
Ammenti  A ve ark. Pediatr nephrol 2006 

Coward RJ ve ark. Arch Dis Child 2003 
Hulton SA. Arch Dis Child 2001 



Ca taşları (%60-70) 
 
Sorun: Hiperkalsiüri ve hipositratüri 
          - hiperoksalüri,  
          - hiperürikozüri,    
          - hipomagnezüri diğer etkili 

faktörlerdir 

Frassetto LA, Kidney Int 2000 
Alon US, Pediatr Nephrol 2009 
Aladjem M ve ark.Pediatrics 1996 
 

CaOx 
CaP 



Ca taşları-önleme 

• Günlük sıvı alımının artırılması  
                                  Borghi L,J Urol 1996 

• Sıvı alımının düzenlenmesi  
     - idrar dansitesi ≤ 1010 olacak şekilde 
     - musluk suyu, şişe suyu…                
(sert suyun taşa neden olduğuna dair bir kanıt yok) 

     -sıvı alımı gün içine yayılmalıdır 
 



Ca taşları-önleme 

  
• K-sitrat (pH:7-7.5) 
• Thiazid + K tutucu diüretik (Amilorid) 
• Thiazid + K-sitrat 

 
 

Frassetto LA, Kidney Int 2000 
Alon US, Pediatr Nephrol 2009 



İdrar analizi normal ama CaOx 
taşı varsa? 

• İnhibitör azlığı (Mg düşüklüğü, diğer 
inhibitör proteinler,..?) 

• Ca ve Ox normalin üst sınırında, sitrat 
normalin alt sınırında…..yoğunluk önemli! 

                        Öneri; 
• Hidrasyon 
• K-sitrat ve thiazid 



Tübüler fosfat kaçışına bağlı Ca 
taşları 

• Hafif hipofosfatemi         vitD artışı 
      Ca emiliminin artması      hiperkalsiüri 

 
Öneri; 

• P eşiği hesaplanmalı 
• P desteği yapılmalıdır 



 
“Okzalat” askorbik asit ve glioksilat 

metabolizmasının son ürünüdür.  
• Diyetle alınan okzalat, GIS ten emilir                           

ve böbrekle atılır. İdrarda çözünürlüğü azdır. 
• İdrar okzalat yüksekliği kalsiyum kristallerinin 

çökmesini kolaylaştırır 
• Pediatrik taş olgularının %2-36’ sında 

hiperokzalüri vardır 

2.Hiperokzalüri (%20) 

Gürgöze MK, Sarı MY. Pediatr Nephrol 2011 
Karabacak OR ve ark. Urology 2010 

Spivacow FR ve ark. Int Urol Nephrol 2010 
Acar B ve ark. World J Urol 2008 

 

Metabolik nedenler-Solüt fazlalığı 



Tip I (glikolik asidüri)  
Alanin glioksilat aminotransferaz enzim eksikliği 
Vit B6 (pridoksin) bu enzimin kofaktörüdür 
İdrarda glikolat ve okzalat artar (%75 olguda) 
Ürolitiazis <5 yaş 
Daha ağır seyreder  (KBY olgularının %1 i) 
Okzalozis (kemik, kemik iliği, kalp, retina)  

Tip II (L-Gliserik asidüri)   
D-Gliserat dehidrogenaz (glioksilat redüktaz) eksik 

İdrarda L-gliserik asit ve oksalat artar 

 Tip III (4-OH-2-oxogluterate aldolase) 

Primer hiperokzalüri (OR) 



Hiperokzalüri ilişkili taşların %50’si 
Okzalattan zengin gıda alımı  
İnflamatuar barsak hastalığı (Crohn’s) 
İnce barsak rezeksiyonu 
Piridoksin eksikliği 
Distal RTA 
Kistik fibrozis 
Oxalobacter formigenes azlığı ( gr-, 
anearob, azlığında okzalatın kolonik 
absorbsiyonu artar) 

Sekonder hiperokzalüri 

Nicoletta JA, Lande MB. Pediatr Clin North Am 2006 



24 saatlik idrarda okzalat tayini (çocuk değerleri ?) 

