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ÖZET
Amaç: Hiperkalsiüri çocuklarda ço¤unlukla asemptomatik seyreden önemli bir sa¤l›k sorunudur. Hiperkalsiüri çocuklardaki böbrek taﬂlar› için baﬂl›ca risk faktörlerindendir. Bu çal›ﬂmada çocuklarda ve özellikle bebeklerde 24 saatlik idrar toplanmas›ndaki güçlüklerden dolay› idrarla kalsiyum at›l›m›n›n saptanmas› için spot idrar örneklerinde kalsiyum/kreatinin
oranlar›n›n de¤erlendirilmesini amaçlad›k.
Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmam›z için ﬁubat 2001-Ocak 2003 tarihleri aras›nda, de¤iﬂik nedenlerle poliklini¤imize baﬂvurmuﬂ
olan yaﬂlar› 4 ayla 16 yaﬂ aras›nda de¤iﬂen 1027 çocuk (516 k›z, 511 erkek) seçilmiﬂtir. Bütün çocuklar›n sabah ikinci idrar örnekleri al›nm›ﬂt›r. Kalsiyum/kreatinin oran› yüksek bulunan çocuklar aras›ndan 24 saatlik idrar toplayabilecek durumda olanlar› için 24 saatlik idrar örnekleri toplamalar› istenmiﬂtir.
Bulgular: K›z çocuklar için ortalama kalsiyum/kreatinin oran› 0,093 (±0,077, S.D.), erkek çocuklar içinse 0,104 (±0,075, S.D.)
olarak bulunmuﬂ olup, erkeklerdeki oran anlaml› olarak yüksektir (p=0,002). Yaﬂlar› 4-12 ay aras›nda olan bebeler için kalsiyum/kreatinin oran› ortalama 0,203 (±0,121, S.D.), 13 ay- 6 yaﬂ aras›ndaki küçük çocuklar için 0,133 (±0,081,S.D.), 7-11 yaﬂ
aras›nda büyük çocuklar için 0,095(±0,071,S.D.) ve 12-16 yaﬂ aras›ndaki adölesanlar için 0,061 (±0,062, S.D.) olarak tespit
edilmiﬂ olup, aradaki farkl›l›klar anlaml› bulunmuﬂtur (p<0,001). Spot idrarda kalsiyum/kreatinin oran›na bak›lmas› yöntemiyle tespit edilen hiperkalsiüriyle 24 saatlik idrarda tespit edilen hiperkalsiüri aras›nda korelasyon bulunamam›ﬂt›r (Aradaki fark anlaml›d›r, p<0,001), ayn› ﬂekilde vücut kitle indeksleriyle de korelasyon yoktur (p>0,05). Erkek çocuklar›n 44’ünde (%8,6), k›z çocuklar›n 28’inde (5,4%) hiperkalsiüri tespit edilmiﬂtir. Kat›lan çocuklar›n hiçbirinde ultrasonografik inceleme yap›larak üriner sistem taﬂ hastal›¤› tespit edilememiﬂtir.
Sonuç: Çocuklarda kalsiyum/kreatinin oranlar›n›n bütün kliniklerde ayn› standart ölçüler içerisinde kullan›labilmesi için yaﬂ
gruplar›na göre haz›rlanm›ﬂ oransal de¤erlerin belirlenmiﬂ olmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz. (Güncel Pediatri 2007; 5: 41-6)
Anahtar kelimeler: Spot idrar kalsiyum/kreatinin oran›, 24 saatlik idrar kalsiyum at›l›m›, vücut-kitle indeksi, sa¤l›kl› çocuklar
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Aim: Hypercalciuria is an important health problem especially during childhood. Hypercalciuria is usually asymptomatic,
but it is a common risk factor in the formation of renal stones. In this study we evaluated urinary calcium excretion of
infants and children. It is difficult to collect 24-hour urine samples especially for little children. Due to this difficulty random urine samples were evaluated and hypercalciuria was measured as the calcium / creatinine concentration ratio in the
second non-fasting urine samples.
Material and Methods: We selected 1027 children, 516 healthy girls and 511 healthy boys, aged 4 months to 16 years who
were admitted to our clinic due to various simple complaints between February 2001 and January 2003. Each of them
gave random urine sample for the assessment of calcium and creatinine excretion. When the calcium/creatinine ratio in
random urine sample was high, 24-hour urine calcium collection for the calcium excretion was ordered.
Results: The mean urinary calcium/creatinine ratio in girls was 0,093 (±0,077, S.D.); in boys it was 0,104 (±0,075, S.D.); boys
had higher urine calcium/creatinine ratios than girls (p=0,002) in all age groups. Infants to 4 months- 12 months old
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(mean 0,203±0,121, S.D.), and small children, 13 months to 6 years old had higher urine calcium/creatinine ratios (mean
0,133±0,081,S.D.) than older children (7 - 11 years old, mean 0,095±0,071,S.D.) and adolescents (12-16 years old, mean
0,061±0,062, S.D.) (p<0,001). No correlation was found between urinary calcium/creatinine ratio and 24-hour urine calcium excretion methods (the difference is meaningful, p<0,001) and also between urine calcium/creatinine ratios of both
boys and girls with their body mass indexes (p>0,05). Twentyeight of the girls (5,4%) and fourtyfour of the boys (8,6%)
who participitated in this study had urinary calcium/creatinine ratios exceeding the normal for their age groups. We
couldn’t detect urinary stone disease in ultrasonographic examination of the urinary system.
Conclusion: For the standard usage of urinary calcium/creatinine ratios in childhood population in pediatrics clinics, age
groups must be taken into consideration. (Güncel Pediatry 2007; 5: 41-6)
Key words: Urinary calcium/creatinine ratio, 24-hour urine calcium excretion, body mass index, healthy children

