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) عبارتست از: وجود میکرو ارگانیسم  UTIتعریف عفونت ادراري (
هاي در حال تکثیر در کلیه هـا (مجـراي     
ادراري کلیه تا مثانـه)، مثانـه و مجـراي           

 ادراري مثانه به خارج از بدن.
شیوع ابتال بـه بیمـاري عفونـت دسـتگاه        

برابـر بیـشتر از       50ادراري در خـانم هـا      
آقایان است ( احتمال ابتال به این بیماري    

% در سال مـی رسـد).        5در آنها به حدود  
درکودکان زیر یک سال میزان عفونت اداري در پسرها بیـشتر از        

 دخترها است.
سـال نـادر      60اگرچه به طور کلی عفونت ادراري در مردان زیـر     

است اما به علت مسائل مربوط به بزرگی پروستات مـیزان شـیوع    
 این بیماري در افراد مسن تر، در مردان و زنان مشابه است.

(التهـاب خفیـف      التهاب مثانه  تواند ازمی  شدت این بیماري  يدامنه
هاي شود.) تا عفونتمی محدود که تنها به مثانه ايکننده ناراحت اما
کـه    زمـانی   pyelonephritis(  پیلونفریـت   ماننـد   کلیـوي   شدید

 رساند) متفاوت باشد.ها میعفونت خود را به بافت کلیه
که عفونت چگونه و به  این قضیه بستگی دارد به درمان این بیماري

هـاي  روش  بـه   نسبت  صورت خود را نمایان کند. بیشتر بیماران   چه
شوند و بعید است که هیـچ  درمانی واکنش نشان داده و درمان می

 گونه اختالل دیگري در دستگاه ادراري باقی بماند.
 شود؟می ادراري عفونت ایجاد بیماري چیزي باعث چه²

ادرار در افراد سالم استریل است، به این معنی که عاري از هـر      
 گونه میکروارگانیسمی است.

مهمترین عامل استریل ماندن دستگاه ادراري، تخلیه ي مداوم و   
 کامل مثانه است.

هـاي  علت بسیاري از عفونـت 
در   هایـی ادراري تجمع باکتري

ادراري و سپس   اطراف مجاري
ي صعود آنها به داخل بـقـیـه     
 اعضاي دستگاه ادراریست. 

عوامل متعددي می توانند احتمال بروز این فرایند را بیشتر کننـد،  
 از جمله:
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   :انسداد
 بزرگ شدن پروستات •
 تنگ شدن مجاري غدد •
 

   :شرایط نورولوژیکی
 )MSام اس ( •
 آسیب هاي نخاعی •
 

  :بیماري هاي ساختاري مثانه
 –دیورتیکول (بیرون زدگی هاي کوچک در دیواره مـثـانـه          •

diverticula ي مثانه)و در  دیواره 
 تومور  •
 

   :غیر طبیعی بودن مسیر ادرار
 )horseshoe kidneyکلیه ي نعل اسبی ( •
 انسداد توسط سنگ هاي کلیه و یا سنگ هاي مثانه •
 )(polycysticکلیه ي پلی کیستیک  •
بیماري ریفالکس مثانه (معموال به علت اختالل عمـلـکـردي      •

دریچه ي بین مثانه و حالب بوجود می آیدکه سبب بـرگشـت     
 ادرار موجود در مثانه به کلیه می شود)

 
   :جسم خارجی

 ابزارهاي پزشکی (به عنوان مثال، در حین یک فرایند پزشکی) •
 کاتتر و استنت •
 سونداژ •
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  :بیماري هاي زمینه اي
 دیابت •
 درمان با استروئید •
 بیماران با ضعف سیستم ایمنی •
 

عفونت هاي ادراري به دو دسته ي با عامل بیمارستانی و با عامل 
درصد از عفونت ها،  70غیر بیمارستانی (جامعه) تقسیم می شوند.    

عامل غیر بیمارستانی دارند و معموال توسط باکتري اشرشیاکلی یا 
E  ) کُاليEscherichia coli     ي خـود    ) که منشا آن روده

 شخص بیمار است، به وجود می آیند.
 

بـاکـتـري      عفونت ادراري با عامل بیمارستانی نیز معموال تـوسـط  
) Pseudomonasآید اما سودوموناس (اشرشیاکلی به وجود می

) علل مهمی هستند بـه     Staphylococcusو استافیلوکوك ( 
خصوص زمانی که از یک ابزار جراحی مانند کاتتر استفاده شـود.    

ها فاکتورهایی هستند که زمینه را براي ایجاد عفونت فراهـم  ابزار
 می کنند.

 
هاي ي ارگانیسمتوانند به وسیلههاي بیمارستانی معموال میعفونت

هـا  مختلفی به وجود بیایند که مقاومت در برابر آنتی بـیـوتـیـک      
 مشکل شایع در این گونه عفونت هاست.