 (N; < 0.57 mg/kg/gün, < 0.5 mmol (45mg)/1.73m2/gün) 

Karaciğer biyopsisi : Alanin gliokzolat aminotransferaz 
/ D-Gliserat dehidrojenaz enzim eksikliğinin 
gösterilmesi 

AGXT / HOGA1 (tipIII) gen defektinin gösterilmesi  
 

Tanı 



 
Hiperokzalüri- Primer 

 • Sıvı alımının artırılması, okzalatın 
kısıtlanması, idrarın alkalizasyonu 

• Thiazid diüretikler 
• Mg oksid, nötral fosfat (tipII) 
• Sitrat ve pirofosfatlar 
• Vit B6 (tip I)-5 mg/kg (10-20mg/kg) 
• 0. formigenes kolonizasyonu* 

 
*Jiang J et al. J Urol 2011 



Hiperokzalüri- Absorbtif 

• Gastrointestinal anormalliğin 
düzeltilmesi 

• Diyette okzalatın azaltılması 
• Diyette Ca’un artırılması 
• 0. formigenes kolonizasyonu 

 
 
 



Dibazik amino asitlerin (sistin, arjinin, ornitin, 
lizin) geri emiliminde defekt 
OR geçiş-3 tipi var (SLC3A1 (A), SLC7A9 
(B), AB)    1:7000-15000,  
Hastalığın bilinen tek klinik başvuru şekli 
ürolitiazis ( <10 yaş) 

III- Sistinüri 

Metabolik nedenler-Solüt fazlalığı 



Sistinüri  (%1-4, %2-8) 
 

• Sağlıklı bireylerde sistin atılımı  
                 < 30 mg/gün 
• *Homozigotlarda 400-3000 mg/gün 
• Amaç        sistini 250 mg/L’nin altında 

çözünür düzeyde tutmak olmalıdır 
• 750 mg sistin         3L sıvı almalıdır 

Alon US. Pediatr Nephrol 2009 
Alpay H ve ark. Pediatric Nephrol 2009 

Stapleton FB. Semin Nephrol 1996 
*Goodyer P ve ark. Kidney Int 1998 



SİSTİN 
TAŞLARI 

Sülfür içeriğinden dolayı soluk radyoopak  
 

İdrar mikroskobisinde  “heksogonal kristaller’’  tanı 
koydurucudur 

 
<10 yaş, N: < 55 µmol (13mg)/1.73m2/gün 
>10 yaş, N: <200µmol (48mg)/1.73m2/gün 
Erişkin,  <250µmol (60mg)/1.73m2/gün 



Sistinüri-önleme 

• Sıvı alımı gece ve gündüze yayılmalıdır 
• İdrar pH 7-7.5 
• Na kısıtlanmalıdır  
• Na içeren alkaliler verilmemelidir 
• D-penicillamin 
• Tiopronin 
• Captopril? 

Sulfhydryl 

Sistin          Sistein 
 (50 kat fazla çözünür) 



IV- Hiperürikozüri (İdiopatik, Sekonder) 

 Metabolik taşların % 2-10’unu oluşturur 
  Normal serum ürik asit düzeyleri (idiopatik) 
Hiperürisemi : Aşırı üretim (purin metab hast., 

ketojen diyet, hücre yıkımı, askorbik asid, 
probenecid, salisilat,fenilbutazon) 

 Ürik asit taşı dışında Ca oksalat taşı için 
de predispozisyon sağlar  

  pH< 5.8 
  idrar ürik asit düzeyi çok yüksek (süpersature) 

Metabolik nedenler-Solüt fazlalığı 

Pediatric Nephrology Textbook 2009 



İdrar ürik asit düzeyi yaşla değişir 

Ürik asit ekskresyonunun en yüksek olduğu 
dönem yenidoğan dönemidir 
Hiperürikozüri;  >10.7 mg/kg/gün 

