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makrokierunki (Dz. U. nr 164, poz. 1166).  

6. Salvage J.: Pielęgniarstwo w działaniu. Zakład Promocji Zdrowia, Instytut 
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KAMICA NERKOWA  – WYSTĘPOWANIE, ETIOLOGIA, 
OBRAZ KLINICZNY ORAZ DORAŹNE POSTĘPOWANIE 

RATOWNICZE W KOLCE NERKOWEJ Krzysztof Jakubowski, Marek Wojtaszek, Elżbieta Mach-Lichota 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Jana Grodka w Sanoku, Instytut  

Medyczny, Zakład Ratownictwa Medycznego, Polska 
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego  

w Rzeszowie, Polska 
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć, Szpital 

Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, Polska 

Kamica układu moczowego jest stanem chorobowym, który polega na 
tworzeniu się w nerkach bądź w drogach moczowych złogów złożonych z sub-
stancji chemicznych, stanowiących prawidłowy lub patologiczny składnik
moczu. Częstość występowania u dzieci wynosi 0,1-5% [1], a u osób dorosłych 
około 0,5-15% [2], w krajach wysoko rozwiniętych odsetek ten wynosi 10 –
12% [3]. Występowanie kamicy w populacjach zależy od regionu geograficzne-
go. Nieleczona konsekwentnie prowadzi do trwałego uszkodzenia nerek 
i przewlekłego zapalenia dróg moczowych.

Zachorowania na kamicę nerkową zależne są od płci i wieku. Najczęściej 
występuje u mężczyzn w przedziale wieku między 25 – 40 rokiem życia. 
Najwięcej kobiet choruje w okresie między 25 – 40 rokiem życia oraz 50 – 65
rokiem życia. Na częstość występowania kamicy nerkowej ma wpływ klimat, 
warunki geologiczne, jak również zachowania dietetyczne mieszkańców danego 
terenu [4, 5]. Endemie kamicze występują w Ameryce Północnej, Indiach, 
Chinach, Azji, Afryce Północnej na Bałkanach, Węgrzech oraz we Włoszech i 
Rosji. Dotychczas nie udało się w pełni wyjaśnić endemicznego występowania 
kamicy w tych regionach Świata. Jedynie duże zachorowania na terenie 
Ameryki Północnej można tłumaczyć niskim stężeniem magnezu w glebie [6], a 
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udowodniono, że dieta uboga w magnez powoduje 30% wzrost ryzyka powsta-
wania kamieni w drogach moczowych [7]. 

Przyczyny powstawania kamicy nerkowej nie są całkowicie poznane. W 
szczególności mało wiadomo o zmianach fizykochemicznych zachodzących 
przy powstawaniu złogów w drogach moczowych. Przyjmuje się, że 
najważniejszą rolę odgrywają tu zaburzenia w równowadze koloidalnej rozt-
woru nasyconego, jakim jest mocz. Kamienie nerkowe powstają wtedy, gdy 
zawartość składników litogennych w moczu jest większa niż możliwość ich 
rozpuszczania w moczu. Do wytworzenia złogów w nerkach predysponują sy-
tuację, w których dochodzi do nadmiernego wydalania substancji litogennych z 
moczem lub znacznego zmniejszenia się objętości moczu. Często nie udaje się 
jednak ustalić istotnych zaburzeń metabolicznych przyczyniających się do 
powstawania kamicy nerkowej [6,8,9]. 

Jako główne przyczyny powstawania kamieni nerkowych wymienia się:
1. duże stężenia w moczu substancji, które mogą być jądrem krystalizacji 

lub ją ułatwiać,
2. obecność inhibitorów krystalizacji tj. jonów magnezu i cytrynianów 

oraz inhibitorów agregacji tj. priofosforanów i kwaśnych mukopolisacharydów,
3. stężenie jonów wodorowych, które wywierają istotny wpływ na 

rozpuszczalność substancji występujących w mocz, poprzez stopień ich 
jonizacji, 

4. zjawisko określane jako epitaxis czyli przyśpieszenie krystalizacji 
określonej substancji z przesyconego roztworu pod wpływem kryształów o 
zupełnie innym składzie i strukturze,

5. zjawisko nukleacji polegające na adsorpcji kryształów na jądrze 
białkowym,

6. czynniki wtórne litogenezy tj. zakażenia dróg moczowych czy wpływ 
egzogennych substancji chemicznych [10]. 

