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     التهاب المسالك البولية1-1

 

    للعديد العالي التضاعف من تنتج التي  تهابيةلال  مراض ل أ  أحد

    المثالية الوظيفة   في تغييرات  إحداث إلى   يؤدي  ما ي البول الجهاز في  ألمراض   مسببات من

   اانتشار تهابيةلل ا مراض أل  أكثر من وهو(  (Hojati et a .,2015 والكلى  البولية  للمسالك

 المستشفيات من المرض  هذا  ويُكتسب   السن  وكبار طفال،واإلناث واأل  الذكور بين

Nosocomial Infection  80حولي  يشكلكما  و صابةال  نسب من% 46 حوالي   ويشكل  

 من% 90و chronic bacterial prostatitis المزمن  البروستات  التهاب حالت من%

  Cystitis المثانة التهاب يشمل كما  ،Pyelonephritis  والكلية الحوض   التهاب تحال 

 .  (Urethritis,) Orrett 2001 واإلحليل

  تشترك   ما ونادرا Fungi  والفطريات Bacteria  البكتريا هي المرض   لهذا  المسبب  العامل إن

   تالحال   بعض  في المسالك البولية  هذه  غزوت يمكن ان  صابة،إل ا  في والفيروسات  الطفيليات

   الممرضة نواع األ  لى إ  ضافةإ أيضا  انتهازية ككائنات  تعمل التي  الطبيعية الفلورا  مجموعة

 ( Anderson et al.,2003.)الرئيسة 

  سالبة لصبغة   عصيات وهي .coli E بكتريا  من اهم المسببات البكتيرية للتهاب المسالك البولية  

  متعايشة  بكتريا وهي  Enterobacteriaceae المعوية عائلة  إلى تنتمي   رامالك

Commensals الغذائية،   والمواد والمياه، التربة، في توجد  كما  والحيوان، نسانال  أمعاء  في  

لنسان مثل السهال   أمراض  وتسبب   Opportumstic انتهازية   بكتريا إلى وتتحول

Diarrhea  ، البولية  المجاري   والتهابUTI،   السحايا والتهاب  Meningiti  والتهاب،  

 ( 2008 ،  ناجي; Guentzel, 1996) الصفراوية الحويصلة 

    من ٪ 80 من أكثر عن لةوالمسوؤ شيوعا كثرأل ا  المرضية  المسببات من القولون بكتريا   تعتبر 

   من ٪ 50 و ٪ 85 عن المسؤولة هي البكتيريا   هذه (Wojincz,2007) البولية  المسالك  عدوى

    (,2008Su)التوالي  على بالمستشفى والمكتسبة  المجتمع  في البولية  المسالك  عدوى

  دور لها متخصصة ضراوة عوامل  امتالكها ( (UPEC البولية  المرضية Coli.E ت يساعد سالل 

  .((Emody et al.,2003 البولية  المسالك   التهاب حدوث  في مهم

 البكتيرية الممرضة    المسببات  4-1

    البوليةالمسالك لتهاباتل  المسببة  الممرضات أنواع  أهم من ان



(Proteus mirabilis , Enterobacter ssp. , Klebsella , Escherghia coli    , 

Streptococcus faecalies , Pseudomonas areuginosa , Providencia ssp   , . 

Alcaligenes ssp. , Enterococci , Candida albicans , Vaginalis    

Haemophilus )                              (Kau et al . , 2005 )  

 

Escherchia coli    

   في 1885عام Ederich Theoder العالم  قبل من مرة ولأ  البكتيريا  هذه وصفت 

    اذ  Escherichia coli  باسم ناإل  معروفة هي و  coli i Bacterium آنذاك وسميت مانياال

 .,pathogenic Non    (cooks آنذاك مرضية غير عدت لذا صحاء أ طفالأ براز من عزلت

    سالبة ,   مايكرون(  1.5-0.5 ) الحجم صغيرة عصيات بكونها  البكتيريا   هذه تمتاز  (.1985

    مكونة  غير,  محفظة  سالت بعض  تمتلك  وقد,  محيطية  سواطأ  بواسطة  تتحرك,   كرام لصبغة

 تستطيع  لكنها و م˚37 هي  مثلى نمو حرارة  درجة ولها ,  اختيارية الهوائية او  هوائية,   بواغ لأل

   (  et al  Jawetz .,  ,(2004(   م˚15 -45 )  من واسعة حرارية  مديات  في  النمو

  طبيعي غير موقعا  تدخل عندما ولكن نسانال  امعاء  في  تعايشية بصورة البكتيريا   هذه تتواجد 

  نسجة أل ا تصيب  و  السحايا و البولية المجاري  كالتهاب مراض ل ا من  العدد تسبب ان يمكن

 Sharma et al ., 2007)) نتهازية ل األنواع البكتيرية ا  من تعد  لذلك   الرخوة

 امراضية البكتريا وقدرتها على االلتصاق

بعد تمكن البكتريا من دخول المسالك    البولية   المسالك التهاب  وتطور لبداية  ساسية أل ا  الخطوة 

  خاليا الطالئية المبطنة للجهاز البولي )المثانة(  إلى   البكتيريا  التصاق  هيالبولية 

uroepithelial . ال أرتباط  E.coli بروتينات عموما) البكتريا  من روابط بواسطة  يحدث   

   المضيف  خلية جدار في كاربوهيدراتية ببقايا  ترتبط التي   (البكتريا  ب أهال قمة  على تقع صغيرة

  طريق عن يحدث المضيف  تلمستقبال القالون  بكتريا  ألتصاق لذلك  ت، كمستقبال تعمل  والتي

