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دْٕذ تٔ ػفّ٘ث ادراری  اکثر زّاُ در دٗراُ تارداری تا ٗج٘د ٍراقثحٖای تٖذاغحی کٔ اّجاً ٍی
 گردّذ. ٍثحال ٍی

  

ادراری را تٔ جای ىفظ ػفّ٘ث ٍثأّ مٔ ّ٘ػی ػفّ٘ث تامحریائی اضث  اغية افراد ىفظ ػفّ٘ث
ّظیر احطاش ّیاز تٔ دفغ ٍنرر ادرار ٗ  مْذ ٗ اغية تا ػالئَی مٔ در ٍثأّ ایجاد اىحٖاب ٍی

غ٘د در تیِ  ترّذ. ایِ حاىث مٔ ضیطحیث ّیس ّاٍیذٓ ٍی ض٘زظ ادراری َٕرآ اضث، تنار ٍی
 ّظر جْطی فؼاه ٕطحْذ، ّطثحًا غایغ اضث. ضاىٔ مٔ از 02جا  02خاٌّ ٕای 

ج٘اّذ ٕر تخػی از دضحگآ ادراری را آى٘دٓ ضازد. دضحگآ ادراری از ميیٔ ٕا  اىثحٔ تامحری ٍی
غّ٘ذ جا  غ٘د ٗ تؿ٘رت ى٘ىٔ ٕایی مٔ حاىة خ٘اّذٓ ٍی مْْذ غرٗع ٍی مٔ ادرار را جرغح ٍی

گآ ادراری تٔ پیػاترآ یا اٗرجرا خحٌ غ٘د. دضح غ٘د مٔ ادرار در آُ جَغ ٍی ٍثأّ مػیذٓ ٍی
 ترد. غ٘د مٔ ى٘ىٔ م٘جإی اضث مٔ ادرار را تٔ خارج از تذُ ٍی ٍی

در جقطیٌ تْذی دیگری ػفّ٘ث ٕاي ادراري را تٔ دٗ گرٗٓ ػفّ٘ث ٕاي ضغحي ٗ ػفّ٘ث ٕاي 
ػَقي جقطیٌ ٍي مْْذ. ػفّ٘ث ٕاي ضغحي پ٘غع ضغحي داخو ضیطحٌ ادراري يا 

ٍي مْذ ٗ تیع از ّ٘د درؾذ ػفّ٘ث ٕاي ايِ دضحگآ را غاٍو ٍي غ٘د. ٍخاط را درگیر 
درحاىي مٔ ػفّ٘ث ٕاي ػَقي درگیري تافث ٕاي ػَقي ٍثو ميیٔ ٕا، پرٗضحات ٗ تیضٔ را 

 تاػث ٍي غّ٘ذ. در ػفّ٘ث ٕاي ػَقي، تیَاراُ ٍؼَ٘اًل جة غذيذ ٗ حاه ػٍَ٘ي تذي دارّذ.

یيّ٘فريث( گفحٔ ٍي غ٘د مٔ از ّ٘ع حاد يا ٍسٍِ اگر ػفّ٘ث در ّاحیة ميیٔ تاغذ تٔ آُ )پ
اضث. اگر ػفّ٘ث فقظ در ٍثأّ تاغذ تٔ آُ )ضیطحیث( ٍي گ٘يْذ مٔ آُ ٌٕ از ّ٘ع حاد يا 

ٍسٍِ اضث. اگر ػفّ٘ث در ٍجراي خرٗجي ادرار تاغذ تٔ آُ )اٗرجريث( ٍي گ٘يْذ ٗ ٍؼَ٘اًل در 
 ٍرداُ ديذٓ ٍي غ٘د.

ٕا از رآ رمحً٘ تٔ پیػاترآ ترضذ ٗ از آّجا تاال رفحٔ ٗارد  ٗقحی تامحری ٕای ٍ٘ج٘د در رٗدٓ
ج٘اّْذ ٍثأّ را آى٘دٓ مردٓ ضیطحیث ایجاد مْْذ  آیذ. تامحریٖا ٍی ٍثأّ غ٘د، ػفّ٘ث ت٘ج٘د ٍی

ٗ یا تذُٗ آّنٔ ػالٍحی ایجاد مْْذ، در آّجا جنثیر یاتْذ. در ٕر یل از ایِ ٍ٘ارد، تامحریٖا ٍَنِ 
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اال رفحٔ ٗ ميیٔ ٕا را دچار ػفّ٘ث ضازّذ. ػفّ٘ث ميیٔ خغرّاك اضث ٗ اضث از رآ حاىة ت
 ٍَنِ اضث تٔ زایَاُ زٗدرش یا ضایر ػ٘ارـ تیاّجاٍذ.

