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 منبع: مرجع كتاب داخلی جراحی پرستاري)برونر وسودارث( و
 سايت اطالعات پزشکی  



( عبارتست از: وجود ميکرو ارگانيسم  UTIتعريف عفونت ادراري )
هاي در حال تکثير در كليه هاا )مراراي     
ادراري كليه تا مثاناه(  مثاناه و مراراي           

 ادراري مثانه به خارج از بدن.
شيوع ابتال باه بياااري عفونات دساتگاه        

برابار بيارتر از       /9ادراري در خاانم هاا      
آقايان است ) احتاال ابتال به اين بيااري    

% در سال مای رساد(.        9در آنها به حدود  
دركودكان زير يك سال ميزان عفونت اداري در پسرها بيارتر از        

 دخترها است.
ساال ناادر      /0اگرچه به طور كلی عفونت ادراري در مردان زيار     

است اما به علت مسائل مربوط به بزرگی پروستات مايزان شايوع    
 اين بيااري در افراد مسن تر  در مردان و زنان مرابه است.

)التهااب خفياف      التهاب مثانه  تواند ازمی  شدت اين بيااري  يدامنه
هاي شود.( تا عفونتمی محدود كه تنها به مثانه ايكننده ناراحت اما

كاه    زماانی   pyelonephritis)  پيلونفريات   مانناد   كلياوي   شديد
 رساند( متفاوت باشد.ها میعفونت خود را به بافت كليه

كه عفونت چگونه و به  اين قضيه بستگی دارد به درمان اين بيااري
هااي  روش  باه   نسبت  صورت خود را ناايان كند. بيرتر بيااران   چه

شوند و بعيد است كه هيا   درمانی واكنش نران داده و درمان می
 گونه اختالل ديگري در دستگاه ادراري باقی بااند.

شود؟می ادراری عفونت ایجاد بیماری چیزی باعث چه 

ادرار در افراد سالم استريل است  به اين معنی كه عاري از هار      
 گونه ميکروارگانيسای است.

مهاترين عامل استريل ماندن دستگاه ادراري  تخليه ي مداوم و   
 كامل مثانه است.

هااي  علت بسياري از عفونات 
در   هايای ادراري تراع باكتري

ادراري و سپس   اطراف مراري
ي صعود آنها به داخل بایاياه     
 اعضاي دستگاه ادراريست. 

عوامل متعددي می توانند احتاال بروز اين فرايند را بيرتر كنناد   
 از جاله:
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   :انسداد

 بزرگ شدن پروستات 
 تنگ شدن مراري غدد 
 

   :شرایط نورولوژیکی

 ( ام اسMS) 
 آسيب هاي نخاعی 
 

  :بیماری های ساختاری مثانه

          ديورتيکول )بيرون زدگی هاي كوچك در ديواره ماثااناه– 
diverticula ي مثانه(و در  ديواره 

  تومور 

 

   :غیر طبیعی بودن مسیر ادرار

 ( كليه ي نعل اسبیhorseshoe kidney) 
 انسداد توسط سنگ هاي كليه و يا سنگ هاي مثانه 
  كليه ي پلی كيستيكpolycystic() 
      بيااري ريفالكس مثانه )معاوال به علت اختالل عاالاکاردي

دريچه ي بين مثانه و حالب بوجود می آيدكه سبب بارگرات     
 ادرار موجود در مثانه به كليه می شود(

 

   :جسم خارجی

 )ابزارهاي پزشکی )به عنوان مثال  در حين يك فرايند پزشکی 
 كاتتر و استنت 

 سونداژ 
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  :بیماری های زمینه ای

 ديابت 
 درمان با استروئيد 

 بيااران با ضعف سيستم ايانی 
 

عفونت هاي ادراري به دو دسته ي با عامل بياارستانی و با عامل 
درصد از عفونت ها   //غير بياارستانی )جامعه( تیسيم می شوند.    

عامل غير بياارستانی دارند و معاوال توسط باكتري اشرشياكلی يا 
E  ( كُاليEscherichia coli     كه منرا آن روده )    ي خاود

 شخص بياار است  به وجود می آيند.
 

بااكاتاري      عفونت ادراري با عامل بياارستانی نيز معاوال تاوساط  
( Pseudomonasآيد اما سودوموناس )اشرشياكلی به وجود می

( علل مهای هستند باه     Staphylococcusو استافيلوكوک ) 
خصوص زمانی كه از يك ابزار جراحی مانند كاتتر استفاده شاود.    

ها فاكتورهايی هستند كه زمينه را براي ايراد عفونت فراهام  ابزار
 می كنند.

 
هاي ي ارگانيسمتوانند به وسيلههاي بياارستانی معاوال میعفونت

هاا  مختلفی به وجود بيايند كه میاومت در برابر آنتی باياوتاياك      
 مرکل شايع در اين گونه عفونت هاست.

