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ÖZET 
 

Akut renal kolik acil servislerde en sık karşılaşılan, en ağrılı ürolojik acillerden biridir. Bir kişinin tüm 
yaşamı boyunca renal kolik atağı geçirme riski % 1-10 arasındadır. Flank ağrısının ayırıcı tanısında böbrek 
ve üreter taş hastalığı ilk sırada yer alırken, aynı semptom ve bulguları sergileyen pek çok antite vardır. Non-
invaziv radyolojik tekniklerin gelişmesiyle renal kolik tanısında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu 
derlemede, renal kolik patofizyolojisi, tanısı ve tedavisi hakkında son gelişmeler sunulmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Akut renal kolik, tanı, tedavi 
 

RENAL COLIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT 
 

ABSTRACT 
 

Acute renal colic is one of the most anguishing forms of pain. And it is the most common urological acute 
condition in emergency rooms. The lifetime risk of developing an acute attack of flank pain is estimated at 1-
10 %. Although ureteral and renal stone disease are the prime consideration in the differantial diagnosis of 
flank pain, there are many other entities that can manifest similar sign and symptoms.The diagnostic 
approach to renal has recently been changed due to the introduction of noninvasive radiologic procedures. 
This review will give new insights into the pathophysiology, diagnosis and treatment modalities of acute 
renal colic. 
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GİRİŞ 
Renal kolik, sıklıkla böbrek taş hastalığına 
bağlı olarak gelişen, acil servislerde tanı ve 
tedavisi yapılan, şiddetli ağrı ile kendini 
gösteren, sık karşılaşılan bir ürolojik acil 
durumdur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
acil kliniklerde yılda 1 milyondan fazla 
hastaya renal kolik nedeniyle vizit 
yapılmaktadır1. Avrupada ağrı nedeniyle 
yapılan ilk yardım acil ambulans servisi 
aramalarının %7-9’nun sebebi renal 
koliklerdir2,3. Bu konuda ülkemizde yeterli 
kayıt ve bilgi bulunmamaktadır. 
 

Bir kişinin tüm yaşamı boyunca renal kolik 
atağı geçirme riski %1-10 arasındadır4. Renal 
kolik, hastalar tarafından yaşadıkları en ağrı 
verici, zayıf düşürücü tecrübe olarak tarif 

edilir. Hastaların birçoğunda böbrek taşı 
hastalığı veya renal kolik geçirme öyküsü 
vardır. Ağrı tipik olarak kosto-vertebral açıda, 
künt, sürekli ve kıvrandırıcı bir ağrı şeklinde 
hissedilir. Bu ağrı sıklıkla kot altından göbeğe 
veya karın alt kadranlarına doğru yayılabilir. 
Şiddetli yan ağrısına, bulantı ve kusma, 
psikomotor ajitasyon, kosto-vertebral açı 
hassasiyeti eşlik edebilir. Üriner sistem taş 
hastalığına, idrar yolu enfeksiyonu eşlik 
etmedikçe ateş gözlenmez. Üreter alt uç 
taşlarında hastalarda pollaküri ve ani sıkışma 
hissi olabilir ve bu hastalarda ağrı, labialara 
ve skrotuma kadar yayılabilir. 
 

Yan ağrısının ayırıcı tanısında böbrek ve 
üreter taş hastalığı ilk sırada yer alırken, aynı 
semptom ve bulguları sergileyen pek çok 
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hastalık vardır. Piyelonefrit, üreteropelvik 
bileşke darlığı gibi üriner sistem hastalıkları 
ve üretere dıştan bası yapan intestinal, 
jinekolojik, retroperitoneal ve vasküler 
patolojiler de aynı tabloyu sergileyebilir5. 
Taşa bağlı akut obstruksiyon sonucu oluşan 
kolik ağrı, devamlıdır, pozisyonla değişmez, 
ağrı şiddeti artıp azalmaz. Diğer nedenlere 
bağlı ağrılar böbrek kapsülünün gerilmesi 
sonucunda oluşur. Bu hastalarda tablo, renal 
kolik kadar gürültülü değildir. 
 

