
 

بچه هایی که تب باال دارند و هیچ عالمت دیگری ندارند هم والدین و 

درصد مبتال  10هم پزشک مربوطه باید به فکر عفونت ادراری باشند  

 3یا2تند. توصیه می شود که اگر تب بیش تر از به پیلونفریت هس

 روز طول بکشد حتماً آزمایش کشت ادرار برایشان انجام شود. 

علت دوم استفاده از شوینده ها مانند شامپو، صابون، مواد خوشبو 

کننده و .... است . نشستن در تشت آب همراه با جوش شیرین، 

صص سبب از بین نمک، بتادین و .... نیز بدون تجویز پزشک متخ

 رفتن سد محافظتی این منطقه می شود . 

 

  با مشاهده چه عالئمی می توان به عفونت

 ادراری پی برد؟

اولین عالمت عفونت ادراری ، احساس ناراحتی هنگام ادرار کردن 

است. این احساس میتواند خودش را به صورت سوزش، قلقلک 

در ناحیه استخوان مجرای ادرار، درد در انتهای ادرار کردن و درد 

 عانه یا زیر شکم نشان دهد. 

عالمت های دیگر شامل تکرر ادرار همراه با درد، ادرار بدبو، تغییر 

رنگ ادرار به سمت تیره یا رنگ چای و وجود خون واضح در ادرار 

همراه با دفع لخته است. در مواردی که عفونت ادرار به سمت کلیه ها 

 درد پهلو هم اضافه می شود. کشیده شود به این عالئم تب و 

با وجود همه این عالئم دردناک، باز هم ممکن است فردی 

به پزشک مراجعه نکند تا جایی که عفونت به کلیه ها 

 برسد؟!

بله گاهی اوقات ممکن است شرایطی پیش بیاید که دسترسی به 

پزشک وجود نداشت باشد. در این صورت اوال مصرف خودسرانه 

به هیچ وجه توصیه نمی کنیم. بیمار باید تا آنجا که آنتی بیوتیک را 

امکان دارد از مایعات فراوان استفاده کند تا جایی که رنگ ادرار 

 شفاف شود.

  عفونت ادراری بیش تر در چه سنی دیده

 می شود و آیا جنبه ژنتیکی دارد؟

سالگی دیده  11تا  7این بیماری بیشتر در دخترها و معموالً در سنین 

می شود. در پسرها در یک سال اول زندگی ممکن است بیش تر 

برگشت ادرار -دیده شود.)مهمترین عامل عفونت ادراری ریفالکس 

می باشد. ( این علت می تواند جنبه های ژنتیکی  -از مثانه به کلیه 

اگر پدر و مادر دچار برگشت ادرار از مثانه به کلیه داشته باشد . مثالً 

درصد بچه هایشان نیز این مشکل را دارا  50تا  30ها باشند تقریباً 

می باشند و اگر یکی از بچه ها درخانواده برگشت ادرار داشته باشد 

درصد بچه های دیگر نیز ممکن است این مشکل را  30تا  25حدود 

 داشته باشند. 

 ادراری کدام است؟ عالئم عفونت 

عالئم عفونت ادراری بستگی به این دارد که درگیری سیستم ادراری 

محدود به مثانه است یا کلیه ها را هم درگیر کرده است. اگر درگیری 

سوزش ادرار، بی  تکرار ادرار،فقط مثانه باشد معموالً عالئم به صورت 

اختیاری ادرار، زور زدن هنگام ادرار، بوی بد ادرار و در مواردی وجود 

تب )معوالً خفیف و کمتر از یک درجه( می باشد. تشخیص درگیری 

 مثانه آسان است زیرا عالئم بالینی واضحی دارد. 

روز طول بکشد حتماً  3یا  2توصیه می شود که اگر تب بیش تر از 

 درار انجام شود. آزمایش کشت ا

مشکل تشخیص در مورد بچه های می باشد که درگیری کلیه ها را 

داشته باشند. متأسفانه عفونت فوقانی دستگاه ادراری که با درگیری 

کلیه ها همراه است می تواند آسیب رسان و با عوارض بعدی همراه 

باشد. در عالئم بالینی غیر از تب ، گاهی هیچ عالمت دیگری وجود 

ارد. البته در مواردی درد پهلو، بی حالی، تهوع و استفراغ هم ند

 هست ولی گاهی اوقات فقط تب است و عالئم دیگری وجود ندارد.

عفونت ادراری بیماری است که در اثر وارد شدن میکروب به مجاری 

ادرار ایجاد می شود.عفونت اگر مثانه را درگیر کند سیستیت گفته می 

شود . همچنین ممکن است دستگاه ادراری فوقانی یعنی کلیه را نیز 

 درگیر کند که در این صورت پیلونفریت گفته می شود. 