 
 

 
 

عالئم عفونت ادراری چه چیزهایی هستند؟ 

را تحت   )مثانه و پيرابراه( ترپايين هايقسات كه عفونت اين به بسته
هاا(    حاالاب    و  هاا هاي باالتر )كليه تاثير قرار داده باشد و يا قسات

 توانند متفاوت باشند.عالئم می
 عالئم عفونت ادراری در قسمت پایینی از دستگاه ادراری:  

 ( سوزش هنگام ادرارdysuria) 
   )تکرر ادرار )مکررا نياز به دفع ادرار وجود دارد 
 )ادرار اضطراري )نياز فوري به ادرار كردن 
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 .ادرار می تواند كدر باشد و بوي بدي نيز داشته باشد 
     در افراد مسن تر عالئای كلی مانند آشفتگی و بی اخاتايااري

 ادراري نيز می تواند وجود داشته باشد.
باراي    تر به علت ضعيف شدن مثاناه عفونت ادراري در افراد مسن

ادراري   انرام عال تخليه  بزرگ شدن پروستات و يا بی اختيااري 
 تر است.ي مغزي و يا آلزايار بسيار شايعناشی از سکته

 عالئم عفونت ادراری در قسمت باالیی دستگاه ادراری:  

هاااان     ادراري  دساتاگااه     عالئم عفونت ادراري در قسات بااليی
)پهلو(      كار  در  درد يقسات پايينی بوده به اضافه عالئم عفونت در

تب و لرز. بياار به احتاال زياد به حدي ناخوش خواهد باود كاه      
 ماکن است الزم شود شخص در بياارستان بستري شود. 

 

عفونت ادراری چگونه تشخیص داده می شود؟ 

تواند عاالئام   ي ادرار شخص بياار  مینوار تست آغرته به ناونه 
هاي سفاياد   غير مستیيم وجود عفونت مانند خون  پروتئين  سلول

شااياع      خون و نيتريت را مرخص كند. بسياري از باكاتارياهااي     
در   ي شيايايی بوده و به صورت طاباياعای    نيترات را كه يك ماده

ادرار وجود دارد  به نيتريت كه وجود آن در ادرار غير طبيعی اسات  
 تبديل می كنند.

 
ي ادرار بااياد از         براي انرام آزمايش ادرار در آزمايرگاه  ناونه

برداري بايد تايز باشد باه  ي ادرار انتخاب شود و فرايند ناونهميانه
 اي كه ورود ميکروب به داخل ناونه از خارج میدور نباشد.گونه

شاااا     باه   )معاوال اصول انرام آزمايش توسط پرسنل آزمايرگااه  
 گفته خواهد شد.(

 
توان ياك    باكتري در هر ميلی ليتر از ادرار را می /////8وجود 

آن   باا   عفونت قابل توجه در نظر گرفت به خصوص اگار هاااراه     
( leukocytes  –هاي سفيد خون )لکوسيات     چرک و يا سلول

 نيز توسط ميکروسکوپ مراهده شود.
اي كه يافته شود  در آزمايرگاه كرت هر نوع باكتري آلوده كننده

 هاي رايج ارزيابی شود.شده تا ميزان حساسيت آن به آنتی بيوتيك
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عفونت ادراری چگونه درمان می شود؟ 

 اقدامات عمومی

مصرف زياد مايعات ضروري است. موادي قليايی مانند سيترات كه 
از طريق آب وارد بدن ما می شود می تواند به بهبود عالئم كاك 

باراي    كند. هر چیدر ميزان قليايی بودن ادرار باالتر باشد  محاياط   
تر شده و نتايج حاصل از درمان با ها نامناسبرشد و تکثير باكتري

 ها بهتر خواهد شد.بيوتيكاستفاده از آنتی
 

 درمان با استفاده از آنتی بیوتیک ها

ادراري   عافاونات     باراي   درماان   روش  ترينها اصلیآنتی بيوتيك
ماراجاعاه      ها حتاا به پزشكبيوتيكهستند. براي استفاده از آنتی 

مضارات    از  ياکای    ها تناهاا  فرماييد. میاومت در برابر آنتی بيوتيك 
 باشد. ها در جامعه میي آنتی بيوتيكمصرف خودسرانه

 ها  متخصصان نسبت به مصرف بيش از حداساس برخی ترربه  بر

 كنند. می درمانی ابراز نگرانی در اولين مراحل هاي قويبيوتيكآنتی
 

( عود بیماری عفونت دستگاه ادراریUTI ) 

اگر عفونت ادراري بعد از درمان دوباره اتفاق بيافتد  شناساايای و     
 ي آن ضروري خواهد بود.درمان علت اصلی ايراد كننده

بياارانی كه احساس می كنند عفونت ادراري قبلی آنها دارد عاود  
ادرار   و  روز  در  ليتر مااياعاات      /تا  2می كند  نکاتی مانند مصرف 

كردن قبل از خواب و بعد از رابطه ي جنسی می تواند به مديريت 
 عفونت ادراري آنها كاك كند.

6 

http://shafajoo.com/content/blog/986/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%


اخته و هاچنين اجتنااب  ميلی ليتر آب زغال //9تا  /29نوشيدن 
از استحاام در وان حاام نيز می تواند به جلوگيري از عود بيااري 

 كاك كند. 
اي هاي درمانی موثر نبودند  پس از رفع علل زميناه اگر اين روش

صاورت    باه   هايی با دوز پاايايان    احتاالی استفاده از آنتی بيوتيك
 ماه الزم خواهد بود. 0مداوم و به مدت 
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