Patofizyoloji: 
 

Üreteral obstruksiyon sonrası intraluminal 
basınç artışı, mukozada sonlanan sinir uçlarını 
gererek uyarır ve böylece kolik ağrıya sebep 
olur. Üreter düz kas lifleri kontrakte olarak 
üreter lümenine oturan taşı distale doğru 
itmeye çalışır. Eğer taş lümeni tamamen 
dolduracak kadar büyük ise veya üreter 
darlıklarından birinde kalmışsa, üreter kas 
lifleri kontrakte olur. Uzamış izotonik 
kontraksiyonlar sonucu artan laktik asit, 
yavaş-tip A ve hızlı-tip C sinir liflerini uyarır. 
Bu uyarı T11-L1 spinal kord seviyesine kadar 
iletilip, santral sinir sisteminin üst 
seviyelerine kadar yayılır. Ağrı, üriner 
sistemle aynı innervasyona sahip 
gastrointestinal ve genitoüriner sistem 
organları tarafından da hissedilebilir6. 
 

Akut üst üriner sistem obstruksiyonu 
oluşturularak yapılan deneysel çalışmalarda, 
ilk 1.5 saatte renal pelvis basıncının ve kan 
akımının arttığı, takip eden 4 saatte renal 
pelvis basıncının arttığı, ancak renal kan 
akımının azaldığı daha sonra ise her ikisinin 
de azaldığı gözlenmiştir7. Prostoglandinlerin 
sebep olduğu preglomeruler vazodilatasyon 
ve renal kan akımı artışı, diürezi artırarak 
renal pelvis basınç artışına katkıda bulunur. 
Bu fazda nitrik oksitin preglomeruler vasküler 
rezistansı azaltarak etki gösterdiği öne 
sürülmektedir8. Daha sonra anjiotensin II, 
tromboksan A2, antidiüretik hormon ve 
endotelin gibi bir takım mediatörlerin sorumlu 
tutulduğu preglomeruler vazokonstruksiyon 
gelişir ve intrarenal rezistans artarak renal kan 
akımında azalma başlar9. 
 

Glomeruler filtrasyon oranındaki azalma ve 
idrarın lenfatik ve venöz yolla 

reabsorbsiyonundaki artış, üreter basıncını 
düşürür. Glomeruler filtrasyon oranındaki 
azalma, glomerul kapillerlerindeki net 
hidrotik basınç gradiyentinin azalması ve 
üreter basıncının artması neticesinde artan 
tübül basıncı sonucu oluşur. 
 

Obstruksiyon kısa sürdüğü veya tam 
obstruksiyon gelişmediği vakalarda böbrek 
yetmezliği hemen gelişmez. Bütün bu 
patolojiler geri döndürülebilir seviyelerde 
kalır. 
 

Tanı: 
 

Renal kolik düşünülen hastalarda iyi bir 
anamnez alınıp detaylı fizik muayene 
yapıldıktan sonra görüntüleme yöntemlerine 
başvurulur. 
 

Fizik muayene:  
 

Tipik renal kolik ağrısı belde sebat eden ve 
kasığa uzanan bir ağrıdır. Üreter üst uç 
taşlarında ağrı aynı taraf testisine yayılabilir. 
Orta üreter taşlarında klinik, sağ üreter 
taşlarında apandisit, sol üreter taşlarında ise 
divetikülit ile karışabilir. Taşlar mesaneye 
yaklaştıkça irritatif işeme semptomları gelişir. 
Birçok vakada mikroskopik hematüri, bulantı 
ve kusma tabloya eklenir. Klinik bir skorlama 
sistemi, 12 saatten kısa süren abdominal ağrı, 
bel ağrısı veya kosto-vertebral açı hassasiyeti 
ve hematürinin (>10 eritrosit/mikroskop 
alanı) akut renal koliğin en önemli bulguları 
olduğunu göstermiştir10. 
 

Görüntüleme Yöntemleri: 
Direkt Üriner Sistem Grafisi: 
Direkt üriner sistem grafilerinin, üreter 
taşlarına bağlı gelişen renal koliklerin 
tanısında sınırlı sensitivite (%45-58) ve 
spesifitesi (%60-77) vardır11. Bu nedenle akut 
renal koliklerin tanısında tek başına güvenle 
kullanılan bir yöntem değildir. Bilgisayarlı 
tomografi ile güvenirliği artırılabilir. Üreter 
taşlarının spontan pasajının takibi üriner 
sistem grafisi ile yapılabilir. 
 

Ultrasonografi (USG): 
 

Ultrasonografi birçok özelliğinden dolayı 
renal kolikli hastaların ilk 
değerlendirilmesinde ve takibinde kullanılan 
ideal bir yöntem haline gelmiştir. İnvaziv 
olmayan, hızlı ve kolay uygulanıp, 
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tekrarlanabilen, taşınabilen ve nispeten ucuz 
bir tekniktir. Ayrıca iyonizan radyasyon ve 
kontrast madde uygulanmaması da gebe ve 
düşük renal fonksiyonlu hastaların 
görüntülenmesinde kullanılmasına imkan 
sağlamıştır4,12. 
 

