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 خالصةال
وفترات  أعمارفي  مصابات بالتهاب المجاري البولیة  لنساء حوامل إدرارعینة  ٥٤٨الدراسة الحالیة تناولت   
 حیث لدائرة صحة بابل  ةالتابعفي الشاوي  األولیةالصحیة  الرعایةمركز  منعینات االدرار جمعت حیث فة حمل مختل

 الرابع الشهرفي  سجلتنسبة  أعلىالحمل لكن  أشهر جمیعكانت في ان االصابه بهذا المرض الدراسة   نتائجبینت 
 حاله) ٥( %0.91لى التوالي بینما اقل نسبهعحاله)  ٩٦%(١٧.٥١و حاله)١٢١% (٢٢.٠٩من الحمل وبنسبة والخامس 

مجاري البولیة اعتمادا" على عمر لل هصابأاعلى نسبة  بینت الدراسة كذلك  ،في الشهر االول من الحمل  اصابه كانت
 األعمار سجلتبینما   ،حاله ) ٣٥١%( ٦٤.٠٥سنة وبنسبة  ٢٩-٢٠المحصورة بین  األعمارفي  المرأه الحامل

 .حاالت )  ٨%(١.٤٦ اإلصاباتلعدد  اقل نسبةسنة  ٤٩-٤٠ بینالمحصورة 
 

Epidemiological study for urinary tract infections in pregnant women and their relationship 
with age and pregnancy period 

Abbas Razzaq Abed  
Babil technical institute /Community health Dept. 

 
Abstract 

The current study included 548 urine samples for pregnant women infected by urinary 
tract infection in different ages and pregnant periods. Urine samples were collected from  
Primary health care center in Chaoui which follow to Babel health office ، where the study 
results showed that the infection of this disease was in all the months of pregnancy, but the 
highest percentage recorded in the month, 4th  and 5th  of pregnancy 22.09% (121 cases) and 
17.51% (96 cases), respectively, while the lowest percentage 0.91% (5 cases) of infection was 
in the 1st month of pregnancy .The study also showed a higher infection percentage of urinary 
tract infection depending on the age of the pregnant woman confined in ages between 20-29 
years at a ratio 64.05% (351 cases), while recorded the age of the pregnant woman confined 
between 40-49 years lowest percentage for a number of infected women 1.46% (8 cases). 

 

Keyword : Pus cells, pregnant women, urine, ages , pregnant periods   
 

 المقدمة
لى اضیة باالضافة رلمأو ابیعیة طلالفسلجیة الحالة ا ستعکة دجیات رشؤیاته مومحتوصفاته اومدرار والا دیع

ري لمجاب االلتهاي رلمختبا صلتشخیا دیعتمو . 1)( ملجسا لئاوبیعي لسطلازن اولتا ظفي حفى رألخالکلیة ا فائظو
د دعلى عي رلمجها صلفحافي  دیعتمو )٢درار (الا  ذجماجي لنولویرلبکتا رعزلي وارلمجها صلفحاعلى  UTIلیة ولبا
د وجو نثیقة بیوعالقة  هنـاكأن لى ث االبحاا رتشیى ورلکبة اولقا تتحي رلمجها للحقافي  Pus Cellsلقیحیة الخالیا ا
ثـر مـن أك النسـاء بعـدوى الجهـاز البـولي صابهتشیع إو .)٣( %٨٥ بنسبةدرار والالقیحیة في عینة الخالیا ر اوهظویا رلبکتا

أمـرًا  صـابهعتبـر تكـرار اإلالرجال، حیث تصاب نصف النساء بالعدوى مرة واحدة على األقل في مرحلة ما من حیاتهن. كما ی
تكلیـف  قـد قـدرت و )٤الطبیعة التشریحیة األنثویة والعالقة الجنسیة والتاریخ العـائلي( شائعًا و یاتي ذلك من عدة عوامل منها

ــا حیــث تــم تســجیل مــا یقــارب ملیــار دوالر امریكــي  ٦مــا یقــارب  ٢٠٠٥ت المتحــدة االمریكیــة لعــام العــالج الســنویة فــي الوالی
 األشریشـیا القولونیــة بالبكتریـا صـابهو تصـاب النسـاء بهـذا المـرض نتیجــة اال )٥ملیـون شـخص مصـاب بهـذا المــرض ( ١٥٠



 ٢ 

یعـد فحـص إدرار و  . )٦دوث االصابه (خلیة بكتیریة /مل من االدرار و لذي یدل على ح (105)حیث یقدر عددها بحوالي 
النســاء الحوامــل مــن الفحوصــات الروتینیــة التــي یجریهــا مركــز الرعایــة الصــحیة األولیــة للنســاء الحوامــل خــالل فتــرات الحمــل 
المختلف ومن خالل عینة اإلدرار التي یتم أخذها خالل هذه الفترات المختلفـة یمكـن تشـخیص عـدة أسـباب مرضـیة تصـاحب 

