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Această lucrare conține un număr de 55 de figuri, 4 

tabele și 221 de referințe bibliografice. Rezumatul 

lucrării prezintă iconografie și referințe bibliografice 

selective, numerotate conform tezei in extenso. 

Cuvinte cheie: litiază renală, analiza urină 24 ore, 

hipopotasiurie, FTIR 

Introducere 

Litiaza urinară este o afecţiune complexă,  relativ 

des intâlnită in unele zone precum în ţările dezvoltate 



socioeconomic, unde stilul de viaţă favorizează apariţia 

acestei afecţiuni, dar şi în zone cu climă caldă. Deşi 

multă vreme a fost considerată mai mult o boală de 

organ, în ultima vreme există tot mai multe indicii că ne 

confruntăm cu o afecţiune sistemică caracterizată de 

unele modificari metabolice punctată adesea de episoade 

acute litiazice. Datele epidemiologice indică creşterea 

globală a incidenţei şi prevalenţei, acest lucru duce şi la 

creşterea costurilor tramentului. În mod tradiţional se 

consideră că bărbaţii sunt mult mai afectaţi decât femeile. 

 

Motivația și obiectivele studiului 

Motivația studiului 

Cel mai abundent cation din lichidul intracelular, 

potasiul joacă un rol important în multe procese celulare. 

Concentraţia crescută a potasiului în celule şi scazută în 

mediul extracelular este esenţială pentru diverse procese 

celulare inclusiv proprietăţile electrice ale membranei 

celulare. Are un rol important in menţinerea osmolarităţii 

celulare şi prin urmare în reglarea volumului celular.  

Ne-am propus să evaluăm din punctul de vedere 

al compoziţiei urinii din 24 de ore pacienţii litiazici tineri 

care s-au adresat Clinicii Urologice Iaşi şi au fost 

diagnosticaţi cu litiază urinară. 

 

Obiectivele cercetării 

Intrebările la care am incercat să găsim răspuns au fost: 

1. Există modificări ale compoziţiei urinii din 24 de 

ore la pacienţii litiazic tineri din arealul nostru geografic? 

2. Dacă există, aceste modificări sunt particulare sau 

corespund celor descrise în literatură 



3. Putem considera vârsta ca un element care să 

influenţeze compoziţiei urinii din 24 de ore? 

4. În baza moficărilor ale compoziţiei chimice a 

urinii din 24 de ore să creionăm profilul metabolic al  

pacientului litiazic tânăr din zona de nord-est a 

României? 

5. Putem să elaborăm recomandări personalizare 

pentru profilaxia şi metafilaxia litiazei pentru paceinţii 

noştrii în baza modificărilor metabolice identificate? 

6. Este analiza urinii din 24 de ore suficientă pentru 

investigarea etiopatogeniei litiazei urinare la pacienţii 

tineri din zona de nord-est a României? 

 

Materiale și metode 

După ce s-a confirmat imagistic statusul „stone-

free” s-a efectuat analiza urinii din 24 de ore. Cu acestă 

ocazie s-au prelevat şi analize privind funcţia renală şi 

ionograma serică. După obţinerea consimţământului, 

pacienţii au primit un recipient din sticlă (borcan cu 

capac metalic) în care au colectat urina. Acest lucru a fost 

făcut pentru a elimina posibilă contaminare a urinii in 

cazul în care pacienţii ar fi folosit un recipient personal. 

Borcanul respectiv a fost in prealabil dezinfectat şi clătit 

cu apă distilată pentru a îndepărta orice fel de reziduu sau 

contaminant. Pacienţii au fost instruiţi în privinţa felului 

în care această procedură trebuie efectuată.  

Criterii generale de includere: 

- pacienţi cu vârsta intre 18 şi 40 de ani 

- aflaţi la prima prezentare pentru un episod litiazic 

confirmat imagistic 



- pacienţi care nu urmează un tratament cronic 

pentru profilaxia litiazei renale (de ex.: citrat de 

potasiu, hidroclortiazidă, metionină, etc.) 

