WAŻNY TEMAT

KOLKA NERKOWA

Kamica układu moczowego jest schorzeniem, którego podłoże opiera się na tworzeniu złogów
w drogach moczowych. Może ona dotyczyć aż 10% dorosłej populacji. Najczęstszym objawem
tej choroby jest kolka nerkowa, która po raz pierwszy pojawia się u pacjentów przeważnie
pomiędzy 20., a 40. rokiem życia. Charakteryzuje się ona nagłym, ostrym i silnym bólem,
który z czasem przemija. Ryzyko jej nawrotu jest szacowane na ok. 15% po upływie 3 lat i aż
na 50% po upływie 10 lat od pierwszego ataku! Terapia kolki nerkowej polega na przyjmowaniu leków przeciwbólowych, a także stosowaniu się do szeregu zaleceń profilaktycznych.
samym wystąpienia kolki nerkowej można
podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy czynniki, które są niezależne od
pacjenta. Są to:

PATOGENEZA KAMICY UKŁADU
MOCZOWEGO
Kamica moczanowa jest skutkiem odkładania się w obrębie układu moczowego
nierozpuszczalnych składników moczu.
Najczęściej są to: kwas moczowy, szczawiany i fosforany wapnia, cystyna, ksantyna,
krzemiany, a nawet skrystalizowane stosowane przez pacjenta substancje lecznicze.
W początkowej fazie choroby substancje
te odkładają się w drogach moczowych
w postaci małych kryształków wielkości
ziarenek piasku. Stan ten nie daje żadnych
objawów klinicznych. Wraz z rozwojem
choroby, kryształy obecne w drogach
moczowych powiększają się. W pewnym
momencie ich wielkość może być na tyle
duża, że dochodzi do zablokowania światła dróg układu moczowego. Takie sporej
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wielkości kryształy powszechnie są znane
jako kamienie nerkowe. Objawem takiego
stanu jest silny, nagły ból, który nazywany
jest potocznie kolką nerkową.
Kamienie nerkowe najczęściej blokują światło dróg moczowych w obrębie:

•

miedniczki nerkowej;

•

pierścienia miedniczki nerkowej;

•

połączenia miedniczkowo-moczowodowego;

•

połączenia pęcherzowo-moczowodowego;

Czynniki wpływające na zwiększenie ryzyka rozwoju kamicy moczanowej, a tym

•

wiek: kamica moczanowa najczęściej
objawia się po raz pierwszy między 20.,
a 40. rokiem życia;

•

płeć: kamica moczanowa częściej dotyka
mężczyzn niż kobiety;

•

czynniki genetyczne: ok. ¼ pacjentów
zgłasza, że kolka nerkowa pojawiła się
w przeszłości także u przynajmniej jednego z rodziców;

•

nieprawidłowości w budowie układu
moczowego powodujące zbyt długi
zastój moczu;

Druga grupa czynników ryzyka rozwoju
kamicy moczanowej to te, które są uzależnione od działań pacjenta. Możemy do
nich zaliczyć:

•

zbyt małą objętość wypijanych płynów
(mniej niż 1200 ml/ dobę);

•

picie wysoko zmineralizowanej wody;

•

spożywanie pokarmów bogatych
w białko. Skutkuje to zmniejszeniem pH
moczu i zmniejszeniem stężenia w nim
cytrynianów;

•

wysoką temperaturę otoczenia;

WAŻNY TEMAT
Zwiększone ryzyko rozwoju kamicy moczanowej pojawia się także u pacjentów,
u których współistnieją inne choroby.
W szczególności narażeni są:

•

chorzy na dnę moczanową (związane
jest to z nasiloną syntezą puryn);

•

pacjenci z hiperokalcurią (zwiększonym
stężeniem wapnia w moczu);

•
•

pacjenci z hiperoksalurią (zwiększonym
stężeniem szczawianów w moczu);
pacjenci z cystynurią (zwiększoną ilością
wydalanej cystyny);

OBJAWY
Tak jak już zostało wspomniane, kamica
układu moczowego w większości przypadków nie daje żadnych objawów, a jej
rozpoznanie następuje najczęściej przy-

padkowo w trakcie przeprowadzania
badań diagnostycznych. Niektórzy pacjenci w początkowej fazie choroby zgłaszają nieswoiste objawy, jak np. tępe bóle
w okolicach jamy brzusznej bądź w okolicy lędźwiowej. Wraz z rozwojem choroby
kryształki obecne w układzie moczowym
nie tylko powiększają się, ale i przesuwają się z nerek w kierunku moczowodów.
Powoduje to zaburzenie odpływu moczu,
a także prowadzi do uszkodzeń dróg moczowych, co może się objawiać w postaci
krwi w moczu.
Zablokowanie odpływu moczu wraz z jednoczesnym uszkodzeniem dróg moczowych objawia się nagłym, ostrym i silnym
bólem zwanym potocznie kolką nerkową.
Pojawia się najczęściej w okolicy lędźwiowej i promieniuje do okolic podbrzusza.
Jego nasilenie nie zmienia się wraz ze zmia-

ną pozycji ciała. Kolce nerkowej towarzyszą
takie objawy jak:

•

częstomocz;

•

pieczenie przy oddawaniu moczu;

•

silne parcie na mocz;

•

zaburzenia żołądkowo-jelitowe: wymioty, nudności, wzdęcia;

