
STRESZCZENIE 

Kamica układu moczowego jest stanem, w którym w drogach moczowych dochodzi 

do powstania złogów zbudowanych z naturalnych lub patologicznych składników moczu. 

W ciągu ostatnich kilku dekad obserwuje się stały wzrost zapadalności na tę chorobę, 

zarówno wśród dorosłych, jak i u dzieci oraz młodzieży. Etiopatogeneza tego zjawiska jest 

złożona i nie do końca jasna. Badania epidemiologiczne przeprowadzone u dorosłych 

zwróciły uwagę na zbieżność pomiędzy narastającą zapadalnością na kamicę moczową 

i otyłość. Znalazło to wyjaśnienie poprzez identyfikację licznych czynników ryzyka kamicy, 

specyficznych dla osób z nadmierną masą ciała. Podobnie jak w przypadku innych powikłań 

otyłości wydają się one mieć głównie związek z insulinoopornością, która w konsekwencji 

może wpływać na prolitogenne właściwości moczu. Dane literaturowe dotyczące tego 

problemu u dzieci i młodzieży są ograniczone i sprzeczne. O ile pierwsze wyniki badań 

zdawały się potwierdzać obserwacje poczynione u dorosłych, ostatnie doniesienia wydają się 

im zaprzeczać. Stało się to powodem przeprowadzenia badań własnych, zwłaszcza, że 

makroregion lubelski jest obszarem endemicznego występowania kamicy moczowej 

w populacji pediatrycznej.  

Cele pracy 

1. Analiza metodologii dla właściwej oceny wydalania promotorów i inhibitorów z moczem 

u dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała. 

2. Identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka kamicy moczowej u dzieci z nadwagą 

i otyłością oraz analiza ich przyczynowego związku z  z nadmieną masą ciała. 

3. Próba odpowiedzi na pytanie czy nadmierna masa ciała u dzieci i młodzieży stanowi 

istotny czynnik ryzyka kamicy moczowej i czy w konsekwencji epidemia otyłości w tej grupie 

wiekowej może zwiększyć zapadalność na tę chorobę. 

Materiał i metody 

Grupę badaną stanowiło 120 dzieci i młodzieży w wieku 4,3 do 17,9 lat (mediana 13,3 

lat), w tym 56 (46,6%) dziewczynek i 64 chłopców (53,33%) z nadwagą lub otyłością 

hospitalizowanych w Klinice Nefrologii Dziecięcej oraz w Klinice Endokrynologii i Diabetologii 



Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno- Metaboliczną UM w Lublinie w ramach 

diagnostyki nadmiernej masy ciała, nadciśnienia tętniczego, bądź kamicy moczowej. 

Podzielono ją w zależności od nieobecności (grupa I), bądź współistnienia kamicy układu 

moczowego (grupa II), odpowiednio 97 i 23 badanych. Grupę kontrolną stanowiło 82 dzieci 

i młodzieży w wieku od 3,4 do 17,9 lat (mediana 13,9 lat), w tym 35 (42,7%) dziewczynek i 47 

(57,3%) chłopców o prawidłowych wartościach wskaźnika masy ciała (BMI), 

hospitalizowanych w Klinice Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie w ramach diagnostyki 

zaburzeń dziennego oddawania moczu, bądź niecharakterystycznych bólów brzucha, 

u których badania laboratoryjne i obrazowe wykluczyły organiczne tło obserwowanych 

objawów.   

Przeprowadzenie badań zostało poprzedzone uzyskaniem świadomej zgody 

rodzica/opiekuna prawnego i pacjentów powyżej 16 roku życia oraz Komisji Bioetycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nr: KE- 0254/14/2015. 

U każdego z badanych przeprowadzono badanie fizykalne z oceną antropometryczną, 

obliczano wskaźnik masy ciała (BMI), powierzchnię ciała oraz tzw. idealną masę ciała (IBW). 

Wartości BMI ≥90 centyla dla wieku definiowano jako nadwagę, a ≥97 centyla jako otyłość.  

Rozpoznanie kamicy moczowej stawiano na podstawie typowego obrazu złogów 

w badaniu USG, a w części przypadków dodatkowo z uwzględnieniem wyników zdjęć 

przeglądowych RTG jamy brzusznej.   

