
دکتر حمید حجتی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

دکتري پرستاري با پایه اتاق عمل 



عفونت هاي دستگاه ادراري

:این عفونت ها به دو نوع  اند

هاي دستگاه ادراري تحتانی عفونت•

هاي دستگاه ادراري فوقانیعفونت-2



هاي دستگاه ادراري تحتانی عفونت

)التهاب پیش براه(اورتریت  -3)   التهاب پروستات (پرستات  -2)   التهاب مثانه(سیستیت  -1

هاي دستگاه ادراري فوقانیعفونت

آبسه کلیوي و دور کلیوي -3پیلوننریت مزمن   -2    پیلونفریت حاد -1
 
عفونت هاي ناشی از سوند گذاري-5نفریت                -4 



هاي ادراري دومین علت عمده ي عفونت در بدن است عفونت    

ترین نوع عفونت باکتریایی در زنان است اکتسابی از جامعه شایع  

سد فیزیکی پیش براه و جریان ادرار میتواند عامل مهمی براي استریله کردن مثانه باشد

دیابت آبستنی و برخی اختالالت آناتومیکی عصبی و متابولیکی نظیر نقرس

باشد) عفونت هاي ادراري ( UTIمی تواند ریسک فاکتوري براي  



در مثانه و پیش براه سدي در برابر تهاجم باکتري IGAادراري یا  Aایمونوگلوبولین 

راه ها ي بروز عفونت 

) عفونت صعودي (از راه پیشابراه  -1

از طریق جریان خون -2

فیستول روده اي  -3 

شایع ترین راه بروز عفونت از طریق پیشابراه است  



تحتانی UTIعالیم شایع 

اکثرا دچار باکتري اوري بدون نشانه هستند  -1 

)کولونی باکتري در هر میلی لیتر ادرار  105باکتري اوري بیش از (

)ساعت 3دفع ادرار به دفعات کمتر از (تکرر  -3  سوزش در هنگام ادرار  -2

)بیدار شدن هنگام شب براي دفع ادرار(شب ادراري  -5          فوریت  -4 
 
بی اختیاري  -5

کمر درد -8خون ادراري          -7     در باالي عانه یا لگن   -6



گاهی عالیم ممکن است شدید بوده و به شوك یا سپس نیز ختم شوند

UTI  شایع ترین مشکل  در سراي سالمندان است

عالیم در آنها به صورت غیر معمول و نا مشخص است  

مهم ترین عالیم در آنها احساس خستگی و ضعف عمومی و تغییر در قوه ادراك 

و فراموشی می باشد



UTIروش هاي تشخیص 

شمارش کلونی   -1

کشت ادراري -2

یافته هاي سلولی  -3 



:در صورت بروز باکتري اوري در افراد زیر کشت ادرار انجام می دهند  

تمام کودکان و مردان         -1

زنانی که تاریخچه ضعف ایمنی دارند  -2 

افرادي که در خانه سالمندان هستند     -3

افرادي که اخیرا سوند گذاري شدند  -4

افرادي که نشانه هاي دراز مدت و پایدار دارند -5

زنان باردار و یائسه -6



گلبول سفید در خون می گویند  4پیوري به وجود بیش از 

درمان دارویی و مهبلی که به صورت آنتی بیو تیک خوراکی و واژینال تجویز میشود  



مراقبت ها و درمان 

برطرف می شود UTIبه محض شروع انتی بیوتیک در حاد ناشی از  -1
براي رفع درد از دارو هاي ضد اسپاسم مسکن و گرم کردن ناحیه میان دوره نیز می  

توان استفاده کرد  
            

براي افزایش جریان خون کلیه)بهترین مایع آب است (مصرف مایعات فروان  -2 
)لیوان در روز  10تا 8(  

