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 Urinry tract infections إلتهابات المسالك البولية

 إعداد الطالب: خميس خليفة حمد

نه إ, رغم رنتشارا بين األطفال وفي مختلف األعماأصابات كثر اإلأصابة الجهاز البولي بالجراثيم من إ دتع            

و عدم أكثر شيوعا لكنه مهمل والذي بدوره يؤدي الى عدة مضاعفات غير مرغوب فيها بسبب تجاهل المرض األ

صابات البكتيرية التي تصيب جزءا منه , حدى اإلإ  (UTI)ن عدوى الجهاز البولي إ 0(Larry,2000)التشخيص 

تعرف بإلتهاب  ها تصيب الجزء العلوي منفعندما تصيب الجزء السفلي من الجهاز البولي تعرف بإلتهاب المثانة وعندم

المعوية والزوائف في مقدمة البكتريا السالبة لصبغة كرام ومنها بكتريا األشريكية  اتأتي البكتري إذالحويض والكلى , 

خرى  مثل الموجبة لصبغة أن هناك بكتريات أهي المسبب الرئيسي لكلتا الحالتين فمن الممكن  (E. Coli)القولونية 

مثل المكورات العنقودية والسبحية او فيروسات او فطريات  مثل الكانديدا تكون هي السبب , بصوره شائعة تكون كرام 

تصاب نصف النساء بإلتهابات المسالك البولية مره واحده  إذ كثر من الذكور,أناث بإلتهاب المسالك البولية صابة اإلإ

ن عوامل الخطوره تشمل كال إابات المسالك البولية أمرا شائعا , صابة بإلتهاإل تعدعلى األقل في مرحلة من حياتهن و

يضا في أحيانا يحدث إلتهاب الحويض والكلى نتيجة إلتهاب المثانة وأ ,نثوية والتاريخ العائلي من الطبيعة التشريحية اإل

وذلك من  (Bacteremia)عن طريق الدم  ةبعض الحاالت يحدث إلتهاب الحويض والكلى من خالل العدوى المنقول

 (.(Nicolle, 2008 لصبغة كرام   ةحياء مجهرية سالبأخالل 

كتمال جهازهم إصابة في كثير من األمراض وخاصة حديثي الوالدة وذلك لعدم كثر عرضة لإلأاألطفال هم           

 المناعي حيث يصاب الطفل باإللتهابات أما من خالل البيئة الخارجية أو في المراحل الجنينية عن طريق المشيمة 

Beattie, 2007) ) خماج المسالك إصابة بهي سببها اإل (13-15%) .  من بين حاالت األمراض الكلوية هناك نسبة

(  (hypertension رتفاع ضغط الدمإمراض المعنوية عند األطفال مثل البولية والتي يمكن أن تتطور فتصبح من األ

صابة لى اإلإخماج المسالك البولية لدى حديثي الوالدة تقود إصابة بمن اإل  (%30)ن نسبة إ(. حيث  2005)توفيق, 

 لية عن كثبخماج المسالك البوأفي حالة عدم متابعة أما . Bacteriemia)  )(Benson et al, 2005) بتجرثم الدم

الحالة  هوفي هذ  (underlying genitourinary)مخفي  وبشكل فأنها قد تؤدي الى تشوهات في األعضاء التناسلية

 صابة الحويض إلى إيتطلب تداخل طبي مبكر واأل فقد يؤدي 

 ,.Ditchfield et al)من األسباب الرئيسية للفشل الكلوي في المراحل النهائية عند الطفل  دوالكلى المزمن والتي تع

1994)    

 

                      Classification of urinary tract  infections             تصنيف إلتهابات الجهاز البولي 

                                                               

 -تصنف إلتهابات الجهاز البولي الى عدة مجاميع :

 ب الموقع التصنيف حس

 ةللمثان ةغشيه المخاطيومنها إلتهاب األ  -:  Lower Urinary tract infectionsإلتهابات المسالك البولية السفلى 

(Cystitis) التبول  والتي تسبب عدة أعراض منها عسر(dysuria)والرغبة للتبول ,(urgency) ةالكريه ة, الرائح 
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(malodorous) البيلة الدموية ,(haematuria)  تقطير البول ,(stranguria)  حيث يتم تشخيص هذه ,

كثر .  ومن المسببات المرضية البكتيرية األ  (Raimund, el at , 2015)األعراض بصعوبة عند األطفال والرضع 

