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Renal kolik insanlarda hissedilen en ﬂiddetli a¤r›lardan birisidir ve ürolojik acillerin en s›k görülen sebebidir (1). Ani
baﬂlayan lomber a¤r›, bulant› ve kusma ile karekterizedir.
‹nsan hayat› boyunca görülme s›kl›¤› %1-10 aras›nda de¤iﬂmektedir (2). Renal kolik etiyolojisinde en s›k neden üreteropelvik bileﬂkeden mesaneye kadar üreterin herhangi bir
lokalizasyonundaki taﬂa ba¤l› oluﬂan k›smi veya tam obstrüksüyondur. Üreter lümenini t›kayan di¤er nedenler, pyelonefrit, üreteropelvik bileﬂke darl›¤›, vezikoüreteral reflü
ve üreter lümeninde ekstrensek bas› oluﬂturan nedenler renal kolik oluﬂumunda etken olabilecek faktörlerdendir (3).

Patofizyoloji:
Normal idrar ak›m› hidrostatik bas›nca (bowman boﬂlu¤undan mesaneye do¤ru azalarak) ve üreteral peristaltizme
ba¤l›d›r. Üreteral peristaltizm üreterde bulunan longitudinal ve sirküler kas lifleri ile sa¤lan›r. Longitudinal lifler peristaltik hareketler ile idrar›n bolus ﬂeklinde mesaneye taﬂ›nmas›n› sa¤larken, sirküler lifler üreterde oluﬂan yüksek
bas›nc›n böbre¤e iletimini engeller. Üriner sistemin herhangi bir yerindeki obstrüksiyon, proksimalinde volüm ve bas›nç
art›ﬂ›na neden olur. Obstrüksiyon devam ettikçe sirküler kas
liflerinin fonksiyonu bozularak düzensiz, h›zl› ve yüksek tonuslu kas›lmalar oluﬂturur ve bas›nc›n böbre¤e kadar iletilmesiyle sonuçlan›r. Üreterde oluﬂan bu kas›lmalar renal koli¤in ritmik karakterini oluﬂturur. Artan intraluminal bas›nç
mukozadaki ve böbrek kapsülündeki sinir uçlar›n› uyararak
ve renal medulladan prostoglandin (PGE-2) sal›n›m›na yol
açarak renal kolik a¤r›s›n›n oluﬂmas›na neden olur. Visseral
sinir uçlar›ndan uyar›lar A-‰ ve C lifleri ile T1-L1 boyunca medulla spinalis dorsal boynuzunda ilerleyerek medial ve
lateral spinotalamik trakt ile talamusta iﬂlenerek serebral
kortekse iletilir (4). Sinir iletimi boyunca opioidler, ·-adrenerjik ajanlar ve aspartat mediatör olarak bulunurlar.
Akut komplet obstrüksiyonda, artm›ﬂ pelvis içi bas›nç nedeniyle, idrar sentezinin devam›n› sa¤lamaya yönelik olarak
bas›nc› azalt›c› koruyucu üç mekanizma devreye girerek intrapelvik bas›nç düﬂürülmeye çal›ﬂ›l›r.
1- Pyelo-interstisyel reflü: Bas›nçla y›rt›lan papila ve fornikslerden idrar›n böbrek sinüsü ve perirenal alana geçip
venöz veya lenfatik yollarla taﬂ›nmas›d›r.

