
عفونت
سیستم ادراری
در کودکان



عفونت ادراري در نوزادان و شــيرخواران از شــايع ترين عفونت ها به 
شــمار مي ايد. اين عفونت، موجب نقض در كاركرد كليه خواهد شد و از 
عمــده خطر هاي تخريب كننده ي كليه ها در اينده اســت. به طور كلي 
عفونت ادراري در 1 تا 3 درصد از دختران و 1 درصد از پســران پديدار مي 
شود. در سنين زير يك سال در پسران )به ويژه آناني كه هنوز ختنه نشده 
اند.( بيش از دختران ديده شــده است ودر سنين پس از يك سال، ميزان 

بروز اين عفونت در دختران 10بربر بيشتر از پسران بوده است.
از شــايع ترين علت هاي پيدايش عفونت در سيستم ادراري، 
باكتري ها هســتند كه نزديك 75 تا 90 درصد از موارد، توســط 
باكتري Escher chia coli اســت البته ويــروس هايي مانند: 
Adenovirus نيز مي توانند در پيدايش عفونت ادراري دخيل 
باشندكه بيشتر به صورت عفونت مثانه نمايان مي شود. عفونت 
هاي سيســتم ادراري، بيشتر از نوع باال رونده اند به اين ترتيب 
كه باكتري از فلور ميكروبي مدفوع و كلونيزاسيون پرينه از راه 
مجراي ادراري به مثانه مي رســد. در پسراني كه هنوز ختنه 
نشده اند، ميكروب هاي بيماري زا در نوك آلت تناسلي،كلونيزه 
مي شــوند و به مجراي ادراري راه مي يابند. عفونت در برخي 
نوزادان و شيرخواران كم ســن مي تواند هماتوژن هم باشد و 
از راه خون به كليه راه يابد. باكتري هايي كه به مثانه رســيده 
اند در صورت عدم درمان و مزمن شــدن عفونت،از راه حالب 
به كليه ها راه مي يابنــد و پيلونفريت)Pyelonephritis(يا 

عفونت كليه را پديد مي آورند.



1(جنس مونث
2(پسرختنه نشده

3(ريفالكس يا برگشت ادراري
4(اختالل در دفع ادرار)نگه داشتن بيش از حد ادرار(

5(شست وشوي از پشت به جلو كودك 
6(انسدادهاي سيستم دفع ادرار

7(لباس هاي زير تنگ
8(چسبندگي البياها در دختران

9(يبوست
10( فعاليت جنسي

11(حاملگي

در زير فهرستي از عمده 
عوامل خطرآفريني كه 

موجب عفونت در سيستم 
ادراري مي شوند، به ترتيب 

اولويت و نقش آنها آمده 
است:



تشخيص:
تشخيص عفونت ادراري بر 

پايه ي تظاهرات باليني و 
يافته هاي آزمايشگاهي از 

جمله آناليز ادراري و كشت آن 
است. نمونه ادرار جمع آوري 

شده بايد كامال در شرايط 
استريل آماده شود و در 

كمتر از يك ساعت در اختيار 
آزمايشگاه قرار بگيرد تا جواب 

نمونه ادرار به اشتباه، مثبت 
تلقي نگردد.



انواع تظاهرات
عفونت ادراري

يا   )Cystitis( سيستيت   -1
عفونت مثانه:

درگيري فقط در محــدوده ي مثانه 
است و نشــانه هاي آن بيشتر به صورت 
ســوزش ادرار، تكرر ادرار، درد زير شكم، 
عدم وانايي در نگه داشــتن ادرار و بوي بد 
ادرار اســت.)البته بوي بد ادرار هميشه از 

مشخصات اصلي عفونت نيست.(
 )Pyelonephritis(  2- پيلونفريت

يا عفونت كليه:
در اين حالت،باكتري،كليه ها را درگير مي 

سازد و با اين نشانه ها بروز مي كند: 
1- درد پهلوها وشكم

2- تب
3- بي حالي

4- تهوع و استفراغ 

5- احتماال اسهال
گاهي تب مي تواند يك نشانه باشد.

البته در نوزادان عالئــم بيماري متفاوت 
است مانند:

1- خوب شير نخوردن
2- بي قراري و بي خوابي

3 - زردي
4- كاهش وزن يا خوب وزن نگرفتن نوزاد. 
پيلونفريت ،شايع ترين عفونت باكتريايي 
در كودكان زير 2 ســال است ممكن است 
فقط با تب و بدون هيچ نشــانه ي ديگري 

ديده شود.
از عــوارض عمده ي پيلونفريــت ماندگار 
و درمان نشــده، مي توان بــه پديد آمدن 
اسكار)SCAR(يا آســيب هميشگي به 

كليه ها اشاره كرد.



درمــان



در موارد سيســتيت يا عفونت 
مثانه، اغلــب بر پايــه ي وضعيت 
كودك بــه صورت خوراكــي انجام 

مي شود. 
درشيرخوار يا كودك دچار تب و بي 
حالي مشكوك به پيلونفريت با نشانه هاي 
تهوع و اســتفراغ، تب شــديد، باسن بسيار 
پايين و نيز نشــانه هاي سپســيس ياعفونت 
منتشــر در بدن ،الزاما ايــن دوره ي درماني در 
بيمارستان و با آنتي بيوتيك تزريقي به مدت 10 الي 

14 روز مي باشد. 
براي پيگيري وضعيت درمان، انجــام آزمايش دوباره 
كشــت و آناليز ادراري پس از يك هفته از پايان درمان الزامي 

است.
در كودكاني كه عفونت مكرر ادراري را تجربه ي كنند عالوه بر انجام 
سونوگرافي از سيستم ادراري، نياز  به درمان پروفيالكسي )پيشگيرانه( با 

آنتي بيوتيك خوراكي در دراز مدت مي باشد.
روش هاي گوناگون بررســي علت و چرايي عفونت هاي ادراري در نوزادان 
و شــيرخواران از جمله سونوگرافيVCUG، اســكن DMSA و سيستوگرام 
راديونو كلئوتيد مي باشند كه بسته به سن كودك و شرايط وي،كاربرد و برتري هاي 

متفاوتي دارند كه با نظر پزشك متخصص در خواست مي گردند.



تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز 3
کدپستی: 1396956111

تلفن : 4702 - 021
فکس: 44670432
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