 -خرى منها :أ جناسأو(E.Coli) هي شيوعا التي تصيب الجزء السفلي من الجهاز البولي 

(Enterobacter,Klebsiella,proteus,staphylococcus,Enterococcus), Pseudomona 

janet,2015)  (Engelkrk 0حليل ضافة الى إلتهاب اإلأ(Urethritis) جزاء السفلية التي يتم من األ دالذي يع

 Chlamydia trichomatis, Neisseria gonorohoeae) ةصابتها باإللتهابات ومن مسبباتإ

,Trichomonas vaginalis  , 

 (Neil et al ,2008 .) 

   Upper Urinry tract infection         ةإلتهاب المسالك البولية العلوي 

 (Pyelonephritis)يصيب الحوض والكلى  إذيحدث هذا اإللتهاب في الجزء العلوي من الجهاز البولي               

سهال وخمول وضعف في النمو إو ةالذي يسبب إلتهاب في النسيج الحشوي عند األطفال مصحوبا بحمى وفقدان للشهي

ذا كانت عدوى الجهاز البولي مصحوبة بحمى عند إما أ 0 (Raimund el at , 2015)عياء  ألى القيء وإضافة إ

 (.Oelschlaeger, 2002نها عدوى الجهاز البولي الجزء العلوي )إاألطفال فمن المحتمل 

  

 

 

 

 -التصنيف حسب األعراض :

     Asymptomatic Bacteriuria     البكتيري الالعرضي  االلتهاب 

وعند زراعتها سوف تعطي نموا جيدا ولكن لم   (midstream)البول الوسطي  ةوهو وجود الجراثيم في عين          

ية أعراض مرضية أمل حيث التظهر على المصاب    /ةخليه بكتيري   (100000)  يصل عددها الى 

((Sajaratulnisah et al 2003   تعرف  إذبدون أعراض  ةخرى يحتوي البول على بكتيريا خطيرأوفي حاالت

 (. Lane, 2011هذه الحالة بأسم البيلة الجرثومية  )

  Symptomatic Bacteriuria                  اإللتهاب البكتيري العرضي  

 (وعند زراعتها سوف تعطي نموا كثيفا يزيد عن (midstream)وهو وجود الجراثيم في عينة البول الوسطي          

ويصاحب هذا النوع من اإللتهاب أعراض مثل التهيج وإلتهاب   (Alan,  2007 )مل  /( خليه بكتيريه 100000

   Raimund el at , 2015)لى الحمى )إضافة أالمثانة وإلتهاب الحويض والكلى 

   Classification according to factors          التصنيف حسب العوامل 
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                                    Complicated Urinary tract infectionإلتهاب المجاري البولية المعقدة  

                                                 

الوظيفية والتشريحية  ةفي مجرى البول من الناحي ةتحدث هذه الحالة عند المرضى الذين لديهم تشوهات خلقي            

رتداد الحالب المثاني جميعها إن الخلل في الحبل الشوكي ووجود الحصى وإوالتي تسبب ضيقا في المسالك البولية حيث 

صابة الجزء العلوي من الجهاز البولي إ( وفي حالة  2012العبيدي,)سباب تؤدي الى حدوت ضيق في مجرى البول أ

نخفاض في المناعة فتكون هذه العدوى إو لدية أمرأة حامل , إذا كانت إفي الشخص المصاب بداء السكري وخاصة 

 (.Colgan, 2011. Salvatore, 2011معقدة )

 Uncomplicated Urinary       معقدةالإلتهاب المجاري البولية غير 

    tract infection                                                                         

الوظيفية والتشريحية وتحدث هذه الحالة في المجاري  ةفي هذه الحالة تكون المجاري البولية طبيعية من الناحي           

 Marcelo et)وإلتهاب المجاري البولية العليا ) إلتهاب الحويض والكلى ( )حليل والمثانة( البولية السفلى ) إلتهاب اإل

al ,2014 معقدة هي الإللتهاب المجاري البولية غير  ةالمسببالبكتيرية . من الكائنات المجهرية

(Enterobacteriaceae) (Schlager, 2001).. صابة بفتره ما قبل ذا كانت المرأة  صحيحة وحصلت اإلإما أ