 

Criteriile de excludere: 

- pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică 

- pacienţii ce asociază alte patologii ce impiedică  

prezenţa activă în studiu; 

- pacienţii necooperanţi; 

- femeile insărcinate 

 

Din păcate nu s-a putut efectua o analiză completă 

a urinii din 24 de ore, unele elemente precum citraturia 

sau creatininuria neputând fi dozate. 

Analizele biochimice s-au efectuat in cadrul 

laboratorului Spitalului „CI Parhon” Iaşi care este 

acreditat RENAR  ISO 15189/2013.  De exemplu 

ionograma urinară s-a realizat cu ajutorul analizorului 

COBAS 6000 Roche Diagnostics USA, în timp ce 

examenul sumar de urina a fost efectuat prin intermediul 

analizorului Sysmex UF 1000. 

Evaluarea imagistică a fost realizată de catre 

medicii radiologi din cadrul spitalului „dr. CI Parhon”. 

Examenul echografic a fost realizat cu ajutorul aparatelor 

tip Toshiba Xario 100 şi Siemens Acuson X150, iar cele 

radiologice cu două aparate tip Siemens Axiom Iconos 

MD. 

S-a realizat de asemeni o analiză între compoziţia 

urinii din 24 de ore şi compoziţia chimică a calculilor. 

Numărul pacienţilor la care s-a putut realiza analiza 

compoziţiei chimice a calculilor este mult mai mic decât 

al celor la care s-a efectuat analiza urinii din 24 de ore 



din două motive principale: posibilitatea efectuării 

analizei prin spectroscopie in infraroşu a fost disponibilă 

abia spre sfârsitul realizării acestei lucrări, al doilea 

motiv a fost faptul ca nu s-a putut recupera calculii 

eliminaţi spontan la toţi pacienţii.  

Pentru efectuarea fotografiilor s-a utilizat un 

microscop Olympus SZ61, iar spectrofotometrul FTIR 

folosit a fost Bruker Alpha II.  

Prelucrarea statistică a datelor s-a efectuat prin 

intermediul programelor Microsoft Excel din Windows 

2010 şi un calculator on-line disponibil pe 

https://www.socscistatistics.com/, folosindu-se testele t-

Student, Chi-square, Fisher Exact şi ANOVA. 

Rezultatele au fost considerate semnificative din punct de 

vedere statistic când p<0,05. 

 

Rezultate și discuții 

 

Rezultate 

Au fost inrolaţi 118 pacienţi cu vârsta cuprinsă 

între 18 şi 40 de ani, vârsta media a fost de 29,60 ani, SD 

+/- 6,23 ani. În ceea ce priveşte sexul pacienţilor, au fost 

57 de femei şi 61 de bărbaţi. Distribuţia pe sexe fiind 

reprezentată în figura 2.4. 

Valoarea medie a potasiului urinar a fost de 33,25 

mmoli/l (SD= +/- 19,7 mmoli/l). Am constatat că 

hipokaliuria s-a regăsit intr-un numar relativ mare de 

pacienţi 64,40% (n=76), 33,05% (n=39) au avut un nivel 

al potasiului urinar normal şi doar în 2,54% (n=3) am 

remarcat hiperpotasiurie. Prin urmare am imparţit 

pacienţii în două loturi: cei cu hipopotasiurie (grupul A) 

şi cu normo- sau hiperpotasiurie (grupul B). 

https://www.socscistatistics.com/


Valorile potasiului din urina din 24 de ore în lotul 

A a fost cuprinsă între  7,67 mmol/l şi 33,69 

mmol/l media fiind de 22,51 mmol/l (SD=+/- 6,11 

mmol/l), iar în celălalt grup între 35,1 şi 128 mmol/l cu o 

medie de 52,06 mmol/l (SD=+/- 18,62 mmol/l). În primul 

lot am avut 40 de femei şi 36 de bărbaţi, iar în cel de-al 

doilea 17 femei şi 25 de bărbaţi. În urma analizei 

statistice distribuţia pe sexe a fost egală (p=0,28; 

χ
2
=1,15). 

