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I. GENEL R‹SK FAKTÖRLER‹
Üriner sistem taﬂ hastal›¤›n›n tedavisini do¤ru yönlendirebilmenin temelini her hastay› üriner risk faktörleri aç›s›ndan detayl› olarak de¤erlendirmekten geçmektedir. Risk
faktörleri aç›s›ndan da günümüze kadar bir çok faktör detayl› olarak araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Risk faktörlerinin araﬂt›r›lmas›nda da bir tak›m zorluklar mevcut olup, bu manada risk
faktörlerinin büyük bölümü anlaml› oranda de¤iﬂkenlik gösterebilmektedir.
Genel olarak göz önüne al›nmas› gereken önemli bir risk
faktörü toplumlar›n farkl› kesimlerinde giderek de¤iﬂen ve
bu yolla da taﬂ hastalar› dahil olmak üzere bir çok hastal›¤›n oluﬂumunu ve seyrini de etkileyen modern anlamdaki yaﬂam tarz›n›n getirdikleridir. Bu tarz yaﬂam›n kaç›n›lmaz sonucu olarak günlük hayatta günlük al›nan s›v› miktar› anlaml› ölçüde azald›¤› gibi, tüketilen diyetin içeri¤inde kalori ve tuz tüketimi artm›ﬂ, posal›, alkali içeri¤i düﬂük yemekler a¤›rl›k kazanm›ﬂt›r. Yine söz konusu yaﬂam ﬂekli sedanter bir hayat tarz›n› etkin k›larak, fiziksel egsersizleri belirgin olarak azaltm›ﬂt›r. Sonuç olarak, bu ﬂekildeki yaﬂant›;
idrar yo¤unlu¤unu normalin üzerine ç›karmakta bu sayede
taﬂ oluﬂumunu engelleyen maddelerin yo¤unlu¤unu azaltmakta ve aﬂ›r› kilo ve obesiteye do¤ru bir e¤ilimi ortaya ç›karmaktad›r.
Taﬂ hastal›¤›n›n oluﬂumunda rol oynayan ve bugüne kadar
detayl› olarak tart›ﬂ›lm›ﬂ olan klasik risk faktörlerinin yan›
s›ra son y›llarda üzerinde durulan baz› yeni risk faktörleri
tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu faktörler aras›nda, obesite ile
artm›ﬂ taﬂ oluﬂum riski aras›ndaki iliﬂki de¤iﬂik çal›ﬂmalara
konu olmakta ve bu çal›ﬂmalarda vücut kitle indeksi ile idrar ile at›lan risk faktörleri aras›nda pozitif bir iliﬂkiye iﬂaret etmektedir (1).Söz konusu olgular›n risk faktörü taramalar›nda idrarda asidik pH ‘ya s›k olarak rastlan›lmakta
olup, bu aç›dan hastalara yap›lacak ilk tavsiye yaﬂam ﬂeklini yeniden düzenleme yoluyla vücut kitle indeksini normal
de¤erlerine çekmek olacakt›r.Bu sayede idrar ile at›lan ve
bu olgularda düzeyleri yüksek olan baz› risk faktörlerinin de
normal düzeylere çekilmesi mümkün olacakt›r( 2-5).
Bu konu ile ilgili olarak üzerinde çal›ﬂ›lan yeni bir di¤er ko-
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nu ise kardiovasküler risk faktörleri ile taﬂ oluﬂumu aras›ndaki iliﬂkidir(6).Yap›lan bir çal›ﬂmada taﬂ hastal›¤›ndan
muzdarip olgularda kardiyovasküler risk faktörlerinin yo¤unlu¤u detayl› olarak araﬂt›r›lm›ﬂ ve
Olgular›n önemli bir bölümünde obesite ( % 89), hiperkolesterolemi ( % 43.5 ), hipertansiyon (% 31.5 ), yetersiz fiziksel aktivite ( % 14) ve diabetes mellitus ( % 3.5) eﬂlik eden
patolojiler olarak belirlenmiﬂtir. Bu spesifik bulgular her iki
hastal›kta da rol oynayabilecek ve hastal›klar›n seyrini de¤iﬂtirebilecek ortak risk faktörlerinin varl›¤›na iﬂaret etmektedir (7,8).