2- Pyelo-lenfatik reflü: Pelvis renalisten idrar›n direkt lenfatiklere geçmesi.
3- Pyelo-venöz reflü: Venalara direkt dönüﬂüm.
Obstrüksiyon ile birlikte renal kan ak›m›, glomerüler filtrasyon ve tubuler fonksiyonlarda da de¤iﬂiklikler oluﬂur. ‹ntrapelvik bas›nc›n artmas›yla renal kan ak›m› aras›nda trifazik
bir iliﬂki vard›r. ‹lk cevap prostoglandin sekresyonu nedeniyle periglomerüler vazodilatasyon ve böbrek kan ak›m›nda
art›ﬂ oluﬂur ve artan kan ak›m› sonucu diürez artarak intrapelvik bas›nc›n daha da artmas›na neden olur, ancak 1.5-2
saatlik dönemin ard›ndan intratubuler bas›nc›n giderek artmas›yla birlikte periglomerüler rezistans artar ve renal kan
ak›m› azal›r. Geç dönemdeki vazokonstrüksiyondan reninanjiotensin ve prostoglandin-tromboksan sistemleri sorumludur. Unilateral renal obstrüksiyonda anjiotensin 2’nin inhibe edilmesiyle renal fonksiyonlar korunabilmektedir. Siklooksijenaz inhibitörleri ile prostoglandin-tromboksan sisteminin inhibe edilmesiyle renal fonksiyonlar bir miktar korunabilmektedir. Obstrüksiyonun 4. saatinde böbrekte, prostoglandin E2 ve tromboksan A2 salg›layan interstisyel fibroblast poliferasyonu ve mononükleer hücre infiltrasyonu
baﬂlar. Makrofajlardan ve lökositlerden tromboksan A2 ve
prostoglandin E2 salg›lanmas›n› artt›ran platelet aktive edici faktör salg›lan›r (5-6).
Renal kan ak›m›ndaki bu azalmalar sonucu renal metebolizmada da de¤iﬂiklikler olur. Kan ak›m›n›n azalmas›yla birlikte doku oksijenasyonu azal›r, anaerobik glikoliz ve anaerobik dekarboksilasyon mekanizmalar› artar. Ya¤ asidi ve ·ketoglutarat kullan›m› azal›r, glukoneogenez durur. Anaerobik glikolizin sonucu olarak laktat-pirüvat oran› artar ve
sitrat üretimi durur. Bütün bu mekanizmalar sonucunda renal dokuda ATP, ADP ve AMP üretimi obstrüksiyondan bir
gün sonra %50’sine iner. Obstrüksiyonun kronik hal almas›yla metebolik fonksiyonlar giderek azal›r ve 6. haftada irreversible hale gelir (6).

Akut a¤r›n›n tedavisi:
Renal kolik tedavisinde öncelikle akut a¤r›n›n kontrolü sa¤lanmal› ve sonrada obstrüksiyona neden olan etiyolojik faktör tedavi edilmelidir. ‹lk kolik ata¤›nda taﬂ›n spontan ola-
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rak ilerleme olas›l›¤› nedeniyle konservatif tedavi ön planda
uygulanmal›d›r. Komplike olmayan taﬂlarda, taﬂ›n spontan
pasaj›nda taﬂ›n lokalizasyonu, büyüklü¤ü ve obstrüksiyon derecesi etken faktörlerdir. Komplet obstrüksiyonda ve 4-6
hafta kadar uzam›ﬂ inkomplet obstrüksiyonlarda irreversible de¤iﬂikler oluﬂaca¤›ndan konservatif tedaviler düﬂünülmemelidir (7). Komplet üreteral obstrüksiyonda perkütan nefrostomi, JJ kateter veya taﬂ al›nmas› a¤r›n›n giderilmesinde
ve renal fonksiyonlar› korumada en etkin kontrolü sa¤lar.

nal diürezi azalt›rlar. Renal diürezi azaltmas› sonucu pelvis
içi bas›nc› kontrol alt›na al›rlar. Üreterde taﬂa ba¤l› oluﬂan
ödem, inflamasyon ve kas aﬂ›r› aktivitesini azalt›rlar.

Akut renal kolik standart tedavisinde parenteral uygulanan
narkotik analjezikler ve non-steroid antiinflamatuar ilaçlar
(NSA‹‹) yer al›r. Narkotik analjezikler h›zl› ve etkin bir cevap oluﬂturmas›na ra¤men hastalar›n mevcut gastrointestinal semptomlar›n›n artmas›na neden olabilirler. Narkotik
ilaçlar kullan›l›rken ba¤›ml›l›k yap›c› etkisi de unutulmamal›d›r. Renal kolik a¤r›s› basit analjeziklere (parasetemol,
metamizol) yan›t vermesi güçtür, bu ilaçlar NSA‹‹ kullan›lamad›¤› durumlarda narkotik ilaçlar›n dozunu azalt›c› etkileri nedeniyle alternatif olarak kullan›l›rlar (4).