عدم مصرف محرکاتی مثل قهوه چاي لیمو ادویه -3

ساعت براي تخلیه کامل مثانه  4تا  3دفع منظم ادرار هر -4

بررسی مکرر رنگ بو و غلظت ادرار -5

شیوه استریل وصحیح سوند  زدن و محکم کردن سوند با نوار چسب -6



عفونت دستگاه ادراري فوقانی



پیلونفریت

به عفونت باکتریایی لکنچه کلیوي توبول و بافت بینابینی یک یا هر دو کلیه گفته 

در پیلونفریت حاد

به علت نفوذ سلول هاي التهابی به داخل بافت بینابینی اندازه کلیه افزایش می یابد  

.ولی در پیلونفریت فرمن کلیه ها منقبض و داراي بافت جوشگاه می باشد

اندازه آن کاهش می یابد



عالیم در نوع حاد
تب و لرز و ناخوشی شدید -1 

لکوسیتوز-2

باکتریوري و پیوري   -3

کمر درد -4

درد پهلو -5

تهوع و استفراغ -6

درد در هنگام دفع  -7
مهرهاي–حساسیت و درد در ناحیه زاویه ي بین دنده اي -8



اگر پیلو نفریت حاد به طور مکرر تکرار شود  به پیلونفریت فرمن تبدیل می شود 

عالیم در نوع مزمن

فاقد نشانه هاي عفونت است مگر انکه دوره ي حاد رخ دهد 

پلی اوري و تشنگی زیاد  -4کاهش اشتها       -3سردرد      -2    ضعف  -1

تشکیل بافت جوشگاه در کلیه-6کاهش وزن   -5 

تشکیل سنگ هاي ادراري و افزایش فشار خون از عوارض آن است -7 



درمان و مراقبت
آنتی بیوتیک تراپی-1

)لیتر در روز  4تا  3(مصرف مایعات  -2 

کنترل مکرر تب -3

تخلیه منظم مثانه  -4 

رعایت بهداشت پرینه -5



اختالالت ادراري در بالغین
اختیاري ادرار  بی

 
به آن سندرم پر کاري مثانه نیز می گویند 

برخی از عوامل خطرزایی مهم در بی اختیاري 

)زنان (جنس  -3یائسگی                -2حاملگی و زایمان مهبلی          -1

ها دیوریت -7چاقی    - 6سنگین        ورزش و فعالیت -5سن               -4 



انواع بی اختیاري 
بی اختیاري استرسی•

ابراه سالم در اثر عطسه سرفه یا تغییر وضعیت این دفع غیر ادراري ادرار پیش

ها مهبلی و در مردان اکثرا به علت برداشت وضعیت در زنان به علت زایمان

. پروستات رخ می دهد

بی اختیاري فوریتی  

در نتیجه انقباض غیر قابل کنترل ماهیچه دترسور که یک عامل مستعد کننده است 

در نتیجه فوریت شدید به دفع ادرار و عدم رسیدن به موقع به توالت 



بی اختیاري کارکردي

یعنی کارکرد دستگاه ادراري تحتانی طبیعی است 

ولی به دلیل اختالالت شناختی و اختالاللت فیزیکی فرد نمی تواند نیاز به دفع ادرار 

را درك ویا خود را به موقع به توالت برساند 

بی اختیاري درمانی

همانند بی اختیاري استرسی است

ولی در اثر عوامل خارجی نظیر داروایجاد می شود  



درمان و مراقبت

اولین انتخاب براي درمان رفتار درمانی است -1

تا از خطر عفونت ادراري 1600تا  1500مصرف مقدار کافی مایعات در حدود -2

نیز کاسته می شود  

یبوست که در نتیجه مصرف ناکافی مایعات روزانه بروز می کند 

موجب فوریت یا احتباس ادرارمی شوند 

براي مصرف مایعات بهترین مایع آب است ز
یرا مواد دیگر به علت تحریک دیواره مثانه فوریت در دفع را افزایش می دهدز



تخلیه مثانه پیش از رسیدن اندازه ي محتوي آن به حدي که باعث بروز بی اختیار می شوند  -3

زمان بندي دفع ادرار مثال گرفتن مدت زمان بی اختیاري بعد از دفـع و رفـتن بـه    -4
توالت از آن زمان 

