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  مقدمة
 ھاما في إزالة الفضالت من الجسم.يلعب دورا يتكون الجھاز البولي من الكليتين والحالب والمثانة و اإلحليل. ھذا الجھاز 

قفص الصدري. وأحد وظائفھا تصفية الدمالكلى ھي زوج من األعضاء على شكل فاصوليا تقع في منتصف الظھر، أسفل ال
، حيث يتم تخزينھا حتى و البول من الكليتين إلى المثانةمن الفضالت. الحالب ھي األنابيب التي تنقل ھذه الفضالت أ

، ولكن معظم بإلتھاب خروجھا من الجسم عن طريق مجرى البول (اإلحليل). يمكن ألي من ھذه األعضاء أن يصاب
المثانة. مجرى البول وصيب ت ات المسالكإلتھاب

  
  المسالك البولية؟ إلتھابما ھو 
ات المسالك البولية لھا أسماء إلتھابالمسالك البولية.  منحدث في أي عضو إلتھاب يمكن أن ي ھو المسالك البولية إلتھاب
التي  و  (E.coli)مثل  اتلبولية سببھا ميكروبات المسالك اإلتھابالمصاب. أكثر  اعتمادا على العضو من الجھاز مختلفة

 تعيش في القولون (وخاصة المستقيم).
اإلحليل الذي يؤثر  إلتھابالمثانة التي ھي عدوى المثانة،  إلتھابة وتشمل ختلفالمسالك البولية أسماء م إلتھابيطلق على 

إلى حالة أكثر خطورة تسمى الكلى قد يؤدي  إلتھابعلى مجرى البول (األنبوب الذي يفرغ البول من المثانة إلى الخارج). 
.الحويضة الكلوية إلتھاب

 وھذا يعني. فتحة الشرج إلى أقرب تهفتحو ،الرجال أقصر منلديھن  مجرى البول النساء البالغات ھن األكثر إصابة الن
لمرة المثانة إلتھاب من يعانين ٪ من النساء40 حوالي .وسبب اإللتھاب الدخول إلى الجھاز البولي للبكتيريا أنه من األسھل

بعد انقطاع الجراحة، وبعد و أثناء الحمل، و، ات جنسيايلدى النساء النشط شيوعا وھو أكثر في حياتھن.واحدة على األقل 
.الطمث

  
  مسالك بولية؟ إلتھابكيف أعرف أن لدي 

 تبولأو ألم  وأقد تشعرين بالضغط في الجزء األسفل من الحوض أو وجع أدنى الظھر. قد يكون ھناك تبول الذع، 
ضئيلة أو معدومة من البول. كثيرا ما تكون ھناك حاجة للتبول في الليل   ةكمي التبولالحاجة الملحة للتبول مع  أومتكرر 

وجود الدم في البول واإلصابة بالحمى مع الغثيان والتقيؤ والقشعريرة يدل  .و قد يصبح البول غائم أو ذو رائحة كريھة
  حاد. لتھابعلى أن اإل

  ات عند بعض النساء؟لتھابلماذا تتكرر اإل
ومع ذلك فالتغيير الطفيف في قدرة الجسم على مقاومة البكتيريا قد يسمح  بدخولھا  اإللتھابات،يمتلك جسمك دفاعات لمنع 

معية العالمية للمسالك البولية النسائيةالج
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صة . ممارسة الجنس يزيد من فرلتھابالمثانة و الكلى المزمنة تزيد القابلية لإل ت. مشكاللتھابإلى المثانة ويسبب اإل
المثانة لدى بعض النساء. إلتھاب

ستروجينستروجين. بعد انقطاع الطمث مستويات ھرمون اإلتحت تأثير ھرمون اإل جميعھم المھبل والمثانة ومجرى البول
ات أكثر لتھاباإل .المثانة المتكرر إلتھابفي الجسم تقل واألنسجة تصبح أرق وأضعف و أكثر جفافا، مما يزيد من خطر 

.اتلتھابإلفي كثير من الحاالت، ال يوجد سبب واضح ل ء الحمل بسبب التغيرات في المسالك البولية.شيوعا أثنا
  

  المسالك البولية بعد الجراحة؟ لتھابھل أنا أكثر عرضة إل
لية. ات المسالك البوإلتھاب احتمال حدوثأثناء أو بعد الجراحة يزيد من سطرة البولية في المسالك البولية إدخال أنبوب الق

 احتباس البول ھو أمر شائع أيضا بعد العمليات الجراحية، مما قد يزيد من احتمال اإلصابة.
مثل الشيخوخة، كونك أنثى، العمليات الجراحية. مرض السكري يزيد من  لتھابعوامل إضافية تزيد من فرص اإل

البولية. عدم الحركة  بعد الجراحة  يزيد احتمال اإلصابة، و العمليات الجراحية التي تتم في أو قرب جزء من المسالك 
  الخطر.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
المسالك البولية؟ إلتھابطبيبي أن لدي   يعرف كيف