Hiperürikozüri 



Ürik asit taşları (%5-10*) 

• Sıvı alımının artırılması 
• Alkali idrar (pH 6.5-7)  
   (K-sitrat veya Na bikarbonat) 
• Gerekirse protein kısıtlaması ve allopurinol  
• ! Ürik asit-Ca taşı birlikteliği                  

(K-sitrat, gerekirse thiazidler, allopurinol) 
        

*Sharma AP, Filler G. Indian J Urol 2010 



2,8 dihidroksiadeninüri 
• Adenin fosforibozil transferaz enzimi 

eksiktir 
• Ürat taşlarına çok benzer                  

(taş analizi önemli, idrar ve serumda ürik 
asit N, *alkali idrarda çözünürlüğü azdır) 

Öneri; 
• Allopurinol 
• Düşük purinli diyet 

 



Diğer solüt fazlalıkları 

• Ksantinüri (OR, ksantin oksidoredüktaz 
veya ksantin dehidrogenaz enzimi 
eksiktir) 

• Orotik asidüri 
• Alkaptonüri 

 

Gargah T ve ark.Saudi J Kidney Dis Transpl 2010 
Cochat P ve ark. Pediatric nephrology 2010 



Metabolik nedenler- İnhibitör eksikliği 

 
Sitrat kristalizasyonun temel inhibitörüdür 
İzole ya da hiperkalsiüri, hiperürikozüri, 
hiperoksalüri eşliğinde olabilir 
Kronik metab. asidoz (dRTA), kronik ishal, 
yüksek proteinli diyet, hipokalemi, 
malnutrisyonda sitrat ekskresyonu azalır. 
İdiopatik hipositratüri (intestinal alkali emilim 
azlığı)  
*Alım azlığı                    

Habbig S ve ark. Kidney Int 2011 

*Gürgöze MK&Sarı MY.Pediatr Nephrol 2011 
*Tekin A ve ark. J Urol 2000 

I- Hipositratüri 



 Pirofosfat ve magnezyum 
 Üriner makromoleküller 
– Glikozaminoglikanlar 
– Osteopontin 
– Nefrokalsin 
– Tamm- Horsfall protein 
– Protrombin fragment 1 
 

 
 

Akçay T ve ark. Arch Dis Child 1999 
Khan SR&Kok DJ. Front Biosci 2004 

Metabolik nedenler- İnhibitör eksikliği 



Ülkemizde metabolik risk faktörleri 
(%30-87) 

• Hiperkalsiüri %25-42.3 
• Hipositratüri %26-42 
• Hiperokzalüri %5-32.1 
• Hiperürikozüri %8-54.8 
• Sistinüri %1.5-5.2 
• Multipl %10-35 Gürgöze MK&Sarı MY.Pediatr Nephrol 2011 

Gür Güven A ve ark. Pediatr Nephrol 2009 
Alpay H ve ark. . Pediatr Nephrol 2009 

Tabel Y ve ark. Urol Int 2009 
Bak M ve ark. Int Urol Nephrol 2009 

Dursun I ve ark. Int Urol Nephrol 2008 
Acar B ve ark. World J Urol 2008 



Üriner sistemin yapısal 
anomalileri (%8-32) 

• Üreteropelvik darlıklar 
• Üreterosel 
• Atnalı böbrek 
• Polikistik böbrek (OD) 
• Tübüler ektazi (medüller sünger böbrek) 

Üriner staz, *Enfeksiyon TAŞ 



Enfeksiyon taşları (*% 15-25) 

• Neden mi sonuç mu ??? 
• Proteus, E.coli’nin bazı suşları, Klebsiella, 
  Strept, Staf, Pseudomonas, U. üreoliticum) 
• Konjenital ve akkiz obstrüktif anormallikler 

araştırılmalı, varsa çözümlenmeli 
• Enfeksiyon tekrarı önlenmelidir 
• **Acetohydroxamic acid (üreaz inhibitörü) 

ERİŞKİNDE 
                           
                              
 
                                                               * Milliner DS,Murphy ME.Mayo Clin Proc 1993 
                                                            **Griffith DP ve ark.Eur Urol 1991 
 



Loop diüretikleri 
Steroidler 
vitD 
Topiramate,… 

Hiperkalsiüri 

*Melamin entoksikasyonu 
(Çin, 2008, 290000 

çocukta taş)  
TAŞ 

%1-2 

*Guan Na ve ark. N Eng J Med 2009 



Sunulan olguda taş oluşumunu 
kolaylaştıran faktör(ler) ne olabilir ? 