ثانیـه انقبـاض عضـله     15تا 10شامل .(ورزش ماهیچه ها ي لگن یا ورزش کگل -5
ثانیه استراحت  10لگن و 

ورزش هاي احتباس هرمی مهبلی-6



تحریک الکتریکی از راه مقعد یا مهبل-7
 
تنظیم عصبی -8

مثل داروهاي آنتی کولینرژیک و آنتی اسپاسمودیک در بی اختیاري استرسی موثر نیستند(دارو-9

جراحی -10



احتباس ادراري

این اختالل بر اثر عدم توانایی تخلیه کامل مثانه که می تواند 

در نهایت منجر به بی اختیاري سر ریز می شود به علت فشار ادرار باقی مانده در مثانه است  

سال بعد از هر بار دفع ادرار باید تخلیه کامل مثانه صورت گیرد 60در افراد کمتر از 

سی سی ادرار در  100تا  50سال معموال بعد از هر بار دفع  60ولی در افراد باالي  

مثانه باقی می ماند 



علل

دارو  -4بارداري     -3بزرگی پروستات            -2دیابت        -1

اختالالت متابولیست نظیر پارکینوس و اختالالت عصبی -5

براي تشخیص از کاتتریزاسیون ویا سونوگرافی مثانه استفاده می کنند:نکته*

سی سی ادرار باقی ماندهدر مثانه باشد احتباس ادراري مطرح 100اگر بیش از  



عوارض

به علت -5هیدرنفروز    -4سپسیس    -3پیلونفریت    -2عفونت فرمن     -1

نشت ادرار آسیب پوستی 
مراقبت

ایجاد حریم خصوصی و محیط و موقعیت مناسب (از بهبود تخلیه طبیعی ادرار -1
گرما براي شل کردن اسفنکتر-2
باز کردن شیر آب هنگام دفع ادرار -3
دق کردن ناحیه کانه -4
ریختن آب روي شکم-5
فرو بردن دست در آب گرم-6
استفاده از مسکن اگر در د عامل احتباس است-7
در نهایت کاتتریزاسیون-8



مثانه نوروژنیک

. در نتیجه ضایعه اي عصبی بی اختیاري رخ می دهد 

.می تواند به دو صورت زیر باشد

که شایع ترین بوده که در نتیجه )یا رفلکسی(مثانه اسپاستیک  -1 

) ضایعه نورون حرکتی فوقانی(ضایعه طناب نخاعی در باالي قوس رفلکسی دفع ادرار 

که منجر به فقدان حس خود آگاه و کنترل حرکت مغزي می شوند 

مثانه شل یک ضایعه در نورون حرکتی تحتانی غالبا در نتیجه ضربه -2



بی اختیاري سر ریزي در نتیجه مثانه شل اکثرا در بیمارانه دیابتی رخ می دهد 

یک مثانه اسپاستیک به صورت رفلکسی تخلیه شده و هیچ کنترلی بر تنظیم فعالیت آن وجود ندارد

