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САЖЕТАК 

 

Ренална колика представља акутни син-
дром којим доминира унилатерални бол у 
пределу слабине узрокован опструкцијом у 
горњим деловима уринарног тракта, који се, у 
зависности од висине на којој се налази и по-
мерања камена, може кретати напред и шири-
ти ка препони и спољашњим гениталијама. 
Контрола бола се, обзиром на његов интензи-
тет, сматра иницијалним кораком адекватног 
терапијског приступа. Како је палета медика-
мената који се могу користити у ове сврхе ра-
знолика, циљ овог прегледног рада је да пре-
зентује актуелне концепте и ставове рацио-
налног, примарно фармаколошког терапиј-
ског избора, базиране на валидним доказима 
проистеклим из савремених научних истра-
живања.           

 

Кључне речи: колика, бубрег, уретер, те-
рапија 
 

ABSTRACT 

Renal colic is an acute syndrome with domi-
nating unilateral loin pain, linked to an obstruc-
tion in the upper parts of the urinary tract. The 
pain can move forward and spread to the groin 
and external genitals, depending on the level of 
stacked stone or its movements. Due to the pain 
intensity, its control is considered to be the 
primary step of adequate therapeutic approach. 

As the choice of medication which can be used 
for this purpose varies, the aim of this review is 
to present current concepts and attitudes of ratio-
nal pharmacological therapy of renal colic, based 
on valid evidence arising from clinical studies.           

 

Key Words: colic, renal, ureter, therapy 
 

УВОД 

Акутна ренална колика представља стање 
пацијента које се одликује присуством веома 
јаког, пробадајућег бола, насталог услед раста 
интралуминалног притиска, напетости зида 
колекторног система и уретералне хиперпе-
ристалтике или спазама, проузрокованих оп-
струкцијом уретера. Учесталост реналних ко-
лика у општој популацији је виша од 12%, 
док је стопа рецидива око 50%1. Чешће захва-
та мушкарце у односу на жене, а највећа ин-
циденца појаве овог типа колике је код особа 
животне доби између 35 и 45 година. 
Најчешћи (и до 90%) узрок смањеног урете-
ралног протока мокраће је камен, мада колике 
не морају бити везане само за литијазу ури-

нарног тракта, већ и за синдром пијелоуре-

тералног споја, уретералну атонију услед 
пијелонефритиса, папиларну некрозу или ту-
мор епитела уринарног тракта. Такође, колика 
може да буде последица опструкције настале 
услед спољашње компресије на уретер, удру-
жене са различитим интестиналним (апенди-
цитис, дивертикулитис, Crohn-ова болест), 
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васкуларним, гинеколошким, онколошким 
или хематолошким обољењима односно по-
стоперативним компликацијама2.           

 

УЗРОК НАСТАНКА КАМЕНА 

Јединствeна теорија настанка камена није 
дефинисана, али је сигурно да у развоју  неф-
ролитијазе учествује више фактора. Засиће-
ност урина одређеним честицама који 
учествују у стварању каменца, стаза урина, 
чиме се реализује лакша преципитација че-
стица у каменац, као и недостатак супстанци 
које инхибирају формирање камена, показали 
су се значајним чиниоцима у развоју литијазе. 
Настанку камена доприносе и неадекватна 
исхрана, смањен унос течности, пролонги-
рана имобилизација, остеопороза, наслеђе, 
али и климатски фактори. Са фармаколошког 
аспекта, употреба појединих медикамената 
као што су триамтерен, сулфонамиди, нитро-
фурантоин, фуросемид и индинавир такође 
може да буде удружена са стварањем ка-
менца

3. 
 

КАКО ПРЕПОЗНАТИ  

БУБРЕЖНУ КОЛИКУ? 
 