U wszystkich badanych przeprowadzano dobową zbiórkę moczu (DZM), 

a w pobranych próbkach oceniano pH i ciężaru właściwego moczu, stężenia wapnia, 

szczawianów, fosforanów, kwasu moczowego, cytrynianów, magnezu, sodu, potasu, chloru 

i kreatyniny. Celem oceny dobowego wydalania analizowanych substancji ich stężenia 

przeliczano stosownie do objętości DZM na jednostkę rzeczywistej masy ciała (kg m.c.), 

standardową powierzchnię ciała (1,73m2) oraz idealną masę ciała (kg IBW). Uzyskane wyniki 

odnoszono do norm literaturowych. Na podstawie stężeń określonych substancji w DZM, 

obliczano również wybrane wskaźniki ryzyka krystalizacyjnego, w tym wskaźnik wapniowo-

magnezowy (Ca/Mg), wapniowo-cytrynianowy (Ca/Cit), wapń x kwas szczawiowy/magnez 

x cytrynian (CaOx/MgCit) oraz szacowano standardowy indeks aktywności CaOx (APCaOx). 

Względne nasycenie moczu szczawianem wapnia (RSCaOx), apatytem (RSapatyt), bruszytem 



(RSbruszyt) i kwasem moczowym (RSkwas moczowy) określano za pomocą programu 

komputerowego EQUIL 2. We krwi żylnej badanych oceniano stężenia kreatyniny, mocznika, 

kwasu moczowego, elektrolitów w tym sodu, potasu, wapnia, magnezu, fosforanów 

i chlorków, glukozy, cholesterolu całkowitego i jego frakcji (LDL i HDL), triglicerydów (TG), 

parathormonu (PTH), fosfatazy alkalicznej (ALP), metabolitów witaminy D w tym 

kalcyfediolu- 25 OHD3 oraz kalcytriolu- 1,25(OH)2D3, oraz gazometrię (pH, stężenie 

wodorowęglanów HCO3
-). Na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy obliczano 

szacunkową filtrację kłębuszkową (eGFR). 

Analizę statystyczną otrzymanych wyników przeprowadzono za pomocą programu 

komputerowego Statistica 7 dla Windows (StatSoft Polska).  

Wyniki 

Surowicze stężenia kwasu moczowego, magnezu, cholesterolu całkowitego, jego 

frakcji LDL oraz TG w grupie I były istotnie statystycznie wyższe, a stężenia sodu, chlorków, 

cholesterolu HDL i witaminy 25(OH)D3 statystycznie niższe w porównaniu do grupy 

kontrolnej.  Zarówno grupy badane jak i kontrolna nie różniły się znamiennie pod względem 

pH i poziomu HCO3
 – we krwi, surowiczych stężeń mocznika, potasu, wapnia, fosforanów, 

glukozy, PTH, 1,25(OH)2D3 oraz wartości eGFR, które w każdej z grup były prawidłowe.   

Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane z grupy I i kontrolnej stwierdzono dodatnie korelacje 

wartości BMI z surowiczymi stężeniami kwasu moczowego (rS=,401; p<0,001), magnezu 

(rS=,244; p<0,01), cholesterolu całkowitego (rS=,254; p<0,01), cholesterolu LDL (rS=,244; 

p<0,01) i TG (rS=,348; p<0,001) oraz ujemne korelacje z surowiczymi stężeniami cholesterolu 

HDL (rS=-,318; p<0,001) i 25(OH)D3 (rS=,254; p<0,01). Nie stwierdzono statystycznie 

istotnych zależności pomiędzy wartościami BMI a pozostałymi ocenianymi parametrami 

laboratoryjnymi krwi.    

Objętość dobowej zbiórki moczu w grupie II była znamiennie wyższa w porównaniu 

z kontrolą, wartości mediany odpowiednio 1350 ml vs 900 ml (p<0,05). Zarówno grupy 

badane jak i kontrolna nie różniły się znamiennie odczynem pH i ciężarem właściwym moczu.  

Ponadto biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w grupie I i kontrolnej stwierdzono istotną 

statystycznie ujemną korelację pomiędzy wartościami BMI a odczynem pH moczu (rS=-, 181; 



p<0,05). Nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności pomiędzy wartościami BMI 

a objętością i ciężarem właściwymi moczu. 