بالینی و درمانی خیلی با هم فرق می کنند. این دو مورد از نظر عالیم 

معموالً علت اصلی عفونت ادراری عامل باکتریایی موجود در دستگاه 

گوارش می باشد که در بچه ها وجود دارد که به طور باالرونده ای 

عموماً مثانه را درگیر میکند. ممکن است عواملی وجود داشته باشد 

 درگیر کنند. که کلیه را هم بعد از درگیری مثانه 

  علل ایجاد کننده عفونت ادراری چیست و

 عوامل زمینه ساز این بیماری کدام است؟

مهم ترین علت می تواند رفلکس یا برگشت ادرار از مثانه به کلیه ها 

درصد دختر بچه ها دیده می شود که می  50تا  30باشد که معموالً در 

و هم باعث افزایش تواند هم عامل ایجاد کننده عفونت ادراری باشد 

عوارض عفونت ادراری خصوصاً در بچه ها گردد. بنابراین در صورت 

 وجود ریفالکس پی گیری ضروری است. 

علت بعدی این است که بچه از نظر کنترل مثانه مشکل داشته باشد 

 مانند موارد زیر: 

اگر بچه ای ادرارش را نگه دارد و دیر به دیر به دستشویی برود یا بچه 

که تند تند به دستشویی می روند و نمی توانند ادرارشان را نگه  هایی

دارند. بچه هایی که در طول روز ممکن است یک قطره نم بزنند و 

لباس خود را خیس کنند یا بچه هایی که دچار یبوست هستند همگی 

 می توانند عوامل زمینه ساز عفونت ادراری باشند. 

ود مشکالت نخاعی یا انسداد از علل دیگری که کم تر شایع است وج

 مجاری ادراری در بچه هاست.

 



این کار ، بهترین شروع برای درمان عفونت های ادراری است زیرا 

سبب می شود میزان دفع افزایش یافته و میکروب های بیشتر دفع 

شوند. اگر عفونت ادرار محدود به مجاری تحتانی ادرار باشد حتی 

ممکن است بدون درمان هم خوب شود ولی اگر عفونت به سیستم 

ز به اقدام درمانی و دخالت پزشکی ادراری فوقانی کشیده شود نیا

 دارد. 

 

  با توجه به این موضوع که شیوع این

عفونت در زنان باالتر است ابتال به آن تا 

 چه حد مشکل ساز نیست؟

بار در سال در خانم های سالم طبیعی است. یعنی  3عفونت ادراری تا 

ه بار عفونت ادراری را درسال داشته باشد فقط ب 3اگر خانمی تجربه 

یک بار ازمایش ادرار و درمان آنتی بیوتیکی مناسب نیاز دارد  و نه 

بار در سال رخ بدهد نیاز به درمان  3بیشتر ولی اگر عفونت بیشتر از 

 جدی پیدا می کند. 

خیلی ها تا زمانی که عالمت دارند آنتی بیوتیک 

هایشان را مصرف می کنند و پس از رفع عالئم 

کار چه خطری ممکن  آنها را قطع می کنند. این

 است داشته باشد؟

هدف ما از درمان این است که بیمار با داروی کم درمان شود. در 

بررسی ها دیده شده که اگر بیمار یک هفته دارو بخورد هیچ فرقی 

روز دارو می خورد . بنابراین امروزه  3یا  5نمی کند با زمانی که 

برنامه آنتی توصیه می شود برای یک عفونت ادراری ساده از 

 روزه استفاده شد و بیش از آن ادامه نداشته باشد. 3بیوتیکی 

 

مگر آنکه بیمار عالمت دار باشد، بنابراین اگر عالئم بیماری پس از 

 ساعت بهبود پیدا نکرد نیاز به بررسی مجدد است.  48

 

  توصیه ها و نکات آموزشی که بایستی

 بیمار رعایت نماید: 

برای پیشگیری از عفونت ادراری می توانید اقدامات زیر را به 

 کار بندید: 

 

  لیوان با  8مقدار زیادی آب بنوشید. روزانه حداقل

 سی سی آب بنوشید. 240گنجایش 

  هیچگاه احساس دفع ادرار را نادیده نگیرید و سعی کنید

 هر بار مثانه را کامالً خالی کنید. 

 از جلو به عقب تمیز کنید تا از  بعد از اجابت مزاج موضع را

 ورود باکتری های مدفوع به پیشابراه پیشگیری شود. 

  لباس های زیر خود را از نوع نخی انتخاب کنید و از

جوراب شلواری هایی که قسمت باالی آن نخی است 

 استفاده کنید.
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