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مقدمة:

يجب اأن تتمكن الفتيات المقبالت على الزواج 
التعر�ض  تقيهن  التي  الآمنة  الطرق  من الطالع على 

بداية  في  تظهر  قد  التي  المنغ�صات  لبع�ض  مبا�صر  ب�صكل 
ن�صاطهن الجن�صي وذلك في الفترة الأولى التي تلي الزواج.

تت�ص���بب هذه المنغ�ص���ات في توتر حالتهن ال�ص���حية وتنعك�ض ب�صكل 
�صيء على العالقة الزوجية.

ومن اإحدى هذه المنغ�ص���ات ظه���ور حالة تعرف  ب�� »الته���اب المثانة في 
�صهر الع�صل« )HONEYMOON CYSTITIS(، فالفتيات حديثات الزواج 
واأثناء اإقامة العالقة الزوجية )الت�ص���ال الجن�ص���ي( مع اأزواجهن  لأول 
مرة معر�ص���ات لالإ�ص���ابة بالتهابات المثانة دون الرجال وب�صكل اأكثر 

من غيرهن.
كما ق���د تتعر�ض الن�ص���اء للتهابات المثانة للم���رة الأولى بعد 

فترة ق�ص���يرة من الزواج، فمن بين 10 ن�ص���اء ُت�صاب 8  
منهن بالتهابات المثانة البولية.



أسباب اإلصابة بالتهابات المثانة البولية:
�أواًل:

اإن اأغلب حالت العدوى التي ت�صيب الن�صاء والتي ت�صل اإلى  ن�صبة 80 % من حالت 
التهاب المثانة لدى الن�صاء تبداأ ب�صبب بكتيريا تاأتي من الجهاز اله�صمي وتعي�ض على 

الجلد حول منطقة فتحة ال�صرج.

اإلى فتحة  ثم  المهبل  اأعلى فتحة  اإلى  البكتيريا  تتجه هذه  الجن�صي،  الت�صال  اأثناء 
الإحليل )مجرى البول(، وعبر هذه الفتحة فاإن البكتيريا تنتقل ب�صورة �صريعة اإلى 
يبلغ حوالي ٤  والذي  الأنثوي  الإحليل  ب�صبب ق�صرطول  البولية وذلك  المثانة  داخل 

�صم، ويوفر البول البيئة المنا�صبة والمواد الغذائية لنمو البكتيريا فتتكاثر.

يعرف الميكروب الم�صبب للتهاب المثانة بميكروب »الإي�صيري�صيا كولي«  واخت�صارًا 
»اإي كولي« )E.Coli( والذي يعي�ض في الجهاز اله�صمي.



 أعراض اإلصابة بالتهابات المثانة البولية :
عادة ما ت�ضكي المري�ضة من الأعرا�ض التالية:

1- األم �صديد في منطقة ما فوق الجافية )اأ�صفل البطن( اأو األم في اأ�صفل الظهر.
٢- األم �صديد اأثناء التبول ي�صحبه حرقة.

٣- ال�صعور برغبة ملحة متكررة في التبول.
٤- ال�صتيقاظ المتكرر من النوم للرغبة في التبول وتعدد الذهاب اإلى الحمام مع 

نزول بع�ض قطرات البول.
اإلى  الدخول  تكرار  و  بالداخل،  زالت  ما  البول  من  كمية  هناك  باأن  ال�صعور   -٥

الحمام.
٦- ال�صغط ب�صدة اأثناءالتبول  مما يزيد من اآلمها.

7- قيء وغثيان وفي اأحوال قليلة ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من ٣7.٥ °م.
8- تغّير لون البول اإلى الوردي، اأو ي�صاحبه بع�ض الدم، مع وجود رائحة بول كريهة 

اأو قوية )وجود الدم في البول اأكثر �صيوعًا مع التهاب المثانة(.

ثانيًا:
ا�صتخدام الن�صاء لبع�ض و�صائل منع الحمل كالعازل المهبلي يجعلهن اأكثر عر�صة لالإ�صابة 

بالتهاب المثانة ممن ل ي�صتخدمن هذه الو�صائل.