Pacienţii au avut valori ale creatininei serice 

cuprinsă între 0,55 mg/dl şi 1,55 mg/dl, valaorea medie a 

creatininei serice fiind de 0,87 mg/dl in grupul pacienţilor 

cu hipokaliurie respectiv 0,89 mg/dl in celălalt, diferenţa 

nefiind semnificativă (p=0,36). Ureea serică a avut valori 

cuprinse intre 22 mg/dl şi 110 mg/dl, cu o valoare medie 

de 35.59 mg/dl, intre cele două loturi neexistând 

diferenţe semnificative (35,13  mg/dl vs. 36,84 mg/dl, 

p=0,41). 

Valoarea sodiului seric în lotul pacienţilor cu 

hipopotasiurie a avut valori cuprinse între 137 şi 142 

mEq/l cu o valoare medie de 139,35 mEq/l, în celălalt 

grup intre 138 şi 143 mEq/l, cu o valoare medie de 

138,91 mEq/l. Nu am constatat diferenţe semnificative 

între loturi din punctul de vedere al natremiei (p=0,199, 

t=0,85). Potasemia a fost la grupul cu hipokaliurie 

cuprinsă între 3,65 mEq/l şi 4,93 mEq/l cu o medie de 

4,32 mEq/l, iar în celălalt lot între 3,75 mEq/l şi 4,66 

mEq/l, media fiind de 4,34 mEq/l. Şi din acest punct de 

vedere nu am constatat diferenţe semnificative între loturi 

(p=0,45; t=0,12). În mod surprinzător, în cazul cloremiei 

am inregistrat diferenţe semnificative, în primul lot 

aceasta a fost cuprinsă între 100 şi 107 mEq/l cu o medie 



de 103,09 mEq/l, iar în cel de-al doilea lot a avut valori 

cuprinse între 100 şi 103 mEq/l cu o medie de 101,63 

mEq/l, p=0,017; t=2,183. 

Volumul urinar a fost cuprins între 400 şi 3400 

ml, volumul mediu fiind de 1654,69 ml (SD=+/- 

612,22ml ). În cazul pacienţilor cu hipopotasiurie a fost 

cuprins între 550 şi 3400 ml, cu un volum mediu de 

1783,37 ml (SD=+/- 583,78 ml). In celălalt lot am 

constatat un volum urinar cuprins intre 400 şi 3250 ml, 

volumul mediu fiind de 1422,43 ml (SD=+/- 590,62 ml).  
În urma analizei statistice am remarcat că 

diferenţa a fost semnificativ mai mare la cei cu 

hipopotasiurie (p=0,001; t=3,16). 

Densitatea urinară (fig. 2.10) a avut valori 

cuprinse între 1005 şi 1030 (SD=+/- 5,02 kg/m
3
),  cu o 

valoare medie pentru toţi pacienţii de 1013,87 kg/m
3
. În 

lotul pacienţilor hipopotasiurici valorile au fost cuprinse 

între 1005 şi 1027 kg/m
3
 cu o medie de 1012,79 kg/m

3 

(SD=+/- 4,60 kg/m
3
). Iar în celalalt grup între 1005 şi 

1030 kg/m
3
, cu o valoare medie de 1015,80 kg/m

3 

(SD=+/- 5,50 kg/m
3
). Având în vedere că densitatea 

urinară este invers proporţional corelată cu volumul 

urinar, şi din acest punct de vedere în urma prelucrării 

statistice am constatat o diferenţă semnificativă (p=0,001; 

t=3,13). 

PH-ul urinar a fost cuprins în ambele loturi între 5 

şi 8 în ambele loturi, diferenţele fiind reprezentate de 

deviaţia standard care cei cu hipopotasiurie a fost de 0,81 

iar la ceilalti 0,93 şi de valoarea medie a pH-ului care la 

cei cu hipopotasiurie a fost de 5,7 iar la ceilalţi de 6,01. 

