
عفونت ادراري



عفونت ادراري یکی از شایع ترین بیماري ها و 
شکایات مراجعه کنندگان به اورژانس ها و نیز 
شایع ترین شکایت مرتبط با سیستم ادراري 
اســت و به معني وجود میکروب دردستگاه 
ادراري میباشد . دستگاه ادراري شامل کلیه 
ها، مثانه و مجراي ادراري است.شــایع ترین 
علت بروز عفونت ادراري،آلودگی با میکروب 
هاي مدفوعی اســت و در خانمها 4 برابرشایع 

تر از مردان می باشد. 
عفونت ادراري انواع مختلفی داشــته، از بین 
آنها بروزعفونت مثانه شــایعتر است عفونت 
ادراري نوعي عفونت باکتریائي اســت که بر 
بخشــي از دســتگاه ادراري تاثیر مي گذارد. 
هنگامي که عفونت دستگاه ادراري تحتاني را  
مبتال  مي کند سیستیت ساده نامیده مي شود 
و هنگامي که بر دستگاه ادراري فوقاني )کلیه( 
تاثیر مــي گذارد بــه آن پیلونفریت )عفونت 

کلیه( مي گویند . 
عالئم مربوط به سیستیت cystitis عبارتند 

از : 
دفع ادرار همراه با درد، تکــرر ادرار واضطرار 
براي ادرار در حالي که عالئم مربوط به عفونت 
کلیه هــا عبارتنداز : تــب، درد پهلو به همراه 

سوزش و تکرر ادرار مي باشد.
این عالئم در افراد مسن و شیرخواران ممکن 

است مبهم یا نامشخص باشد .
عامل اصلي هر دو نوع عفونــت باکتري بنام 
ایشرشیاکولي  Ecoli است با این حال ندرتاً 
باکتریهاي دیگر و ویروسها یا قارچ نیز ممکن 

است موجب آن شوند . 
عفونت هاي دســتگاه ادراري در زنان نسبت 
به مردان شــایع تر اســت به طوري که نیمي 
از زنان در طول زندگي خــود حداقل به یك 
عفونت مبتال مي شــوند و بروز مجدد بیماري 



امري شایع است علت این امر در آناتومي بدن 
زنان و مقاربت جنسي است . 

طول مجــاري ادرار در زنــان کوتاه و 
فاصله بیــن مجراي ادرار و مدفوع در 
زنان کم است و میکروبهاي موجود 
در مدفــوع )روده بزرگ( به راحتي 

وارد مثانه مي شوند.
 عفونت کلیه در صورت بروز معموالً 

پــس از عفونت مثانه ظاهر مي شــود 
اما ممکن اســت ناشــي از عفونت منتقله از 
راه خون نیز باشــد . تشــخیص این بیماري 
در زنان جوان و ســالم تنها براســاس عالئم 
بالیني امکان پذیر اســت در افرادي که عالئم 
 آنها مبهم اســت آزمایش ادرار و کشت  ادرار 

ضروري است .



- خانم بودن
- یائسگی

- افراد مسن
- مصرف کم مایعات

- اختالالت ساختمانی ادراري
- افراد داراي سوند یا لوله هاي ادراري

- بیماري هاي مزمن زمینه اي مثل دیابت
- عوامل انســدادي دردســتگاه ادراري مثل 

سنگ هاي ادراري
- سطح پایین بهداشت و عدم رعایت مناسب 

اصول بهداشتی
- بزرگی غده پروستات در آقایان) ناتوانی در 

تخلیه کامل ادرار(
- چســبندگی هــاي رحمــی و لگنــی در 

خانمها)اختالل در تخلیه ي کامل ادرار(
- ادرار کردن با فاصله ي زیــاد و عدم دفع به 

عوامل خطر براي عفونت ادراري:



- استفاده بیش از حد از داروهاي آنتی بیوتیك 
- قرصهاي ضد بارداري خوراکی 

- اختالل عملکرد دوره هاي ماهانه 
- بارداري و زایمان 

- انتقال بیماري هاي آمیزشی 
- ضعف سیستم ایمنی بدن

- تشخیص بر اساس شــرح حال، وجود 
عالیــم، معاینه بالینی،وجــود عوامل خطرو 

سابقه ي قبلی ابتال خواهد بود.