 .(Colgan, 2011العدوى بسيطة ) تعدع الطمث نقطاإ

 صابة بإلتهاب المسالك البولية .األسباب التي تزيد من حدوث اإل

 صابة بإلتهاب المسالك البولية تبعا لألسباب التالية: تختلف اإل          

                           Vesicoureteral refluxاألنعكاس المثاني الحالبي 

رتجاع المثاني الموجود بين المثانة و األأوجود خلل تشريحي خلقي في المسالك البولية وخاصة الجذر المثاني            

لى إتم  ةلى الحالب بدرجات متفاوتإوالذي يسبب رجوع البول  (Vesicoureteral reflux)و ما يسمى أوالحالب 

, (Arant, 2001)وفي حالة وجود بكتريا في البول فأن  هذا يسبب إلتهابات كلوية حاده  ةالكلى في الحاالت المتقدم

سالك منعكاس في جريان البول يتسبب في تجرثم الدم وهذه الحالة شائعة عند األطفال المصابين بإلتهاب الن هذا األإو

 (. Orenstein, 1999وي )ما في حالة عدم العالج قد تؤدي الى حدوث فشل كلإ. (Guven, 2004)البولية 

  Circumcisian                                                        الختان    

صابة بإلتهابات المسالك البولية عند األطفال والرضع  وعند مقارنتهم ن لعملية الختان دور مهم في تقليل اإلإ           

 Balat andضعاف من األطفال المختونين أصابة األطفال غير مختونين عشرة إباألطفال غير مختونين فأن نسبة 

Hill, 2003) .) 

   constipation                                                          األمساك  3-3-2

ا المتجمعة فيها وخاصة مساك له دور كبير في تراكم الفضالت التي تحتوي على كميات كبيرة من البكترين اإلإ          

 . (Leo et al., 2002)في المستقيم 
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                                       Incomplete and frequent voidingعدم تفريغ المثانة بصورة كاملة  

                                                 

مكانية المثانة على التفريغ الكامل للبول سوف يؤدي الى ركودة كمية من البول في المثانة إفي حال عدم             

 .Nicolle, 2003))والذي يكون وسطا مألئما لنمو الجراثيم  

                 previous antibiotics                                      قاأستخدام المضادات الحيوية ساب 

administration                                                                                              أن أستعمال

 .     (Bibina and Olafsson, 2000)المضادات الحيوية بكثره قد يؤدي الى ظهور سالالت مقاومة لها 

                                                Age and genderالعمر والجنس 

صابة في كال الجنسين صابة بإلتهاب المجاري البولية بتباين الجنس والعمر , حيث تحدث اإلتتباين نسبة اإل            

حيث أشارت دراسة  (Tran et al, 2001)صابة لدى الذكور كثر من نسبة اإلأناث تكون صابة لدى اإلفأن نسبة اإل

(Farrell et al, 2002) . صابة لدى الذكور في "العشر سنوات ناث ثالثة أضعاف من اإلصابة لدى اإللى ان اإلإ

لى إضافة إحليل ناث هو قصر اإلصابة بإلتهاب المجاري البولية عند اإلزدياد اإلإن السبب في إاألولى من عمر الطفل"  

   . (Al- Haddad, 2005, Jawale, et al, 2003)قربة من فتحة الشرج 

                                                                                                                                                                                                            catheterization  Urinary                                 القثطرة البولية  

صابة بحالة التجرثم وجود الجهاز البولي حيث تتراوح نسبة اإل صابة بعدوىتزيد القثطرة البولية من خطر اإل           

% يوميا حيث التؤثر المضادات الحيوية الوقائيه على تقليل حاالت العدوى العرضية  6-3البكتيريا في البول من 

(Dielubanza, 2011ولكن يمكن تخفيف خطر اإل .)د تباع تقنيه التعقيم عنأصابة بالعدوى بأستخدام القثطرة ب

 ,Nicolle, 2001. Phippsجيده كي يتم التصريف بدون عائق ) ةدخالها والحفاظ على جعل القثطرة بوضعيإ

2006. Gould, 2010). 

   Urinary obstraction                                    نسداد البولي اإل  

نسداد يسبب هذا اإل إذحلبل نسداد الحالب واإلإنسدادات المجاري البولية وخاصة إتلعب الحصى دورا كبيرا في           

حياء المجهرية المسببة إللتهاب المجاري البولية الى ركود في البول وبالتالي يكون وسطا مالئما لنمو األ