Bu ba¤lamda taﬂ hastalar›nda s›k gözlenen bir problem olarak hipertansiyon durumuna s›kça rastlan›lmakta olup, yap›lan bir çal›ﬂmada hastalar›n % 32.8 kadar›n›n ilaç kullan›m› gerektiren HT durumuna sahip oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Taﬂ hastal›¤›n›n insidans› hipertansif olgularda normal kontrollere nazaran daha yüksek oranda saptanm›ﬂt›r. Etiyopatogeneze yönelik çal›ﬂmalar ise hem hipertansiyon hem de
taﬂ hastal›¤›na sebep olan bir kalsiyum homeostaz bozuklu¤unun oldu¤una iﬂaret etmektedirler( 9,10).Aﬂ›r› oranda tüketilen NaCl nedeniyle bu olgularda böbreklerden kalsiyum
at›l›m› artmakta olup, bu durumda taﬂ hastal›¤›na anlaml›
ölçüde zemin haz›rlayabilmektedir. Aﬂ›r› tuz tüketiminin neden oldu¤u olaylar zinciri konusunda öncelikle ekstrasellüler hacim art›ﬂ›,artan kalsiyum turn-over durumu,potasyum
kayb› ve hipositratüri geliﬂimi sorumlu tutulmaktad›r
(8,11). Yine, tuz k›s›tlamas› baz› faydal› etkiler göstermektedir ki, hatta bazen hipertansiyon ve taﬂ hastal›¤›n› da tedavi edebilmektedir( 11). Taﬂ hastal›¤›nda hiperkolesterolemi ve dislipoproteinemi durumlar›n› risk faktörü olarak inceleyen çal›ﬂmalar ve veriler oldukça s›n›rl›d›r(6).Deneysel
çal›ﬂmalar bu alanda arakidonik asit ve metabolitlerinin bu
konuda faydal› olabilece¤ine iﬂaret etmektedir. Di¤er taraftan yine doymam›ﬂ çok asit içeren ya¤lar›n tüketimi taﬂ hastal›¤›nda önleyici etkilerini ortaya koymuﬂtur (13-17).
Son olarak yak›n tarihlerde yap›lan çal›ﬂmalar taﬂ hastal›¤›nda rol oynayabilecek ve üzerinde çal›ﬂmalar›n gerekti¤i
bir durum,metabolik sendrom durumudur. Bu sendromda
DM tip II, gut,hiperlipidemi,hipertansiyon böbrek taﬂ› olu-
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ﬂumu olarak özetlenmektedir. Bu konu kapsam›nda özellikle ürik asit taﬂlar›nda olmak üzere yayg›n olarak gözlenebilen ve üzerinde durulmas› gereken önemli bir patoloji insülin direncidir.Tekrarlayan ürik asit taﬂ› olan hastalarda insülin rezistans› durumu sa¤l›kl› kontrollere nazaran daha s›k
gözlenilmiﬂ olmas› da bu durumun önemine iﬂaret etmektedir..Böbrek insülin rezistans› idrar yoluyla amonyum at›l›m›n› azaltarak, ek olarak sitrat at›l›m›n› azaltarak idrar
pH’s›n› da azaltmaktad›r (18,19).
Özetle, böbrek taﬂlar›n›n oluﬂumunu s›n›rlama da temel yaklaﬂ›m idrar için tan›mlanm›ﬂ olan risk faktörlerinin normal
düzeylere çekilmesidir.

II. SPES‹F‹K ÜR‹NER R‹SK FAKTÖRLER‹
Günümüzde idrarla at›l›p, artm›ﬂ düzeyleri ile taﬂ hastal›¤›
oluﬂum riskini art›ran ve genel kabul gören risk faktörleri hiperkalsiüri, hiperokzalüri, hiperürikozüri, hipositratüri olup,
azalm›ﬂ idrar ç›k›ﬂ hacmi de bu duruma sebep olabilen çok
önemli bir faktördür.
Her ne kadar bu risk faktörleri genel kabul görmekte ise de,
her bir faktörün hangi oranda etkili oldu¤unu ortaya koyacak geniﬂ çapl› epidemiyolojik çal›ﬂmalara da ihtiyaç oldu¤u
aç›kt›r. Bu çal›ﬂmalar sonucunda risk faktörlerinin gerçek
etkilerinin belirlenmesi ile, inhibitörlerin eksikli¤inin bu duruma olan katl›s›na da ›ﬂ›k tutabilecektir.
Her ne kadar her bir risk faktörünün yo¤unlu¤u dünyan›n de¤iﬂik bölgelerinde farkl›l›k göstermek te ise de, geliﬂmiﬂ olan
ülkelerde hiperkalsiüri en s›k gözlenen risk faktörü olup, taﬂ
hastalar›n›n % 40 kadar›nda ve genel popülasyonun % 10
kadar›nda rastlanmaktad›r. Pakistan’da yap›lan bir çal›ﬂmada bu oran sadece % 10 kadar olup, ancak genel olarak
taﬂ hastalar›nda kalsiyum at›l›m› genel popülasyon ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› zaman daha yüksek oldu¤u gözlenmektedir.
