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Informacje tu zawarte zostały po raz ostatni
uaktualnione w czerwcu 2012 roku.
Ta ulotka zawiera ogólne informacje na temat kamicy
nerkowej i moczowodowej. Z ewentualnymi pytaniami
dotyczącymi własnego przypadku należy zwrócić się do
swojego lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.
Niniejsze informacje zostały opracowane przez Europejskie
Towarzystwo Urologiczne (European Association of
Urology, EAU) we współpracy z działającą w ramach EAU
Sekcją Kamicy Moczowej (European Association of Urology
Section of Urolithiasis, EULIS), Sekcją Kamicy Moczowej
Adeptów Urologii EAU (Urolithiasis Section of the European
Association of Urology Young Academic Urologists Group)
oraz Europejskim Towarzystwem Pielęgniarek Urologicznych
(European Association of Urology Nurses, EAUN).
Treść tej ulotki jest zgodna z wytycznymi EAU.
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Kamicy nerkowej i moczowodowej
Co to jest kamień?
Prawa nerka

Lewa nerka

Kamień jest stwardniałą, zbitą masą, która może tworzyć się
w pęcherzyku żółciowym, pęcherzu moczowym lub nerkach.
Kamienie takie różnią się przyczyną powstania oraz sposobem
leczenia.
Niniejsza ulotka omawia kamienie nerkowe i moczowodowe.
Mogą one rozwijać się w nerce i tam pozostawać lub
przemieszczać się dalej do moczowodu (ryc.1).
Kamienie nerkowe powstają, gdy zawarte w moczu minerały
lub sole kwasów ulegają krystalizacji. Większość kamieni jest
wydalana z organizmu w trakcie oddawania moczu, jednak w
niektórych przypadkach w celu usunięcia kamienia konieczne
jest leczenie.

Moczowody

Informacje na temat kamieni nerkowych
• Kamienie są powszechne – u około 1 osoby na 10 w
•
•

•
•

pewnym momencie utworzy się kamień.
Ryzyko powstania kamienia u przeciętnej osoby w ciągu
jej całego życia wynosi od 5 do 10%.
Kamienie występują częściej u mężczyzn niż u kobiet (w
proporcji 3:1). Różnica ta staje się obecnie coraz mniejsza,
być może ze względu na zmiany w stylu życia i sposobie
odżywiania się.
Kamienie tworzą się najczęściej między 30. a 50. rokiem
życia człowieka.
U pacjentów z kamicą kamienie często pojawiają się
więcej niż jeden raz w życiu.

Pęcherz moczowy

Cewka moczowa
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ryc. 1. Układ moczowy.

Jakie są przyczyny powstawania
kamieni nerkowych?

Silny ból (kolka nerkowa)
Gdy kamień zablokuje prawidłowy przepływ moczu przez
moczowód, wystąpi silne ból, nazywane kolką nerkową. Jest to
ostry ból w lędźwiach i boku (od żeber do biodra). Gdy kamień
nie znajduje się w nerce, ale w moczowodzie, wówczas ból
może być odczuwany w pachwinie lub udzie. Mężczyźni mogą
również doznawać bólu jąder (ryc. 2).

U każdego z nas w ciągu życia może utworzyć się kamień
nerkowy. Może on powstać, gdy w organizmie zachwiana
jest równowaga w produkcji moczu, co może być związane z
ilością spożywanych płynów i z obecnością w moczu substancji
sprzyjających tworzeniu się kamieni.

Objawy

Kolce nerkowej mogą towarzyszyć następujące objawy:
• nudności
• wymioty
• krwiomocz (obecność krwi w moczu, która powoduje jego
różowe zabarwienie)
• bolesne oddawanie moczu
• gorączka

Kamienie nerkowe i moczowodowe często kojarzą się nam z
bólem. Objawy mogą jednak być bardzo różne: od silnego bólu
do jego całkowitego braku. Są one uzależnione od właściwości
złogu, na przykład jego wielkości, kształtu, czy umiejscowienia
w układzie moczowym (ryc. 1).

* Podkreślone słowa znajdują się w słowniczku.
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Rozpoznanie
Na początku lekarz zapoznaje się z historią medyczną
pacjenta oraz przeprowadza wywiad i badanie fizykalne. W
trakcie procesu diagnostycznego zleca on serię badań w celu
poznania przyczyn występujących dolegliwości, ze szczególnym
uwzględnieniem różnych technik obrazowania.