 ترد؟  آیا تارداری اححَاه اتحال تٔ ػفّ٘ث ادراری را تاال ٍی
یاد ترد. ٍقادیر ز تارداری اححَاه اتحال تٔ ػفّ٘ث ٕر یل از تخع ٕای دضحگآ ادراری را تاال ٍی

غ٘د.  ٕ٘رٍُ٘ پرٗژضحرُٗ ٍ٘جة غو غذُ ػضالت حاىة ٗ در ّحیجٔ گػادجر غذُ حاىة ٍی
ج٘اّذ تٔ حاىة ٕا فػار ٗارد آٗرد ٗ جریاُ ادرار را در داخو آّٖا تا اخحاله  رحٌ در حاه رغذ ٍی

غ٘د در ّحیجٔ  ٍ٘اجٔ مردٓ ضرػث آّرا ُمْذ ضازد. رغذ جْیِ ٍ٘جة فػار تر رٗی ٍثأّ ٍی
ُ ْٕگاً دفغ ماٍو ّخ٘إذ ت٘د. ّحیجٔ ّٖایی ایِ اخحالالت آُ خ٘إذ ت٘د مٔ ػث٘ر ادرار جخيیٔ آ

مػذ ٗ تامحریٖا قثو از خرٗج از تذُ زٍاُ تیػحری  در ٍطیر دضحگآ ادراری تیػحر ع٘ه ٍی
ترای جنثیر در اخحیار خ٘إْذ داغث. تٔ َٕیِ دىیو اضث مٔ پسغل در َٕاُ اٗىیِ ّ٘تث 

مْذ، خ٘آ غَا ػالئٌ ػفّ٘ث ادراری  رداری آزٍایع ادرار درخ٘اضث ٍیٍؼایْات دٗراُ تا
داغحٔ تاغیذ یا خیر. اگر ایِ جطث اٗىیٔ ٍْفی تاغذ اححَاه ترٗز ػفّ٘ث ادراری در ع٘ه 

% خاٌّ ٕایی تاغیذ مٔ 7جا  0دٗراُ تارداری پائیِ خ٘إذ ت٘د. ٗىی اگر غَا ینی از گرٗٓ 
تایذ ترای ترعرف مردُ آُ از آّحی تی٘جیل اضحفادٓ مْیذ.  غ٘د، تامحری در ادرارغاُ یافث ٍی

% 02اگر ایِ ّ٘ع ػفّ٘ث تامحریائی درٍاُ ّػ٘د اححَاه ترٗز ػفّ٘ث ميیٔ در دٗراُ تارداری 
 اضث.

  ػالئٌ ضیطحیث چیطث؟
ػالئٌ ػفّ٘ث ٍثأّ )ضیطحیث( در خاٌّ ٕا ٍحفاٗت اضث ٗ ٍیح٘اّذ تٔ غنو ٕای زیر ترٗز 

 مْذ:

 اححی ٗ ض٘زظ ْٕگاً دفغ ادرار )ٗ اححَااًل ْٕگاً ٍقارتث جْطی( * درد، ّار
 * ّاراححی ىگِ یا درد قطَث جححاّی غنٌ )اغية در قطَث ف٘قاّی اضحخ٘اُ ىگِ( 

*افسایع دفؼات دفغ ادرار ٗ احطاش فػار ٗ ّیاز تٔ ادرار مردُ تٔ ع٘ر ٍنرر ححی زٍاّی مٔ 
 ٍیساُ ادرار در ٍثأّ تطیار مٌ اضث 

