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Renálna (obličková) kolika je bolesť premenlivej intenzity, šíriaca sa obvykle z 
lumbalnej oblasti do podbruška či genitálu (ale aj naopak). Pôvod má v obličke alebo 
horných močových cestách, a je spôsobená obštrukciou močových ciest.

Obštrukcia môže byť spôsobená jednou z nasledujúcich príčin:

- Urolitiáza – konkrement v úrovni pyeloureterálneho prechodu alemo močovodu 
- Pasáž krvného koagula pri hematúrii ,
- Pasáž nádorových alebo nekrotických hmôt
- Pasáž hnisu ( pyelonefritída ).
- Striktúra močovodu

https://www.wikiskripta.eu/w/Uroliti%C3%A1za
https://www.wikiskripta.eu/w/Hematurie
https://www.wikiskripta.eu/w/Pyelonefritida


Etiológia

- Urolitiáza je ochorením s multifaktoriálnou etiológiou.
- porucha odtoku moču odvodnými cestami / močovodmi napriklad stryktura/, 
- infekcia močových ciest / chronicka pyelonefritida/ 
- Svoj podiel majú aj vek, pohlavie, stravovacie návyky a nedostatočna

hydratácie. 



Klinické príznaky 

1. Bolesť premenlivej intenzity (kolika), ktorá vystreľuje:

- do boku a do chrbta (pôvod v hornej časti močových ciest),

- do skrota alebo lábií a mediálnej plochy stehna (pôvod v 

dolných močových cestách),

2.vegetatívny sprievod (potenie, nauzea, vracanie ) 

3.motorický nepokoj (hľadanie úľavovej polohy pacienta),

4.hematúria mikro- aj makroskopická



Diferenciálna diagnostika

• Náhla brušná príhoda (žlčníková kolika, ileus, 
apendicitída, torzia ovária)

• vertebrogénny algický syndróm 

• zriedkavejšie i pásovým oparom alebo 
akútnou pankreatitídou

• Adnexitída (zápal vajcovodov/vaječníkov)

• Akútna pyelonefritis



Diagnostika

• Anamnéza – klinické prejavy
• Fyzikálne vyšetrenie – palpačná bolestivosť v oblasti priebehu 

močovodu, pozitívne bimanuálne palpácie obličky a tapottment na 
postihnutej strane

• Vyšetrenie moču sediment – zvýšené erytrocyty a leukocyty, 
niekedy drvina s kryštálmi (oxaláty, uráty), Krvne testy / KO, CRP, 
biochimia/

• RTG urotraktu
• USG – na ultrazvuku dilatácie dutého systému obličky na 

postihnutej strane, prípadne hyperechogénny signál konkrementu, 
ak je v oblasti pyeloureterálnej alebo ureterovesikálnej junkcie.

• CT – pri pozitívnom náleze na USG vykonáme natívne CT obličiek k 
presnej lokalizácii konkrementu

https://www.wikiskripta.eu/w/Ultrasonografie
https://www.wikiskripta.eu/w/V%C3%BDpo%C4%8Detn%C3%AD_tomografie_(heslo)


Liečba

• Liečba závisi od lokalizácii a veľkosti konkrementu, dľžky
trvania ťažkosti, anamnézy, veku pacienta. Cieľom liečby 
renálnej koliky je uvoľnenie obštrukcie v odtoku moču z 
postihnutej obličky. 

1. Konzervatívny – postup môžeme zvoliť u pacienta u 
ktreho mame podtvrdeny konkrement do velkosti cca 4–5 
mm, kedy očakávame spontánny odchod konkrementu
(úspešnosť cca 90 % )

- Analgetika/ spazmolitika
- α-blokátory (tamsolusín), antiflogistika – k ústupu opuchu 

močovodu (indometacín, diklofenak, Aescín)
- Niekedy sa možu použiť aj ATB u pacientov u ktorych trva

dlhšie odchod konkrementu
- Pohybovy režim, pitny režim 



3.Ureterorenoskopia (URS), Ureterolitotrypsiou a 
ureterolitoexstrkciou frahmentov
Ureterorenoskopia znamená endoskopické retrográdne vyšetrenie močových ciest. 
Existujú 2 typy ureterorenoskopov, rigidné a flexibilné uretroskopy

4.Perkutánna extrakcia konkrementu (PEK) 
Perkutánna extrakcia konkrementu umožňuje prístup do kalichopánvičkového systému 
obličky, ktorým je vykonaná nefroskopia. 