NSA‹‹’›n en önemli yan etkileri gastrointestinal sisteme aittir. Bulant›, kusma, mide a¤r›s›, gastrointestinal kanama ve
perforasyon en önemli gastrointestinal yan etkileridir. Kusmaya yol açarak hastan›n dehidratasyonunu daha da artt›rabilirler, bu nedenle hasta hidrasyonunda dikkatli olunmal›d›r. Aﬂ›r› duyarl›l›k reaksiyonlar›, kalp yetmezli¤iyle sonuçlanabilecek kardiyak sorunlar di¤er yan etkileridir (10).

Akut renal kolik tedavisinde birinci seçenek ilaçlar NSA‹‹’d›r. NSA‹‹ yan›t vermeyen hastalarda narkotik analjezikler kullan›l›r. Renal kolik tedavisinde pelvis renalis içi bas›nc›n› düﬂürücü etkileriyle vasopressinin bir sentetik analo¤u
olan desmopressin antidiüretik etkisiyle kullan›labilir (8).
Medikal tedavinin yan›nda hastalar mutlaka hidrate edilmelidir. Lokal s›cak uygulamas› da düzensiz kas kontraksiyonlar›n› azalt›c› etkileri nedeniyle kullan›labilir bir tedavi yaklaﬂ›m›d›r.

Narkotik ilaçlar:
Opiyad reseptörlerini etkileyerek periferik ve spinal kordaki
inhibitör etkileriyle santral etkinlik gösterirler. Morfin ve
meperidin en s›k kullan›lan opiyad türevleridir. Opiyad ilaçlar teorik olarak düz kas tonus ve kontraksiyonunu artt›r›c›
etkisiyle a¤r›y› artt›rmas› beklenirken santral ve periferik
antinosiseptif etkileriyle a¤r› kontrolünü sa¤larlar. ‹ntravenöz ve subkutan olarak kullan›labilirler. ‹ntravenöz yol h›zl› etkinlik ve doz titrasyonu yapma kolayl›¤› sa¤lar. S›k görülen yan etkileri; bulant›, kusma, kab›zl›k, depresyon, kaﬂ›nma ve idrar retansiyonudur. Yüksek dozlarda solunum
depresyonu ve hipotansiyona neden olurlar. Tramadol yan
etkileri ve ba¤›ml›l›k potansiyeli düﬂük bir narkotiktir ve orta derecedeki a¤r›larda morfin eﬂde¤eri etkinlik sa¤larken
daha ﬂiddetli a¤r›larda etkinli¤i daha düﬂüktür.

Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar:
Siklooksijenaz yol inhibisyonu ile prostoglandin sentezini
azaltarak periferik, spinal kord inhibitör etkileriyle santral
etkinlik gösterirler. Opiyad türevi ilaçlar kadar renal kolik
a¤r›s›n› azalt›c› etkinli¤e sahiptirler (9). Böbrek afferent arteriyal vazodilatasyonu prostoglandin sentezini azaltarak ve
artm›ﬂ vasküler permeabiliteyi engelleyerek artm›ﬂ olan re-

Diklofenak, tenoksikam ve indometasine en s›k kullan›lan
NSA‹‹’d›r. Diklofenak ve tenoksikam›n intravenöz formlar›
bulunmaktad›r. Akut a¤r›n›n giderilmesinde etkinli¤i 20-30
dakikada baﬂlad›klar› için öncesinde etkisi 10 dakika içerisnde baﬂlayan morfin türevi ilaçlar kullan›labilir.

Antispazmolitikler:
Üreterin peristaltik hareketleri longitidunal ve sirküler kas
lifleriyle sa¤lan›r ve inervasyonu otonom sinir sistemi arac›l›¤›yla olmaktad›r. Antimuzkarinik ilaçlar üreter düz kaslar›n›n peristaltik hareketlerini inhibe ederek akut a¤r›y› azalt›c› etki göstermelerine ra¤men, peristaltik hareketleri inhibe etmeleri nedeniyle taﬂ düﬂürücü etkiyi azaltmaktad›rlar.
A¤›z kurulu¤u, kab›zl›k, fotofobi, idrar retansiyonu ve akamodasyon kayb› önemli yan etkileridir (11).