W związku ze stwierdzeniem nieadekwatności oceny metabolicznych czynników 

ryzyka u osób z nadwagą i otyłością w oparciu o ocenę wydalania promotorów i inhibitorów 

krystalizacji w przeliczeniu na jednostkę rzeczywistej masy ciała (wysoce istotnie ujemna 

korelacja z wartościami BMI), biorąc pod uwagę istniejące normy, rozpoznanie hiperkalciurii 

i hipomagnezurii w  tych grupach stawiano po przeliczeniu wydalania wapnia i magnezu na 

jednostkę IBW, a  hiperoksalurii, hiperurykozurii i hipocitraturii po przeliczeniu ich wydalania 

na standardową powierzchnię ciała. Na tej podstawie, w grupie II stwierdzono istotnie 

wyższy odsetek występowania hiperkalciurii oraz hiperoksalurii w porównaniu do grupy I 

i kontroli, odpowiednio 21,7% vs 4,1% (n=4) i 2,4% (n=2) oraz 17,4% (n= 4) vs 1% (n=1) i 8,5% 

(n=7). W porównaniu do kontroli, w grupie I statystycznie częściej występowała 

hiperurykozurią i hipocitraturia, odpowiednio 14,4% (n= 14) vs 2,4% (n= 2) oraz 25,8% (n= 

25) vs 8,5% (n=7). Odsetek występowania hipomagnezurii w poszczególnych grupach był 

podobny i wynosił odpowiednio 33% (n= 32), 30,4% (n= 7) i 35,4% (n= 29).  

Wykazano, że najbardziej obiektywna ocena wydalania promotorów i inhibitorów 

krystalizacji z moczem dobowym u dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością powinna 

odnosić się do jednostki idealnej masy ciała. Biorąc to pod uwagę, pacjenci grupy II 

charakteryzowali się istotnie wyższym wydalaniem wapnia i szczawianów w porównaniu do 

grupy I i kontroli, wartości mediany odpowiednio 2,3 vs 1,66 i 1,67 mg/kg IBW (p<0,01) oraz 

0,76 vs 0,48 i 0,43 mg/kg IBW (p<0,01 i p<0,001). Dodatkowo  wydalali oni istotnie więcej 

kwasu moczowego w porównaniu do grupy kontrolnej, wartości mediany odpowiednio 9,97 

vs 7,14 mg/kg IBW (p<0,001). Podobnie istotnie wyższe wydalanie kwasu moczowego 

w porównaniu do grupy kontrolnej stwierdzono u pacjentów grupy I, odpowiednio 9,53 vs 

7,14 mg/kg IBW (p<0,001). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy 

badanymi grupami oraz kontrolną w odniesieniu do dobowego wydalania fosforanów, 

cytrynianów i magnezu. 

Wskaźnik wapniowo- magnezowy (Ca/Mg) i wapniowo- cytrynianowy (Ca/Cit) 

w grupie II był znamiennie wyższy w porównaniu do grupy I. Ponadto wskaźnik 

CaxOx/MgxCit w tej grupie był znamiennie wyższy w porównaniu do grupy I oraz do kontroli. 



Wartości standardowego indeksu aktywności CaOx (APCaOx), podobnie jak względne 

nasycenie moczu szczawianem wapnia, apatytem, bruszytem i kwasem moczowym nie 

różniły się pomiędzy grupami.  

Wnioski 

1. Obiektywna ocena wydalania promotorów i inhibitorów krystalizacji z moczem dobowym 

u dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością powinna odnosić się do jednostki idealnej masy 

ciała. Przeliczanie ich wydalania na jednostkę rzeczywistej masy ciała i w mniejszym stopniu 

na standardową powierzchnię ciała prowadzić może do zaniżania wyników, a ich 

porównywanie do norm opracowanych dla ogólnej populacji może prowadzić do błędnych 

wniosków. 

2. Specyficznymi czynnikami ryzyka kamicy moczowej u dzieci i młodzieży z nadmierną masą 

ciała wydaje się być niskie pH moczu oraz zwiększone wydalanie kwasu moczowego, co 

prawdopodobnie ma związek ze zjawiskiem insulinooporności. Niejasne jest, czy podobnie 

jak u otyłych dorosłych zaburzenia te zwiększają zapadalność na kamicę z kwasu 

moczowego. 

3. U pacjentów pediatrycznych z nadwagą lub otyłością i współistniejącą kamicą, podobnie 

jak w populacji ogólnej stwierdza się najczęściej czynniki ryzyka rozwoju kamicy 

szczawianowo- wapniowej, czyli hiperkalciurię i hiperoksalurię oraz zwiększone ryzyko 

krystalizacyjne szczawianów wapnia. Ponieważ zaburzenia te nie korelują z wartościami BMI, 

wydaje się, że prawdopodobieństwo rozwoju tego najczęstszego typu kamicy jest w tej 

grupie populacyjne. Oznaczać to może brak istotnego wpływu epidemii otyłości na wzrost 

zapadalności na kamicę moczową u dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

 