لتحديد نوع  ةعينة بالقسطر أو اختبار البول قد يكشف عن خاليا صديد أو خاليا دم حمراء. يمكن اخذ عينة بول نظيفة
المرأة الشفرتين  فورا. من المھم أن قد تبعدالعينة  خذالبكتيريا في البول والمضادات الحيوية المناسبة للعالج. يجب أ

(الشفاه) أثناء التبول لتجنب تلويث العينة بالبكتيريا من الجلد والمھبل.
المسالك البولية أو إذا بمتكرر  إلتھابكنت تعانين من  قد يطلب مزيد من التحاليل لفحص الجھاز البولي بما فيھا الكلى. إذا

فينصح بتنظير المثانة التي يتم فيھا فحص داخل المثانة باستخدام كاميرا.  خلية 30البول خاليا الدم أكثر من  في كان يظھر
لبولية عند األطفال مسالك اات الإلتھاب .قد تحتاجين للتصوير بالموجات فوق الصوتية لفحص الكليتين والحالب والمثانة

.، يوصي األطباء بإجراء فحوصات دقيقة في ھذه الحالةنادرة
  

  المسالك البولية إلتھابالوقاية من 
  المسالك البولية؟ إلتھابكيف يمكن أن اقلل خطر إصابتي ب

ھو األفضل. أكواب). والماء 8مرات في اليوم الواحد (حوالي  6إلى  4شرب الكثير من السوائل، بما يكفي للتبول  •
عصير التوت البري، وأخذ فيتامين (ج) يزيد الحمض في البول ويساعد على منع البكتيريا من النمو.• 
الذھاب إلى الحمام كلما كان لديك الرغبة، ال تنتظري لفترات طويلة جدا.• 
مسحي دائما من األمام إلى الخلف.إبعد استخدام المرحاض، • 
ميا ولكن ليس كثيرا جدا أو بقوة. الفرك والتنظيف الكثير يسبب الضرر  لبشرة األعضاء نظفي منطقتك التناسلية يو• 

 

 الكلى

 الحالب

 اإلحليل

 المثانة

 المثانة

 المھبل
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والبكتيريا تنمو بشكل أفضل على البشرة التالفة. ،التناسلية
تجنب المھيجات المحتملة مثل زيوت االستحمام المعطرة ومزيالت الروائح المھبلية.• 
".الخلفتجنب االتصال الجنسي "من • 
يقلل تھيج مجرى البول. ام مزلق بشكل كاف أثناء الجماعاستخد •
الذھاب إلى الحمام قبل و بعد ممارسة الجنس مباشرة.• 
فضفاضة حتى تبقى المنطقة جافة.ارتداء المالبس الداخلية القطنية وال• 
إذا كنت مصابة بداء السكري، نظمي سكر الدم. • 

  
  المسالك البولية؟ إلتھابكيف يتم عالج 

جعلي البول أقل حمضية عن إاشربي الكثير من الماء حتى يتم تخفيف البول.  ،عانين من إلتھاب المسالك البوليةدما تعن
 يمكن استخدامطريق مزج ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا مع نصف لتر من المياه، مما يقلل من حرق البول. 

التي تتوفر في محلول أو كيس في معظم  و بوتاسيومالعالجات التي تحتوي على سترات الصوديوم أو سيترات ال
  .فة طبيةالصيدليات من دون وص

المثانة مع مضاعفات مثل الحمل  لتھابأيام. إل 5الى  3المثانة البسيطة، قد يصف طبيبك المضادات الحيوية لمدة  لتھابإل
نتھاء من جرعة المضاد ا. من المھم اإليوم 14الى  7الكلى، ستحتاجين المضادات الحيوية لمدة  إلتھابأو السكري أو 

 يات وقد يصعب العالج. اطلبلتھابحتى لو شعرت بتحسن. إذا لم تكملي جرعة المضاد الحيوي، قد تعاودك اإل الحيوي
دم في البول أو إذا رافق  تساعة أو ازدادت سوءا، أو إذا وجد 24مشورة الطبيب مرة أخرى إذا لم تتحسن األعراض بعد

  ى،أو ألم الخاصرة، أو آالم أسفل الظھر.األعراض حم
إذا كنت مريضة جدا، وال يمكنك تناول األدوية عن طريق الفم أو شرب ما يكفي من السوائل، فقد تحتاجين لدخول 

  المستشفى للعالج والوقاية من انتشار العدوى، والوقاية من األضرار التي قد تلحق الجھاز البولي وغيره من األجھزة.
لبضعة  بشكل منتظم المضادات الحيوية جرعة منخفضة من قد تحتاجين إلى المتكرر المثانة إلتھاب من نتعاني كنت إذا

  أسابيع.
المسالك البولية مزعج، ولكن عادة ما يكون العالج ناجحا.  إلتھاب
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