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موزشی آکی عفونت ادراری در زنان باردار بستری در بيمارستان ژیبررسی اپيدميولو

 اميرالمومنين سمنان

 بهاره احدي

 سمنان –دانشگاه علوم پزشکي سمنان  -مركز بهداشت مخقق

 ،ادراري از بيماريهاي شايع دوران بارداري مي باشد.عدم تشخيص ودرمان به موقع باكتريوري در حاملگي منجر به پيلونفريت مقدمه وهدف :عفونت دستگاه 
دم درمان صورت ع زايمان زودرس وتولد نوزاد با وزن كم مي شود.تقريبا يک سوم زنان حامله با باكتريوري بي عالمت مبتال به سيستيت مي شوند كه در

عفونت ادراري در زنان باردار بستري در بيمارستان اميرالمومنين سمنان مي  هدف ازاين مقاله بررسي اپيدميولوژيکي ر به پيلونفريت مي گردد.منج 50-30%
 باشد

مومنين موزشي امير الآادراري بستري در بيمارستان  زن مبتال به عفونت211مقطعي گذشته نگر روي -اين تحقيق به صورت توصيفي :مواد و رو ش ها
وع ن،ازمايشگاهي  عاليم،گروه خوني،سن حاملگي  ،تعدادبارداري،مطالعه اطالعات مربوط به بيماران شامل سن  سمنان طي مدت سه سال انجام شد.دراين

از ازمونهاي اماري  و شده SPSS بندي داده ها وارد نرم افزارتکميل پرسشنامه وكد پس از .سابقه عفونت ادراري در ثبت گرديد،كشت ادرار ،باكتري پاتوژن 
  و تحليل انها استفاده شد. جهت تجزيه

بوده است. از نظر سن %45سال  20-24در گروه سني  زن باردار بستري مبتال به عفونت ادراري بيشترين توزيع فراواني عفونت ادراري211از يافته ها:
مي  %8/48حاملگي بيشترين فراواني عفونت ادراري مربوط به بيماران با حاملگي اول واز نظر تعداد %1/43حاملگي بيشترين توزيع فراواني در سه ماهه دوم

وهش هموگلوبين انها كمتر از ژاز جامعه پ%5/9بوده است.  %1/61وسوزش ادرار  %6/71باشد.شايع ترين عاليم باليني در جامعه پزوهش به ترتيب تکرر ادرار 

 65بيمار مبتال به عفونت ادراري  211از . بود O+(26%)وA+(29%)جامعه مورد بررسي گروه خوني  گرم درصد بود. فراوان ترين گروه خوني در 11
كشت ادرار مثبت بودند.بين كشت ادرار مثبت وسابقه عفونت  %7/47( سابقه عفونت ادراري داشتند كه از بين بيماران با سابقه عفونت ادراري %8/30مورد)

( كشت ادرار مثبت بودندكه شايع ترين ارگانيسم جدا شده %4/65مورد ) 119درار بيماران انمونه  211از .(p>0/05)امدادراري رابطه معني داري به دست ني
گزارش گرديد. در اين مطالعه بين  %19بقيه ارگانيسم ها  و %9وديگر انتر وباكترياسه ها  %18واستافيلوكوک كواگوالز منفي %54به ترتيب اشرشيا كولي 

عفونت ادراري)سوزش وتکرر ادرار (وشاخص مثبت اناليز ادراري پيوري ونيتريت رابطه معني داري به دست  وعاليم باليني ركشت مثبت ادرا

  .(p<0.05).امد

اني سال قرارداشت كه با مطالعات انجام گرفته مطابقت دارد. بيشترين فراو20-24بيشترين عفونت ادراري در جامعه پژوهش ما در گروه سني  :نتيجه گيري
اثرات زيان باري از عفونت ادراري در دوران حاملگي مي تواند  .بيشترين عامل عفونت بود( % 54)عفونت ادراري در حاملگي اول مي باشد. اشرشيا كولي 

داري ن ويزيت مراقبتهاي باردر اولي همه زنان از نظر باكتريوري با استفاده از كشت ادرار بر روي مادر و جنين داشته باشد. بنابراين غربالگري كشت ادرار

  .توصيه ميشود

 عفونت ادراري – كلمات كليدي:زنان باردار
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