Însă în urma prelucrării statistice am remarcat că pH-ul 



urinar (Fig 2.11) a fost semnificativ mai acid decât în 

cazul celor fără hipopotasiurie, p=0,03 (t=1,79). 

Sodiul din urina din 24 de ore (Fig.2.12) a fost 

cuprins în lotul A intre 15 şi 151 mmol/l  media fiind de 

67,42 mmol/l (SD=+/- 27,23 mmol/l), iar în celălalt grup 

între 24 şi 183 mmol/l cu o medie de 118,65 mmol/l 

(SD=+/- 36,84 mmol/l). Diferenţa dintre valorile sodiului 

urinar dintre cele două grupuri s-a dovedit, după analiza 

statistică, ca fiind semnificativă (p=0.00001; t= 8,413). 

În ceea ce priveşte clorul din urina din 24 de ore 

am remarcat că în lotul A a avut valori între  14,8 şi 140 

mmol/l cu o medie de 62,68 mmol/l (SD=+/- 24,82 

mmol/l), iar în celălalt grup intre 12 şi 194 mmol/l media 

fiind de 108,85 mmol/l (SD=+/- 47,97 mmol/l). Diferenţa 

dintre valorile cloruriei dintre cele două grupuri s-a 

dovedit, din punct de vedere statistic, ca fiind 

semnificativă (p=0.00001; t= 6,809). 

Fosforul din urina din 24 de ore (Fig 2.14) a fost 

cuprins în lotul A între  4,41 şi 39,8 mmol/l media fiind 

de 18,79 mmol/l (SD= +/- 8,43 mmol/l), iar în celălalt 

grup între 36 şi 183 mmol/l cu o medie de 26,50 mmol/l 

(SD= +/- 10,90 mmol/l). Diferenţa dintre valorile 

fosforului urinar dintre cele două grupuri s-a dovedit, 

după analiza statistică, ca fiind semnificativă 

(p=0,000025; t= -4,219). 

Magneziul urinar, considerat un puternic inhibitor 

al cristalizării,  a avut în lotul A valori cuprinse între 0,92 

şi 9,5 mmol/l media fiind de 3,40 mmol/l (SD= +/- 1,77 

mmol/l), iar în grupul B intre 0,73 şi 8,9 mmol/l cu o 

medie de 3,83 mmol/l (SD= +/- 1,34 mmol/l) . Diferenţa 

dintre valorile sodiului urinar dintre cele două grupuri s-a 



dovedit, în urma analizei statistice, ca nefiind 

semnificativă (p=0,094; t= 1,323). 

Calciuria, considerată „actorul” principal în 

litogeneză, a avut in lotul A valori cuprinse între 0,25 şi 

16 mmol/l media fiind de 3,96 mmol/l (SD= +/- 3,23 

mmol/l), iar în grupul B intre 0,16 şi 13,7 mmol/l cu o 

medie de 3,92 mmol/l (SD= +/- 2,77 mmol/l). Diferenţa 

dintre valorile sodiului urinar dintre cele două grupuri s-a 

dovedit, în urma analizei statistice, ca nefiind 

semnificativă (p=0,64; t= 0,982). De remarcat că dintre 

toţi pacienţii doar 14 (11,86%) au avut hipercalciurie, 

fără diferenţă semnificativă intre grupuri (10 vs. 4, 

p=0,76). 

Am calculat deasemeni şi rapoartele dintre 

concentraţiile diverşilor electroliţi urinari. Astfel raportul 

Na/K pe tot lotul studiat a fost cuprins între 1,85 şi 5,67, 

raportul mediu fiind de 2,9 ( SD=+/- 1,28). În grupul 

pacienţilor cu hipokaliurie acest raport a fost cuprins 

între 1,95 şi 5,67 cu un raport mediu de 3,14 (SD=+/- 

1,38), iar în grupul B a avut valori între 1,85 şi 3,52 cu un 

raport mediu de 2,41 (SD=+/- 0,82), diferenţa dintre 

dintre rapoartele Na/K urinar între cele două grupe fiind 

semnificativă (p=0,001; t= -3,10). 