Giriﬂ
Hiperkalsiürinin üriner sistem enfeksiyonlar›, üriner sistem taﬂ hastal›¤› ve hematüri için predispozan
bir faktör oldu¤u bilinmektedir (1,2). Üriner sistem
taﬂ hastal›¤› olan çocuklarda bilinen en yayg›n metabolik bozukluk hiperkalsiüridir (3,4). Hiperkalsiüri 24
saatlik idrarda 4 mg/kg’dan fazla kalsiyum at›lmas›
olarak tan›mlanm›ﬂt›r (5,6). Henüz tuvalet e¤itimi almam›ﬂ çocuklar için 24 saatlik idrar toplamak mümkün olmad›¤›ndan hiperkalsiüri spot idrarda kalsiyum/kreatinin (U Ca/cre) oran›na göre tan›mlanm›ﬂt›r
(7,8,9). Bir çok araﬂt›rmac›ya göre spot idrarda kalsiyum/kreatinin oran› yaﬂla ve yaﬂan›lan co¤rafi bölgeyle de¤iﬂkenlik göstermektedir (8,9,10). Bu oransal
de¤erin çocukluk yaﬂ gruplar›nda normal da¤›l›m
göstermemiﬂ olmas›ndan dolay› referans de¤erler
için yaﬂ gruplar› oldukça önemlidir. Spot idrarda kalsiyum/kreatinin oran›yla hiperkalsiüriyi saptamak
pratik ve kolay bir yöntem oldu¤undan, bölgemizdeki çocuklarda spot idrardaki hiperkalsiüriyi ve 24 saatlik idrar kalsiyum at›l›m›yla korelasyonunu göstermek için bu çal›ﬂmay› planlad›k.
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Çal›ﬂmam›z kesitsel nitelikte bir çal›ﬂmad›r. Çal›ﬂma
için yaﬂlar› 4 ayla 16 yaﬂ aras›nda de¤iﬂen (Ortalamas› 7,6±3,94, S.D.) 1027 çocuk (511 erkek, 516 k›z) seçilmiﬂtir. Bu çocuklar herhangi bir nedenle üniversite
hastanesinin poliklini¤ine baﬂvuranlar aras›ndan seçilen vakalard›r. Seçilen vakalar›n ayr›nt›l› öyküleri al›nm›ﬂ, fizik muayeneleri yap›lm›ﬂt›r. Öykülerinde özellikle daha önce saptanan üriner enfeksiyonlar, hematüri ataklar› ve ailelerinde üriner sistem taﬂ hastal›¤›
saptanm›ﬂ olan bireyler sorgulanm›ﬂt›r. Hepsinin rutin idrar örnekleri, idrar kültürleri, böbrek fonksiyon
testleri, taﬂ hastal›¤› ve/veya üriner sistem anomalileri için üriner sistem ultrasonografileri de¤erlendirilmiﬂtir. Poliklini¤imize baﬂl›ca s›k solunum yolu enfeksiyonu geçirme, iﬂtahs›zl›k, boy k›sal›¤›, ürtiker, para-