  الحركة  مقاومة علىباسطح خاليا المضيف  لبكتيريا ل  تصاقل ال يساعد  تصاقلل ا عوامل

  مختلفة أنواع   تنتج  E. Coli  ساللت . لبكتيريا ا بقاء  وزيادة  المثانة  وتفريغ البول  لتدفق الميكانيكية 

  ( و   (1Type1 fimbriae نوع   من بألهال ذلك  في ،بما  adhesins تصاقلل ا عوامل من

  من (  Oliveria et al  .,2011)  البولية المسالك   تبمستقبال والتعلق ضروريةللتعرف هي التي 

  المحدد  وهو FimH ، 1نوع  بلألهال الالصقة   الوحدات  ،  UPEC لل  تصاقالل   عوامل بين



  عامل هو FimH ،وبالتالي البولية  المسالك تلمستقبال  عالية  جاذبية  لديه والذي   الرئيسي 

    (  Sokurenko et al.,2004 ) E.coliفي استعمار البيئات المختلفة لل   مهم التصاق 

  الخلوي  الجدار  احتواء منها ضراوةلعدة عوامل   امتالكها الى   يعود E.coli   امراضيه  سبب ان

  بالمستضد  ايضا  وتسمى المحفظةوكذلك    Lipopolysaccaride  الدهون متعددة  شعيرات  على

(K ( او  )B  )بالحرارة ثابتة  غير تكون التي labile heat  مستضد  مع المستضد   هذا ويتداخل  

  تمتلك  كذلك stabile Thermo  بالحرارة ثابت يكون والذي ( O)  الجسمي  المستضد هو اخر

اللتصاق   فضال عن امتالكها عوامل   للحرارة ثابت(F) المستضد  او الهداب  الجرثومة هذه

fimbriae , العائل خلية   سطح  على االلتصاق  في دور لها  التي (Emdy et al,. 2003 ). 

 االعراض  3-1

  يشكو  نأ يحدث فقد ,  عليه دالة عراض ل أ تمتلك العديد من   البكتيرية البولية  المجاري   لتهاباتا

 بأعراض   المصاحبة للبول البكتيرية صابةال   الحالة  هذه على  ويطلق بعضها  من المريض 

Symptomatic  bacteriuria عراض إل ا هذه  ومن    : 

   Pyelonephirtis الكلى بالتهاب  صابةاإل  عند ذلك  و البولية المسالك  من العلوي  بالجزء لم أ -1

  ذلك   في صعوبة يجد  المريض  لكن  و,   بالتبول برغبة حساس وإ ,   بالبول  حرقان حدوث – 2

    قطرات شكل على  البول  خروج يكون  حيث

    المجردة  بالعين للمريض   واضحا و أ,   مجهريا يكون  قد بالبول دم  ظهور - 3

 .    البول  فتحة من صديد خروج  - 4

    عليه  تدل مرضية عراض أ  هناك توجد ل  لكن و  تهاباتل با مصابا نساناأل  يكون قد  انه كما 

 .  Asymptomic بأعراض  المصاحبة  للبول البكتيرية صابةاإل   الحالة  هذه على  يطلق و

bacteriuria  . 

 عوامل الخطورة 

   همهاأ  من البولية  المجاري التهاب   خطورة زيادة  على  تعمل التي   العوامل من مجموعة هناك

,   للجلد  المهيجة  المواد   بعض  استخدام,  الحمل,  الجنسية   اتالعالق   تعدد,   السكري ت)حال 

  استخدام, البروستات غدة  تضخم,  الحياتية المضادات   تعاطي كثرة, الحمل منع حبوب  تعاطي

 ( Sakran et al.,2003) اإلدرار (  نبوبة أ
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    مؤلفة الوالدة   من قليلة ايام  بعد طبيعية بصورة  الهضمية  القناة في  المعوية  البكتيريا تنشأ 



    بعض .  منها الرئيسي  الجزء  E.coli. تعد و معاءأل ا في ( flora Normal)  الطبيعي   النبيت

    الموقع مغادرتها  عند مختلفة  أمراض   وتسبب انتهازية تصبح  ان على  القابلية لها  تالسالل 

    عضو واي  الصفراء والقناة  البولية  القناة مثل  خرىأ  عضاءأ لىإ  وصولها و  ( معاءأل ا  ) صليل أ

   al et. , 2002)  المناعة ضعف مثل  المناسبة  الظروف  توافر عند  وخاصة البطني   التجويف في

Bischoff  )   عند المرض  تسبب  فهي  المستشفيات صابات أ  في الرئيسية المشاكل من تعد  لذلك    

    الذين  شخاص أل ا  وخاصة (  Jawetz et al., 2004) النقاهة دور في شخاص أ  الى  دخولها

    لخصوصية المركزة  العناية وحدات من تكثر وهذه التغذية  وسوء المناعة ضعف يعانون

    نشوء الى مؤدية  المضادات من كبيرة كمية  اخذ لى إ يضطرهم  مما منها  يعانون  التي مراض أل ا

    طبيعية بصورة  بكترياال   هذه تتوافر(   et al Decp. ,2004)الحيوية  للمضادات مقاومة بكتريا

    القدرة  لها  انتهازية بكتريا  فهي  هميةأ المعوية  العائلة  فراد أ كثرأ وتعد والحيوان نساناإل   معاءأ في

    التي  ( (Gastrointestinal معاءوأ المعدة التهابات مثل صابات اإل  من العديد   أحداث على

   الصفراوية   القناة والتهاب ( (Peritonitis المساريقي  الغشاء  والتهاب الرضع طفالاأل  تصيب

cholecystitis) , 2004( )الحانك) 
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