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املستشفى:

Urinary Tract Infection (UTI) | Arabic

التهاب القناة البولية
ما هو التهاب القناة البولية؟

التهاب القناة البولية عدوى يف جزء أو أجزاء من الجهاز البويل -
املثانة أو الكليتني ،أو حتى اإلحليل أو الحالبني .وهي أكرث شيوعاً
لدى النساء ،وأكرث احتامالً ألن تصيب صغريات السن جدا ً أو
املسنات.

ما الذي يسبب التهاب القناة البولية؟

تسبب البكترييا عادة التهاب القناة البولية .تدخل البكترييا عاد ًة
القناة البولية من األمعاء أو الرشج ،عرب اإلحليل (األنبوب الذي
يخرج عربه البول من املثانة) .وقد تنتقل البكترييا أحياناً عن
طريق مجرى الدم.

التهاب اإلحليل
يسبب التهاب اإلحليل أملاً عند التب ّول واالحساس الدائم برغبة
يف التب ّول .ويف الغالب يجعلك هذا االلتهاب تتبول كميات صغرية
من البول بصورة متكررة.
التهاب املثانة
يسبب التهاب املثانة أعراضاً مثل أعراض التهاب اإلحليل ،عالو ًة
عىل أمل يف أسفل البطن.
التهاب حوض الكلية  -التهاب الكلية.
وأنواع العدوى الخاصة بالكلية أكرث خطورة .ويشعر املرىض
املصابون بالتهاب الكلية بتوعك شديد .وقد تعاين مام ييل:
♦ارتفاع يف الحرارة ونفاض (برديّة)
♦أمل يف الخارصتني
♦أمل يف الظهر
♦غثيان وفقدان الشهية.

كذلك فإن أنواع العدوى املنقولة جنسياً ،مثل الـ «كالميديا
(املتدثرة)» قد تسبب التهاب القناة البولية .وقد تصيب أنواع
العدوى هذه الرجال والنساء عىل السواء .وإذا تم تشخيص
إصابة فرد بها ،فإن الشخص أو األشخاص الذين ميارس معهم
الجنس سوف يحتاجون إىل فحص ومعالجة لتجنب تجدد
العدوى واحتامل حصول مضاعفات خطرية.

ويعترب وجود الدم يف البول من األعراض الشائعة اللتهاب القناة
أي من أنواع التهابات القناة البولية.
البولية ،وقد يحصل يف ّ

ما هي أنواع التهابات القناة البولية؟

العالج

ميكن وصف التهابات القناة البولية من خالل الجزء الذي تصيبه
يف القناة البولية.
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يتوجب أخذ عينة من الدم لتفقّد وجود أي عدوى.
تُستخدم عاد ًة املضادات الحيوية لعالج العدوى وينبغي أن تأخذ
جرعة املضادات الحيوية كاملة ،حتى ولو شعرت بتحسن ألن
البكترييا قد ال تزال موجودة.
وميكن أن تكون التهابات القناة البولية مؤملة وهناك خطوات
ميكنك اتخاذها لتساعد يف التخفيف من مسببات اإلزعاج لك:
♦ارشب كميات وافرة من املياه
♦خذ قسطا كبريا ً من الراحة ملساعدة جسمك عىل محاربة
العدوى
♦احرص عىل تصفية مثانتك بالكامل يف كل مرة تذهب
للتبول
♦استخدم أكياساً ساخنة ،كقناين املاء الساخن ملفوف ًة
مبنشفة ،عىل بطنك أو ظهرك لإلراحة من األمل.
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التهاب القناة البولية
ما الذي يزيد من احتامل إصابتي بالتهاب
القناة البولية؟

♦نوع الجنس
النساء أكرث عرضة لإلصابة بالتهابات القناة البولية .يعود هذا
جزئياً إىل قرص طول اإلحليل عند النساء.
♦السكري
املصابون بالسكري أكرث عرضة لاللتهابات باإلجامل.
♦ الرجال الذين يعانون من مشاكل يف الربوستاتة
ميكن أن مينع تضخم الربوستاتة املثانة من الترصيف كام يجب،
مام يؤدي إىل العدوى.

♦ األشخاص الذي لديهم قسطرات بولية وشذوذ يف القناة
البولية
القسطرات والشذود البنيوي للقناة البولية (الخلقي ،أو بنتيجة
إصابة أو جراحة) .قد يعني ضعف مناعة القناة البولية ضد
العدوى.

متى ينبغي أن أراجع طبيبي؟

يُفرتض أن تشعر بتحسن بعد  24ساعة من أخذ املضادات
الحيوية .راج طبيبك العام إذا مل تتحسن صحتك.
احصل عىل رعاية طبية عاجلة إذا بدأت تشعر مبزيد من التوعك
أو بارتفاع يف الحرارة أو برديّة ،أو إذا شعرت بعدم رغبة بالطعام.
قد يشري هذا إىل مشكلة صحية أكرث خطورة.
قد يُطلب منك أن تزور طبيبك العام لرتاجع معه نتائج
الفحوصات التي أجريت لك يف قسم الطوارئ .يستغرق تحضري
نتائج زرع البول عاد ًة حوايل  3أيام ،وبإمكان طبيبك االتصال
للحصول عىل النتائج.

التعليامت:

الوقاية

يف الغالب ميكن الوقاية من التهاب القناة البولية لدى النساء
بإيالء العناية لبضع خطوات صحية رئيسية:
♦مسح الرشج من األمام إىل الوراء بعد الذهاب إىل املرحاض
(فهذا يقلل من نرش البكترييا من الرشج إىل اإلحليل).
♦التب ّول بعد الجامع عىل الفور.
♦قد يزيد الحجاب العازل األنثوي (وبعض وسائل منع
الحمل األخرى) من احتامل اإلصابة بالتهابات القناة
البولية ،لذا راجعي طبيبك العام بشأن الخيارات البديلة.
تشمل اإلجراءات العامة األخرى:
♦منع االجتفاف – ينبغي أن يبدو البول صافياً بلون قشة
القمح ،وليس أصفر غامقاً.

الحصول عىل املساعدة:

يف الحاالت الطارئة اذهب إىل أقرب قسم للطوارئ
أو اتصل بـ .000

♦التب ّول عند الشعور بحاجة إىل ذلك ،عوضاً عن االنتظار
والتأجيل لفرتات طويلة من الوقت.

تنصل من املسؤولية القانونية :هذه املعلومات الصحية هي ألغراض توعوية عامة فقط .يجب دامئاً استشارة طبيبك أو اختصايص صحي آخر للتأكد من
ُّ
مالءمة هذه املعلومات لك.