(Westwood et al., 2005)   

  Diabetes mellitus                                           مرض السكري 

يثبط المناعة  الذي يقلل من وصول الدم  ةوذلك لكونبالتهاب المسالك البولية صابة داء السكري يزيد من اإل             

جزاء الجسم وهذه األسباب تؤدي الى ضعف الجهاز المناعي ويقلالن من دفاعات الجسم ويساعدان على أالى معظم 

ن التركيز العالي إصابيه حيث يسبب عطل في المثانة ويؤدي الى ركود البول وتكاثر البكتيريا, تكاثر الميكروبات اإل

ن صابة بإلتهاب الحويض والكلى وذلك ألللكلوكوز في بول المرضى المصابين بأرتفاع نسبة السكر يسبب بحدوث اإل

 (Seftal et al., 2000)هذا البول يكون وسطا مالئما لنمو وتكاثر البكتريا 

 ستعداد الوراثي لحالة اإللتهاب  اإل

خرى مثل مرض أضافة الى عوامل إصابة بعدوى المثانة في بعض العائالت ستعداد الوراثي لإليوجد اإل             

كثر غموضا منها ألالختالطات فهي  ة(. وهناك عوامل مسببLane, 2011عدم الختن )( Nicolle, 2008السكري )
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صابة بعدوى الجهاز ن اإلإ إذ األفعال األيضية,مثل التشوهات التشريحية والوظيفية , اوذات العالقه  ةاألسباب المهيئ

لى الكليتين إرتداد غير طبيعي للبول من المثانة الى الحالب ثم إوهو )البولي عند األطفال ترتبط بالجزر المثاني الحالبي 

صابة إدوى الجهاز البولي عند االشخاص الذين يعانون من صابة بعمكانية اإلإ(. تزداد Bhat, 2011مساك  )واإل

السبب  دخرى ويعأ ةوبسبب خلل في األفراغ من جه ةالحبل الشوكي وذلك بسبب األستخدام المتكرر للقثطره من جه

  (. Eves, 2010) ةاألكثر شيوعا لألصابة بالعدوى في هذه الفئ

  Sickle cell disease                                    فقر الدم المنجلي 

 (.Coulthard et al, 2001) ةوالعالجات المسكنالمثبطة للمناعة ستهالك األدويه أكثرة  

 -صابة المجاري البولية :إق ائطر  

 (Armengol et al, 2001)صابة بإلتهاب المسالك البولية ومنها  هناك عدة طرق قد تسلكها البكتريا لكي تسبب اإل 

        

  Asending Route                                طريق المجرى الصاعد 

لى داخل المجرى إو من منطقة الشرج أحليل لدى األنسان من المنطقة الملوثة  حول اإلنتقال الجراثيم أيتم               

ذ ان األحياء المجهرية التي تعيش في األمعاء يمكنها إ,  (Piaggio et al, 2003)صابة بالخمج البولي مما يسبب اإل

   لى الكلية  إ( ومنه تنتقل الى المثانة ثم Urethraحليل )ان تغزو المسالك البولية السفلى وتدخل عن طريق اإل

(Gordon et al, 2003)  مقارنتهاكثر عند أناث صابة بالخمج عن طريق المسلك الصاعد لدى اإلن اإلإحيث 

 .(krcmery et al, 2001)بالذكور 

   Haematogenous Route                        طريق المجرى الدموي 

 .Staph)يحدث الخمج في هذه الحالة من خالل طرح البكتريا الموجودة داخل المجرى الدموي مثل بكتريا            

aureus) عن طريق الكلية وتحدث هذه الحالة خاصة عند األطفال حديثي الولالدة  لى البولإ(Stiasny et al, 

غلب هذه الممرضات من خالل الوسائل الدفاعية  الطبيعية  المتواجدة في الدم  , لكن اعداد أذ يتم التخلص من إ (2002

 .  (Kari et al, 2001)كبيرة من هذه البكتريا تمتلك عوامل ضراوة تستطيع من خاللها مقاومة الخاليا الدفاعية 

   Lymphatic Route                               طريق القنوات اللمفاوية   

 القنواتلى المثانة وذلك عن طريق إتقال البكتريا المستوطنة في األمعاء أيحدث هذا الخمج من خالل ا             

 . (Patrick et al, 2000)حداث األصابة . أاللمفاوية   ولكن هذا الطريق نادر في 