(الخالیـا القیحیـة )التـي  والبـیض ام الكیتونیـة وخالیـا الـدم الحمـرحامل منها الزالل والسـكري والصـبغة الصـفراء واألجسـالمرأة ال
الجهــاز البــولي  صــابهویعــود ســبب ظهــور الخالیــا القیحیــة إلــى إ  )٧(الضــوئي یمكــن الكشــف عنهــا تحــت المجهــر الكهربــائي

% ویرجـع ٢٠التـي تحـدث فـي اإلنـاث أكثـر مـن الـذكور بنسـبة ) ٨(رثومیة والتناسلي بمختلف أجزاءه بالمسببات المرضیة الج
مـن خـالل قـرب الفتحـة التناسـلیة البولیـة مـن  صـابهسبب ذلك  إلى التركیب التشـریحي للجهـاز البـولي لألنثـى والـذي یهیـئ لإل

ومـن جهـة ,لجهـاز البـولي ویعـد ذلـك عـامال" مهمـا" النتقـال المسـبب المرضـي مـن هـذه الفتحـة إلـى داخـل ا )٩(فتحـة المخـرج 
 coli.Eإلــى المثانــة والحــالبین والكلیــة وتعتبــر  صــابهیعتبــر وســیلة أخــرى لوصــول اإل )١٠(أخــرى قصــر األحلیــل لــدى النســاء

 .)١١(%٨٥الموجودة بصورة طبیعیة في براز اإلنسان من أهم مسببات التهاب الجهاز البولي وبنسبة 
 

 المواد وطرائق العمل
 حامـل مـرآةأ ٥٤٨في الشـاوي التـابع لـدائرة صـحة بابـل ل  األولیة من مركز الرعایة الصحیة راإلدراجمعت عینات 

للمـرأة  التناسـلي اب الجهـاز البـولية كداللة على التهیالخالیا القیح إعدادینات للتحري عن عذه الهأجري الفحص المجهري لو 
 .) الحمل فترةو  الحامل المرأةعمر (تم اخذ المعلومات التالیة الحامل و 

 

 طریقة العمل
عمـار وفتـرات حمـل مختلفـة بواسـطة للنسـاء الحوامـل ال (Midstream)جمعت عینـات االدرار مـن الدفقـة الوسـطیة   

دورة  ٣٠٠٠كـزي بســرعة مـل بواســطة أنابیـب اختبــار ووضـعت فــي جهـاز الطــرد المر  ٥أوعیـة بالسـتیكیة (كــب) واخـذ منهــا  
االختبــار األولــى الراســب البــولي فــي القعــر  أنبوبــةفــي  طبقــتن تتكونــعــد انتهــاء عملیــة الفصــل و ب  ، دقیقــة ١٥دقیقــة ولمــدة

قطــرة واحــدة مــن المــزیج و یؤخــذ ، اال كمیــة قلیلــة منــه لكــي یمــزج مــع الراســب   الســائلهــذا  یهمــل ، والثانیــة الســائل البــولي
 ریحة ومـن ثـم تفحـص تحـت المجهـر الكهربـائيعلـى شـریحة زجاجیـة نظیفـة وتغطـى بغطـاء شـو یوضـع المتكون نتیجة الـرج 

بعـدها  (40X)ومـن ثـم بالعدسـة ذات القـوى الكبـرى  (X 10)تفحص العینة تحت العدسة ذات القوى الصـغرىیتم .  الضوئي
    .)٢١( )تسجل إعداد الخالیا القیحیة (اقل واكبر بؤرة تحتوي خالیا قیحیة

  

 التحلیل اإلحصائي
و علـى مسـتوى احصـائي   (Chi Square)مربـع كـايأختبـار علیهـا بسـتخدام  الحصـولالبیانات التي تم تم تحلیل   

(P˂0.05) ـــة الحزمـــة  نظـــام باســـتخدامخـــالل األعمـــار واألشـــهر المختلفـــة للحمـــل  صـــابهاإلحـــاالت  عـــددل و النســـبة المئوی
 .)٣١(SSPS  اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

 

 و المناقشة النتائج
على مستوى  =X2) ١٧٢.٣٢بأستخدام اختبار مربع كاي (ظهرت نتائج الدراسة الحالیة بوجود فرق معنوي أ

)P˂0.05 خالل اشهر الحمل المختلفة ، فقد أظهرت البوالیةالمجاري اللواتي یعانین من التهاب  ) بین النساء الحوامل  
ظهرت فقد  %)٠.٩١()، اما اقل نسبة اصابه ٢٢.٠٩(% صابهبع من الحمل اعلى نسبة االرا النساء الحوامل في الشهر