 ر تذت٘ * ادرا
 *ادرار مذر 

 غ٘د(  * ٗج٘د خُ٘ در ادرار )اغية تا چػٌ غیرٍطيح دیذٓ َّی
غ٘د ٍَنِ اضث  از آّجائینٔ ٍیو زیاد تٔ دفغ ادرار در دٗراُ تارداری اٍری غایغ ٍحط٘ب ٍی

جػخیؽ قغؼی ضیطحیث ٍػنو تاغذ تخؿ٘ؼ در ٍ٘اردی مٔ ػالئٌ خفیف اضث. اگر 
ثحال تٔ ػفّ٘ث غذٓ تاغیذ از پسغل خ٘د تخ٘إیذ جا مْیذ مٔ ٍَنِ اضث ٍ غـَا فنر ٍی

درخ٘اضث آزٍایع ادرار مْذ جا تح٘اُ جػخیؽ قغؼی داد. ػفّ٘ث درٍاُ ّػذٓ غَا را در 
ٍؼرـ خغر غذیذ ػفّ٘ث ميیٔ در دٗراُ تارداری قرار ٍیذٕذ؛ تْاترایِ تطیار ٌٍٖ اضث مٔ 

 درٍاُ تٔ جأخیر ّیفحذ.

  ػالئٌ ػفّ٘ث ميیٔ چیطث؟
اّحـػـار ػفّ٘ـث تٔ ميیٔ ٕا ٗ ایْنٔ غَا ّیازٍْذ ٍراقثث ٕای ف٘ری پسغنی ٕطحیذ  ػالئـٌ

 ػثارجْذ از:

 * جة غذیذ، اغية َٕرآ ىرز ٗ جؼریق 
*درد در قطَث جححاّی پػث یا پٖي٘ درضث زیر دّذٓ ٕا مٔ ٍَنِ اضث ینغرفٔ یا دٗعرفٔ 

 تاغذ ٗ *اححَااًل درد غنٌ 
 *جٖ٘ع ٗ اضحفراؽ 

 خُ٘ در ادرار )ٍَنِ اضث تا چػٌ غیرٍطيح دیذٓ ّػ٘د( *ٗج٘د چرك ٗ 
ػالئٌ ضیطحیث ّیس ٍَنِ اضث در ػفّ٘ث ميیٔ دیذٓ غ٘د. ػفّ٘ث ميیٔ ینی از خغرّاك 

جریِ ػ٘ارـ دٗراُ تارداری اضث ٗ ٍَنِ اضث تٔ زایَاُ زٗدرش یا ضایر اخحالالت تیاّجاٍذ؛ 
 ث درٍاُ قرار تگیریذ.تْاترایِ غَا تایذ ف٘رًا ج٘ضظ پسغل ٗیسیث غذٓ ٗ جح



 اتحال تٔ ػفّ٘ث ادراری در دٗراُ تارداری چٔ درٍاّی ّیاز دارد؟ 
اگر غَا ْٕگاً تارداری دچار ضیطحیث غ٘یذ ٗ یا در اٗىیِ ٍؼایْٔ دٗراُ تارداری تامحری در 

رٗز آّحی تی٘جیل خ٘رامی دریافث مْیذ. )تطیاری از  02جا  7ادرار غَا دیذٓ غ٘د تایذ تٔ ٍذت 
تی٘جیل ٕا را ٍیح٘اُ تا اعَیْاُ در دٗراُ تارداری ٍؿرف مرد(. اگر ػالئٌ ضیطحیث داریذ،  آّحی

اححَااًل تا ٍؿرف آّحی تی٘جیل در ػرـ چْذ رٗز ایِ ػالئٌ ترعرف خ٘إْذ غذ ٗىی تٔ ٕر حاه 
ادأٍ یل دٗرٓ درٍاُ تغ٘ر ماٍو تطیار ضرٗری اضث جا دضحگآ ادراری از ٗج٘د تامحری پاك 

 غ٘د.

