
 
 

( UTI) یتواند باعث عفونک دس  تهاا ادرار یاس  ک کم م ادراردر  یباکتر ای کروبیوجود م یررس  ب یبرا شیآزما کی نیا

 شود.

 کند. یحمل مرا  ادراراسک کم  یی، مثانم و لولم هاها میشامل کل یادرار دستهاا

 شود؟ یداده م درخواستچه موقع آزمایش کشت ادرار 

شانم ها یهنهام شان م زیآنال جینتا ایو  دداروجود ( UTI) یعفونک ادرار یکم عالئم و ن سک  یادرار ن فرد دهد کم ممکن ا

 شود. یم زی، کشک ادرار تجودباش UTIدچار 

 اسک: ریشامل موارد ز یعفونک ادرار یاز عالئم و نشانم ها یبرخ

 و مکرر بم دفع ادرار دیشد لیتما 

 احساس سوزش هنهام ادرار کردن ایو /  درد 

 بد یو بو کدر ادرار 

 کمر نییپا درد 

سک در پا نیهمچن ساس شکم نییممکن ا ش اح شتم با شار دا ش یو مقدار کم دیف شتم با . اگر عفونک دیخون در ادرار دا

 ایلرز ، حالک ت وع  ،دی، تب ش  دکردا باش  د، ممکن اس  ک باعث درد پ لو کیها س  را میبم کل ایباش  د و  تردیش  د یادرار

 استفراغ شود.

ض سک آنتاوقات یبع شک ادرار برا ازیبدون ن کیوتیب ی، ممکن ا شانم ها یبم ک و  یعفونک ادرار یزنان جوان با عالئم و ن

 شود.  زیتجو ،بدون عارضم یتحتان یادرار یعفونک مجار

ص یعالمت چیزنان باردار بدون ه بم در ادرار  یباکترقبل از تولد از نظر  کیزیو نیدر اول ای یباردار لیشود در اوا یم میتو

 شوند. یبا کشک ادرار غربالهر

 ادرار  آزمایش کشت یبراآمادگی 

بم  نی. ادیآب بنوش    وانیل کینمونم  یجمع آورقبل از  قمیدق 20-15و  دیس   اعک ادرار نکن کیحداقل  شیقبل از آزما

صرف .دیکن دیتول شیآزما یبرا یادرار کاف دیتوان یدهد کم م یم نانیشما اطم سک بر نتا اه کیوتیب یتآن م  جیممکن ا

 .دی، بم پزشک خود اطالع دهدیمصرف کردا ا کیوتیب یآنت راًیبهذارد. اگر اخ ریتأث آزمایش ادرار

 

 



 
 

 نمونه گیری:

از  یکماجازا دهید  یا آب ناحیم دفع ادرار را بش  ویید.کنندا  زیپد تمیک  با .دییرا بش  و تانیدس  ک هابرای نمونم گیری 

را ظرف مخص  ون نمونم گیری جریان میانی ادرارتان . بالفاص  لم در کنیدمتوقف  ن راآادرار از بدنتان خارج ش  ود س     

صل کن نانی. اطمجمع آوری کنید شما برخورد نم دیحا شو دوباراکند.  یکم ظرف بم پوسک  ستان خود را ب د و ظرف یید

 را بم آزمایشهاا تحویل دهید.

 روش انجام آزمایش:

شود. هر  یبدن انکوبم م یو در دما ردیگ یچند صفحم آگار قرار م ای کی یاز ادرار بر رو ی، نمونم کوچککشک ادرار یبرا

 کند. یرشد م ندایساعک آ 48تا  24 یکم در نمونم ادرار وجود داشتم باشد ط یمخمر ای یباکتر

کند  ی، تعداد کل را شمارش مدهد یقرار م یموجود در صفحم آگار را مورد بررس یها یکلن یشهاهیمتخصص آزما کی

کند و  یموجود کمک م یها یباکتر ییها بم ش ناس ا یکلن نی، ش کل و رن  اکند. اندازا یم نییو تعداد انواع آن ا را تع

و  یباکتر یعیسطح طب نیتواند ب یمقدار م نیدهد. ا یرا نشان م درارموجود در نمونم ا یها یمقدار باکترها  یتعداد کلن

 عفونک تفاوت بهذارد.

وجود  UTIعامل  یها ی، فقط باکترش  ود یجمع آور شیآزما یبرا مناس  ب زیتم ادرارنمونم  کی، اگر آل دایحالک ا در

 کنند. یم یزندگکم در رودا  ییها یباکتر -اسک  E-coliشود  یم UTIکم باعث  یزیچ نیتر جیرادارند. 

بم  ش  تریاحتمال ب، حال نیبا ا ،عفونک باش  د لیممکن اس  ک بم دل نیوجود دارد. ا ینوع باکتر کیاز  شی، باوقات یگاه

 ادرار اسک. نمونم یورمدفوع در هنهام جمع آ ای، واژن یپوست یها یآلودگ لیدل

تا مشخص شود  می دهدانجام  را کیحساس شیآزماها  کروبیم ریسا ایها  یباکترنوع  ییشناسا یبراتکنیسن آزمایشهاا 

 کند. یم مانعفونک را در ادیبم احتمال ز کیوتیب یکدام آنت

شد محیط یرو خاصیرشدساعک  48تا  24بعد از  اگر شتم با و شود  یدر نظر گرفتم م ی، کشک ادرار منفآگار وجود ندا

 دهد کم عفونک وجود ندارد. ینشان م نیا

 افتد؟ یم یدرمان نشود چه اتفاق ادراراگر عفونت 

ها را آلودا  میمنتقل شود و کل یفوقان یبم دستهاا ادرار یتحتان یتواند از دستهاا ادرار ی، مدرمان نشود ادرارعفونک  اگر

کنندا  دیو بالقوا ت د یجد یماریب کی،  یو س  س  یس م ی، باعث س  تابدیخون گس ترش  انیجرکردا و احتماالً بم 

شانم ها یزندگ سک. اگر  یخون و خسته دیسف یتعداد گلبول ها شی، افزالرزشامل تب،  یسم یس ت یشود. عالئم و ن ا



 
 

س تپزشک  شود یسم یبم  سکرا  هرید یها شیآزما نیمعموالً کشک خون و همچن، مشکوک   نیدهد و بر ا یم درخوا

 کند. یم زیتجو کیوتیب یاساس آنت

 دهد؟ یقرار م یادرار یمکرر مجار یرا در معرض خطر عفونت ها فرد یزیچ چه

تفاوت در  لیبم دل یکند. عفونک ادرار یم یوجود دارد کم فرد را مس   تعد ابتال بم عفونک ادرار یمتنوع اریبس    عوامل

سل سک. برخ شتریبزنان در دختران و  یو دستهاا ادرار یدستهاا تنا سران و مردان ا از نوزادان و کودکان خردسال  یاز پ

 یم شیرا افزا یکم خطر ابتال بم عفونک ادرار=ش  وند  یآن ا متولد م باهس  تند کم  یدس  تهاا ادرار یها یناهنجار یدارا

 یاز عوامل ییو تومورها نمونم ها می، س ن  کلمثانم فی، کنترل ض عی، باردارابکی، دی، مقاربک جنس دهد. در بزرگس االن

 دهند.  یم شیرا افزا یهستند کم خطر عفونک ادرار
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