Gri-skala USG, üreteropelvik bileşke, 
üreterovezikal bileşke, renal pelvis ve 
kalislerdeki taşların görüntülenmesine olanak 
sağlar. Distal üreter taşlarında transrektal veya 
transvaginal USG yapılabilir. Üreteropelvik 
ve üreterovezikal bileşkeler arasındaki taşların 
görüntülenmesi oldukça zordur. Bununla 
birlikte pelvikaliektazi obstrüksiyonun 
indirekt bir bulgusudur ancak dilatasyonun 
derecesi taşın boyutuna, lokalizasyonuna ve 
obstruksiyonun derecesi ve süresine bağlı 
olarak değişebilmektedir. Sonuç olarak USG 
akut obstruksiyona yol açan üreter taşlarının 
%20-30 kadarını görüntüleyemeyebilir13. 
Ayrıca piyelonefrit, vezikoüreteral reflü, 
obstruksiyonun giderildikten sonra erken 
dönemlerde ve mesane distansiyonu 
durumlarında yanıltıcı bilgiler verebilir. 
 

Doppler ultrasonografi, renal rezistivite 
indeksi ölçümü yapılarak obstruktif 
üropatilerin tanısında kullanılabilir. Bu 
konuda yapılan güncel çalışmalar renal 
kolikte doppler ultrasonografi ile renal 
rezistivite indeksi ölçümünün %90 sensitivite, 
%100 spesifiteye sahip olduğunu, soliter 
böbrekli veya bilateral renal obstruksiyonlu 
hastalarda ise değeri olmadığını, non-steroid 
antiinflamatuar ilaç alanlarda ise tanısal 
değerinin azaldığını bildirmektedir14,15. 
 

Kontrastsız Bilgisayarlı Tomografi: 
 

İndinavir taşı hariç bütün taş tiplerinde taşı 
direk görüntülemesi ve taşa bağlı oluşan 
hidronefroz, hidroüreter, nefromegali gibi 
bulguları görüntülemesi gibi üstünlükleri 
vardır. Taş etrafındaki dokuda ödem 
nedeniyle oluşan kenar bulgusu, distal üreter 
taşları ile fleobitlerin ayrımına imkan sağlar5. 
 

Avantajları: 
 

Kontrastsız bilgisayarlı tomografi hızlı 
uygulanan ve doktor ve hasta bağımlı 
olmayan bir tekniktir. Herhangi bir hazırlık 
gerektirmediği gibi intravenöz kontrast madde 

verilmediği için kontrast maddeye alerjisi 
olanlarda ve böbrek yetmezliği olanlarda 
tercih edilir. Çok küçük ve non-opak taşları 
dahi saptayabilir. Böbrek taş hastalığı için en 
doğru ve güvenilir yöntemdir ( sensitivitesi 
%94-100, spesifitesi %92-99)11,12,14,16,17. 
 

Dezavantajları:  
Böbreğin fonksiyonel değerlendirmesine 
imkan vermediği için obstruksiyonun derecesi 
tam olarak değerlendirilemez. Taş 
saptananlarda acil dekompresyon ihtiyacını 
belirlemede yararı yoktur. Radyasyona 
maruziyet genç ve gebe hastalarda 
kullanımını kısıtlar. 
 

İntravenöz piyelografiye (İVP) nazaran daha 
pahalı bir tetkik olduğu şeklinde eleştiriler 
almasına rağmen, yapılan son çalışmalar 
BT’nin daha az zaman ve iş gücü kaybına yol 
açtığı için maliyetinin daha düşük olduğunu 
belirtmişlerdir18,19. BT’nin bu avantajlarına 
rağmen pek çok ürolog tedavi kararı 
aşamasında İVP’yi tercih etmektedir20.  
 

İntravenöz Piyelografi (İVP): 
 

Klinik uygulamaya 1930’lu yıllarda giren 
İVP, halen birçok üriner sistem hastalığı ve 
renal koliğin tanısında kullanılan bir yöntem 
olarak değerini korumaktadır. Son yıllarda 
diğer non-invaziv görüntüleme yöntemlerinin 
gelişimiyle, renal kolikli hastaların teşhisinde 
primer tanı yöntemi olarak tercih 
edilmemektedir. 
 

