
 تعریف:
دستگاه  یاز قسمت ها كیتواند هر  یم یعفونت ادار

ها،  هیقسمت ها عبارت اند از: كل نیكند. ا ریرا درگ یادرار

است كه  یلوله ا ،یادرار ی) مجرا یادرار یمثانه و مجرا

 كیكند( . بندرت  یم تیادرار را از مثانه به خارج هدا

ونت سبب بروز عف یدر دستگاه ادرار یاختالل ساختمان

 شود. یم یارادر

در نوزادان )) از روز اول  یادرار یكه عــفـونتها یآنجائ از

گویند = یکماه اول  یرا دوران نوزاد یروزگ 29تولد تا 

متفاوت است و عفونت در این  ی(( با بقیه دوران زندگ یزندگ

شود لذا ابتدا در مورد  یدوران باید بسیار مهم تلق

 پردازیم:  یدان مدر نوزا یادرار یعــفـونتها

/. در صد نوزادان تازه 1در  یدستگاه ادرار یعــفـونتها-1

این عفونت در نوزادان با  شیوع افتد یمتولد شده اتفاق م

  وزن تولد پایین بسیار باالتر است .

 رایز  برابر شایعتر از جنس مونث است. 3جنس مذكر  رد-2

نتقال در دختران كوتاهتر بوده و احتمال ا یادرار یمجرا

  است. شتریعفونت به مثانه ب

 شایع تر است  پسر ختنه نشده نوزاداندر-3

كلیه ومبتالیان به  یمادرزاد یمبتال به ناهنجاریها نوزادان-4

برگشت ادار در جهت عکس یعنی از مثانه به طرف حالب 

 باشند  یرا دارا م یاز شیوع عـفـونت ادرار یدرصد باالتر

كسب گردد  یاز طریق صعودممکن است  ینوزاد ـفـونتع

عـفـونت اولیه مثانه را گرفتار نموده سپس سیستم  ییعن

 یو كلیه و از آنجا به گردش خون راه م یلگنچه ا - یحالب

 یابد .

 
 

 :یبالينـــــــ تظاهــرات
است شروع  یمتغیر و غیر اختصاص یبیمار یاه نشانه

 :وصدا وشاملسر یممکن است ب یبیمار

رشد  صنق - یمثل مشکالت تغذیه ا یغیر ادرار یاه نشانه

وتـب غیر قابل توجیه باشند همچنین ممکن است استفراغ 

یرقان و وزن نگرفتن نیز داشته  - یتحریك پذیر -اسهال  -

  باشند.

به صورت تب و در  یعالئم ینوزاد نیدر سن یعفونت ادرار

اسهال، كم شدن ادرار و  یحال یبا سرد شدن بدن، ب یموارد

 ییبدبو ادیباالتر با تب ز نیو در سن شودیمشاهده م یزرد

 ریدر نگه داشتن ادرار و درد ز یاریاخت یادرار، سوزش، ب

 شکم همراه خواهد بود.

 .ازنوزادان ممکن است كامآل بدون عالمت باشند یبعض

توانند با  یدیگر عالوه بر تـب دار بودن م یكه بعض یحال در

 -مانند جریان ضعیف ادرار یموضع یبدون نشانه ها یا

بزرگ در  یدر هنگام دفع ادرار( ویا توده ا هیسوزش ادرار)گر

 پهلو تظاهرنماید.

 

 
 : یتشخيص بيمار 

 باشد. یبا كشت ادرار میسر م 

تائید شده باید  یمتعاقب اولین عـفـونت ادرار یهر نوزاد

پذیرد و در صورت صورت  یكلیو  یراسونوگرافاولت یبررس

 بعمل آید. یآبسه ویا تومورها بررس وجود ناهنجاریها

 : درمان
در نوزادان   یادرار یبه ذكر است كه درمان عــفـونتها الزم

 گردد . یاست و باید نوزاد بستر یتزریق

 

 یبعداز دوران نوزاد یادرار  یعـفونتــها
دستگاه  یعــفـونتها  یالتا بزرگس یاز ماه دوم زندگ 