Metody obrazowania
Aby zlokalizować kamień, lekarz musi zobrazować narządy
wewnętrzne pacjenta. Przede wszystkim wykona on badanie
ultrasonograficzne (zwane także USG), które wykorzystuje
dźwięki o wysokiej częstotliwości do tworzenia obrazu
narządów.
Oprócz USG może być konieczne prześwietlenie dróg
moczowych.
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ryc. 2. Możliwe obszary występowania bólu kolkowego w
przebiegu kamicy nerkowej.

Inną powszechną metodą diagnozowania tego typu schorzeń
jest tomografia komputerowa (w skrócie TK). W celu
stwierdzenia kamicy moczowej najczęściej wykonuje się
badanie metodą tomografii komputerowej bez kontrastu.
Metoda ta w sposób wyraźny określa wielkość, kształt i
grubość kamienia.

Kolka nerkowa jest stanem ostrym i w związku z tym w
celu złagodzenia bólu należy skonsultować się z lekarzem
rodzinnym lub udać się do najbliższego szpitala. W przypadku
wysokiej gorączki należy w trybie pilnym skorzystać z pomocy
medycznej.

Inne badania
W przypadku kolki nerkowej wykonywane są również
badania moczu i krwi, aby wykluczyć ewentualną infekcję lub
niewydolność nerek.

Tępy ból lub brak objawów
Kamienie, które nie blokują przepływu w moczowodzie,
mogą powodować nawracający, tępy ból w boku. Taki rodzaj
bólu może wskazywać także na inne choroby, należy więc
poddać się odpowiednim badaniom w celu potwierdzenia
lub wykluczenia obecności kamieni nerkowych lub
moczowodowych.

Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że złóg zostanie
samoistnie wydalony z moczem, lekarz może zlecić filtrowanie
moczu w celu zbierania kamieni. Następnie przeprowadzi
ich dokładną analizę, aby dowiedzieć się, jaki rodzaj kamieni
ma pacjent. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ
pomaga ona wybrać najlepszy wariant leczenia i zapobiegania
nawrotom.

Niektóre kamienie nie wywołują żadnych dolegliwości. Zwane
są one kamieniami bezobjawowymi (lub kamicą bezobjawową)
i zwykle mają małe rozmiary. Na ogół kamica bezobjawowa
wykrywana jest podczas prześwietleń RTG, lub podobnych
procedur obrazowania, przeprowadzanych w trakcie
diagnozowania innych schorzeń.

Leczenie
Nie wszystkie kamienie wymagają leczenia. Konieczne jest
ono wtedy, gdy złogi wywołują dyskomfort i nie są samoistnie
wydalane z moczem. Niemniej jednak w określonych
przypadkach lekarz może zalecić leczenie ze względu na stan
organizmu pacjenta.

Pomocny odnośnik
Niniejsza ulotka zawiera podstawowe informacje na
temat kamicy nerkowej i moczowodowej. Bardziej
szczegółowe informacje dostępne są na naszej
stronie internetowej pod adresem:
http://patients.uroweb.org/pl

* Podkreślone słowa znajdują się w słowniczku.

Jeśli kamica przebiega bezobjawowo, na ogół leczenie nie jest
konieczne. W takim przypadku lekarz zleca regularne wizyty
kontrolne. Dzięki nim będzie mieć pewność, że stan zdrowia
pacjenta nie ulega pogorszeniu.
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kamienie nerkowe

usuwania kamieni: litotrypsja zewnątrzustrojową falą
uderzeniową (ESWL), ureteroskopia (URS) i nefrolitotomia
przezskórna (PCNL). Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Przy
podejmowaniu decyzji ważna jest rozmowa z lekarzem na
temat wyników badań oraz doznawanych objawów – dzięki
temu możliwy będzie wybór najlepszej terapii.

fragmenty
kamieni

Litotrypsja zewnątrzustrojową falą uderzeniową
W metodzie tej wykorzystuje aparat, który kruszy złogi
za pomocą generowanej na zewnątrz organizmu fali
uderzeniowej. Wycelowana w kamień fala uderzeniowa (krótki
impuls wysokoenergetycznych fal dźwiękowych) przechodzi
przez skórę, a złóg absorbuje zawartą w niej energię. W
wyniku tego kamień rozpada się na małe fragmenty, które
następnie są wydalane z moczem.

zogniskowana fala
uderzeniowa
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ryc. 3. Zogniskowana fala uderzeniowa rozbija kamienie na małe
fragmenty

Ureteroskopia
Jeśli cechy kamienia pozwalają sądzić, iż zostanie on naturalnie
wydalony z moczem, lekarz może przepisać lekarstwa
ułatwiające ten proces. Takie postępowanie nazywane jest
leczeniem zachowawczym.