5.Otvorené výkony (nefrolitotómia, ureterolitotómia)
V skorších dobách boli základom liečby urolitiázy, ale v súčasnej dobe je 
nahradená menej invazívnymi metódami.

2.Extrakorporálna litotrypsa (LERV, ESWL) častejše
konkrementy obliček a hornej časti močovodu 
Rázové vlny pôsobia fragmentácii litiázy priamo mechanickým tlakom



Kazuistika č.1

• Cca 60 – ročný pacient

• Dg: Tu žalúdka IV. št.

• Týždeň bolesti v lumbálnej oblasti 
bilat.

• 5 dní anúria

Príčina: Obštrukcia močových ciest na 
podklade malígnej lymfadenopatie

Foto: vlastný materiál autora



Kazuistika č.2

• Cca 65 – ročná pacientka

• Týždeň TT 40st.

• Bolesti v lumbálnej oblasti vpravo

• Triaška, zimnica

Príčina: Odliatkový konkrement
obličkovej panvičky – obštrukčná 
pyelonefritída

Terapia: perkutarna nefrolitotomia

Foto: vlastný materiál autora



Kazuistika č.3

• Cca 40 – ročná pacientka 

• Mesiac bolesti v lumbálnej oblasti 

• 2 týždne febrility

• Triaška

Terapia: TUR ureterokyly, JJ stent

Príčina: Ureterokyla – obštrukčná 
pyelonefritída vpravo

Foto: vlastný materiál autora



Kazuistika č.4

• Cca 30 – ročný pacient

• 2 dni bolesti pravého hypogastria

• Febrility, triaška, vracanie

Príčina: Ptóza pravej obličky –
pyleonefritída

Foto: vlastný materiál autora



Kazuistika č.5

• Cca 45 – ročná pacientka

• V priebehu 1 mesiaca recidívujúce
obličkové koliky vpravo so 
spontánnym ústupom bolestí

Príčina: neúplný duplexný močovod 
vpravo a striktúra jedného z 
močovodov

Foto: vlastný materiál autora



Kazuistika č.6
Príčina: Viacpočetná ureterolitiáza
vľavo + viacpočetná nefrolitiáza vľavo

Terapia: Ureterolitotrepsia a 
ureterolitoekstrakcia

Z naslednou perkutarnou
nefrolitotomiou

Foto: vlastný materiál autora



Kazuistika č.7

Príčina: Konkrement v oblasti 
prechodu obličkovej panvičky do 
ureteru vľavo

Terapia: Perkutarna nefrolitotomia

Foto: vlastný materiál autora



Kazuistika č.8

Príčina: Solitárna ureterolitiáza vľavo v 
strednej časti

Terapia: Extrakorporálna litotrypsa

Foto: vlastný materiál autora



Záver

Pacienti s urolitiázou sa denne vyskytujú nielen na urologických ambulanciách. Základom
zvládnutie tohto ochorenia je znalosť klinických prejavov, stanovenie správnych 
diagnostických postupov a účinnej terapie. Pri renálnej kolike to znamená rýchle určenie 
diagnózy, zaliečenie akútneho stavu a podľa lokalizácie a veľkosti kameňa indikácie na 
najvhodnejšiu liečbu. Po odznení akútna fáza je u pacientov s recidivujúcou litiázou
indikované metabolické vyšetrenie

Ďakujem za pozornosť                                                       Dr. Ivan Dykun, Beáta Zápařkova