ثالثًا:

في بع�ض  الحالت ل يتم التخل�ض من البكتيريا بدرجة نهائية اأو كافية ذلك اأن المثانة 
م�صببًة  فتتكاثر  داخلها  البكتيريا  بع�ض  تبقى  لذا  بالكامل،  اإفراغ محتوياتها  ت�صتطيع  ل 

التهابًا م�صتمرًا.



كيفية التشخيص والتحاليل الالزمة:
عند الإ�ص���ابة به���ذه الأعرا�ض تكون حالة العدوى قد انت�ص���رت اإلى الأج���زاء الأخرى من 
الم�ص���الك البولي���ة ، اأي اإلى اأن�ص���جة الكلى الداخلية وت�ص���توطن بها  وق���د ل تظهر اإل بعد 
فترة من اإ�ص���ابة المراأة باللتهابات، ول تظهر اأي اأعرا�ض بولية م�صاحبة اأثناء ا�صتقرار 
البكتيريا الم�ص���ببة لاللتهابات داخل اأن�ص���جة الكلى، وهذا الأمر ي�صتدعي التدخل  الطبي 

لت�صخي�ض الم�صكلة وعالجها.

يتم الت�ص���خي�ض بفح����ض عينة من البول اأو م���ا يعرف بمزرعة البول وذل���ك لتحديد نوع 
البكتيريا اأو الجرثومة الم�ص���ببة للمر�ض، واختبار مدى ح�صا�صيتها ومقاومتها للم�صادات 

الحيوية المالئمة والمتوفرة.

تحلي���ل البول يك�ص���ف عادة وج���ود خاليا دم بي�ص���اء اأو حم���راء، ولإتمام اختبار البول ب�ص���ورة 
�صحيحة، يجب الح�صول على عينة نظيفة خالية من التلوث بالبكتيريا الموجودة ب�صفة طبيعية 
على جلد الأع�ص���اء التنا�ص���لية، ويتم ذلك بتنظيف ما حول فتحة الإحليل الخارجية قبل تجميع 

عينة البول، وا�صتخدام وعاء معقم لو�صع البول المراد فح�صه فيه بعد بدء التبول بعدة ثوان.



المبك���ر  الع���الج  أهمي���ة 
اللتهابات المسالك البولية:

لفظ  البولية  الم�صالك  التهابات  اإن 
اأّي  في  التهاب  وجود  على  يدل  عام 
البولي،  الجهاز  اأجزاء  من  جزء 
ما  غالبًا  البكتيري  الكلى  والتهاب 
ين�صاأ من �صعود ميكروب عن طريق 
الحالب من المثانة اإلى حو�ض الكلى 
الأمر الذي يوؤدي اإلى اآلم في الخ�صر 
مع ارتفاع �صديد في درجة الحرارة 
والرع�صة، وفي حال عدم عالجه قد 
ينتقل الميكروب اإلى الدم.  وب�صبب 
الإ�صابة  عند  اللتهابات  هذه  تاثير 
ي�صتدعي  الأمر  فاإن  الكلى،  بها على 
تكرار  من  والوقاية  المبكر  العالج 

حدوثها.



خيارات العالج:
١־ عالجالت دو�ئية:

العالج الأمثل للتهاب المثانة البولية هو ا�ص���تخدام م�ص���ادات حيوية منا�ص���بة للميكروب 
الم�صبب لاللتهاب اإما عن طريق:

• الفم: وت�ص���تمر فترة العالج في الغالب بين ٣ - 7 اأيام، وقد تكون فترة العالج اأطول 	
في حال انتقال اللتهاب اإلى الكليتين.

• اأو عن طريق الحقن )الإبر( اأو المغذي الوريدي والتي قد يلجاأ اإليها الطبيب المعالج 	
لإعطاء الم�صاد الحيوي.

م���ع تناول العالج، تبداأ الأعرا����ض بالختفاء بعد اليوم الثاني، ومع ذلك يجب ا�ص���تكمال 
تناول العالج للفترة المحددة من ِقبل الطبيب المعالج.

اإذا ح�ص���لت  انتكا�صة للمري�ص���ة بعد اأ�ص���بوعين من انتهاء العالج، فقد يكون ال�صبب اإما 
التهاب بالمثانة ب�ش���بب ميكروب مقاوم للم�ش���اد الحيوي الم�شتخدم، اأون�شاط الميكروب 

في الكلى، وفي كال الحالتين يجب العودة اإلى الطبيب.



