
ZDROWIE

Kolka nerkowa to przypadłość bar-
dzo bolesna. Charakterystyczny nagły 
i przenikający ból, umiejscowiony jest 
w okolicy lędźwiowej kręgosłupa i sta-
nowi jeden z pierwszych symptomów 
kamicy nerkowej. Zespół objawów 
bólowych spowodowany jest poja-
wieniem się przeszkody w naturalnej 
drodze odpływu moczu. W WYNIKU 
TWORZENIA SIĘ ZŁOGÓW ZE SKRYSTA-
LIZOWANYCH SKŁADNIKÓW MOCZU, 
Z KTÓRYCH POWSTAJĄ KAMIENIE NER-
KOWE, ZOSTAJE ZABLOKOWANY OD-
PŁYW MOCZU Z NEREK, CO POWODUJE 
UPORCZYWY BÓL, PROMIENIUJĄCY DO 
SPOJENIA ŁONOWEGO, NARZĄDÓW 
PŁCIOWYCH I KROCZA. Na początku 
kamienie mogą być drobne, w postaci 
tzw. piasku, ale wraz z upływem mie-
sięcy lub lat rosną i przybierają spore 
rozmiary. Atak kolki nerkowej nastę-
puje, gdy kamień nerkowy przesuwa 

się z nerki do moczowodu lub blokuje 
odpływ moczu. Przeszkoda w układzie 
moczowym powoduje ból tak silny, że 
kobiety porównują go do bólu porodo-
wego, natomiast mężczyźni określają 
go jako jedno z najsilniejszych doświad-
czeń bólowych w całym życiu. Pacjent 
dosłownie wije się z bólu, nie może 
znaleźć sobie miejsca i pozycji, która 
przyniosłaby mu ulgę w cierpieniu. Pa-
radoksalnie ruch (szczególnie po scho-
dach) jest bardziej wskazany, niż pozy-
cja leżąca, gdyż sprzyja przesuwaniu się 
i wydaleniu kamieni wraz z moczem. In-
tensywność i natężenie bólu zależy od 
wielkości i umiejscowienia kamieni oraz 
złogów w drogach moczowych. 

CZYNNIKI RYZYKA
Oprócz silnego bólu, cierpiący na kolkę 
nerkową pacjent może odczuwać inne 
objawy takie jak: biegunka, nudności, 

wymioty, dreszcze, wzdęcia brzucha, 
czasami wysoka gorączka, krwiomocz, 
silne parcie na pęcherz moczowy czy 
częste oddawanie małych ilości mo-
czu. Te objawy mogą świadczyć o za-
każeniu układu moczowego, wówczas 
niezbędna jest konsultacja lekarska. 
BADANIE FIZYKALNE POZWALAJĄCE 
STWIERDZIĆ KAMICĘ NERKOWĄ POLE-
GA NA UDERZENIU PIĘŚCIĄ BADAJĄCE-
GO W GRZBIET OTWARTEJ RĘKI, KTÓ-
RA POWINNA ZOSTAĆ PRZYŁOŻONA 
W OKOLICY KRĘGOSŁUPOWO-ŻEBRO-
WEJ BADANEGO. POJAWIENIE SIĘ BÓLU 
NAZYWAMY DODATNIM OBJAWEM 
GOLDFLAMA, CO ŚWIADCZY O STANIE 
ZAPALNYM W NERKACH. Przyczyny 
kolki nerkowej nie są jeszcze do końca 
poznane. Choroba może rozwijać się 
w wyniku wad układu moczowego, 
uwarunkowań genetycznych, niewła-
ściwej diety czy stosowania 

KOLKA 
NERKOWA

Kamica moczowa jest jedną z najczęstszych chorób narządów układu 
moczowo-płciowego. Choroba ta dotyczy około 2-3 razy częściej mężczyzn 
niż kobiet. U około 10% ludzi w ciągu życia dojdzie do wytworzenia złogów 
w układzie moczowym. U 25% pacjentów, u których powstał pierwszy złóg, 
w ciągu najbliższych 10 lat dojdzie do wytworzenia kolejnego, a 50% będzie 
miało w życiu tylko 1 nowy złóg. Tylko około 10% pacjentów z kamicą należy 

do grupy o wysokiej nawrotowości kamicy.
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źle dobranych leków. Warto się prze-
badać, jeśli w rodzinie wystąpiły przy-
padki kamicy nerkowej, gdyż czynniki 
genetyczne też zwiększają prawdopo-
dobieństwo zachorowania. 