‹diopatik hiperkalsiüri konusuna gelince, her ne kadar etiyoloji konusunda uzun y›llar içerisinde çok yo¤un çal›ﬂmalar
yap›lm›ﬂ olsa da, elde edilen sonuçlar›n klinik uygulamada
kullan›labilirli¤i çok s›n›rl› kalm›ﬂt›r.
Hiperokzalüri kalsiyum içerikli taﬂlar›n oluﬂumunda çok
önemli rol oynayan bir faktör olup, son y›larda üzerinde daha çok çal›ﬂ›lan bir risk faktörü durumunu alm›ﬂt›r.Yap›lan
çal›ﬂmalar,idiopatik taﬂ hastalar›nda hiperokzalürinin, hiperkalsiüriye nazaran daha silik olarak ortaya ç›kt›¤›n› ancak en az onun kadar etkili oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Dietteki kalsiyum ve/veya okzalat›n de¤iﬂtirilmesi yoluyla idrar seviyelerinin düzenlenmesi tedavi amac›yla yaklaﬂ›m›n
en mant›kl› yolu olarak gözükmektedir. Yak›n zamanlarda
yap›lan bir çal›ﬂma idrarla at›lmakta olan okzalat›n önemli
bir bölümünü ( > % 40) dietteki okzalat oldu¤unu ortaya

77

koymuﬂtur. Yap›lan epidemiyolojik çal›ﬂmalar dietteki kalsiyumun kiﬂisel diet ayarlamalar› ile azalt›lmas›n›n taﬂ oluﬂum
riskini anlaml› ölçüde azaltt›¤›na iﬂaret etmektedir.Ba¤›rsaklarda okzalat parçalayan bakterilerin belirlenmesi ve bu
bakterilerin barsak floras› ile okzalat emilim düzeyi üzerine
olan etkileri, bu yolla taﬂ hastal›¤›n›n tedavisinde ba¤›rsaktan emilim düzeyini azaltmak suretiyle baﬂar›l› sonuçlar al›nabilece¤ine iﬂaret etmektedir.Ancak yine de bu bakterilerin
yoklu¤unun idrar okzalat düzeylerinde anlaml› art›ﬂlara sebep olup olmayaca¤›n›n ve bakteri kolonizasyonunun yeniden sa¤lanmas› ile taﬂ hastal›¤›n›n nükslerinin azalt›l›p azalt›lamayaca¤› araﬂt›rma konusudur.
Bir di¤er risk faktörü olarak Hipositratüri de¤iﬂik bir tak›m
mekanizmalar arac›l›¤› ile, kalsiyum taﬂ hastal›¤› insidans›n› art›rmaktad›r. Hipositratüriye neden olan faktörler baﬂl›ca hayvansal proteinden zengin diyet, yüksek oranda sodyum
al›m› ve potasyum kayb›d›r.Bu gibi patolojilerin yoklu¤unda
geliﬂen ve özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde yayg›n bir ﬂekilde tespit edilen hipositratüri durumunun ise genetik olarak geçiﬂ gösteren bir patoloji olmas› söz konusudur. Potasyum sitrat gibi alkali ajanlar›n uygulanmas› etkili bir tedavi
seçene¤i olarak gözükmekte olup, günümüzde taﬂ nükslerinin azalt›lmas› amac›yla baﬂar›l› olarak uygulanan ve tolere
edilebilen bir ajan durumunu alm›ﬂt›r.Ancak yine bu ilac›n
kullan›m› ile ilgili olarak, hangi hastalarda ( hipositratürisi
olan veya olmayan kalsiyum taﬂ hastal›¤›) ve hangi dozda (
günde tek doz veya 2-3 sefer al›m›) uygulanmas› gerekti¤i
konusundaki araﬂt›rmalar devam etmektedir.Çok pahal› olmayan ve optimal dozlarda uygulanabilecek formlar ile taﬂ
hastal›¤›n›n tekrarlamas›n›n engellenmesinde çok büyük pay
sahibi olabilecek bir ilaç olarak gözükmektedir.