•

niechęć do spożywania płynów i jedzenia, przez co pacjenci są często odwodnieni;

•

silna tkliwość nerki;

W skrajnych przypadkach może pojawić się
także bezmocz. Objawia się on wówczas,
gdy kamienie nerkowe zstępują do obu
moczowodów.
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WAŻNY TEMAT
W JAKI SPOSÓB MOŻNA ROZPOZNAĆ KAMICĘ UKŁADU
MOCZOWEGO?
Rozpoznanie kamicy układu moczowego,
polega przede wszystkim na zebraniu
pełnego wywiadu od pacjenta i potwierdzeniu podejrzeń co do występowania
choroby stosownymi badaniami morfologii krwi oraz badaniami moczu (ogólnymi i poprzez posiew). Przy wykrywaniu
złogów zalegających w układzie moczowym konieczne jest także zastosowanie
stosownych badań obrazowych.
Najbardziej skuteczne, a przy tym w pełni bezpieczne i łatwo dostępne jest badanie ultrasonograficzne (USG). Pozwala
ono na dokładne ocenienie lokalizacji
i występowania ilości złogów w nerkach
oraz w moczowodach, a także określenie stanu destrukcji układu moczowego związanego z przebiegiem choroby.

Badaniem pozwalającym na dokładne
zobrazowanie wielkości oraz położenia
złogów w układzie moczowym jest także
RTG jamy brzusznej. Nieco zmodyfikowaną jego wersją jest urografia. Polega
na wykonaniu szeregu zdjęć RTG, co
pozwala na szczegółową ocenę stanu
narządów układu moczowego. Dużą
czułością przy rozpoznawaniu kamicy
nerkowej charakteryzuje się tomografia
komputerowa, która pozwala na identyfikację położenia, a także wielkości i ilości
złogów w układzie moczowym.

KOLKA NERKOWA- LECZENIE
Łagodzenie przykrych dolegliwości związanych z atakiem kolki nerkowej polega
na stosowaniu:

•

niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen)
- wykazują one nie tylko działanie

przeciwbólowe, ale i również przeciwzapalne;

•

leków rozkurczowych, np. drotaweryny
i hioscyny (obie substancje lecznicze
są do kupienia w aptece bez recepty);

W przypadku wystąpienia silnych dolegliwości bólowych lekarz może zalecić
pacjentowi zastosowanie bardzo silnie
działających leków przeciwbólowych opioidów. Są one dostępne w aptece
wyłącznie na receptę.
Nieodłącznym elementem leczenia
w przypadku wystąpienia ataku kolki
nerkowej jest nawodnienie organizmu.
Zaleca się przyjmowanie co najmniej 3-4
litrów płynów na dobę. W przypadku
silnego odwodnienia pacjenta konieczna
może okazać się hospitalizacja i nawodnienie dożylne.

Przed użyciem zap oznaj się z treścią ins trukcji używania i etyk ietą bądź skonsultuj się z lek ar zem, gdyż ten wyrób
medyczny może nie być odp owiedni dla Ciebie.
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WAŻNY TEMAT
Nieodłącznym elementem leczenia w przypadku wystąpienia ataku kolki nerkowej jest
nawodnienie organizmu. Zaleca się przyjmowanie co najmniej 3-4 litrów płynów na dobę.
W przypadku silnego odwodnienia pacjenta konieczna może okazać się hospitalizacja
i nawodnienie dożylne. Natomiast, niezwłocznie do lekarza muszą udać się pacjenci, u których
przy ataku kolki nerkowej występuje jednocześnie gorączka, dreszcze, czy silne wymioty. Tego
typu objawy mogą świadczyć o rozwoju sepsy, przez co konieczna staje się interwencja lekarska.
Natomiast, niezwłocznie do lekarza
muszą udać się pacjenci, u których
przy ataku kolki nerkowej występuje
jednocześnie gorączka, dreszcze, czy
silne wymioty. Tego typu objawy mogą
świadczyć o rozwoju sepsy, przez co
konieczna staje się interwencja lekarska.

LECZENIE ZACHOWAWCZE
I PROFILAKTYKA
Po ataku kolki nerkowej należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza w celu wykonania badań diagnostycznych. Szacuje się,
że kamienie nerkowe o średnicy mniejszej
niż 4 mm, pacjent może wydalić samoistnie. Większe natomiast mogą wymagać
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interwencji lekarskiej. Lekarz również może
zalecić stosowanie terapii farmakologicznej. Najczęściej wybierany jest lek, którego
działanie polega, m.in. na zmniejszeniu
ryzyka tworzenia złogów szczawianowo
- wapniowych w drogach moczowych.

•

ograniczenie spożycia soli kuchennej;

•

ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych;

•

zwiększenie aktywności fizycznej.

W celu zapobiegania kolejnym nawrotom
ataków kolki nerkowej niezbędne jest stosowanie się do szeregu zasad profilaktyki:

Co bardzo istotne, wraz z codziennymi
posiłkami nie należy zmniejszać podaży
wapnia. Nie przynosi to żadnych wymiernych korzyści terapeutycznych, a może
przyczyniać się do ciężkich zaburzeń elektrolitowych organizmu.

•

picie dużych ilości płynów (przynajmniej 2500 ml/ dobę);

•

unikanie dużych ilości białka w codziennych posiłkach;

MACIEJ BIRECKI
Pracownik Apteki
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