 
 
 
 
 عالئم عفونت ادراري چه چیزهایی هستند؟²
را تحت   (مثانه و پیشابراه) ترپایین هايقسمت که عفونت،این به بسته

هـا)،   حـالـب    و  هـا هاي باالتر (کلیه تاثیر قرار داده باشد و یا قسمت
 توانند متفاوت باشند.عالئم می

 عالئم عفونت ادراري در قسمت پایینی از دستگاه ادراري:  
 )dysuriaسوزش هنگام ادرار ( •
 تکرر ادرار (مکررا نیاز به دفع ادرار وجود دارد)   •
 ادرار اضطراري (نیاز فوري به ادرار کردن) •
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 ادرار می تواند کدر باشد و بوي بدي نیز داشته باشد. •
در افراد مسن تر عالئمی کلی مانند آشفتگی و بی اخـتـیـاري     •

 ادراري نیز می تواند وجود داشته باشد.
بـراي    تر به علت ضعیف شدن مثانـه عفونت ادراري در افراد مسن

ادراري   انجام عمل تخلیه، بزرگ شدن پروستات و یا بی اختیـاري 
 تر است.ي مغزي و یا آلزایمر بسیار شایعناشی از سکته

 عالئم عفونت ادراري در قسمت باالیی دستگاه ادراري:  
هـمـان     ادراري  دسـتـگـاه     عالئم عفونت ادراري در قسمت باالیی

(پهلو)،     کمر  در  درد يقسمت پایینی بوده به اضافه عالئم عفونت در
تب و لرز. بیمار به احتمال زیاد به حدي ناخوش خواهد بـود کـه      

 ممکن است الزم شود شخص در بیمارستان بستري شود. 
 
 عفونت ادراري چگونه تشخیص داده می شود؟²
تواند عـالئـم   ي ادرار شخص بیمار، مینوار تست آغشته به نمونه 

هاي سفـیـد   غیر مستقیم وجود عفونت مانند خون، پروتئین، سلول
شـایـع،     خون و نیتریت را مشخص کند. بسیاري از باکـتـریـهـاي     

در   ي شیمیایی بوده و به صورت طـبـیـعـی    نیترات را که یک ماده
ادرار وجود دارد، به نیتریت که وجود آن در ادرار غیر طبیعی اسـت  

 تبدیل می کنند.
 

ي ادرار بـایـد از         براي انجام آزمایش ادرار در آزمایشگاه، نمونه
برداري باید تمیز باشد بـه  ي ادرار انتخاب شود و فرایند نمونهمیانه
 اي که ورود میکروب به داخل نمونه از خارج مقدور نباشد.گونه

شـمـا     بـه   (معموال اصول انجام آزمایش توسط پرسنل آزمایشگـاه  
 گفته خواهد شد.)

 
توان یـک    باکتري در هر میلی لیتر از ادرار را می 100000وجود 

آن   بـا   عفونت قابل توجه در نظر گرفت به خصوص اگـر هـمـراه     
) leukocytes  –هاي سفید خون (لکوسیـت     چرك و یا سلول

 نیز توسط میکروسکوپ مشاهده شود.
اي که یافته شود، در آزمایشگاه کشت هر نوع باکتري آلوده کننده

 هاي رایج ارزیابی شود.شده تا میزان حساسیت آن به آنتی بیوتیک
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 عفونت ادراري چگونه درمان می شود؟²
 اقدامات عمومی

مصرف زیاد مایعات ضروري است. موادي قلیایی مانند سیترات که 
از طریق آب وارد بدن ما می شود می تواند به بهبود عالئم کمک 

بـراي    کند. هر چقدر میزان قلیایی بودن ادرار باالتر باشد، محـیـط   
تر شده و نتایج حاصل از درمان با ها نامناسبرشد و تکثیر باکتري
 ها بهتر خواهد شد.بیوتیکاستفاده از آنتی

 
 درمان با استفاده از آنتی بیوتیک ها

ادراري   عـفـونـت     بـراي   درمـان   روش  ترینها اصلیآنتی بیوتیک
مـراجـعـه      ها حتما به پزشکبیوتیکهستند. براي استفاده از آنتی 

مضـرات    از  یـکـی    ها تنـهـا  فرمایید. مقاومت در برابر آنتی بیوتیک 
 باشد. ها در جامعه میي آنتی بیوتیکمصرف خودسرانه

 ها، متخصصان نسبت به مصرف بیش از حداساس برخی تجربه  بر
 کنند. می درمانی ابراز نگرانی در اولین مراحل هاي قويبیوتیکآنتی

 
 ) UTIعود بیماري عفونت دستگاه ادراري (²

اگر عفونت ادراري بعد از درمان دوباره اتفاق بیافتد، شناسـایـی و     
 ي آن ضروري خواهد بود.درمان علت اصلی ایجاد کننده

بیمارانی که احساس می کنند عفونت ادراري قبلی آنها دارد عـود  
ادرار   و  روز  در  لیتر مـایـعـات      3تا  2می کند، نکاتی مانند مصرف 

کردن قبل از خواب و بعد از رابطه ي جنسی می تواند به مدیریت 
 عفونت ادراري آنها کمک کند.
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اخته و همچنین اجتنـاب  میلی لیتر آب زغال 500تا  250نوشیدن 
از استحمام در وان حمام نیز می تواند به جلوگیري از عود بیماري 

 کمک کند. 
اي هاي درمانی موثر نبودند، پس از رفع علل زمینـه اگر این روش

صـورت    بـه   هایی با دوز پـایـیـن،   احتمالی استفاده از آنتی بیوتیک
 ماه الزم خواهد بود. 6مداوم و به مدت 
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