Ureteroskopia (w skrócie URS) jest metodą leczenia, w której
wykorzystuje się niewielkiej średnicy endoskop. URS jest
powszechnie stosowaną techniką, charakteryzującą się wysoką
skutecznością i niskim ryzykiem powikłań.

Leczenie zachowawcze kamicy

Przed zabiegiem pacjent otrzymuje znieczulenie ogólne
lub miejscowe. Gdy znieczulenie już działa, lekarz
wprowadza endoskop do pęcherza moczowego poprzez
cewkę moczową, nie wykonując przy tym żadnych cięć.
Znaleziony kamień jest wyciągany przy pomocy specjalnego
„koszyczka” (ryc. 4).

Większość kamieni nerkowych i moczowodowych opuszcza
organizm wraz z wydalanym moczem. Niestety, w niektórych
przypadkach, ze względu na rozmiar i położenie kamienia,
proces ten może być długotrwały. Przesuwanie się kamienia w
drogach moczowych może powodować ból.
Należy pamiętać, że:
• im mniejsza odległość dzieli kamień od pęcherza
moczowego, tym większe jest prawdopodobieństwo
wydalenia go
• im większy jest kamień, tym trudniej się go pozbyć

Moczowód

Koszyk

Terapia wspomagająca wydalenie kamienia

Kamień
moczowodowy

W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu wydalania
kamienia lekarz może przepisać leki z grupy alfa-blokerów lub
nifedypinę. Jest to terapia wspomagająca wydalanie kamienia,
zwana w skrócie MET, i jest ona bardzo skuteczna w przypadku
kamieni moczowodowych.

Ureteroskopia
Pęcherz
moczowy

Ureteroskop

Podczas leczenia MET należy regularnie spotykać się ze swoim
lekarzem. O tym, jak często, decyduje sam lekarz. Zadaniem
lekarza jest sprawdzanie, czy kamień się przemieszcza i czy
nerki funkcjonują właściwie.

Cewka moczowa

Leczenie aktywne

©2018 patients.uroweb ALL RIGHTS RESERVED

Kamica nerkowa lub moczowodowa powinna być leczona,
gdy występują dolegliwości. Istnieją trzy popularne sposoby

* Podkreślone słowa znajdują się w słowniczku.

ryc. 4. Kamień wyciągany z moczowodu za pomocą koszyka
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Pij więcej
• pij od 2,5 do 3 litrów płynów dziennie
• pij równomiernie przez cały dzień
• spożywaj napoje o pH zbliżonym do obojętnego, w

Nefroskop

•
•
•

Pęcherz
moczowy

©2018 patients.uroweb ALL RIGHTS RESERVED

Zmień dietę
W zależności od indywidualnej sytuacji lekarz
może zalecić zmianę sposobu odżywiania się. Pamiętaj, aby
wszelkie zmiany uprzednio omówić z lekarzem.

ryc. 5a. Nefroskop używany do usunięcia kamienia bezpośrednio
z nerki

•
•

Kamienie
nerkowe

•
Nefroskop

•

©2018 patients.uroweb ALL RIGHTS RESERVED

•

ryc. 5b. Fragmenty kamieni nerkowych usuwane w trakcie jednego

•

zabiegu przy użyciu nefroskopu

Nefrolitotomia przezskórna

•

Nefrolitotomia przezskórna (w skrócie PCNL) jest procedurą
chirurgiczną przeprowadzaną w celu usunięcia kamienia
bezpośrednio z nerki. Jej zaletą jest możliwość usunięcia
nawet największych kamieni podczas jednej operacji.

zadbaj, aby Twoja dieta była zrównoważona oraz
zróżnicowana
spożywaj dużo warzyw i owoców (szczególnie
cytrusowych) oraz pokarmów bogatych w błonnik
staraj się jeść więcej pokarmów ubogich w szczawiany,
np. jajka, soczewicę, biały ryż, miąższ jabłek, winogrona,
kalafior, warzywa z rodziny dyniowatych
pilnuj, aby Twoja dieta zawierała odpowiednią ilość
wapnia (około 1 g dziennie) – jednak z suplementów
wapnia korzystaj ostrożnie i tylko po uprzedniej
konsultacji z lekarzem
ogranicz ilość spożywanej soli (nie więcej niż 3–5 g
dziennie)
ogranicz ilość spożywanego białka zwierzęcego, zwłaszcza
mięsa z młodych zwierząt; zamiast tego spożywaj więcej
białka roślinnego zawartego w np. awokado, kalafiorze,
groszku
utrzymuj prawidłową wagę ciała (wskaźnik masy ciała
powinien wynosić od 18 do 25 kg/m2).