ziter enfeksiyonlar gibi nedenlerle baﬂvuran vakalar
aras›ndan kronik hastal›¤› tespit edilemeyenler çal›ﬂmam›z için seçilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›za kat›lan bütün çocuklar›n sabah 2. idrar örnekleri toplanm›ﬂt›r. Spot idrar örneklerinde kalsiyum ve kreatinin de¤erleri ölçülerek (Roche-Hitachi P-800 modüler sistem cihaz›)
kalsiyum/kreatinin oranlar›na (U Ca/cre) belirlenmiﬂtir. Bu oransal de¤erlerle hiperkalsiüriyi tan›mlamak
için önceden belirlenmiﬂ olan, normal kabul edilen
oranlar referans al›nm›ﬂt›r. Elde edilen U Ca/cre de¤erleri 6 yaﬂ üzerindeki çocuklar için 0,22 mg/mg’›n
üzerindeyse, yaﬂlar› 1 ile 5 aras›ndaki çocuklar için 0,6
mg/mg’›n üzerindeyse, 1 yaﬂ›ndan küçük çocuklar
için 0,8 mg/mg’›n üzerindeyse, hiperkalsiüri oldu¤u
kabul edilmiﬂtir (11). U Ca/cre ile hiperkalsiüri saptanan olgulardan 24 saatlik idrar toplayabilecek olanlar›n›n 24 saatlik idrar kalsiyum at›l›mlar› (U Ca/24h)
de¤erlendirilmiﬂtir. Hiperkalsiürinin bu iki yöntemle
tespit edilebilmesi aras›ndaki korelasyon için Kendall’›n tau testi kullan›lm›ﬂt›r. Kullan›lan referans de¤erler göz önüne al›narak çal›ﬂmam›za kat›lan çocuklar dört gruba ayr›lm›ﬂlard›r. Birinci grup 4-12 ay aras›ndaki bebekler, ikinci grup 13 ay - 6 yaﬂ aras›ndaki
küçük çocuklar, üçüncü grup 7-11 yaﬂlar› aras›ndaki
büyük çocuklardan ve dördüncü grup 12-16 yaﬂlar›
aras›ndaki adölesanlardan oluﬂturulmuﬂtur. Gruplar
için idrar kalsiyum at›l›mlar› aras›ndaki farklar› test
etmek için Kruskal-Wallis testi uygulanm›ﬂt›r. K›z ve
erkek çocuklar için kalsiyum/kreatinin oranlar› aras›ndaki farklar› ve kalsiyum/kreatinin oranlar›yla vücut-kitle indeksleri aras›ndaki korelasyonu göstermek için Pearson korelasyon analizi testi uygulanm›ﬂt›r. Vücut-kitle indeksleri çocuklar›n a¤›rl›klar›n›n kilogram cinsinden boyun metre cinsinden karesine
bölünmesiyle hesaplanm›ﬂt›r.