‹nhibitör ve promotör maddeler; ‹drar›n kristallerin nükleasyonunu, birbirine tutunmalar›n› ve büyümelerini, engelleyebilen, bir tak›m kompleks inhibitörik etki gösteren maddelere sahiptir.Bu maddeler ile ürotelyum aras›ndaki iliﬂki sonucunda taﬂ krsitallerinin adhezyonu ve büyümeleri negatif
ve pozitif yönde etkilenebilmektedir. Giderek isimleri ve
a¤›rl›klar› artan bu maddeler içerisinde üzerinde en çok çal›ﬂ›lanlar Tamm Horsfall proteini,Üropontin,Calgranülin,bikunin ve Protrombin F1’dir.Yap›lan bir çal›ﬂmada otörler,
taﬂ yapan bünyeye sahip hastalar›n idrarlar›ndaki inhibitörik
maddelerin kontrol olgular ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› zaman, taﬂ
hastalar›nda taﬂ oluﬂumu ve büyümenin engellenmesinin s›n›rl› kald›¤›n› müﬂahede etmiﬂlerdir.Ancak, idiopatik taﬂ olgular›nda yine de kristal epitel etkileﬂiminde ve kristal aggregasyonunda anormallik olabilece¤ini elimine etmemektedir. Bu konu ile ilgili olarak tüm idrar içeri¤ini kullanan ileri çal›ﬂmalar ile, bu maddelerin etki mekanizmalar›n› ortaya koymak mümkün olabilecektir.Di¤er taraftan h›zla a¤›rl›k kazanan genetik çal›ﬂmalar sayesinde bu inhibitör maddeler ile ilgili genlerin etkinli¤ini ve bu maddelerdeki moleküler defektlerin taﬂ olumunu nas›l etkiledi¤ini ortaya koyacakt›r. Bu konu ile ilgili olarak idrarda normal olarak bulu-
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nan Albümin’in kristallerin büyümesi üzerine olan etkileri
konusunda de¤iﬂik hipotezler ileri sürülmektedir.
Elbette ki devam etmekte olan insan genlerinin tüm detaylar› ile ayd›nlat›lmas› ve ileride ortaya ç›kabilecek genetik tedavi alternatiflerinin, taﬂ hastal›¤›n›n, özellikle de s›k nüks
gösteren ailevi taﬂ hastalar›n›n tedavisi üzerinde belirgin etki gösterece¤i aç›kt›r.Bu sayede sadece tek bir gen bozuklu¤u ile geliﬂen hastal›klar d›ﬂ›nda kompleks bozukluklar ile
geliﬂebilen hastal›klar›n tan›,teﬂhis ve tedavisinde dramatik
ilerlemeler sa¤lanabilecektir.Bu yolla yap›labilecek basit bir
test ile taﬂ hastal›¤› aç›s›ndan risk taﬂ›yan olgular›n tespiti,
uygun engelleyici tedavi planlar›n›n yap›labilmesi ve hatta
ilk taﬂ ata¤›n›n engellenmesi bile mümkün olabilecek gibi
gözükmektedir (20-25).
Taﬂlar›n oluﬂumu ile ilgili olarak yine son zamanlarda üzerinde en çok çal›ﬂ›lan konulardan bir tanesi de nanobakterilerin bu patogenezdeki muhtemel etkinli¤idir. Taﬂlar›n
önemli bir bölümünde bakterilerin kendisini elektron mikroskobik incelemede veya yine bu bakteriye karﬂ› antijenlerin anlaml› oranda bulunmas›, kültür ortam›nda bu ajanlar›n h›zla biomineralizasyon göstermesi ve hayvanlara IV yoldan verilen bakterilerin böbreklere geçip bu yolla h›zla at›lmalar›, bu ajanlar›n taﬂ oluﬂumunda nidus teﬂkil edebilece¤i
kan›s›n› uyand›rm›ﬂt›r. Ancak bu bulgular›n aksi verileri ortaya koyan çal›ﬂmalarda mevcuttur. Ancak önümüzdeki y›llarda yap›lacak ileri çal›ﬂmalar bu konuya dahafazla ›ﬂ›k
tutmuﬂ olacakt›r( 26-27).
Taﬂ hastal›¤›n›n proflaksisinde özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde gerekecek uzun soluklu koﬂu, e¤itim,yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas› ve sa¤l›k hizmetlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
olacakt›r.
Geliﬂmekte olan ülkelerdeki metabolik risk faktörleri geliﬂmemiﬂ olan ülkelere göre farkl›l›klar gösterebilmekte olup,
hipositratüri bu aç›dan en yayg›n gözlenen faktör olup, idiopatik taﬂ hastalar›nda s›k olabildi¤i gibi, normal toplum
üyelerinde de oldukça yayg›nd›r.Bu konuda ileri sürülen sebepler aras›nda düﬂük alkali absorpsiyonu ve diyet faktörleri yan› s›ra daha fazla oranda genetik geçiﬂ ile ﬂekillenen renal tübüler geri amilim bozuklu¤udur.Alkali sitrat›n düﬂük
idrar sitrat düzeylerini art›r›p art›rmad›¤›n› ve bu durumun
etkili bir taﬂ proflakisisi oluﬂturup oluﬂturmad›¤›n› araﬂt›rmak gereklidir.Bu durumda etkili ama ucuz bir tedavi alternatifi peﬂine koﬂarak, bu alanda geniﬂ serili çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirmeliyiz (29).
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