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ادراري در مردان چیست ؟عفونت مجاري

عفونت می تواند مدت طوالنی . می باشد، کلیه یا غده پروستاتد باکتري ها در پیشابراه ، مثانهرشد زیا،عفونت مجاري ادراري
.هاي دائمی نیز خواهد شداعث آسیب طول بکشد و اگر درمان نشود ب

ادراري چه روي می دهد ؟در عفونت مجاري

سال 50مردان باالي . سالگی دچار عفونت مجاري ادراري می شوند اما در افراد مسن شایع تر است50مردان معموال قبل از سن 
در مردان با پروستات بزرگ یا کسانی که معموالً عفونت مجاري ادراري . ون هیچ عالمتی عفونت داشته باشندممکن است بد

.، بروز کندهمراه با سنگ کلیهعفونتجوان ممکن است در مردان . سوند به منظور تخلیه مثانه دارند روي می دهد

باکتري هایی که معموال عفونت مجاري ادراري را ایجاد می کنند از روي پوست مقعد به پیشابراه و سپس مثانه یا کلیه منتشر می 
عفونت مجاري . همچنین باکتري ها می توانند از قسمت هاي دیگر بدن از طریق جریان خون به سیستم ادراري وارد شوند. شوند

ادراري در مردان به نسبت زنان کمتر شایع است زیرا در مردان طول پیشابراه طوالنی تر است و باکتري ها کمتر می توانند به مثانه 
.وارد شوند

عاملی که کمتر شایع .ز طریق جلوگیري از تخلیه کامل مثانه می توانند باعث ایجاد عفونت مجاري ادراري شوندپروستات بزرگ ا
پیشابراه مجراي ( موقعی که پیشابراه به علت بافت اسکار که داخل آن شکل می گیرد تنگ می شود . است تنگی پیشابراه است 

).عبور می کنداست که ادرار از طریق آن آلت تناسلیکوتاهی در 

:باکتري ها می توانند باعث انواع مختلفی از عفونت مجاري ادراري شوند که شامل

 عفونت غده پروستات
 معموال با بیماري هاي مقاربتی ایجاد می شود(عفونت پیشابراه(.
که در مردان کمتر شایع استعفونت مثانه.
 اما می تواند جدي باشدکه در مردان به نسبت زنان کمتر شایع استعفونت کلیه.

چیست؟عفونت ادراري عالئم 

:عالئم عفونت مجاري ادرار ممکن است شامل 

درد در موقع ادرار کردن
تکرر ادرار و نیاز اورژانس به ادرار کردن
 درد شکم
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تب
 خون در ادرار
 عفونت کلیه باعث درد در قسمت پروستاتیت ممکن است باعث درد در قسمت پایین کمر شود در حالی که ( درد کمر

)وسط کمر می شود 

چگونه تشخیص داده می شود ؟عفونت ادراري 

تست . انجام می شودمقعدمعاینه پروستات از طریق . مراقبین بهداشتی در مورد عالئم و تاریخچه پزشکی شما سوال می کنند
.است الزم باشدزمایشگاهی ادرار و تخلیه ادرار از پیشابراه و غدد پروستات ممکنآ

:براي عفونت هاي مکرر ممکن است نیاز باشد به 

سونوگرافی انجام شود.
عکس رنگی از کلیه و مجاري ادراري گرفته شود.
ی انجام شودلوله داخل پیشابراه پس از بی حسمشاهده پیشابراه و مثانه از طریق وارد کردن.

چگونه درمان می شود ؟عفونت ادراري 

همچنین داروهایی براي سوزش و عدم دفع راحت ادرار ممکن است . مجاري ادراري با آنتی بیوتیک درمان می شود عفونت هاي
.تجویز شود

براي پیشگیري از عفونت مجدد باید اطمینان . ساعت پس از شروع درمان برطرف می شود 24براي بیشتر این عفونت ها ، عالئم 
.تجویز شده مصرف شود حاصل کنید که همه آنتی بیوتیک هاي 

چگونه می توان از خود مراقبت کرد ؟

:درصورتی که عالئم عفونت مجاري ادراري را داشتید
 دنبال کردن درمان با داروهاي تجویز شده
حفظ بهداشت فردي
نوشیدن مقدار زیادي مایعات
خالی کردن کامل مثانه موقع ادرار کردن
 شده استدنبال کردن توصیه هایی که توسط پزشک
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:درصورتی که تب داشتید 

 شد می توانید فعالیت 8/37بعد از اینکه درجه حرارت بدن شما زیر . داشتید در رختخواب بمانید 8/37اگر تب باالي
.هاي روزانه خود را شروع کنید

از مراقبین بهداشتی خود بپرسید که با چه روشی تب خود را کنترل کنید.
 را روزانه بگیرید و ثبت کنیددرجه حرارت خود.
 براي کرامپ یا درد شکمی ممکن است نیاز باشد که از آب گرم یا پدهاي الکتریکی گرما زا روي موضع استفاده کنید .

یک تی شرت بپوشید که ما بین پوست و بطري آب گرم یا پد . هرگز چیز داغی را مستقیما روي پوست نگذارید 
.رچه اطراف آنها بپیچید و سپس روي موضع قرار دهیدگرمازا باشد یا اینکه یک پا

 همچنین از پد گرمازا موقع . پوست خود را چک کنید تا مطمئن شوید اثر تحریکی یا سوختگی در آن وجود ندارد
.خواب استفاده نکنید

:در چه صورتی به مراقبین بهداشتی رجوع کنید که

 اگر عالئم ادامه داشت
 عالئم بدتر شد
جدیدي ایجاد شدعالئم.

چگونه می توان از عفونت مجاري ادراري پیشگیري کرد؟

:براي کمک به پیشگیري از عفونت مجاري ادراري باید
هر روز مقدار کافی مایعات بنوشید.
مثانه را مکررا و به طور کامل تخلیه کنید.
 استفاده کنیدهمیشه از کاندوم پالستیکی یا پلی اورتان . مقاربت سالم داشته باشید.
بعد از مقاربت براي خروج باکتري ها ادرار کنید.
 را هر زمان که دوش می گیرید بشویید) پوست حشفه ( اگر ختنه نشده اید پره پوس.