Sonuçlar
Çal›ﬂmam›za kat›lan k›z çocuklar için ortalama U
Ca/cre 0,093 mg/mg (±0,077 S.D.), erkek çocuklar için
ortalama U Ca/cre 0,104 mg/mg (±0,075 S.D.) bulundu. K›z ve erkek çocuklar aras›ndaki ortalama U
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Ca/cre de¤erleri aras›ndaki fark anlaml› bulunmuﬂtur
(Tablo 1, Pearson korelasyon analizi, p=0,002). K›z ve
erkek çocuklar için vücut-kitle indeksleriyle U Ca/cre
de¤erleri aras›nda korelasyon bulunamam›ﬂt›r (Tablo1, Pearson korelasyon analizi, p>0,05). Bütün çocuklarda bak›lan serum kalsiyum de¤erleri normal s›n›rlar içerisinde tespit edilmiﬂtir ve U Ca/cre de¤erleriyle korelasyonu yoktur (Pearson korelasyon analizi,
p>0,05).
Çocuklar›n yaﬂ› artt›kça U Ca/cre oranlar› anlaml›
olarak düﬂmektedir (Pearson korelasyon analizi,
p=0,002). Bebekler (4-12 ay) için ortalama U Ca/cre
oran› 0,203±0,121, S.D., küçük çocuklar (13 ay-6
yaﬂ) için 0,133±0,081,S.D., büyük çocuklar (7-11 yaﬂ)
için 0,095±0,071, S.D., adölesanlar (12-16 yaﬂ) için
0,061± 0,062, S.D. olarak tespit edilmiﬂtir (Tablo 1).
Yaﬂ gruplar› aras›nda U Ca/cre oranlar› için anlaml›
fark bulunmaktad›r (Kruskall-Wallis testi, p<0,001).
Erkek çocuklar›n 44’ünün (%8,6), k›z çocuklar›n
28’inin (%5,4) U Ca/cre oranlar›n›n normalin üzerinde oldu¤u, bütün çocuklar dikkate al›nd›¤›nda
hiperkalsiüri insidans›n›n %7 oldu¤u görülmüﬂtür.
Çal›ﬂmam›za kat›lan çocuklar aras›ndan U Ca/cre
oranlar› normalin üzerinde olan, tuvalet e¤itimi tamamlanm›ﬂ 58 çocuk (22 k›z, 36 erkek) 24 saatlik idrar toplayabilmiﬂtir. Bu çocuklar aras›ndan k›zlar›n
4’ünde, erkeklerinse 6’s›nda U Ca/24h de¤erleri
4mg/kg/gün üzerinde bulunmuﬂtur (Tablo 2). Spot

idrar kalsiyum/kreatinin oranlar›yla 24 saatlik idrarla kalsiyum at›l›mlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, hiperkalsiüriyi tespit etmek aç›s›ndan iki yöntem aras›ndaki farkl›l›k anlaml› bulunmuﬂtur (Kendall’›n tau
testi, p<0,001). Çal›ﬂmam›za kat›lan k›zlar›n 55’inde (%11) ve erkeklerin 29’unda (%5,6) geçirilmiﬂ
üriner enfeksiyon öyküsü al›nm›ﬂt›r. Üriner sistem
enfeksiyonu geçirmiﬂ olan olgularda, bu enfeksiyonlar›n tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlar
olmad›¤› ö¤renildi. Üriner sistem enfeksiyon öyküsü olumlu olan çocuklarla, üriner enfeksiyon öyküsü olmayan çocuklar aras›nda hiperkalsiüri insidanslar› aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r
(Kendall’›n tau testi, p>0,05). Bu nedenle özgeçmiﬂinde üriner enfeksiyon öyküsü bulunan ve bulunmayan olgular için ayr› ayr› grupland›rma yap›lmam›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›z›n konusu sa¤l›kl› çocuklarda idrar kalsiyum at›l›m›n› de¤erlendirmek olarak belirlenmiﬂ oldu¤undan hali haz›rda üriner sistem enfeksiyonlar› olan veya tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlar› nedeniyle izlenen olgular çal›ﬂmaya
al›nmam›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya kat›lan çocuklar›n üriner
sistem ultrasonografilerinde üriner sistem taﬂ hastal›¤› saptanamam›ﬂt›r. Ailede üriner sistem taﬂ
hastal›¤› sorguland›¤›nda 26 çocu¤un (%2,5, 15 erkek, 11 k›z) yak›n akrabalar›nda taﬂ tespit edildi¤i
ö¤renilmiﬂ, taﬂlar›n cinsi ve verilen tedaviler konusunda detayl› öykü al›namam›ﬂt›r.