W minionym wieku na wzrost częstości zachorowań i rozpoznawania ka-
micy moczowej miała diametralna zmiana stylu życia części ludzkości. Wzrost 
ten obserwuje się u chorych prowadzących siedzący tryb życia, przyjmujących 
małe ilości płynów, stosujących dietę wysokobiałkową, tłuszczową oraz spoży-
wających nadmierne ilości soli kuchennej, sacharozy, fosforanów, przy jed-
noczesnym spożywaniu małych ilości magnezu i potasu [11]. Nadwaga i 
znacznego stopnia otyłość zwiększają ryzyko wystąpienia kamicy dróg 
moczowych u mężczyzn o prawie 40%, a u kobiet o około 80%. Dwa razy 
częściej występuje skaza moczanowa z możliwością powstawania kamieni w 
drogach moczowych u chorych z nadwagą i nieprawidłową dietą [12].

Kamienie nerkowe składają się głownie z substancji krystalicznych i w 
niewielkiej ilości z białka. Kształt i wielkość kamieni zależy od tego, jak długo 
przebywały one w nefronie i w poszczególnych odcinkach układu moczowego. 
Rozmiary kamieni mogą być różne, począwszy od mikrolitów widocznych tylko 
pod mikroskopem i złogów o średnicy 1mm, poprzez kilkugramowe kamienie 
nerkowe stanowiące odlew miedniczki z kielicha, aż do kamieni pęcherzowych, 
których średnica może wynosić kilkadziesiąt milimetrów. Najtwardsze kamienie 
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w swoim składzie zawierają szczawiany wapnia i kwas moczowy. Kamienie 
fosforanowe cechuje duża kruchość, zaś cystynowe mają konsystencję wos-
kowatą. Największą gęstością charakteryzują się kamienie szczawianowo –
wapniowe i fosforanowo – wapniowe, mniejszą struwitowe a najmniejszą 
cystynowe [13]. 

Tab. 1. Rodzaje, skład kamieni nerkowych i częstość ich występowania 
[13]. 
RODZAJ I SKŁAD KAMIENIA CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA
Szczawian i fosforan wapnia – kamień 
mieszany >40%

Szczawian wapnia 35%
Fosforan magnezowo – amonowy (struwit) i 
węglan apatytu 10%

Kwas moczowy 10%
Cystyna, ksantyna 2%

Każdy kamień moczowy stanowi czynnik szkodliwy, wiele z nich 
uszkadza miąższ nerkowy, często prowadząc do roponercza a czasem do 
zrakowacenia nabłonka miedniczki. Drobne, mnogie kamienie kielichowe, nie 
dające się usunąć chirurgicznie, są stosunkowo najmniej szkodliwe, jednak z 
czasem mogą doprowadzić do przewlekłego, odmiedniczkowego zapalenia 
nerek z upośledzeniem ich sprawności oraz do nadciśnienia tętniczego. Kamica 
nerkowa może też powodować trudności w mikcji. 

U części pacjentów kamica przebiega bezobjawowo przez okres wielu lat, 
obecność złogów wykrywa się zupełnie przypadkowo, jednak w wielu 
sytuacjach kamica nerkowa ma burzliwy przebieg kliniczny. 

Na pierwszy plan objawów wysuwają się charakterystyczne dolegliwości 
bólowe, występujące pod postacią tzw. kolki nerkowej, która manifestuje się 
gwałtownym, bardzo nasilonym bólem odczuwanym w okolicy nerki lub nerek, 
promieniującym w dół, wzdłuż moczowodu, do pachwiny i zewnętrznych 
narządów płciowych. Napad bólowy występuje niespodziewanie, przy czym 
bywa dość często wywołany przez wysiłek fizyczny lub przez wstrząsy bądź 
wibracje ciała. Czas trwania bólu jest zróżnicowany tj. trwa od kilku minut do 
kilku lub kilkunastu godzin, a nawet kilku dni. Przy długotrwałych stanach 
bólowych, obserwuje się zazwyczaj okresy ich nasilenia oraz łagodzenia. 
Czasami ból kończy się bardzo szybko, zdarza się, że po napadzie bólowym 
dochodzi do samoistnego wydalenia kamienia przez cewkę moczową. Napady 
kolki nerkowej mogą się powtarzać, okresy pomiędzy nimi mogą wynosić od 
jednego do kilku dni, w niektórych przypadkach może to być kilkumiesięczna, a 
nawet kilkuletnia przerwa bezbólowa. Napadom kolki nerkowej często to-
warzyszy bolesne parcie na mocz a czasami na stolec. Pacjent oddaje mocz w 
małych ilościach ze zwiększoną częstotliwością. W przebiegu mogą pojawić się 
również nudności i wymioty, ciepłota ciała może być podwyższona [14,15].