Taﬂ düﬂürme tedavisi:
Taﬂ düﬂürme tedavisine taﬂ› boyutuna, lokalizasyonuna, renal foksiyonlara, enfeksiyon varl›¤›na ve obstrüksiyonun ﬂiddetine göre uygulanmas›na karar verilmelidir. Taﬂ düﬂürme
tedavisi uygulamaya karar verildikten sonra ne kadar süre
beklenilece¤ine ve ne zaman di¤er tedavi alternatiflerine geçilece¤i net olarak belli de¤ildir, ancak düﬂme olas›l›¤› yüksek olan taﬂlarda 3 haftaya kadar beklemek uygun olabilir.
Beﬂ milimetre ve daha küçük taﬂlarda ve distal üretere do¤ru gittikçe spontan taﬂ düﬂürme olas›l›¤› %95 s›kl›¤›ndayken
taﬂ boyutu artt›kça ve proksimale gidildikçe taﬂ düﬂürme
olas›l›¤› azalmaktad›r (12). Taﬂ›n neden oldu¤u üreteral
spazm› ve ödemi azalt›p taﬂ›n ilerlemesini sa¤lamak taﬂ düﬂürme tedavisinin as›l amac›d›r.

Kalsiyum kanal blokerleri:
Üreter düz kas konraksiyonu aktif kalsiyum kanallar› ile
oluﬂur. Kalsiyum kanal blokerleri düz kaslardaki artm›ﬂ kalsiyum iyon konsantrasyonunu düﬂürerek üreterin yeniden düzenli ve koordine bir ﬂekilde kas›lmas›n› sa¤lar. Kalsiyum
kanal blokerleri üreter kas›lmas›n›n h›zl› komponentini bask›larken peristaltik ritmi etkilememektedir. Renal kolik a¤r›s› üzerinde a¤r› kesici etkisi yoktur. Ancak peristaltik hareketleri düzenleyerek taﬂ düﬂürmeyi kolaylaﬂt›r›p analjezik
gereksinimini azaltmaktad›r (13).
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Nifedipine yan etki potansiyelinin az olmas› nedeniyle tercih
edilen kalsiyum kanal blokeridir. %25’e varan hipotansif etkisi yan›nda çarp›nt›, baﬂ a¤r›s› ve asteni en s›k yan etkileridir. Antiinflamatuar ve kortikosteroidlerle kombine tedavide
taﬂ düﬂürücü etki artmas›na ra¤men yan etki potansiyelide
ciddi anlamda artmaktad›r (7-14).

α blokerler:
üreterin distal k›sm›nda · ve ‚ adrenerjik adrenoreseptörler
bulunmaktad›r. Özellikle distal üreteral taﬂlarda · 1 adrenoreseptör blokerleri kullan›lmaktad›r. Özellikle · 1d adrenerjik adrenoreseptörler distal üreterin intramural parças›n›
kas›c› etkisi bulunmaktad›r. Alfa 1 adrenerjik blokerler
özellikle BPH tedavisinde s›kl›kla kullan›lan ilaçlard›r. Üreteral düz kas tonusunu azalt›r, peristaltizm s›kl›k ve amplitüdünü düﬂürerek üreterden geçen idrar miktar›n› artt›r›rlar.
Sonuç olarak taﬂ›n proksimalinde bas›nç artarken distalinde
bas›nç azalmas›yla taﬂ›n düﬂürülmesini kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Üreterovezikal bileﬂkedeki taﬂlarda taﬂ düﬂürme oran›n› artt›rd›¤›, düﬂürme süresini k›saltt›¤› ve analjezik gereksinimini azaltt›¤› gösterilmiﬂtir (15).

Kortikosteroidler:
Üreterdeki taﬂ›n düﬂmesini engelleyen önemli etkenlerden
biriside taﬂ çevresinde oluﬂan ödemdir. Kortikosteroidlerin
taﬂ düﬂürme tedavisinde en çok kullan›lma nedeni antiödematöz etkileridir. Özellikle üreter taﬂlar›nda kombinasyon
ﬂeklinde kullan›lmakta fakat yan etki potansiyellerini ciddi
oranda artt›rmaktad›r (7).
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