În ceea ce priveşte raportul dintre potasiul urinar 

şi calciul urinar, am remarcat că în grupul A a fost 

cuprins între 1,31 şi 93,14 cu un raport mediu de 13,25 

(SD= +/- 16,66). În lotul B a fost cuprins între 1,21 şi 

312, media rapoartelor fiind de 31,83 (SD= +/- 

63,38)(Fig.2.19). În urma analizei statistice am constatat 

că şi această diferenţă între rapoarte a fost semnificativă 

din punct de vedere statistic (p=0,009; t=2,38). 



Raportul dintre principalii ioni urinari cu rol 

antagonist magneziu – cunoscut ca inhibitor al 

cristalogenezei şi calciul urinar – principalul costituent al 

majorităţii calculilor a fost în lotul A cuprins intre 0,51 şi 

11,4 cu o medie de 1,70 (SD= +/- 2,01), iar în lotul B 

între 0,2 şi 13,18 cu un raport mediu de 1,57 (SD= +/- 

2,00), diferenţa dintre loturi nefiind însă semnificativă 

din punct de vedere statistic (p=0,36; t=0,34) (Fig.2.20). 

Raportul dintre principalii ioni favorizanţi ai 

apariţiei litiazei renale natriu/calciu a fost în grupul A 

cuprins între 5,6 şi 224, raportul mediu fiind de 37,99 ( 

SD= +/- 46,88) , iar în grupul B intre 2,72 şi 586 cu o 

medie de 58,85 (SD=91,25). Din punct de vedere statistic 

această diferenţă fiind semnificativă ( p=0,0084; t=1,38). 

Am evaluat de asemeni raportul dintre potasiul 

urinar şi magneziul urinar. Astfel în lotul A cuprins intre 

2,21 şi 22 cu o medie de 8,53 (SD= +/- 5,76), iar în lotul 

B între 4,5 şi 29,60 cu un raport mediu de 16,11 (SD= +/- 

11,55), diferenţa dintre loturi fiind semnificativă din 

punct de vedere statistic (p=0,00001; t= 4,69). 

Raportul dintre fosforul urinar şi magneziu a avut 

valori în grupul A cuprinse între 6,8 şi 27,2; raportul 

mediu fiind de 6,34 (SD=+/- 3,93), iar în grupul B între 

1,4 şi 23 , valoarea medie a fost de 7,61 (SD=+/- 3,92). 

Diferenţa în acest caz intre grupuri fiind semnificativă 

(p=0,049; t=-1,66). 

Consumul estimativ de sare (clorură de sodiu) la 

pacienţii cu hipopotasiurie a fost cuprins între 1,27 şi 

15,02 g/24 ore, valoarea medie a fost de 6,92 g/24 ore 

(SD=+/- 3, 3), iar în grupul B intre 3,67  şi 18,88 g/24 

ore, valoarea medie a fost de 9,66 g/24 ore (SD=+/- 



4,29). Diferenţa între grupuri fiind semnificativă 

(p=0,00011; t=3,81).  

S-a efectuat de asemeni analiza spectroscopică 

FTIR a calculilor coroborată cu analiza urinii din 24 de 

ore la 14 pacienţi. Având în vedere că frecvent 

compoziţia chimică a nucleului calculului este diferită de 

cea a invelişului exterior, iar aceasta este complexă, după 

cum este redat în figurile de mai jos, am luat în calcul 

substanţele predominante. 

 Compoziţia chimică a calculilor pacienţilor la 

care s-a efectuat spectroscopie FTIR a fost foarte 

heterogenă fiind redată in figura de mai jos. Din cei 14 

pacienţi (8 femei şi 6 bărbaţi), 5 (35,71%) pacienţi au 

prezentat hipopotasiurie. 