Perkütan, endoüreteral veya açık cerrahi 
işlemleri öncesi üriner sistemin ayrıntılı 
anatomik görüntülemesini sağlar. Ayrıca 
üroepitelyal tümör şüphesinde, renal kolik 
atağı geçiren ve taş saptanamayan diabetik 
hastalarda papiller nekroz şüphesinde fayda 
sağlar21. 
 

Kontrast madde alerjisi, artmış serum 
kreatinin düzeyleri, 70 yaş üstü, diabet, 
konjestif kalp yetmezliği, multipl myelom ve 
nefrotoksik ilaç [non-streoid anti-inflamatuar 
(NSAİ), aminoglikozidler] alımı 
durumlarında verilen kontrast madde renal 
fonksiyonları bozacağı için hastalar hidrate 
edilmeden ve medikal tedbirler alınmadan 
kullanılmamalıdır22. 
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Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): 
 

İyonizan radyasyon ve kontrast madde 
kullanılmadığı için gebelerde ve çocuklarda 
üriner sistem taş hastalığı ve obstruksiyon 
teşhisinde İVP ve BT’ye alternatif bir 
yöntemdir. T2 sekanslı görüntüler özellikle 
üreter taşları ve obstruksiyon tanısında 
kullanılır23. Manyetik Rezonans Ürografi 
(MRÜ) son yıllarda bildirilen ve pratiğe 
geçen, özellikle gebelerde obstrüktif 
üropatilerin tanısında kullanılan bir 
tekniktir24,25. MRÜ, yalnızca hidronefrozu 
göstermeyip, İVP gibi renal fonksiyonlar 
hakkında da bilgi vermektedir. Bu yüzden 
gebelerde fizyolojik dilatasyon ile patolojik 
dilatasyon ayrımını yapabilmektedir. Sudah 
ve arkadaşları25 yaptıkları bir çalışma 
sonucunda üreter taşları ve obstruksiyonunu 
saptamada, gadolinyum kullanılarak elde 
edilen MRG’nin, T2 sekanslı MRG’den daha 
duyarlı olduğunu bildirmişlerdir. MRG, atipik 
semptomları olan inflamatuar hastalık 
süphesinde batın iç organlarını daha ayrıntılı 
değerlendirdiği için tercih edilebilir. 
 

MRG’nin yüksek maliyeti kullanımını 
sınırlamıştır. Buna rağmen renal kolikten 
şüphelenilen gebe hastalarda ve atipik 
semptomları olan çocuklarda tercih edilebilir. 
 

Özetle, tanısal yöntemler merkezden merkeze 
farklılıklar gösterse de, daha önce geçirilmiş 
böbrek taşı hastalığı veya renal kolik öyküsü 
olanlarda incelemeye direkt üriner sistem 
grafisi ve USG, böyle bir öyküsü olmayan 
veya atipik şikayetleri olanlarda ise 
kontrastsız BT, cerrahi veya endoskopik işlem 
öncesi İVP, gebelerde (Doppler) USG, yine 
gebelerde ve bazı özel durumlarda MRG ve 
MRÜ ile başlanmalıdır. 
 

Tedavi: 
 

Tedavi temel olarak ağrının etkili şekilde 
giderilip kontrol altına alınmasını ve 
obstruksiyonun renal fonksiyon kaybına yol 
açmadan giderilmesini amaçlamaktadır4. 
Özellikle soliter böbrekli hastalarda veya 
bilateral üriner obstrüksiyona ve anüriye yol 
açan taşlar acil dekompresyon 
gerektirmektedir. 
 

Geçmişte renal kolik tedavisinde ilk seçenek 
ajanlar morfin ve pethidin olmasına karşın, 
1970’lerden itibaren etkinliği kanıtlanmış 
ajanlar olarak parenteral NSAİ ilaçlar 
kullanılmaya başlandı26,27. NSAİ ilaçlar, 
bağımlılık yapıcı etkileri, konstipasyon, 
solunum depresyonu, mental değişiklikler gibi 
yan etkilerinin olmaması nedeniyle de daha 
fazla tercih edilen ajanlar olmuşlardır28 . 
 