Tablo 1. Yaﬂ gruplar› ve cinsiyete göre spot idrar kalsiyum/kreatinin oranlar›n›n, vücut-kitle indekslerinin ortalama de¤erleri
N

U ca/cre (±S.D.)

Vücut-Kitle ‹ndeksi

Erkekler

511

0,104±0,075

16,01±2,01

K›zlar

516

0,093±0,077

15,17±1,65

6 ay - 12 ay

139

0,203±0,121

15,17±1,21

13 ay - 6 yaﬂ

211

0,133±0,081

15,97±1,52

7 yaﬂ - 12 yaﬂ

288

0,095±0,071

15,77±1,55

13 yaﬂ - 16 yaﬂ

389

0,061±0,062

17,52±2,20

Yaﬂ gruplar›

N- vaka say›s›, pearson korelasyon analizi (p>0,05), Kruskall-Wallis testi (p<0,001)

Tablo 2. U Ca/cre ve U Ca/24h her iki cinsiyete ve yaﬂ gruplar›na göre k›yaslanmalar›
U Ca/cre

U Ca/24h (4 mg/kg/24saat üzerindeki vakalar)

N

N

4 ay – 12 ay (0,8)

9

1

13 ay – 6 yaﬂ (0,6)

12

3

7 yaﬂ ve üzeri (0,2)

7

-

Yaﬂ (K›zlar)

Yaﬂ (Erkekler)
17

3

13 ay – 6 yaﬂ (0,6)

-

-

7 yaﬂ ve üzeri (0,22)