Бол код реналне колике је унилатералан, 
изузетног интензитета (јачи и од порођајних 
болова) и углавном настаје нагло, изненеда, 
обично ујутру или током топлих дана4. Не-
ретко, дешава се да пробуди болесника и из 
сна. Бубрежна колика се обично прво осећа у 
пределу лумбалне ложе на захваћеној страни, 
а зависно од висине на којој се камен налази, 
може се "селити" напред и пропагирати ка 
препони и спољашњим гениталијама, чинећи 
пацијента јако немирним, превасходно због 
немогућности налажења положаја који би му 
олакшао бол. Обично су присутни пропратни 
симптоми односно знаци као мучнина, нагон 
на повраћање, констипација услед рефлексног 
илеуса и учестали нагон на мокрење, уз мале 
количине измокреног урина који може бити 
сукрвичав због укљештења и повреде мокра-
ћовода каменом. Резултати публикованих 
студија показују да је вероватноћа спонтаног 
проласка камена величине до 4 mm око 95%, 
док се код оних већих од поменутог дијаме-
тра, она креће до 50%5.       

 

ДИЈАГНОЗА 
 

Дијагноза реналне колике се заснива на 
анамнестичким подацима, прегледу, анализи 
седимента урина којим се утврђује присут-
ност упале, нативном радиографском снимку 

уротракта којим се открива присутност, по-
ложај и величина камена, и ултразвучном 
прегледу уротракта којим се процењује сте-
пен застоја у отицању мокраће на захваћеној 
страни. За прецизну локализацију и дијагно-
стику користе се још интравенска урографија, 
компјутеризована томографија, а поготову 
код трудница, и магнетна резонанца6. 

 

СТРАТЕГИЈА ПРЕТРАЖИВАЊА  

И МЕТОДОЛОГИЈА ОДАБИРА 

ВАЛИДНИХ ПОДАТАКА 

Како би се у овом прегледном раду при-
казали првенствено фармаколошки, на дока-
зима базирани, релевантни подаци везани за 
терапију реналне колике, стратегија претраге 
публикованих клиничких студија се заснива-
ла на претраживању највеће биомедицинске 
базе података MedlineR, употребом комбина-
ције кључних речи (сolic, renal, ureter, therapy) 
са временским ограничењем од јануара 1990. 
до јуна 2010. године. Критеријуми за селек-
цију су обухватали рандомизиране контроли-
сане клиничке студије, прегледне чланке, си-
стематске прегледе и мета-анализе са темати-
ком моно- или комбиноване терапије код па-
цијента са реналном коликом. Од 95, по 
задатим стандардима пронађених, издвојена 
су 32 клинички валидна и тематски потпуно 
одговарајућа рада. 

 

ТЕРАПИЈСКИ МОДАЛИТЕТИ 

Контрола и снижење интензитета бола, уз 
очување бубрежне функције, водећи су циље-
ви терапијског приступа пацијенту са ренал-
ном коликом који се може сагледати са ра-
зличитих аспеката. 

 

ФАРМАКОЛОШКИ ПРИСТУП 
 

Нестероидни антиинфламаторни лекови 

Сходно свом аналгетском и антиинфлама-
торном ефекту, у лечењу реналне колике зна-
чајно место заузимају нестероидни анти-
инфламаторни лекови (НСАИЛ)7,8,9. Док је 
ибупрофен представник са најнижим ризиком 
за развој крварења из гастроинтестиналног 
тракта, диклофенак се одликује значајнијим и 
потентнијим аналгетским својствима, због 
чега је био тема многобројних клиничких 
испитивања. Сматра се леком избора у поре-
ђењу са интравенски примењиваним метами-
золом

10. Најчешће је примењиван интраму-
скуларно, али су са таквом апликацијом забе-
лежени и случајеви тешке некрозе меких 
ткива односно некротизирајућег фасцитиса11. 
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Ректална примена диклофенака је, међутим, 
удружена са нижом инциденцом развоја ну-
спојава уз исти аналгетски ефекат у поређењу 
са интравенском применом12. Roshani и са-
радници су направили корак даље и указали 
на још већу ефикасност у отклањању бола 
применом комбинације супозиторија дикло-
фенака и интраназалног дезмопресина у од-
носу на монотерапију диклофенаком13. 