NSAİ ilaçlar, prostaglandinlerin etkilerini 
bloke ederek, afferent arteriolar 
vazodilatasyon, diürez ve pelvik basınç 
artışını engeller. Lokal ödemi azaltıp, 
inflamasyonu azaltır ve üreter düz kası 
uyarılmasını engelleyerek peristaltizmi ve 
üreterik basınç artışını önler. NSAİ ilaçlar 
renal kolikte ağrıyı kesmelerinin yanında, 
renal kan akımını azaltarak böbreğin 
obstruksiyona verdiği otoregülatuar cevabı 
tersine çevirir28. Sağlıklı bireylerde bu etkileri 
iyi tolere edilirken, geçirilmiş böbrek hastalığı 
olan, renal fonsiyonları bozuk hastalarda 
NSAİ ilaç kullanımı böbrek yetmezliğine yol 
açabilir29. Ayrıca NSAİ ajanların ciddi 
gastrointestinal yan etkileri mevcuttur. Bu yan 
etkiler Siklookjenaz-2 inhibitörleri ile en aza 
indirilse de bu ilaçlar renal vazoaktif ajanları 
da inhibe ettikleri için böbrek yetmezlikli 
hastalarda kullanımları kontrendikedir30. 
 

2007 Avrupa Üroloji Birliği Klavuzuna göre 
renal kolik tedavisinde diklofenak sodyum, 
indometazin, ibuprofen, hidromorfin 
hidroklorid + atropin sülfat, metamizol, 
pentazosin ve tramadolü önermekte, ilk 
seçenek olarak diklofenak kullanımını tavsiye 
etmektedir22. Yapılan çift kör, plasebo-kontrol 
gruplu bir çalışma, tekrarlayan renal kolik 
ağrı ataklarının, günde 3 kez 50mg diklofenak 
kullanımı ile 7 gün içerisinde kontrol altına 
alınabiliceğini belirtmiştir31. Spontan pasajı 
düşünülen, girişim düşünülmeyen üreter 
taşlarında ağrı ve inflamasyonu azaltıcı olarak 
diklofenak sodyumun 50 mg’lık oral ve 
supozituar formları günde 2 defa 10 gün 
boyunca kullanımı tavsiye edilmektedir22. Bu 
süre boyunca hasta görüntüleme yöntemleri 
ile takip edilmelidir. 
 

Altay ve arkadaşlarının32 yaptıkları bir 
çalışmada; piroksikamın dilaltı hızlı çözünen 
tablet formunun hasta kompiyansını artıran, 
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kolay uygulanabilen, erken etki başlangıcı ile 
parenteral tedavilere iyi bir alternatif olduğu 
vurgulanmaktadır. 
 

Antimuskarinik ajanların teorik olarak düz 
kas relaksasyonunu sağlayıp üreteral spazmı 
önleyerek bu şekilde analjezik etkileri 
olabileceği düşünülerek NSAİ ilaçlara veya 
opioidlere adjuvan tedavi olarak 
eklenmekteydi33. Ancak son yapılan 
çalışmalar tedaviye eklenen antimuskarinik 
ajanın, renal kolik tedavisinde hiçbir klinik 
yararı olmadığını ortaya koymaktadır34. 
 

Alfa 1-adrenerjik reseptörlerin özellikle de 
α1D alt grubunun detrusor relaksasyonu ve 
üreter 1/3 distal ucunun spazmından sorumlu 
olduğu saptanmıştır35. Yılmaz ve arkadaşları36 
yaptıkları çalışmada üreter alt uç taşları olan 
hastalara α1-adrenerjik blokerler vermişler ve 
bu tedavinin taşın spontan pasajını 
kolaylaştırdığını saptamışlardır. Bu tedavi 
üreter alt uç taşlarında NSAİ ilaçlara adjuvan 
tedavi olarak kullanılmaktadır. 
 

Medikal tedavilerden başka alternatif tedavi 
yöntemleri de bildirilmiştir. Akupunktur, 
renal kolik tedavisinde Çin’de sıklıkla 
uygulanan bir yöntemdir37,38. Transkütan 
elektrik sinir stimülasyonu39 ve subkütan 
paravertabral lokal anestezik ajan 
enjeksiyonu40 gibi yöntemlerin de etkili 
olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. 
 

Medikal tedaviye rağmen ağrısı kontrol altına 
alınamayan, obstruksiyona yol açıp, renal 
fonksiyonların bozulduğu durumlarda acil 
drenaj endoskopik üreteral stent 
yerleştirilmesi veya perkütan nefrostomi ile 
sağlanmalıdır. Drenaj işlemi sonrası taşa 
yönelik ESWL (şok dalgaları ile taşların 
vücut dışında kırılması) veya endoskopik/açık 
cerrahi girişim uygulanabilir. 
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