27

3

N= Vaka say›s›, Kendall’›n tau testi (p<0,001)
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Çocukluk ça¤›nda yaﬂ gruplar› için U Ca/cre oranlar›n›n belirlenmesine katk› sa¤lanmas› için ülkemizin
de¤iﬂik bölgelerine ait verilerin toplanmas›na ihtiyaç
vard›r. Spot idrar örne¤i kullan›larak hiperkalsiürinin
tespit edilmesi kolay ve güvenilir bir yöntem olarak
sunulmuﬂtur (12-15). Özellikle bebeklerde ve küçük
çocuklarda 24 saatlik idrar toplanmas› zor oldu¤undan spot idrar analizleri gereklidir.
Çocuklarda U Ca/cre oranlar› için yaﬂ gruplar›n›
dikkate alan çok say›da çal›ﬂmalar›n oldu¤u söylenemez. Halbuki çocuklarda U Ca/cre oranlar› yaﬂa oldukça ba¤›ml›d›r ve bu oranlar yaﬂla birlikte belirgin
azal›r (11). Bebeklerin ergenlere göre idrarlar›nda 3
kat daha fazla kalsiyum ç›kard›klar›n› tespit etmiﬂ olmam›z daha önceki çal›ﬂmalarla uyumludur (16, 17).
Bebeklerin ve küçük çocuklar›n idrarlar›ndaki kreatinin konsantrasyonun düﬂük olmas› da U Ca/cre oranlar›n›n yüksek bulunmas›nda rol oynamaktad›r (18).
Ülkemizde Ege Üniversitesi Çocuk Nefroloji Klini¤inde yap›lm›ﬂ olan bir çal›ﬂmada idrardaki kreatininin günlük protein al›m›yla iliﬂkili olmas›, yaﬂa ve cinsiyete ba¤›ml› olmas› nedeniyle idrar kalsiyum/kreatinin oran› yerine idrar kalsiyum/osmolalite oran›n›n
kullan›lmas›n›n daha do¤ru sonuç verece¤i bildirilmiﬂtir (19). Ayn› çal›ﬂmada hiperkalsiürinin tespit edilebilmesi için U Ca/cre ile U Ca/24h aras›nda güçlü bir korelasyon bulundu¤u tespit edilmiﬂtir. Daha önce yap›lm›ﬂ olan benzer çal›ﬂmalarda çocuklar için U Ca/cre
oranlar› için persentil de¤erleri belirlenmiﬂtir. Lübnan’da yap›lm›ﬂ olan bir çal›ﬂmada U Ca/cre oran›n›n
95. persentil de¤erleri 7 aydan küçük bebekler için
0.86 mg/mg, 7 -18 ay aras›ndaki bebekler için 0,60
mg/mg, 19 ay - 6 yaﬂlar› aras›ndaki küçük çocuklar için
0,42 mg/mg, büyük çocuklar ve adölesanlar için 0,22
mg/mg olarak belirtilmiﬂtir (20). Ülkemizde ‹stanbul’da bir e¤itim hastanesinde yap›lm›ﬂ olan bir çal›ﬂmada 324 çocuk incelenmiﬂ ve U Ca/cre oranlar› için
95. persentil de¤erleri 7 aydan küçük bebekler için
0,76 mg/mg, 7-18 ay aras›ndaki bebekler için 0,60
mg/mg, 19 ay-6 yaﬂlar› aras›ndaki küçük çocuklar için
0,69 mg/mg, 7-14 yaﬂlar› aras›ndaki çocuklar için 0,24
mg/mg olarak belirlenmiﬂtir (16). Güney Tayland’da U
Ca/cr için 95. persentil de¤erleri 6 ay›n alt›nda 0,75, 612 aylar aras›nda 0,64, 12 ay 2 yaﬂ aras›nda 0,40, 2-5
yaﬂlar aras›nda 0,38, 5-10 yaﬂlar aras›nda 0,29, 10-15
yaﬂlar aras›nda 0,26 olarak bulunmuﬂtur (21). Ayn› çal›ﬂmada U Ca/cre oranlar› için persentil de¤erlerinin
kullan›lmas› gerekti¤inden bahsedilmektedir (21).
Çal›ﬂmam›zda sabah 2. idrar örne¤i alm›ﬂ olmam›zdaki amac›m›z idiyopatik hiperkalsiüriyi belirlemek
için yap›lm›ﬂ bir uygulamayd›, absorptif tipte hiper-
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kalsiürinin tespiti için tokluk idrar örne¤i almam›z
uygun olacakt›.
Çal›ﬂmam›za kat›lan çocuklarda genel hiperkalsiüri
insidans› %7 olarak bulunmuﬂtur. Ülkemizde Ayd›n ili
merkezinde yap›lan bir çal›ﬂmada çocuklarda yaﬂ
gruplar› ay›rt edilmeksizin U Ca/cre üst s›n›r› 0,21 olarak de¤erlendirildi¤inde hiperkalsiüri prevalans›n›n