ؼذ از درٍاُ تایذ آزٍایع ادرار را جنرار مْیذ جا ٍػخؽ غ٘د مٔ ػفّ٘ث ترعرف غذٓ اضث. ت
اضث جا از ػذً  اّجاً مػث ٕای ٍنرر ادرار تا ف٘اؾو ٍؼیِ در جَاً دٗرٓ تارداری اٍری اىساٍی

% خاٌّ ٕای تـاردار مٔ دچـار ػفّ٘ث ادراری 02تازگػث ػفّ٘ث اعَیـْاُ حاؾو غ٘د. در 
غ٘د. تٔ ٍْظ٘ر پیػگیری از ػ٘د ػفّ٘ث، در ؾ٘رت جنرار ػفّ٘ث  ث جنرار ٍیغّ٘ذ ػفّ٘ ٍی

 ٍثأّ، ٍَنِ اضث آّحی تی٘جیل تغ٘ر دائٌ ٗ تا یل دٗز پائیِ جا زٍاُ زایَاُ جج٘یس غ٘د.

در ؾ٘رت ترٗز ػفّ٘ث ميیٔ در دٗراُ تارداری غَا تایذ تطحری غ٘یذ ٗ آّحی تی٘جیل ٗریذی 
زایَاُ زٗدرش جحث ّظر تاغیذ. پص از درٍاُ تایذ ٍرجثًا آزٍایع  دریافث مْیذ ٗ از ّظر ػالئٌ

ادرار را جنرار مْیذ ٗ ترای تاقی ٍاّذٓ دٗراُ تارداری جحث درٍاُ تا آّحی تی٘جیل قرار گیریذ زیرا 
 غَا َٕ٘ارٓ در ٍؼرـ خغر ػ٘د ػفّ٘ث ميیٔ خ٘إیذ ت٘د.

  چگّ٘ٔ ٍیح٘اُ از ػفّ٘ث ادراری پیػگیری مرد؟
 ری از ػفّ٘ث ادراری ٍیح٘اّیذ اقذاٍات زیر را تنار تْذیذ:ترای پیػگی

 ضی ضی آب تْ٘غیذ.  002ىی٘اُ تا گْجایع  8* ٍقذار زیادی آب تْ٘غیذ. رٗزأّ حذاقو 
 * ٕیچگآ احطاش دفغ ادرار را ّادیذٓ ّگیریذ ٗ ضؼی مْیذ ٕر تار ٍثأّ را ماٍاًل خاىی مْیذ. 

* تؼذ از اجاتث ٍساج ٍ٘ضغ را از جي٘ تٔ ػقة جَیس مْیذ جا از ٗرٗد تامحری ٕای ٍذف٘ع تٔ 
 پیػاترآ پیػگیری غ٘د. 

* پیع از ٍقارتث جْطی ٗ تؼذ از آُ ادرار مْیذ ٗ دضحگآ جْاضيی را تا آب ٗ ؾاتُ٘ ٍالیٌ 
 تػ٘ئیذ. 

ج٘ت ٍیساُ تامحریٖا را * ػؿارٓ غاج٘ت تْ٘غیذ. ٍغاىؼات ّػاُ دادٓ اّذ مٔ آب ػؿارٓ غا
مْذ. )ٕرچْذ  مإع دادٓ ٗ از جایگسیْی تامحری ٕای جذیذ در دضحگآ ادراری پیػگیری ٍی

ّ٘غیذُ ػؿارٓ غاج٘ت ػفّ٘ث ادراری را درٍاُ ّخ٘إذ مرد ٗ دقث مْیذ مٔ اگر دارای ػالئٌ 
 ػفّ٘ث ادراری ٕطحیذ تایذ تٔ پسغل ٍراجؼٔ مْیذ ٗ آّحی تی٘جیل دریافث مْیذ(. 

* از فرآٗردٓ ٕای تٖذاغحی ٍخؿ٘ؼ دضحگآ جْاضيی )اضپری یا پ٘در( ٗ ؾاتُ٘ ٕای ق٘ی 
مْذ ٗ ٍحیظ مػث ٍْاضثی ترای  خ٘دداری مْیذ زیرا پیػاترآ ٗ دضحگآ جْاضيی را جحریل ٍی

 رغذ تامحریٖا خ٘إذ ت٘د. در دٗراُ تارداری از دٗظ ٗاژیْاه اضحفادٓ ّنْیذ. 
ّ٘ع ّخی اّحخاب مْیذ ٗ از ج٘راب غي٘اری ٕایی مٔ قطَث تاالی  * ىثاش ٕای زیر خ٘د را از

 آُ ّخی اضث اضحفادٓ مْیذ.

 