• Sadece anne sütü alıyor 
• D vit dahil hiç vitamin almamış 
• Suyu fazla sevmiyor 
• Malnutrisyon mevcut 
• İdrarda kalsiyum atılımı normal 
• İdrarda sitrat hafif düşük 
• İdrarda okzalat ve ürik asit artmış 

 



Malnutrisyonda; 
• İdrarda ürik asit artar, kanda K, Mg, 

idrarda sitrat düşer 
• Enfeksiyonlara meyil artar ve diürez 

yetersizdir 
• Yetersiz vitA nedeniyle idrardaki doğal 

kristalizasyon inhibitörlerinin (pirofosfat 
ve fitat vb) degradasyonu artar, idrarda 
glikozaminoglikanlar ve Zn düzeyi azalır  

     Angwafo FF ve ark.Eur Urol 2000 
Rizvi SA ve ark. J Urol 2002 

Grases F ve ark. Ann Urol 2003 
Selimoğlu MA ve ark.J Ren Nut 2013 

 



Klinik 
• Kristalüri oluşum periyodunda; 
  -makroskobik veya mikr. hematüri (%33-90),  
  -karın ağrısı (%50),  
  -pollaküri, dizüri, idrar kaçırma, piyüri (%19-38), 

proteinüri (%10), tekrarlayan İYE 
• Büyük taşlarda; kolik, hematüri, piyüri, nadiren 

kolik olmaksızın makroskobik hematüri, 
enfeksiyonla birlikte ise ateş 



Değerlendirme 

• Yaş 
• Cinsiyet 
• Ülke-bölge 
• *Aile öyküsü (2-16 kat risk) 
• Fizik muayene (Kan basıncı, büyüme-

gelişmenin değerlendirilmesi) 

*Trinchieri A ve ark.J Urol 1988 



Değerlendirme 
• Diyet-sıvı alımı (1 hafta süreyle günlük kayıt) 
• Üriner enfeksiyon (Proteus, Klebsiella, Serratia, 

Enterobakter) 
• Aktivite durumu 
• Sistemik hastalık (RTA, primer hiper PTH, gut, 

sarkoidoz, AİDS) 
• Genetik (aile hikayesi,urogenital sistemin konjenital 

defektleri) 
• Cerrahi op (bağırsak rezeksiyonu) 
• Tedavi: steroid, anti-asid (Al), diğer ilaçlar 



Değerlendirme-Lab 

• Üre, kreatinin, Na, K, Ca, P, Mg, ürik 
asid, protein,kan gazı, alkalen fosfataz  

• İdrar analizi , idrar kültürü 
• 24 saatlik idrarda Ca, okzalat, sitrat, 

ürik asit,sistin, pH, hacim  
• İdrar-kan amino asitleri 
• Taş analizi 

 



İdrar Tetkiki Taş Tipini  
Belirleyebilir mi?  