Sodiul din urina din 24 de ore a fost cuprins la cei 

cu hipopotasiurie între  44 şi 88 mmol/l  media fiind de 

65,2 mmol/l (SD=+/- 27,55 mmol/l), iar în celălalt grup 

între 24 şi 163 mmol/l cu o medie de 116 mmol/l 

(SD=+/- 41,60 mmol/l). Diferenţa dintre valorile sodiului 

urinar dintre cele două grupuri s-a dovedit, după analiza 

statistică, ca fiind semnificativă (p=0.015; t= -2,42814).  

Calciuria, unul din „personajele principale” ale 

litogenezei,  a avut la pacienţii cu hipopotasiurie la care 

s-a efectua tanaliza spectroscopică a calculului valori 

cuprinse între 4,6 şi 11,53 mmol/l media fiind de 9,49 

mmol/l (SD= +/- 4,19 mmol/l)  , iar la ceilalţi între 7,5 şi 

14 mmol/l cu o medie de 8,24 mmol/l (SD= +/- 3,14 

mmol/l). Diferenţa dintre valorile sodiului urinar dintre 

cele două grupuri s-a dovedit, în urma analizei statistice, 

ca nefiind semnificativă (p=0,28). Magneziul urinar, a 

avut la pacienţii cu hipopotasiurie la care s-a efectuat 

analiza spectroscopică a calculului valori cuprinse între 



3,4 şi 16,4 mmol/l media fiind de 7,34 mmol/l (SD= +/- 

2,89 mmol/l) , iar la ceilalţi între 2,23 şi 7,34 mmol/l cu o 

medie de 5,7 mmol/l (SD= +/- 1,94 mmol/l). Diferenţa 

dintre valorile sodiului urinar dintre cele două grupuri s-a 

dovedit, în urma analizei statistice, ca nefiind 

semnificativă (p=0,211). Un lucru asemănător l-am 

remarcat şi în ceea ce priveşte valoarea medie a pH-lui 

urinar care a avut valori de 5,8 respectiv 5,88, diferenţa 

mefiind semnificativa din punct devedere statistic 

(p=0,43). În mod surprinzător, în pofida sublotului mic, 

au fost diferenţe semnificative în ceea ce priveşte 

natriuria. Astfel că sodiul din urina din 24 de ore a fost 

cuprins la pacienţii cu hipopotasiurie la care s-a efectuat 

analiza spectroscopică a calculului între  28 şi 88 mmol/l  

media fiind de 65,2 mmol/l (SD=+/- 27,23 mmol/l), iar în 

celălalt grup între 24 şi 163 mmol/l cu o medie de 116 

mmol/l (SD=+/- 27,53 mmol/l) . Diferenţa dintre valorile 

sodiului urinar dintre cele două grupuri s-a dovedit, după 

analiza statistică, ca fiind semnificativă (p=0.015; 

t=2,42814). Un alt element care a fost semnificativ diferit 

între cele două subloturi a fost cloruria. Aceasta a avut 

valori între 33 şi 84 mmol/l cu o medie de 61,6 mmol/l 

(SD=+/- 28,07 mmol/l), respectiv 87 şi 181 mmol/l cu o 

medie de 61,6 mmol/l (SD=+/- 28,07 mmol/l). Diferenţa 

fiind prinurmare semnificativă din punct de vedere 

statistic (p=0,022; t= -2,24097). Deşi numărul pacienţilor 

la care s-a putut efectua analiza spectroscopică a 

compoziţiei calculului a fost prea mic pentru a putea fi 

corelat din punct de vedere statistic cu compoziţia urinii 

din 24 de ore, am constatat însă că frecvent au existat 

diferenţe semnificative între compoziţia chimică a 

nucleului şi cea a stratului extern. Acest aspect ne face să 



ne gândim că, cel puţin în cazul pacienţilor litiazici din 

nord-est-ul României, o singură analiză a urinii din 24 de 

ore s-ar putea să nu fie suficientă pentru o evaluare 

metabolică corectă şi completă. 