 . )١وقد تباینت باقي اشهر الحمل في نسبة االصابه كما في جدول(في الشهر االول من الحمل 



 ٣ 

  
 الحمل المختلفة . خالل فترات ةالبولی المجاريمن التهاب في  عانیینیالنساء الحوامل اللواتي  اعداد) یوضح ١(رقم جدول  

   صابهالم عداد الحواملأ %  باألشهرفترة الحمل 

٥ ٠.٩١ ١ 
٣٢ ٥.٨٣ ٢ 
٣٧ ٦.٧٥ ٣ 
١٢١ ٢٢.٠٩ ٤ 
٩٦ ١٧.٥١ ٥ 
٦٦ ١٢.٠٥ ٦ 
٧٦ ١٣.٨٧ ٧ 
٧٨ ١٤.٢٤ ٨ 
٣٧ ٦.٧٥ ٩ 

 ٥٤٨ ١٠٠ المجموع

على  لحوامل خالل اشهر الحمل المختلفةالنساء ااعداد ، تشیر الى وجود فروق معنویة  بین  ١٧٢.٣٢قیمة مربع كاي = 
 ).  P˂0.05المستوى االحصائي(

 
ــة علــى إن أعلــى نســبه ا ــائج الدراســة الحالی البولیــة فــي النســاء الحوامــل كانــت فــي الشــهر الرابــع  المجــاري بالتهــاب  صــابهدلــت نت

الجهـاز  صـابهین توصـلوا إلـى إن إالـذ )١٤() علـى التـوالي وهـذا یتفـق مـع٩٦%(١٧.٥١حالـه) و ١٢١%(٢٢.٠٩والخامس مـن الحمـل 
مـن الحمـل وفسـرت الحالـة علـى  ٢٤-٢٠إلى أعلى  نسـبها فـي األسـبوع  صابهالبولي تحدث عند األسبوع السادس من الحمل وتصل اإل

 Decreaseو عضـلة المثانـه ( Decrease urethra tone)االحلیـل (هـن فـي عضـلة و و % من هذه النسـاء یـرافقهن توسـع ٩٠إن 
bladder tone  "باإلضـافة إلــى زیـادة حجـم الــرحم مـع تقـدم الحمــل سـوف یسـلط ضــغطا" علـى المجـاري البولیــة ممـا یسـبب انســدادا  (

احــداث جزئیـا" فیهــا وهــذه العوامــل تعمــل جمیعهــا علــى بقــاء اإلدرار لفتــرات زمنیـة طویلــة ینــتج عنــه تــوفیر فرصــة للمســبب المرضــي مــن 
)  Glycosuriaا التغیرات الفسلجیة التي ترافق المرأة الحامل منهـا زیـادة الكلكـوز فـي اإلدرار(وتضاف له ، )١٥(التهاب المجاري البولیة

علــى التقلیــل مــن  لالــذي یعمــ ومــن جهــه أخــرى زیــادة مســتوى هرمــون االســتروجین و االســتروجین والــذي یهیــئ وســطا" لنمــو البكتریــا ،
حالــه) ٦٦%(١٢.٠٥یر االنحـدار الــذي حـدث فــي الشـهر الســادس مـن الحمــل أمـا تفســ .)١٦( مقاومـة الجــزء السـفلى مــن الجهـاز البــولي

 صـابهوالـذي أدى إلـى انخفـاض اإل )١٨,١٧(بعـد الكشـف المختبـري للخالیـا القیحیـة فـي اإلدرارالحیویـة فیعود إلـى اسـتخدام المضـادات 
عــودة ، إمــا ســبب الحیویـةة المعالجــة بالمضــادات عنـد النســاء اللــواتي یعـانین مــن التهابــات فـي الجهــاز البــولي لــذا نـرى انخفــاض بعــد فتـر 

ــامن مــن الحمــل االصــابه  ــد الشــهرین الســابع والث ــد ســببه إلــى رجــوع ٧٨%(١٤.٢٤)و٧٦%(١٣.٨٧مــره أخــرى عن ــوالي فیعتق ) علــى الت
ه أخــرى مــر  صــابهالــذین الحظــوا عــودة اإل )٢٠,١٩() مــره أخــرى وهــذا یتوافــق إلــى مــا توصــلوا إلیــهRecurrent infections(صــابهاإل

إلــى عــدة أســباب منــه الجمــاع الغیــر  )١٤(الجهــاز البــولي وقــد عــزو ذلــك صــابه% إلــى النســاء الحوامــل اللــواتي یعــانن مــن إ٨٠وبنســبة 
نتیجـة وجـود الخالیـا الجرثومیـة فـي  صـابهالصحیح والى قرب فتحة المخرج من الفتحة البولیـة التناسـلیة الخارجیـة التـي تكـون مصـدرا" لإل