 در جنس مونث شایعتر است یادرار

 
 :یبالينـــــــ تظاهــرات

ممکن است عالئم  یسالگ6تا2از  خصوصب یگروه سن دراین

دردشکم واحساس -تکرر ادرار یباشد ول یبصورت گوارش

 . ممکن است دیده شود  یفوریت ادرار نیز در این گروه سن

شایعترین عالئم احساس فوریت  یسالگ 18تا 6سنین  در

 سوزش ادرار و درد پهلو و یا شکم است . -تکررادرار -ادرار 

درصد دختران در سنین  2یا 1در یادرار یعـفـونـتها

شود پیشابراه كوتاه در دختران آنها را به  یمدرسه دیده م

 یادرار یكند.در عـفـونتها یمستعد م یادرار یعـفـونتها

بخصوص نزد دختران نوجوان ممکن است در ادرار خون دیده 

 نیست. یمهم یشود كه این خون ارزش تشخیص

غیر قابل توجیه و عالئم پایدار  یدر تمام كودكان تب ها

انجام آزمایش وكشت ادرار را ایجاب -بدون توجیه  یشکم

مهم است  یكند .محل استقرار عـفـونت نیز خیل یم

) كلیه ها و حالبها (  یفوقان  یادرار یمجار یوعـفـونتها

)مثانه و  یتحتان یادرار یمجار یعـفـونتهانسبت به 

 همراه است. ی( اغلب بااختالالت آناتومیك بیشتر راهپیشاب

درنوزادان وشیرخوران وكودكان نوپا تظاهرات  متاسفانه

در تعیین محل عـفـونت زیاد كمك كننده  یبیمار یبالین

وهم در  یفوقان یم هم در عـفـونتهانیست . تب و درد شک

تب  یشود ول یدیده م یدستگاه ادرار  یتحتان یعـفـونتها

 یدیده م یفوقان یمجار یباالتر بیشتر در موارد درگیر یها

 شود.



كه بطور كامل  یمثانه ا-برگشت ادرار از مثانه به سمت باال 

سنگ كلیه و  - یمادرزاد یناهنجاریها  -شود یتخلیه نم

شوند بیمار را مستعد  یكه باعث ركود ادرار م یدیگرعوامل 

 میکند .  یادرار یبه عـفـونتها

 یبیماران با وجود عالئم ادرار یبررس یاولین قدم برا

 یآزمایش وكشت ادرار میباشد.در موارد زیر ارزیاب

 است یبیمار ضرور یپیگیر یرادیولوزیك برا

 

 سال. 10زیر  یدر تمام بچه ها یعفونت ادرار-1

 

 در هر جنس مــذكــر. یعـفونت ادرار-2

 
سال باشد و  10از عـفـونت درجنس مونث كه باالتر  -3

 یدارد و یا به درمان كند جواب م عفونت كلیه نشانه و عالئم 

 دهد.

 

 مکرر و راجعه در دختران پیش از سن بلوغ یعـفـونتها-4

 

داشت و یا آهسته وضعیف به درمان  یمكبیمار عالئم  اگر

سخ دهد ویا یك توده و یا اتساع مثانه داشته باشد انجام پا

 از مثانه و كلیه ضرورت دارد یفور یسونوگراف

 
 توجه

مهم عـفـونت ادرار در  یاز علتها یالزم به ذكر است كه یک 

دارند  یكودكان بخصوص دردختر بچه ها كه پیشابراه كوتاه

كودک پس از دفع مدفوع  یتشورعایت نکردن طریقه شس

كه پشت كودک را  یاست.لذا باید توجه كرد كه با دست

شسته اید جلو كودک را نشوئید یا باید ابتدا جلو كودک را 

و بعد از آن پشت كودک را شست ویا اینکه با یك  ستهش

كودک  یدست پشت كودک را بشوئید و با دست دیگر جلو

ر هنگام شستن از پشت را بشوئید و هر گز نباید دست را د

مقعد ( به جلو بیاورید چون باعث انتقال میکروب از پشت  )

 شود. یبه پیشابراه كودک م
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