عوارض

از شایع ترین عارضه عفونت ناشی از ایستایی ادرار و کاتتریزاسیون است-1

)سنگ ادراري(اورو لیتیاز -2 

رفلکس مثانه به میزناي و هیدرونفروز -3



درمان
تخلیه منظم -2 جلوگیري ازاتساع مثانه-1

کاتتریزایسون ممتد یا متناوب یا توسط شخص . -3 

تشویق به حرکت و فعالیت  -5رژیم کم کلسیم -4

مصرف مایعات فروان جهت کاهش باکتري هاي ادراري -6

درمان دارویی نظیر بتانکول -7

درمان جراحی -8



.)اورولیتیاز و نفرولیتیاز( سنگ هاي ادراري

سنگ ها زمانی ایجاد می شوند که غلظت ادراري موادي از قبیل اگزالت کلسیم 

و فسفات کلسیم و اسید اوریک افزایش یابد یا جریان ادرار کم و غلظت ادرار

وزن مخصوص آن باالرود البته عفونت بی تحرکی و ایستایی ادرار در ناژ کلیوي 

را کند می کنند 



سال بعد مجددا به سنگ کلیه مبتال می شوند  5بیماران داراي سنگ 

: سنگ هاي کلسیمی  در بیماران با اختالالت زیر بروز پیدا می کنند 

پرکاري تیروئید  -1

اسیدوز کلیوي  -2 

سرطان  -3  

  Dمصرف بیش از حد ویتامین -4    

بیماري هایی نظیر لوسمی -5 



لوسمی 

سنگ هاي اسید اوریکی در بیماران مبتل به نقرس دیده می شوند *

سنگ هاي استروویتی در ادرار قلیایی غنی از آمونیاك دیده می شوند*
 

سنگ هاي سیستئینی در بیماران با یک بیماري ارثی نادر که جذب کلیوي*

مختل می شوند دیده می شودسیستئین 



در بیماري التهابی روده افرادي که ایلئوستومی می شوند

یا بخشی از روده ي آنها خارج شده است چون اگزاالت را بیشتر جذب می کنند  

در معرض خطر تشکیل سنگ قرار دارد 

:عالیم
تمام عالیم به علت بروز اسنداده ادم و عفونت بستگی دارد 

عفونت می تواند یک عامل در تشکیل سنگ هاي استروویتی باشد 

مهرهاي    -درد شدید و خنجري و عمقی در منطقه ي دنده اي -1
خون ادراري -2  

درادرارWBCپیوري -3    



حساسیت به لمس و درد ناگهانی و شدید به همراه تهوع و استفراغ از عالیم این نوع درد است  

اسهال و درد شکم     -6کولیک کلیوي    -5تهوع و استفراغ               -4

گاهی سپسیس  -8احتباس ادراري   -7  

سنگ هایی که در میزناي هستند موجب درد موجی کولیکی خنجري حاد که 

است Eبه ران و اندام تناسلی انتشار می یابد عامل ایجاد این نوع درد پروستوگالندین



هدف اصلی درمان رفع درد تا یافتن و درمان علت اصلی است 

مسکن هاي ادپیوئیدي-1
 

را مهار می کند Eداروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي پروستوگالندین-2    

حمام بخار گرم در ناحیه پهلو-3

مصرف مایعات که باعث کمک به پایین امدن سـنگ و افـزایش بـرون ده     -4    
لیتر در روز باشد  2ادراري شود که باید بیش از 

مصرف شود  .مایعات فراوان به همراه پروتئین و سدیم محدود-5 
زیرا پروتئین دفع دفع ادراري کلسیم را افزایش می دهد 

سریع نیز دفع کلسیم از ادرار را افزایش می دهد



اسیدي کردن ادرار با کلرید آمونیوم در سنگ هاي کلسیمی-6 

.....) صدف  قارچ گوشت و(محدودیت مولد حاوي پورین نظیر -7 
در سنگ هاي اسید اوریکی 

مصرف آلوپورینول در سنگ هاي اسید اوریکی براي کاهش اسید اوریک ادرار-8  

رژیم کم پروتئین و ادرار قلیایی و هیدراته کردن در سنگ هاي سیستینی-9 

کاهش مصرف غذاهاي حاوي اگزاالت -10  

در صورت عدم موفقیت موارد فوق درمان جراحی یا سنگ شکنی -11 



تمام ادرار باید از گاز عبور داده شد زیرا سنگ هاي اسید اوریکی غالبا کوچک هستند  

سرطان مثانه
در مردان بیشتر از زنان رخ می دهد و اکثرا توام با سرطان پروستات است 

عالیم

خون ادراري قابل مشاهده و بدون درد شایع ترین نشانه سرطان و مثانه -1

عفونت از عالیم شایع دیگر  -2

درد لگنی یا پشت از عالیم مهم دیگر است  -3



BCG   باسیل کالمت وگرین موثرترین داروي داخل مثانه اي براي سرطان و مثانه عود کننده است

مجراي ایلئومی
 

سانتی متري ایلئوم به دیواره شکم است 12یک عبور ساده در قوس 

که باعث عبور ادرار ار میزناي به سطح می شوند  