İDRAR PH’sı >7.0    Enfeksiyon taşı 
İDRAR PH’sı <6.0    Ürik Asit, Sistin Taşı 

KRİSTALÜRİ 
 
Kalsiyum Okzalat Kristalleri 
Kalsiyum Fosfat Kristalleri 
Ürik Asit Kristalleri 
Sistin Kristalleri 
 

PH ÖlÇÜMÜ 



Kalsiyum oksalat 

Kalsiyum fosfat 

 Sistin Ürik asit 
 



TRİPLE FOSFAT 
KRİSTALLERİ 



Tanı-1 
• DÜSG         
    - sensitivite %30-60 
• USG 
     -hızlı, noninvazif 
     - sensitivite %90 
 (üreter taşı %44-90) 
     -ekojenite artışı 
     -yapana bağlı 



Tanı-2 

• IVP 
- İnvazif,  
- kontrast gerekir,  
(%5-10 allerjik reaksiyon 

riski mevcut) 
- Opak olmayan taşların 

(sistin, ürik asit, ksantin) 
tanısında önemli 
 



Tanı-3 

 Görüntüleme teknikleri 
• Spiral CT :  
     -%98 spesifik,  
     -%97-100 sensitif 
     -kontrast gereksinimi yok 
     -RADYASYON ! 
      
 
 Altın standard spiral CT 
 



Tedavi 

• Kolik tedavisi  
 

• Oral analjezikle kontrol edilemeyen kolik, 
ateşle birlikte enfeksiyon, anüri veya akut 
böbrek yetmezliği, büyük taş varsa kliniğe 
yatırılarak izlem 
 

• Ağrı kontrol edilebiliyorsa,ateş, 
enfeksiyon, böbrek yetmezliği yoksa, taş 
<5mm ise…gözlem 
 



Tedavi 

• Sıvı alımının artırılması                     
(diürez     geçiş kolaylaşır      ağrı artabilir) 
 

• Aktivite      taşın geçişini kolaylaştırır 
(kanıta dayalı bir yöntem değil ama sıklıkla 
önerilmektedir) 
 



Tedavi 

• Taş düşmüyorsa veya çok 
büyükse, tıkanıklık veya 
enfeksiyona neden 
oluyorsa; 
 

    - ESWL 
    - Cerrahi (perkütan veya 

endoskopik, açık) 
    



“ Taş bile olsa 
kesmeyeceğim, bu 
işi sanatkarlara 
bırakacağım” 
                                            

HİPOKRAT (MÖ 460-377)  



“Taşı kavradıktan ve üretra deliğine 
yerleştirdikten sonra kaçmaması için 
kuvvetle tutturulur. Prineada yatay bir 
kesi yapılır. Taş görünüyorsa aletle 
kavranır, görünmüyorsa bu koşul için 
keşfedilen bir alete başvurulur. Çok 
geniş kesi yapılmamalıdır, çünkü üretra 
yaralanabilir. Kesiye gelince, bunu 
tiftikle pansuman edilen yaralar gibi 
tedavi etmek gerekir.Taşları tesbit ve 
idrar taşlarının tedavisi böyledir.”  

                         
                        Efesli RUFUS (MS 98-117) 

 



“Ben taşı çıkardım, hastanın 
iyileşmesi artık Allah’a kalmıştır” 

                          Frayer Jacques 
 

-Erkeklerde fazla (2/1)?- *1/1.4                      
 
-4 yaş altındaki çocuklarda pik yapmaktadır  
(Barratt TM, 1999, Gür Güven A, 2009) 
 
-İlk taştan sonra tekrarlama riski 1 yıl içinde %10, 
10 yıl içinde % 50 (erişkin) 
 
-Çocuklarda tekrar %39  

 *Sas DJ ve ark. J pediatr 2010 
 VanDervoort K, 2007 



TAŞ önlenebilir mi ? 

TAŞ 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.bilgiliol.org.tr/img/onleme.jpg&imgrefurl=http://www.bilgiliol.org.tr/04.htm&usg=__AInGI7_BKdj3EXuZgN0jDCgl6Q8=&h=370&w=219&sz=6&hl=tr&start=91&tbnid=61_Zl0uldc8NoM:&tbnh=122&tbnw=72&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25B6nleme%2Bresim%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dtr%26safe%3Doff%26sa%3DN%26start%3D80


Diyet-Genel Önlemler 
• Sıvı alımı artırılmalı,tuz azaltılmalı 
• Hayvansal gıda alımı azaltılmalı           