Discuții 

  Deşi pacienţi inrolaţi au in antecedente cel puţin 

un episod litiazic, am remarcat că nu ţin cont de 

principala recomandare pentru profilaxia litiazei: aportul 

lichidian crescut. Subiecţii din studiul nostru au avut o 

diureză zilnică cuprinsă intre 400 şi 3400 ml, volumul 

mediu fiind de 1654,69 ml (+/-612,22ml). În cazul 

pacienţilor cu hipopotasiurie a fost cuprins între 550 şi 

3400 ml, cu un volum mediu de 1783,37 ml (+/- 583,78 

ml). În celălalt lot am constatat un volum urinar cuprins 

între 400 şi 3250 ml,  volumul mediu fiind de 1422,43 ml 

(+/- 590,62 ml). Pe de altă parte se pare că o diureză sub 

cea recomandată este o modificare relativ des întâlnită la 

pacienţii litiazici. Astfel Jawalekar şi colab. au înregistrat 

un volum urinar mediu de 1671 ± 646 ml/24 de ore iar 

Amaro şi colab. au raportat un volum urinar mediu de 

1475,35 (+/- 559,31)ml/zi la bărbaţi şi de 1471,99 (+/-

560,01) ml/zi la femei. Prin urmare  Chandhoke şi colab. 

estimează că 62% dintre pacienţii litiazici au un volum 

urinar sub 2000 ml/zi [76]. 

Deşi hipercalciuria este considerată de mulţi 

autori ca una din principalele modificări ale compoziţiei 

urinii din 24 de ore, acest lucru nu a fost valabil in lotul 

nostru. Incidenţa acesteia la pacienţii litiazici conform 

datelor din literatură variază foarte mult, astfel că 

Chandhoke şi colab. au intâlnit-o la 65% dintre cazuri, in 

cazul lui Wu şi colab. doar 26%. In lotul nostru incidenţa 



a fost şi mai mică, dintre toţi pacienţii doar 14 (11,86%) 

au avut hipercalciurie, fără diferenţă semnificativă intre 

grupuri (10 vs. 4, p=0,76) [82,168]. Acest aspect ne duce 

cu gândul că hipercalciuria nu este principala cauză a 

formării calculilor la pacienţii tineri din zona de nord-est 

a României. 

În cazul pacienţilor noştri magneziuria valori 

cuprinse intre 0,92 şi 9,5 mmol/l media fiind de 3,40 

mmol/l (SD= +/- 1,77 mmol/l) in grupul A , iar în grupul 

B intre 0,73 şi 8,9 mmol/l cu o medie de 3,83 mmol/l 

(SD= +/- 1,34 mmol/l). Aceste valori sunt comparabile 

cu cele raportate şi de alţi autori. Astfel pacienţii lui Wu 

şi colab. au  avut o magneziurie medie de 3,29+/-2,67 

mmol/l iar în cazul celor lui Jawalekar şi colab. 3,82 +/-

1,3 mmol/l [168,190]. Deşi în lotul nostru nu au fost 

pacienţi cu hipomagneziurie, aceasta modificare are o 

incidenţă foarte variabilă. Wu şi colab. au intânit-o la 

doar 11,8% dintre pacienţii cu litiază de CaP, în timp ce 

Hussein şi colab., au evidenţiat-o la 59,3% dintre 

pacienţii litiazici [168,191]. 

În cazul pacienţilor noştri, natriuria a fost în 

medie de 67,42 mmoli/l la cei din lotul A, semnificativ 

mai mică (p<0,05) comparativ cu cea a pacienţilor cu 

normo/hiperpotasiurie, a cărei medie a fost de 118,65 

mmoli/l. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că cei cu 

hipopotasiurie au avut un consum de sare estimat 

semnificativ mai mic (6,92 +/-  3,3 g/zi vs. 9,66 +/- 4,29 

g/zi; p=0,00011). Deşi din datele obţinute de noi, 

pacienţii tineri din zona de nord-est a României au un 

aport de sare mai scăzut decât cel raportat de Comisia 

Europeană, trebuie menţionat că, chiar şi aşa consumul 

de sare este mult mai mare decât cel recomandat de 



Organizaţia Mondială a Sănătăţii de maxim 2 grame pe zi 

[152]. 