Како је дијапазон нестероидних антиин-
фламаторних лекова веома широк, у кли-
ничким испитивањима су процењивани ефек-
ти и осталих медикамената из ове групе. Ут-
врђен је изостанак значајније ефикасности 
интравенски апликованог кеторолака односно 
етофенамата или орално примењеног пирок-
сикама у односу на највише примењивани ин-
трамускуларни диклофенак14,15,16. Интересант-
ни су налази појединих аутора везани за 
интрамускуларну примену пироксикама, који 
указују да овај лек остварује бржи и дужи те-
рапијски ефекат уз нижи степен настанка не-
жељених реакција на месту ињекционе при-
мене у односу на интрамускуларно примење-
ни диклофенак17. Студије везане за индомета-
цин су показале да је, са терапијског аспекта, 
примењен орално или ректално такође изу-
зетно ефикасан код пацијента са реналном 
коликом, али је његова примена удружена са 
високим степеном развоја пратећих нуспојава18. 

Поједине експерименталне студије које су 
се базирале на евалуацији селективних COX-
2 инхибитора у терапији акутне реналне коли-
ке, указале су на њихов снажан антиинфла-
маторни ефекат уз смањену учесталост крва-
рења из гастроинтестиналног тракта, али и на 
истовремени утицај на смиривање урете-
ралног мотилитета19. С друге стране, Phillips 
и сарадници су, и поред одређених позитив-
них фармаколошких особина, указали на изо-
станак утицаја целекоксиба на степен елими-
нације камена, редукцију бола и смањење 
дозе наркотика код пацијената са акутном ре-
налном коликом20. 

 

Упоређење опиоида и НСАИЛ 

Опиоиди се одликују брзом и значајном 
редукцијом бола. Међутим, утврђено је да су 
они, посебно петидин, удружени са високом 
инциденцом нежељених реакција, нарочито 
повраћања

21. Мада су лекови из групе 
НСАИЛ индуктори развоја већ познатих не-
жељених дејстава као што су гастроинтести-
нално крварење или евентуално оштећење 
бубрега, мета-анализе су показале да, уз адек-

ватну заштиту желуца, озбиљније нуспојаве 
изостају. Такође, краћа примена НСАИЛ даје 
бољи терапијски ефекат у смањењу бола у 
односу на опиоиде, уз смањење укупне упо-
требљене дозе аналгетика22.  

У савременој литератури постоје подаци 
који указују да најбоље терапијске резултате 
код реналних колика даје комбинација парен-
терално примењених опијата и НСАИЛ23,24. 
Међутим, сагласност по овом питању не по-
стоји, обзиром на присутност препорука о 
примарној употреби неопиоидних аналгетика 
па тек потом, у случају неадекватног одгово-
ра, накнадном увођењу опиоида25. 

 

Парацетамол 

Прегледом савремене литературе, приме-
ћено је да се релативно мали број студија ба-
вио праћењем терапијског ефекта парацета-
мола код пацијената са блажим или умереним 
обликом бубрежне колике. Подаци који ука-
зују на сигурност употребе као и ефикасност 
у смањењу бола интравенски примењеног па-
рацетамола у компарацији са плацебом могу 
се пронаћи, али се ефекат парацетамола ста-
тистички није разликовао од ефекта морфина 
код пацијената са нападом бубрежне колике26.  

 

Алфа блокатори/ 

Блокатори канала за калцијум 

Последњих година многобројне студије 
су се бавиле применом комбинације кортико-
стероида и алфа блокатора односно блокатора 
калцијумских канала код пацијената са урете-
ралном литијазом. Употреба алфа блокатора 
се може са патофизиолошког аспекта обја-
снити  већом густином  α1 рецептора у ди-
сталном него у проксималном и средишњем 
делу уретера27, док блокатори калцијумских 
канала опуштају уретералну глатку мускула-
туру. У истраживањима су најчешће праћени 
блокатор калцијумских канала нифедипин и 
алфа блокатор тамсулосин, често примењени 
заједно са кортикостероидним препаратима 
код пацијената са каменом у дисталном делу 
уретера. Ови лекови су остварили добре ре-
зултате повећавајући учесталост спонтане 
елиминације камена, скраћујући време њего-
вог проласка и смањујући потребу за даљом 
аналгезијом

28,29. Поједине студије су дале 
предност тамсулосину у односу на блокаторе 
канала за калцијум30,31, а компарацијом  ра-
зличитих алфа блокатора доксазосина, тера-
зосина и тамсулосина значајне разлике у те-
рапијском ефекту нису утврђене32. У новијој 
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литератури, подаци говоре да се и код паци-
јената са каменом  у проксималном делу уре-
тера, применом тамсулосина може олакшати 
спонтана  пасажа камена величине до 5 mm, 
као и силазак камена величине 5-10 mm у 
дисталније делове уретера33.   