Zwykle doraźnie w leczeniu kolki 
nerkowej stosuje się leki o działaniu 
przeciwbólowym, przeciwzapal-
nym i rozkurczowym. Zmniejszenie 
obrzęku i rozkurczanie mięśniówki 
może pomóc w przesuwaniu kamie-
nia w stronę pęcherza moczowego. 
Ból uśmierzają również ciepłe kom-
presy, okłady termoforem czy go-
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U osób, które miały pierwszy „atak” kolki 
nerkowej prawdopodobieństwo nawrotu, bez 

odpowiedniej profilaktyki, wynosi:

• 15% w ciągu pierwszego roku

• 40% w ciągu 3 lat

• 50 % w ciągu 10 lat

Źródło: www.dbajonerki.pl
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rąca kąpiel. Leczenie kolki nerkowej 
to nie tylko eliminacja dolegliwości 
bólowych, lecz przede wszystkim za-
pobieganie powstawania kolejnych 
zwapnień. Warto zapewnić organi-
zmowi dużą ilość płynów, zwłasz-
cza niegazowanej wody mineralnej 
(około trzech, czterech litrów na 
dobę) oraz podawać preparaty zio-
łowe działające moczopędnie (liść 
brzozy, pokrzywy). ODWODNIENIE 
ORGANIZMU I ZAGĘSZCZENIE MO-
CZU SPRZYJA POWSTAWANIU ZWIĄZ-
KÓW TWORZĄCYCH KAMIEŃ (WAPŃ, 
SZCZAWIANY, KWAS MOCZOWY).  

Równie istotna jest właściwa dieta 
niskobiałkowa i ograniczenie ilości 
spożywanego mięsa, gdyż jest ono 
źródłem substancji, które wpływa-
ją na powstawanie kamieni. Należy 
również ograniczyć spożycie soli ku-
chennej, która zawiera sód, ponieważ 
powoduje ona większe wydalanie 
wapnia z moczem, w wyniku czego 
także mogą tworzyć się kamienie. 
Spożywanie pokarmów bogatych 
w szczawiany takich jak: czekolada, 
kawa, herbata, orzechy, rabarbar, 
szpinak, buraki, truskawki, wysoko 
przetworzona żywność, rafinowane 
tłuszcze i węglowodany powinno być 
mocno ograniczone. 

ROZPOZNANIE
Należy pamiętać, iż ostry ból przypo-
minający kolkę nerkową może wystą-
pić w przebiegu wielu chorób jamy 
brzusznej, dlatego w razie wątpliwo-
ści zawsze należy zasięgnąć porady 
lekarskiej. Kolka nerkowa jest stanem 
ostrym, niebezpiecznym dla zdrowia 
i życia człowieka, gdyż zalegające 
w nerce toksyny, które nie mogą być 
wydalone z moczem, zaburzają jej 
prawidłową pracę. Podstawowe ba-
dania diagnostyczne w przebiegu kol-
ki i kamicy nerkowej są nieinwazyjne 
i bezbolesne. PODSTAWĄ ROZPOZNA-
NIA KOLKI NERKOWEJ JEST WNIKLIWY 
WYWIAD CHOROBOWY PRZEPRO-
WADZONY Z PACJENTEM, BADANIE 
LEKARSKIE, MORFOLOGIA I OGÓL-
NE BADANIE MOCZU, W KTÓRYM 
CZĘSTO STWIERDZA SIĘ OBECNOŚĆ 

KRWINEK CZERWONYCH. W DIAGNO-
STYCE KOLKI NERKOWEJ POMOCNE 
SĄ TEŻ BADANIA OBRAZOWE: USG 
DRÓG MOCZOWYCH, POZWALAJĄCE 
WYKRYĆ DUŻE KAMIENIE W OKOLICY 
NEREK I W MOCZOWODZIE ORAZ RTG 
PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ, 
POZWALAJĄCE OCENIĆ WIELKOŚĆ 
KAMIENI ORAZ ICH LOKALIZACJĘ. 
Bardziej precyzyjnymi badaniami są 
tomografia komputerowa i urografia. 

Są dwa sposoby pozbycia się kamieni, 
o wyborze których decyduje lekarz 
na podstawie wielkości i lokalizacji 
kamienia: „urodzenie kamienia” (bo-
lesny proces naturalnego wydale-
nia kamienia mniejszego niż 6 mm) 
i interwencja lekarska (rozkruszenie 
ultradźwiękami lub mechaniczne 
usunięcie) w przypadku całkowite-
go zablokowania odpływu moczu. 
Warto podkreślić, iż analiza składu ka-
mieni w odpowiednim laboratorium 
pozwala na zastosowanie właściwej 
diety dla danego typu złogu i odpo-
wiedniej profilaktyki w celu zapobie-
gania nawrotom choroby. Dolegliwo-
ści związane z kolką nerkową potrafią 
bardzo uprzykrzyć życie i codzienne 
funkcjonowanie chorego. 

KATARZYNA MYTYL BARAN
Pracownik Apteki

Większość chorych z kolką nerkową 
spowodowaną złogiem wielkości do około 
5-6 mm samodzielnie wydali złóg w ciągu  

30-40 dni od incydentu kolki.
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