Sriboonlue şi colab. au fost printre primii care au 

asociat hipopotasiuria cu litiaza renală [197]. Rezultatele 

autorilor sunt asemănătoare cu ale noastre având în 

vedere faptul că aproape 65% dintre pacienţi au avut 

valori ale potasiului urinar sub valoarea normală, 

potasiuria fiind in medie de 22,51 mmol/l (SD=+/- 6,11 

mmol/l). 

Conform lui Hesse şi colab., la pacienţii cu litiază 

de oxalat de calciu, în urina din 24 de ore ar trebui să 

avem hipercalciurie (≥8mmol/24h), hiperoxalurie (≥0,5 

mmol/24h), hiperuricozurie (≥4 mmol/24h), 

hipocitraturie (≤2.5 mmol/24h) şi hipomagneziurie (≤3 

mmol/24h). De obicei pH-ul urinar ar trebui să fie peste 

6, in cazul in care valoarea pH-ului urinar este sub 5,8 ar 

trebui suspicionată existenţa acidozei tubulare renale. La 

pacienţii cu hiperuricozurie (≥4.0 mmol/24h sau 672 

mg/24 h) şi cu un pH-urinar constant sub 6 ar trebui să 

suspicionăm prezenţa litiazei urice. Conform autorilor, 

litiaza de fosfat de calciu este sugerată de prezenţa 

hipercalciuriei, hiperfosfaturie (≥35 mmol/24h), 

hipocitraturie şi un pH urinar peste 6,8. Când calculii 

sunt de struvit, in urina din 24 de ore ar trebui să 

evidenţiem hiperamoniurie (≥50 mmol/24h), 

hiperfosfaturie şi pH>7 [215]. 
 

Concluzii 

Litiaza urinară este o afecţiune cu o incidenţă şi 

prevalenţă in creştere nu doar in România ci peste tot in 

lume şi are un mare potenţial de recidivă. Datorită acestui 

aspect, afectarea indivizilor tineri duce la cheltuieli 



importante din partea sistemelor medicale dar are şi 

consecinţe economice indirecte deoarece poate 

indisponibiliza persoane apte de muncă. Mai mult decât 

atât, suferinţa îndurată de pacient începând cu colica 

renală până la cea secundară intervenţiilor endourologice 

este dificil de cuantificat însă nu şi de neglijat. În această 

ordine de idei toţi pacienţii litiazici tineri trebuie să 

benficieze de evaluare metabolică ca o primă etapă in 

iniţierea profilaxiei şi metafilaxiei litiazei urinare.  

Această lucrare a evidenţiat următoarele aspecte 

la pacienţii litiazici tineri: 

- Hipopotasiuria constituie o particularitate a 

pacienţilor litiazici tineri din nord-estul României.  

- Hipopotasiuria este insoţită de modificări 

semnificative ale rapoartelor dintre concentraţiile 

urinare ale unor ioni precum fosfor/magneziu, 

sodiu/calciu, potasiu/calciu sau potasiu/magneziu, 

fără ca mecanismul etiopatogenic al cestor 

modificări să fie încă elucidat. 

- Deşi au trecut printr-un episod litiazic, tinerii din 

zona de nord-est a României, par să nu ţină seama 

de recomadarea de a avea un aport luchidian care 

să adigure o diureză de peste 2000 ml. 

- Analiza urinii din 24 de ore coroborată cu analiza 

spectroscopică a calculilor ar putea deschide 

perspective noi pentru clarificarea etiopatogeniei 

litiazei urinare şi in consecinţă adoptarea unor 

măsuri de profilaxie şi metafilaxie 

individualizate. 

 

 

 



În sinteză:  

- hipokaliuria reprezintă un semnal de 

alarmă 

- chestionarul - factor informaţional şi 

educaţional 

- tratamentul litiazei urinare trebuie 

particularizat în raport cu modificările 

urinii din 24 ore şi compoziţia chimică a 

calculului. 
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