- آزمایش ادرار و کشــت میکروبی)البته 
نــه در همــه موارد(براي تایید تشــخیص و 

تعیین آنتی بیوتیك مناسب

شرایط زمینه ساز:

تشخیص:

موقع به هنگام احساس نیاز به دفع
- بیماري هــا یا مصــرف داروهایی کــه باعث 
ضعف،نقص یا سرکوب سیستم ایمنی بدن شود.

- شستشــوي غلط ناحیه ي تناســلی پس از 

دفع ادرار ومدفوع (درخانم ها جهت شستشو 
باید از ســمت جلوبه عقب باشــد تا آلودگی 

مدفو عی به مجراي ادرار منتشر نشود(
- بارداري



مایعات به ویژه آب زیاد بنوشــید. میزان 
توصیه شده 6 تا 8 لیوان در روز است.

پــس از اجابت مزاج ،شســتن خود را از 
جلو به عقب انجام دهید. این کار عامل بسیار 
مهمی در پیشگیري از ورود میکروب از مدفوع 
به دســتگاه ادراري می باشــد. آنتی بیوتیك 
تجویزي را دقیقا درزمان معین مصرف کرده، 

دوره درمان را کامل کنید.
دوره درمان بر اساس نظر پزشك معموال 
3-7 روز ودر موارد شــدید 10-14 روز ادامه 

می یابد.

استراحت کافی داشته باشید.
میوه و آب میوه تــرش و حاوي ویتامین 
ث مثل مرکبات و آب پرتقال بیشــتر مصرف 
کنید.مصــرف ذغــال اخته، گیــالس، کدو 
حلوایی و سایر منابع آنتی اکسیدان نیزتوصیه 

شده است.
به محض احســاس نیاز به دفــع ادرار، 
نســبت به تخلیه آن اقدام کنید. میکروب ها 
در ادراري که مدت بیشــتري در مثانه بماند 

فرصت رشد و تکثیر پیدا می کنند.
مصــرف طوالنی مدت آنتــی بیوتیك در 

درمان:

نکات آموزشی ، توصیه هاي بهداشتی و پیشگیري:

در موارد سیســتیت ساده درمان  شامل 
مصرف کوتاه مدت آنتي بیوتیك مي باشد . 

ولي در عفونــت کلیــه در بعضي موارد 

بیمار باید در بیمارســتان بســتري و تحت 
 درمان بــا آنتــي بیوتیــك هــاي تزریقي 

قرار گیرد.



خانم ها گاهی ممکن اســت باعث تحریك بروز 
عفونت هاي قارچی زنانه شــود، در صورت بروز 
خارش شدید و ترشح سفید رنگ در طی مصرف 
آنتی بیوتیك به پزشك معالج مراجعه نمایید و 

شخصا اقدام به قطع مصرف دارو نکنید.
پس از پایــان مقاربت جنســی اقدام به 
ادرار کــردن نماییدتا میکروب هاي احتمالی 

از مجاري ادراري خارج شوند.
نوشــیدن لیوانی آب به ایــن کار کمك 

خواهد کرد.
لباس زیر کامال نخی بپوشــیدو از لباس 
زیر تنگ و چســبان و شــلوار جین استفاده 

نکنید.
با رژیم غذایی مناســب، از یبوســت و ایجاد 
فشــارکه موجب تخلیه ناکامل مثانه می شــود 
جلوگیــري کنیداز آنجا که برخــی خانم ها دچار 
عفونــت ادراري بــدون عالمت هســتند، قبل از 
بارداري در این مورد با پزشك خود مشورت کنید.

تجویزپمادهــاي 
زنانه هورمونی توسط متخصص زنان در برخی 
موارددر خانم هاي یائســه که مکــررا دچار 
ســوزش و تکرر ادرار می شوند موجب بهبود 
عالیم می شــود. ترشــح زیاد و خارش شدید 
مجراي ادراري آقایان اغلب نشــانه ي عفونت 
هاي جنسی اســت و بایســتی به متخصص 

عفونی یا ارولوژیست مراجعه نمایند.
درصــورت وقوع عفونــت ادراري مکرر 
باوجــود رعایت موارد فوق الزم اســت براي 
بررســی هاي بیشــتر به متخصص ارولوژي 

مراجعه نمایید.
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