(az asidik ortam için) 
• Meyve-sebze tüketimi artırılmalı      

(doğal K-sitrat kaynakları) 
• Ca kısıtlaması, selüloz fosfatlı bağlayıcı 

ajanlar önerilmemektedir (okzalat   ) 
      Tip 2 resorptif hiperkalsiüri dışında 

kalsiyum kısıtlanmamalıdır-1 gr/gün 
 
 

 



Diyet-Genel Önlemler 

• Sükroz,früktoz, yüksek doz vit C,D riskli 
• Fitat ve Mg yeterli miktarda alınmalı 
• Okzalat kısıtlaması tartışmalıdır 

(absorbtif hiperokzalüri ise kısıtlanabilir) 
       Okzalatın sadece fazla alımı önlenmelidir 
• Piridoksin (Tip-1 primer hiperokzalüride) 
• İdeal kilo korunmalıdır 

 



 Uyum için, beslenme alışkanlığının 
değişmesi zamana yayılmalıdır 

http://www.komikler.com/komikresim/cocuk_resimleri/0:78317/Ekmek_Canavar%C4%B1


Sıvı alımının artırılması 

• Su 
• Süt (RDA) 
• Meyve suları (?üzüm-elma suyu hariç) 
• Çay 
• Alkali içecekler 



Sıvı alımı ne kadar artırılmalıdır? 

   CaOx doygunluğundan korumak için 
minimum idrar miktarı (ml/kg/saat); 

• a. >0.5 
• b. >0.75 
• c. >1.0 
• d. >1.5 

 
                                          Lande MB ve ark Pediatr Nephrol 2005 



Sıvı alımı ne kadar artırılmalıdır? 

   CaOx doygunluğundan korumak için 
minimum idrar miktarı (ml/kg/saat); 

• a. >0.5 
• b. >0.75 
• c. >1.0 
• d. >1.5 

 
                                          Lande MB ve ark Pediatr Nephrol 2005 



Sıvı alımının rolü 

• 5 yıllık, randomize prospektif bir 
çalışmada;  

• 2 L/gün sıvı alanlarda  
• taş tekrarlama riski           % 12,  
  normal miktarda alanlarda  %27 
   
                            Borghi L ve ark J Urol 1996 

 



Tuz ne yapar? 

• Diyetteki NaCl; 
 
• a. Hastada asidik ortamı azaltır 
• b. İdrar sitratını artırır 
• c. Hastada asidik ortamı artırır 
• d. Asid-baz durumuna etki etmez 

Alon US, Pediatr Nephrol 2009 



Tuz ne yapar? 

• Diyetteki NaCl; 
 

• a. Hastada asidik ortamı azaltır 
• b. İdrar sitratını artırır 
• c. Hastada asidik ortamı artırır 
• d. Asid-baz durumuna etki etmez 

Alon US, Pediatr Nephrol 2009 



Fazla NaCL 

İdrarda    Na ve    Ca 
 

Taş oluşumunun kolaylaşması 

Hafif metabolik asidoz 

Kemik tamponlar 

Frassetto LA, Am J Physiol Renal Physiol 2007 
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Na kısıtlamasının anlamı 

Fizyolojik düzeyde Na alımı 
 
 

Beslenme-TUZ 



Tuz 
 
 
 

9-18 yaş arasında günlük maksimum tuz 
alımı (mg/gün);  

 
• a. 2,000 
• b. 2,300 
• c. 2,800 
• d. 3,000 

 
 

http://dietary-
supplements.info.nih.gov/health_Information/Dietary_Reference_Inta
kes.aspx 
 



Tuz 
 
 
 

9-18 yaş arasında günlük maksimum tuz 
alımı (mg/gün);  

 
• a. 2,000 
• b. 2,300 
• c. 2,800 
• d. 3,000 

 
 

http://dietary-
supplements.info.nih.gov/health_Information/Dietary_Reference_Inta
kes.aspx 
 



Tuz 

• 4-8  yaş           1.2 gr 
• 9-18 yaş           1.5 gr 
(max : 1.9-2.3 gr) 
 