 

Антиеметици и хипнотици 

Код акутних реналних колика, значајно 
место са терапијског аспекта могу да имају 
антиеметици и бензодиазепини, корисни у 
контроли мучнине и нагона за повраћање од-
носно немира и тахикардије, обично удруже-
них са интензивним болом. 

 

Терапија реналне колике током трудноће 

Терапија бубрежне колике током трудно-
ће представља озбиљну проблематику којој се 
мора приступити веома пажљиво, обзиром да 
овај тип колике у значајном проценту (40-
67%) индукује превремени порођај, а одре-
ђене терапијске процедуре могу потенцијално 
и да оштете плод2. Додатну компликацију 
представља и отежана дијагностика, обзиром 
да се, сходно физиолошким и анатомским 
променама, може јавити абдоминални бол 
који маскира класичну клиничку слику ре-
налне колике. Са терапијског аспекта, најпоу-
зданији избор представљају опијати и параце-
тамол, док  НСАИЛ треба избегавати, обзи-
ром на удруженост њихове примене и пре-
временог затварања ductus arteriosus-а2,34. 

 

НЕФАРМАКОЛОШКИ ПРИСТУП 

Већина каменаца излази спонтано, али 
ако до елиминације не дође у року од макси-
мално 6 недеља, потребна је интервенција.  

Адекватна хидрација пацијента сматра се 
значајним фактором у спречавању настанка 
камена. Теоретски, повећањем протока 
течности кроз бубреге може се утицати и на 
елиминацију камена, нарочито мањег дија-
метра, кроз уретер и на тај начин скратити 
трајање и смањити интензитет бубрежне ко-
лике. Међутим, Springhart и сарадници су 
указали на изостанак разлике у ефекту "фор-
сиране интравенске хидрације" (500 ml/h у 
току 4 сата) у односу на минималну примену 
течности (20 ml/h у току 4 сата) на елимина-
цију камена и смањење бола код пацијената 
са реналном коликом35. Истраживања у који-
ма је интраназално коришћен дезмопресин 
(медикамент са антидиуретским ефектом) по-
казале су да је он остварио смањену продук-
цију урина и превенцију дистензије прокси-

мално од опструкције, као и значајно сниже-
ње интензитета бола

36,37. На немогућност 
извођења јасних закључака указале су поје-
дине мета-анализе38, које су истакле опасност 
од настанка руптуре уринарног тракта или 
отказивања бубрежне функције услед прете-
ране хидрације пацијента. 

Насупрот хидрацији пацијента, установ-
љено је са сигурношћу да је локално загрева-
ње ефикасан и безбедан метод ослобађања 
бола код пацијената са акутном бубрежном 
коликом и да се свакако може сматрати адек-
ватним допунским третманом39. 
 

ЗАКЉУЧАК 

Са фармаколошког аспекта, лековима 
избора код пацијената са реналном коликом 
могу се сматрати нестероидни антиинфлама-
торни лекови. У односу на опиоиде, они се 
одликују већим степеном смањења бола и 
краћим трајањем употребе аналгетика; при-
мена опиоида је удружена и са вишом инци-
денцом нежељених реакција. 

Алфа блокатори заузимају значајно место 
у терапијском приступу пацијентима са ре-
налном коликом, нарочито када је камен у 
дисталном делу уретера, с обзиром да повећа-
вају шансе за спонтану елиминацију камена, 
скраћују време његовог проласка и смањују 
потребу за даљом аналгезијом. 

Локално загревање се може сматрати 
адекватним допунским третманом у сузбија-
њу бола код пацијената са акутном бубреж-
ном коликом. 
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