%9.6 oldu¤u bildirilmiﬂtir (17). Orta Anadolu’da yap›lm›ﬂ olan bir çal›ﬂmada hiperkalsiüri insidans› %2,9,
Do¤u Anadolu’da %5,8 olarak tespit edilmiﬂtir
(22,23). Hindistan’da 5-12 yaﬂlar aras›ndaki çocuklarda hiperkalsiüri insidans› %6,5, Pakistan’da 4-16 yaﬂlar› aras›ndaki çocuklarda %11,5, Almanya’da 2.818.4 yaﬂlar› aras›ndaki çocuklarda %10,1 olarak tespit
edilmiﬂtir (24,25,26). De¤iﬂik bölgelerdeki farkl› hiperkalsiüri insidanslar›n›n iklim de¤iﬂiklikleri, güneﬂ ›ﬂ›¤›na maruziyet, beslenme al›ﬂkanl›klar›, günlük su tüketimindeki de¤iﬂkenlikler, farkl› genetik yap› ve etnik
özellikler nedeniyle olabilece¤i bildirilmiﬂtir (27, 28).
‹srail’de yap›lm›ﬂ benzer bir çal›ﬂmada idrar kalsiyum/kreatinin oranlar› için de¤iﬂik etnik kökene mensup olman›n önemine vurgu yap›lm›ﬂt›r (29). Amerika
Birleﬂik Devletlerinde, Baltimore kentinde yap›lan
araﬂt›rmada beyazlar›n siyahlara göre daha yüksek U
Ca/cre oranlar›na sahip oldu¤u bildirilmiﬂtir (30).
Çal›ﬂmam›z›n temel amac› üriner sistem taﬂ hastal›¤› veya hematürisi bulunan çocuklarda hiperkalsiürinin varl›¤›n› incelemekten ziyade sa¤l›kl› çocuklarda idrar kalsiyum at›l›m›n› de¤erlendirmek olarak belirlenmiﬂ oldu¤undan üriner sistem taﬂ hastal›¤›n›n
varl›¤› için ultrasonografi d›ﬂ›nda incelemeye gerek
görülmemiﬂtir. Kat›l›mc› çocuklar aras›nda üriner sistem taﬂ hastal›¤› için semptomlar› olan vakalar bulunmamaktayd›.
Çal›ﬂmam›za kat›lan çocuklarda hiperkalsiüri insidans›n›n yüksek olmamas› üriner sistem taﬂ hastal›¤›na rastlan›lmamas›n›n nedeni olabilir. Ülkemizde üriner sistem taﬂ hastal›¤›n›n epidemiyolojisi ve etiyolojisiyle ilgili kapsaml› çal›ﬂmalar mevcut de¤ildir. Ülkemizde 1999 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ olan bir derlemede
üriner sistem taﬂlar› için prevalans de¤erlerinin % 13 aras›nda oldu¤u, insidans›n ise 1/3.000-1/7.500 aras›nda oldu¤u bildirilmiﬂtir (31). Her ne kadar binin
üzerinde çocuk incelenmiﬂse de, üriner sistem taﬂ
hastal›¤› için üniversite hastanesi poliklini¤ine baﬂvuran hastalar›n taranmas›ndan ziyade toplumun taranmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n daha uygun olaca¤›n›
düﬂünüyoruz.
Fransa’da yap›lm›ﬂ olan bir çal›ﬂmada tekrarlayan
üriner sistem enfeksiyonlar› olan 40 çocuk (27 erkek,
13 k›z) takip edilmiﬂ, bu çocuklarda ileriki yaﬂlarda
enfeksiyona ba¤l› “struvite taﬂlar›n›n” oluﬂtu¤u tespit edilmiﬂtir (32). Çal›ﬂmam›za kat›lan çocuklar ara-
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lar›, bizim çal›ﬂmam›za kat›lan çocuklarda oldu¤u gibi, ço¤unlukla sessiz seyirlidir, hatta mikroskopik hematüri bile tespit edilemeyebilir.
Çocuklar›n idrar analizlerinde hematüri saptan›rsa, U Ca/cre mutlaka ölçülmelidir. Stapleton ve ark.
(38) makroskopik veya mikroskopik hematürisi olan
83 çocuktan, 23’ünde hiperkalsiüri bulundu¤unu
saptam›ﬂlar ve antikalsiürik tedaviyle 23 çocuktan
20’sinde hiperkalsiürinin geriledi¤ini bildirmiﬂlerdir.
Hiperkalsiüri saptanan bütün çocuklar›n günlük su
tüketimleri optimum düzeyde sa¤lanmal›, diyette
düﬂük sodyum ve yüksek potasyum almalar› sa¤lanmal› ve geçmiﬂ dönemlerde uyguland›¤› gibi diyetteki kalsiyum k›s›tlanmamal›d›r.