Zdrowe nawyki
Przyjęcie zdrowego stylu życia to zawsze dobry pomysł.

Zapobieganie nawrotom kamicy

•
•

U niektórych pacjentów z przebytą kamicą nerkową lub
moczowodową możliwy jest nawrót choroby. Po samoistnym
wydaleniu kamienia lub jego usunięciu lekarz ocenia, czy
pacjent znajduje się w grupie ryzyka. Ocena ta oparta jest na
analizie kamienia oraz badaniach laboratoryjnych krwi i moczu
wykonanych przed leczeniem.

uprawiaj sport dwa lub trzy razy w tygodniu
unikaj stresu.

Laboratoryjna ocena kamicy
nerkowej i moczowodowej
W przypadku stwierdzenia wysokiego ryzyka formowania
się kamieni lekarz zleca wykonanie serii badań oceniających
funkcje metaboliczne organizmu. Są to badania moczu i krwi
mające na celu ustalenie, jakiego rodzaju dodatkowe leczenie
może być potrzebne.

Również wtedy, gdy ryzyko ponownego formowania się
kamieni jest niskie, zmiana stylu życia pozwoli jeszcze bardziej
zmniejszyć zagrożenie nawrotem kamicy.

* Podkreślone słowa znajdują się w słowniczku.

szczególności wodę
kontroluj ilość oddawanego moczu (powinna być w
przedziale od 2 do 2,5 litra na dzień)
kontroluj zabarwienie moczu (powinien być jasny)
w przypadku intensywnego wysiłku lub przebywania w
gorącym klimacie pij więcej niż 3 litry na dzień (pomoże to
zrównoważyć utratę płynów).
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Jeśli wyniki badań na to wskażą, konieczne może być leczenie
farmakologiczne. Na ogół leki nie powodują znacznych, a
czasem nawet żadnych, objawów ubocznych. Pomocna może
okazać się także zmiana stylu życia.

* Podkreślone słowa znajdują się w słowniczku.
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Słownik terminów
cewka moczowa
przewód wyprowadzający mocz z pęcherza moczowego
endoskop
przyrząd medyczny w kształcie rurki, służący do wizualnego
badania wnętrza ludzkiego ciała; może być sztywny lub
giętki

układ moczowy
układ narządów w organizmie, którego funkcja polega na
produkcji, przemieszczaniu i wydalaniu moczu; składa się z
dwóch nerek, dwóch moczowodów, pęcherza moczowego
i cewki moczowej; układ moczowy u mężczyzn i kobiet
jest bardzo podobny, a jedyną różnicą jest długość cewki
moczowej, która jest dłuższa u mężczyzn

kamica
choroba polegająca na powstawaniu kamieni w układzie
moczowym

urolog
lekarz specjalizujący się w leczeniu chorób układu
moczowego i narządów płciowych

kolka nerkowa
silny ból w okolicy lędźwiowej, pachwinowej lub udowej,
spowodowany kamieniem blokującym normalny przepływ
moczu

USG
zob. ultrasonografia
znieczulenie (ogólne lub miejscowe)
przed zabiegiem pacjent otrzymuje znieczulenie, dzięki
któremu nie będzie odczuwać bólu; w znieczuleniu ogólnym
pacjent jest nieprzytomny i nieświadomy tego, co się z nim
dzieje; znieczulenie miejscowe powoduje brak odczuwania
bólu w tej części ciała, gdzie jest wykonywany zabieg; po
zabiegu znieczulenie stopniowo przestaje działać

MET
terapia wspomagająca wydalanie kamieni; leczenie, które
pozwala na łatwiejsze i mniej bolesne naturalne wydalenie
złogu
moczowód
jeden z dwóch przewodów, przez które mocz przepływa z
nerek do pęcherza moczowego
nerki
dwa narządy w ciele ludzkim kształtem przypominające
ziarna fasoli; znajdują się one w tylnej przestrzeni jamy
brzusznej, a ich funkcją jest filtracja krwi i produkcja moczu
pęcherz moczowy
narząd zbierający mocz z nerek
szczawiany
substancje obecne w wielu rodzajach żywności, które
mogą mieć związek z tworzeniem się kamieni nerkowych
lub moczowodowych
tomografia komputerowa (TK)
technika obrazowania polegająca na wykonywaniu serii
zdjęć rentgenowskich ciała
ultrasonografia
metoda obrazowania, w której wykorzystuje się dźwięki
wysokiej częstotliwości w celu uwidocznienia wnętrza ciała

* Podkreślone słowa znajdują się w słowniczku.
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