
های ترین بیماریهای دستگاه ادراری یکی از رایجعفونت

ها به علت کوتاه بودن مجرای بشر است که در خانم

دستگاه ادراری انسان . تر استخروجی ادرار بسیار شایع

قست می باشد: کلیه ها، حالب ها، مثانه و مجرای  4شامل 

ادرار)پیشابراه( که وظیفه اصلی آنها دفع ادرار و جلوگیری 

از آنجا که این از تجمع مواد زائد در بدن  می باشد. 

دستگاه با محیط خارج از بدن ارتباط دارد و همچنین ادرار 

ماند، محیط مناسبی برای رشد ها در مثانه ساکن میساعت

 . هاستباکتری

 عالئم عفونت
به صورت ناگهانی بروز  های ادراری در زنان معموالًعفونت

ت، پوشش مجاری ادرار، قرمز و ر زمان عفوندد. کنمی

شود که این التهاب منجر به بروز درد در شکم و ملتهب می

دهد. لگن شده و به فرد احساس دفع مکرر ادرار دست می

قطره قطره آمدن ادرار با وجود احساس دفع فوری، ادرار 

کردن همراه با درد یا سوزش، وجود خون در ادرار، بوی بد 

 .عالئم این بیماری هستند و تیرگی ادرار از دیگر

ها هجوم ها فرصت پیدا کنند و به سوی کلیهاگر باکتری

ها ها که مجرای بین مثانه و کلیهببرند )از طریق حالب

(، بیمار دچار تب و لرز و درد پهلوها شده و بسیار هستند

البته توجه داشته باشید که ممکن است  .شودبدحال می

 . مشاهده نشود همه عالئم با هم در یک فرد

 عفونت مستعد کنندهعوامل 
خطر نگه داشتن ادرار در کودکان بیش از باالیین اسات و   

دفع نکردن به موقع ادرار، باعث ایجاد عفونت ادراری و در 

عالوه بر نگه  .های مزمن کلیه خواهد شددرازمدت نارسایی

داشتن ادرار یبوست نیز در دختر بچه ها احتمال عفونات  

 باال میبرد.ادراری را 

یکسری عوامل میتوانند شما را مساتعد باه عفونات ایان     

 :دستگاه کنند که شامل موارد زیر می باشد
 عدم توانایی در تخلیه مثانه بطور کامل 

 درار به دالیل زیرانسداد در مسیر ا                                                                                       :                  

 سنگهای موجود در کلیه یا مجاری ادراری 

 نقایص مادرزادی 

 تومورهای مثانه 

    نقایص سیستم عصبی 

 وجود فشار )به هر دلیلی( بر روی مجرا 

 تضعیف سیستم دفاعی بدن 

  دستکاری شدن سیستم ادراری )مانند قرار

گرفتن لوله در مجرا به دلیل بیماری، اعمال 

 یاری ادراری(جراحی یا بی اخت

 التهاب مخاط مجرا 

 هایی مانند دیابت و نقرس بیماری 

 سابقه ابتال به بیماریهای مقاربتی 

 حاملگی 

پس در صورت داشتن هر کدام از عوامل باال، بیشتر از 

دیگران مراقب باشید که دچار عفونت این سیستم نشوید، 

به پزشک  مشاهدهعالئم آن را در نظر گرفته، در صورت 

 کنید .مراجعه 

 تشخیص بیماری

تشخیص عفونات ادراری خیلای ساخت نیسات. عالئام      

مشخصی که برشمرده شد، پزشک را مشکوک به بیمااری  

کند و با آزمایش ادرار شاامل بررسای میکروساکوپی    می

 .شودادرار و کشت ادرار، تشخیص مسجل می

خوشبختانه در آزمایشگاه بعد از کشت ادرار که حدود دو 

تااوان تاااایر انااوا  کشااد، مااییشاابانه روز طااول ماا

های کشت شده را مشاخص  ها روی میکروببیوتیکآنتی

ها را برای درماان  بیوتیککرد و بدین ترتیب بهترین آنتی

 .بیماری انتخاب کرد

توجه داشته باشید که امکان بازگشتت مدتدد   

بیماری بعد از بهبودی اولیه آن نیز وجود دارد 

مددد بیماری  پس جهت پیشگیری از ابتال و عود

 :نکات زیر را رعایت فرمائید
  لیوان آب بنوشید. 8-10روزانه حداقل 

       مصرف قهوه، چاای، الکال،  نوشاابه و مایعااتی کاه

 تحریک کننده سیستم ادراری هستند را محدود نمائید.