* Günümüzde tüketilen değerden 2-3 kat 

daha düşük değerlerdir 

Alon US, Pediatr Nephrol 2009 



Potasyum 

• Meyve, sebze, süt ürünlerinde bol 
• Ca atılımını azaltır 
• Diyette Na-K uyumu önemlidir 
      (İdrarda Na/K < 2.5 )* 
 
 
                    *Srivastava T, Alon US Pediatr Nephrol 2007 



Potasyum 

9-18 yaş arasında günlük potasyum alımı 
(mg/gün);  

 
• a. 2,900 
• b. 3,500 
• c. 3,900 
• d. 4,500 

Alon US, Pediatr Nephrol 2009 



Potasyum 

9-18 yaş arasında günlük potasyum alımı 
(mg/gün);  

 
• a. 2,900 
• b. 3,500 
• c. 3,900 
• d. 4,500 

Alon US, Pediatr Nephrol 2009 



Potasyum 

• 4-8  yaş           3.8 gr 
• 9-18 yaş           4.5 gr 
 
 
* Bu miktarlar günlük tüketilen değerden 

2-3 kat daha yüksek değerlerdir 
 

Alon US, Pediatr Nephrol 2009 



K-Sitrat -0.5-3 mEq/kg/gün  
 

 
• 3 yıllık izlemde taşsız dönem  
         - tedavi alanlarda   %72,  
         - almayanlarda        %20,           
• Taş oluşum oranı 1.2’den 0.1’e 

düşmüş 
                                          Barcelo P ve ark J Urol 1993 



K-sitrat 
  

• İdiopatik hipositratürili 64 olgudan; 
      - 44’ünde taş tekrarı görülmemiş,  
• tedavi öncesi tekrar oranı 0.32/yıl iken  
• tedavi sonrası 0.17/yıl’a gerilemiştir 

 
 

                                                              Tekin A ve ark J Urol 2002 
 



K-sitrat 
 

• 96 çocuk (4-11 yaş) 
• 12-36.6 aylık izlemde yeni taş oluşumu 
         - tedavi alanlarda   %7.6,  
         - almayanlarda        % 34.6 
 
 

Sarica K, J Endourol 2006 
 



Sonuç-1 
• Taşın nedeni multifaktöriyeldir 
• Tek bir metabolik veya çevresel faktör 

sorumlu değildir 
• Bazı epidemiyolojik faktörler kristalüriyi 

artırarak, idrar içeriğini değiştirerek taş 
oluşumunu artırmaktadır 

• Toplumun bir grubu, risk faktörlerinden 
birini artıran bir uyarıya metabolik olarak 
hassas ise verecekleri cevap ve taş oluşum 
riski de artmaktadır 



Sonuç-2 

• Metabolik ve çevresel değerlendirme 
bireysel bazda yapılmalıdır 

• Obstrüktif patolojiler hemen 
düzeltilmeli, bilinen metabolik 
anormalliklerine uygun yaklaşım 
yapılmalıdır 

• Aile hikayesi olanlar yakından 
izlenmelidir 
 



Takipte cerrah ve nefrolog 
işbirliği içinde olmalıdır 



Böbrek Taşı Düşürme ! 
15 Günde taşı eritip idrar yoluyla taşın 
atılımını sağlayan karışım...  

Böbrek-Safra Taşına Son ! 
%100 Doğal taşı eriten,düşüren ve 
Hastaya hissettirmeyen destek ürün 
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Böbrek Taşı Düşürme ! 
15 Günde taşı eritip idrar yoluyla taşın 
atılımını sağlayan karışım...  

Böbrek-Safra Taşına Son ! 
%100 Doğal taşı eriten,düşüren ve 
Hastaya hissettirmeyen destek ürün 

%100 etkili, ideal bir 
ilaç YOKTUR 
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Taşlar sadece resimlerde ve 
doğada güzel! 

Ayşe Balat 



Teşekkür ederim 
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