 .% من إصابات الجهاز البولي  ٩٠-٨٠التي تسبب   coli.Eتحة الشرج وخاصة المنطقة حول ف
 

) بین  P˂0.05على مستوى ( =X2) ٤٨٤.٣٩بوجود فرق معنوي بأستخدام اختبار مربع كاي ( الدراسة الحالیةبینت كذلك 
اعلى سنه  ٢٩ -٢٠تراوح من تمارهن اع لواتيال ، فقد أظهرت النساء الحوامل اعتمادا" على عمر المرأه الحامل النساء الحوامل



 ٤ 

- ٤٠) اصابه ظهرت في النساء اللواتي تراوحن اعمارهن من %8، بینما اقل نسبة () اصابه في المجاري البولیة ٦٤.٠٥نسبة (%
 ) .٢كما في جدول(في نسبة االصابه  عماراالوقد تباینت باقي  سنه و  ٤٩

 
 مختلقة العمریة الفئات ال اعتمادا" على ةالبولی المجاريعانین من التهاب یي اللواتاعداد النساء الحوامل ) یوضح ٢دول رقم (ج

 أعداد الحوامل المصابه   % عمر المرأة الحامل بالسنة

٨٢ ١٤.٩٦ ١٩-١٠ 
٣٥١ ٦٤.٠٥ ٢٩-٢٠ 
١٠٧ ١٩.٥٣ ٣٩-٣٠ 
٨ ١.٤٦ ٤٩-٤٠ 

 ٥٤٨ ١٠٠ المجموع

على المستوى  الحوامل بأختالف اعمارهن بین النساء ، تشیر الى وجود فروق معنویة ٤٨٤.٣٩قیمة مربع كاي = 
 ).  P˂0.05االحصائي(

 
الـذین  )٢٠,١٩(لجهـاز البـولي للمـرأة الحامـل وهـذا یتفـق مـعا أصـابهیحـدث فیهـا  أنعمـار یمكـن كل األ أن) ٢(رقم  جدولیوضح 

خـرج مـن الفتحـة التناسـلیة البولیـة المشـتركة والجمـاع منها قرب فتحة الم أسبابعدة  إلىعود تالجهاز البولي  صابهإسبب  إن إلىأشاروا 
عند مقدمة االحلیل وكذلك تحدث بعض التغیرات في الجهاز البولي خـالل فتـرة الحمـل منهـا توسـع المجـاري البولیـة  صابهباإلالذي یدفع 
) ٣٥١%(٦٤.٠٥لنسـاء الحوامـل ا إدرارنسـبة لظهـور الخالیـا القیحیـة فـي  أعلىسنة كانت  ٢٩-٢٠المحصورة بین  األعمارلكن كانت 

 المجـاري  صـابهإنتیجـة  األولیـةمراجعـة لمركـز الرعایـة الصـحیة  النساء الحوامل أكثر إنالتي توصلت إلى الحالیة الدراسة وهذا یتفق مع 
نیات عنـد عشــری خاصــةفـي الجهــاز البـولي  إصــاباتالـذین الحظــوا حـدوث  )٢١(إلیــة واسـنة وهــذا یطـابق مــا توصـل ٢٩-٢٠مــن البولیـة 

اغلــب حــاالت الــزواج تحــدث عنــد هــذا العمــر وثانیــا" زیــادة الفعالیــة الجنســیة  إن إلــىســببها  ایــعز  ننســاء الحوامــل والــذیلالعمــر بالنســبة ل
 إلــى الـذي یصـلالنشـاط الجنسـي سـبب ذلــك إلـى زیـادة فـي  واعللـ نوالـذی )٢٢( هو الـذي ذكــر  األخـروالسـبب  األخـرىمقارنـة مـع الفتـرات 

عنـدما یكـون الجمـاع غیـر متـوفر فیـه الشـروط الصـحیة السـلیمة التـي تمنـع  خاصـة صـابهاإلالـذي یمهـد لحصـول العمر و عند هذا  ذروته
 .صابهاإل

ــة الــى  ســببه یعــودســنة  ٤٩-٤٠المتقدمــة والمحصــورة مــن  األعمــارفــي  صــابهاإلانخفــاض نســبة امــا  ــة  الخصــوبةقل ــالي قل و بالت
 . قلیله الفترة العمریةلذا كان عدد الحاالت المسجلة في هذه  )٢٤(لسن إلى سن الیأسحیث تصل المرأة عند هذا ا )٢٣(فرصة الحمل 
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