  ساعت یکبار در روز ادرار کنید و هر بار بطور  2-3هر

 کامل مثانه خود را تخلیه نمائید.

  بعد از هر بار اجابت مزاج، ناحیه پرینه و دهانه مجرای

کار باعث کاهش  این .ادراری را از جلو به عقب تمیز کنید

ی مجارا و محال ورودی   ها در محل ورود تجمع میکروب

 می شود. واژن خانم ها

     سعی کنید از محصوالت معطار و دساتمال توالتهاای

 رنگی در ناحیه پرینه استفاده ننمائید.

  پرهیاز   های معطار های زیر با شویندهتن لباسشساز

 نمایید.

 .قبل و بعد از هر بار تماس جنسی ادرار کنید 



  بهتر است بجای حمام کردن در وان ، دوش بگیرید زیرا

باکتریهای موجود در وان میتوانند وارد مجرای ادراری شما 

 شوند.

    سعی کنید لباسهای زیر شما نخی باشاد ، از پوشایدن

 ر نایلونی، زبر و تنگ خودداری کنید.لباسهای زی

        حتی االمکان لباساهای زیار خاود را روزاناه تعاوی

 نمایید.

      دستهای خود را بعد از دفع مادفو  باا صاابون ماایع

 بشوئید.

     داروهای تجویز شده توسط پزشاک را طباق دساتور

 .مصرف نمائید تا بهبودی کامل حاصل شود

  ز در هفتاه  رو 5دقیقه فعالیت بدنی به مدت  30حداقل

 .داشته باشید

   باه دلیال داشاتن     زغاال اختاه  عصاره ی قره قااط و

را مهار  مثانهپروآنتوسیانیدین، پیوستن باکتری ها به بافت 

شیرین نشده به طور منظم  قره قاط شیدن آبمی کنند. نو

به کاهش خطر عفونت مجاری ادراری کمک می کناد، اماا   

دقت داشته باشید که نوشایدن ایان عصااره هاا عفونات      

ادراری را درمان نخواهد کرد. پس اگر دارای عالیم عفونات  

تید، باید باه پزشاک مراجعاه کنیاد و آنتای      ادراری هس

 بیوتیک دریافت نمایید

 مصرف روزانه ویتامین C    یا منابع غذایی آن باه عناوان

 .سیساتم ایمنای  یک آنتی اکسایدان و تقویات کنناده    

رین عامل رشد باکتری اشریشیاکلی را که مهم ت C ویتامین

 .ایجاد عفونت مجاری ادراری است، مهار می کند

 نکات کلیدی در مورد افراد سالخورده

  با افزایش سن و ناتوانی، شانس این عفونت افزایش می

، دچار گیجی، زوال عقال  یابد بخصوص اگر فرد سالخورده

 بی اختیاری ادرار و یا مدفو  باشد.

 ماردان   ود مجدد عفونات در یکی از شایع ترین علل ع

عفونت مزمن باکتریال پروساتات مای باشاد و     ،سالخورده

، وستات در این موارد طبق نظر پزشکخارج کردن غده پر

 می تواند شانس عفونت را کاهش دهد.

     اکثریت افراد مسن هیچ گونه عالمتای از خاود نشاان

 نمی دهند و ممکن است فقط دچار ضعف عمومی شوند.

ای، غم درمان یاک هفتاه  ردر صورت عدم بهبودی بیمار به

خااونریزی از مجاارای ادرار یااا مشاااهده خااون در ادرار و 

گراد، باید دوبااره باه   درجه سانتی 3/38داشتن تب باالی 

 .پزشک مراجعه کرد
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