Sonuç olarak tekrarlayan üriner enfeksiyonlar›,
tekrarlayan kar›n veya bö¤ür a¤r›lar›, aile öyküsünde
üriner sistem taﬂ hastal›¤› bulunan bütün çocuklar›n
hematürileri saptanmasa bile U Ca/cre oranlar›n›n
belirlenmesi gerekti¤i düﬂünülmelidir.
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s›ndan k›z ve erkek çocuklar için toplamda sadece
84’ünde (%16.6) geçirilmiﬂ üriner sistem enfeksiyonu
öyküsü (tekrarlayan üriner enfeksiyonlar de¤il) mevcuttu. Poliklini¤imizde tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlar› nedeniyle takip etmekte oldu¤umuz çocuklar için ayr›ca hiperkalsiüri insidans›na yönelik
araﬂt›rma yapmam›z gerekti¤ini düﬂündük.
Çal›ﬂmam›za kat›lan 58 çocu¤un spot idrar örneklerinde kalsiyum/kreatinin oranlar›n›n yüksek bulunmalar› nedeniyle istenmiﬂ olan 24 saatlik idrar kalsiyum at›l›m› ölçümlerinin, sadece onunda kalsiyum
at›l›m›n›n yüksek (4mg/kg/24 saat) olmas› nedeniyle
bu iki yöntem aras›nda korelasyon tespit edemedik.
Bir çok çal›ﬂmada bu iki yöntem aras›nda korelasyon
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Lavocat ve ark. (33) U Ca/24h
ile hem sabah hem akﬂam al›nan spot idrar örneklerinde bak›lan U Ca/cre aras›nda iyi korelasyon oldu¤unu göstermiﬂtir. ‹ran’da yap›lm›ﬂ olan bir çal›ﬂmada
24 saatlik idrarda sadece kalsiyum için de¤il spot idrarda ölçülen di¤er solütler (U Na/cr, U K/cr, U Mg/cr)
için de iyi korelasyon oldu¤u bildirilmektedir (34). Bizim çal›ﬂmam›zdaki sonuca benzer ﬂekilde, Arjantin’de okul çocuklar›nda yap›lm›ﬂ olan bir çal›ﬂmada,
U Ca/cre oran› yüksek olan 72 çocu¤un sadece 10’unda (4 k›z, 6 erkek) U Ca/24h normalin üzerinde
(4mg/kg/gün) bulunmuﬂtur (15). ‹talya’da yap›lan bir
toplum taramas›nda sabah 2. idrar U Ca/cre ile U
Ca/24h aras›nda hiperkalsiürinin saptanmas› aç›s›ndan varolan iliﬂkinin ancak geceki idrarda kalsiyum
düzeyi 3.25 mmol’un üzerindeyse iyi korelasyon gösterdi¤i, bu de¤erlerin alt›nda iki yöntem aras›nda çok
zay›f korelasyonun varoldu¤u gözlenmiﬂtir (35).
Persistan hiperkalsiüri saptanan çocuklarda önerilen baﬂl›ca önlemler günlük su tüketiminin art›r›lmas› ve diyetteki sodyumla okzalat›n k›s›tlanmas› olarak
göze çarpmaktad›r (36). Diyetteki kalsiyum k›s›tlanmas› kemiklerde demineralizasyona ve sekonder hiperoksalüriye yol açt›¤›ndan art›k önerilmemektedir
(35). de Portela ve ark.(37)’n›n çal›ﬂmalar›nda 5-12
yaﬂlar aras›ndaki ilkokul çocuklar› incelenmiﬂ ve diyetle al›nan kalsiyum miktar›n›n U Ca/cre oranlar›yla
korelasyon göstermedi¤i bildirilmiﬂtir. Sargent ve
ark. (7)’n›n çal›ﬂmalar›nda mamalar›n kalsiyum gliserofosfatla zenginleﬂtirilmesinin bebeklerdeki spot idrarda U Ca/cre oranlar› üzerine minimal etkisinin oldu¤u gösterilmiﬂtir. Sa¤l›kl› eriﬂkinlerde oral kalsiyum
yüklenmesinin idrarla kalsiyum at›l›m›n› sadece %6
art›rd›¤› bilinmektedir. Diyetle al›nan kalsiyumun üriner sistem taﬂlar›na neden olmad›¤› düﬂünülmektedir. Diyetteki yüksek miktardaki kalsiyumla birlikte
3-4 gr/kg/gün gibi oldukça fazla miktarda protein al›m›n›n taﬂ oluﬂumunda rol oynayaca¤› ileri sürülmüﬂtür (18). Çocuklarda hiperkalsiüri ve üriner sistem taﬂ-
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