Oprócz wymienionych objawów bólowych określanych kolką nerkową 
mogą występować bóle o innym charakterze. Są to najczęściej tępe bóle 

bób
CzC a
doch
kok

ilku lublku lub
bólowychólowych

samsam

dość dość 
cje ciała.cje ciała.

ub kilub k

ym y
płciowycpłciowy
często często 

C

ardzo ardzo
m w dów dó

ych. ych

an oan o
ce pod pce pod p

nasilonasilo
łł

wa ma wa m
objawówobjawó

pos

mica pmica p
wa się za się 

ma burzlma burz

ści 
udności wudności 

przebiegaprzebie
zupełnzupe

wlekłewlekłe
i oraz doi oraz do

w mw m

dządz
bne, mnne, mn
nkowo nankowo na

go, ogo, 

nik szkodnik 
o ropono ro

kaka

10
2%2%

dliwy, dliw
rcrc

0%0%

0%0%

AA



~ 160 ~ 

umiejscowione w okolicy lędźwiowej lub promieniujące do spojenia łonowego, 
silne, ostre bóle umiejscowione w okolicy cewki nerkowej przemawiające za 
przesuwaniem się przez drogi moczowe kamieniem, tkliwość w okolicy kąta 
żebrowo – kręgowego. Dodatkowo mogą dołączyć się objawy infekcji dróg 
moczowych oraz krwiomocz [16]. 

Najistotniejszym elementem leczenia ostrego napadu kolki nerkowej jest 
szybkie wdrożenie działań analgetycznych i spazmolitycznych. W tym zakresie 
stosowane są zarówno niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) jak również 
narkotyczne leki przeciwbólowe. Leki pierwszego rzutu to niesteroidowe leki 
przeciwzapalne ze względu na występowanie mniej niekorzystnych działań ubo-
cznych, jednak należy pamiętać, że niektórzy chorzy będą wymagać podawania 
leków narkotycznych, których celem będzie osiągnięcie silnego efektu prze-
ciwbólowego, rozkurczowego oraz wprowadzenie w sedację, również zamiennie 
stosowane w przypadkach uczulenia na NLPZ [17,18]. W ostrym napadzie kolki 
nerkowej leki przeciwbólowe należy stosować pozajelitowo. Najczęściej sto-
sowana jest Pyralgina w dawce 2,5g stosowana dożylnie lub domięśniowo a 
następnie cztery razy dziennie w dawce po 1g oraz Papaweryna podawana 
domięśniowo w dawce 40 mg. Zamiennie można zastosować inne leki prze-
ciwbólowe tj. Ketonal 100 mg iv, i.m, Diklofenak 50-100 mg p.o., Ibuprofen 
200-400 mg p.o. oraz leki rozkurczowe tj. No-Spa forte 1-2 tabl. p.o., Hyoscine 
(Buscopan, Buscolysin, Scopolan 100 mg p.o. 200 mg im, iv), lub też preparaty 
złożone Tolargin, Isalgin, Efferalgan-Codeine. Z grupy narkotycznych leków 
przeciwbólowych najczęściej stosowana jest Petydyna 50-100 mg im, iv, oraz 
Tramadol 50-100 mg iv, im. Stosownie Morfiny nie jest wskazane ze względu 
na jej tendencje do obkurczania mięśni gładkich zwieraczy [19].

W przypadkach pojawienia się symptomów zakażenia, konieczne jest 
wdrożenie antybiotykoterapii zależnej od cieżkości infekcji oraz wyników 
antybiogramu. Empiryczne leczenie rozpoczyna się stosując Biseptol w dawce 2 
x 960mg lub Nitrofurantoinę w dawcę 4 x 100mg, Trimetoprim w dawce 2 x 
100mg. Po uzyskaniu antybiogramu, najczęściej stosuje się preparaty, które 
wykazują korzystne stężenia terapeutyczne w drogach moczowych 
tj. Fluorochinolony, Cefalosporyny zwłaszcza III generacji oraz Amoxicillina + 
kwas klawulanowy.  

Konieczne jest przetaczanie drogą dożylną dużych ilości płynów in-
fuzyjnych, izotonicznych w celu wyrównania ich ubytku spowodowanego 
masywną diurezą oraz strat, do których dochodzi z powodu odruchowej nie-
drożności przewodu pokarmowego. W przypadku uporczywych wymiotów sto-
suje się leki przeciwwymiotne tj. Metoklopramid 10 mg im, iv lub Ondansetron 
4-8 mg iv [20]. 

Hospitalizacji wymagają pacjenci z bardzo silnym, trudnym do opan-
owania bólem, zwłaszcza trwającym ponad 48 godzin, utrzymującymi się wym-
iotami, towarzyszącymi cechami zakażenia układu moczowego lub objawami 
utrudnionego odpływu moczu. Pacjenci mający tylko jedną nerkę lub tylko 
jedną czynną nerkę powinni być również poddani hospitalizacji [14].
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Kamica nerkowa nieleczona lub leczona nieskutecznie obniża jakość ży-
cia osób chorych, a często jest następstwem krótko- lub długotrwałej nie-
pełnosprawności [21].
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