2־ عالجات وقائية:

يمكن الوقاية من التهاب المثانة البولية دون اللجوء اإلى اأدوية طبية، فقد اأظهرت 
الدرا�صات قدرة بع�ض المر�صى في التخّل�ض من التهاب المثانة عن طريق اإدرار 

البول والإكثار من �صرب ال�صوائل.

ولك���ن فيم���ا يتعل���ق باللتهابات التي ت�ص���يب الفتيات اأثناء فترة �ص���هر الع�ص���ل، 
فين�ص���ح كال الزوجين القيام بالخطوات التالية لم�ص���اعدة كال منهما  في الحد 

من تكرار هذه الم�صكلة:

Í  التوق���ف ع���ن الجماع لي���وم اأو يومين بعد ف�ض غ�ص���اء الب���كارة حتى تلتئم
الجروح الطفيفة الناجمة عن ذلك.

Í  قب���ل الجم���اع يجب الحر�ض على �ص���رب كوب من الماء، ث���م التبول بعدها
راأ�ص���ًا مما ي�ص���اعد على التخل�ض من البكتيريا التي يت���م دفعها اإلى داخل 

الإحليل خالل العملية الجن�صية.

Í  الهتمام بنظافة المنطقة التنا�ص���لية وما حولها عن طريق غ�صل المنطقة
التنا�صلية ب�ص���ابون لطيف وماء وافر من الأمام اإلى الخلف بعد ا�صتخدام 
المرحا����ض لتقلي���ل قابلية تلوي���ث البكتيريا القادمة من فتحة ال�ص���رج اإلى 

الإحليل والمهبل بالن�صبة للمراأة، اأما للرجل فغ�صل الع�صو ب�صكل جيد.



Í  اإذا اأح�ص���ت الم���راأة بالجف���اف اأثن���اء الجماع فيمكنها ا�ص���تخدام م�صتح�ص���ر طبي
للترطي���ب مث���ل )KY-Jelly(، والحر�ض على اإف���راغ المثانة بعد اللقاء الجن�ص���ي 

مبا�صرة.

Í  تجنب ا�ص���تخدام الحمام المهبل���ي حيث يكفي العناية بت�ص���طيف المهبل بالطريقة
ال�صحيحة، حيث يبداأ الت�صطيف من الأمام من عند فتحة البول وينتهي اإلى الخلف 
)ال�صرج(، وذلك بعد كل تبول  اأو بعد اإتمام العملية الجن�صية، وذلك لأن الت�صطيف 
من الخلف اإلى الأمام ينقل الجراثيم الموجودة بال�ص���رج اإلى مجرى البول فُي�صاب 

المهبل باللتهابات بفعل هذه الميكروبات.

Í .المواظبة على �صرب كمية كافية من ال�صوائل بمعدل ٣ لتر يوميًا



Í  تن���اول  ع�ص���ير الت���وت الب���ري )الكرانبري ( بمع���دل كوبي���ن يوميًا،  وق���د اأثبتت
الدرا�ص���ات اأن تناول هذا الع�ص���ير يقلل من خطر الإ�ص���ابة بع���دوى التهاب القناة 
البولية ويمنع الإ�ص���ابة بالتهابات الم�ص���الك البولية، ولكن يجب ا�صت�صارة الطبيب 
قبل تناول هذا النوع من الع�صير خا�صة لدى بع�ض الأ�صخا�ض الذين لديهم �صعف 

في وظائف الكلى اأو ارتفاع في ن�صبة ال�صكر في الدم.

Í .التبول عند ال�صعور بالحاجة لذلك وعدم التاأجيل لفترات طويلة

Í  تجّن���ب ا�ش���تخدام ال�ش���ابون المعط���ر اأو الف���وط ال�ش���حية المعط���رة، والحر�ص
على ا�ص���تعمال �ص���ابون م�ص���نوع من الزيوت النباتية وعدم المبالغة في ا�ص���تعمال 

المطهرات لأنها تق�صي على البكتيريا النافعة.

Í .الحر�ض على ارتداء مالب�ض داخلية قطنية وتجفيف المنطقة تمامًا

Í .تجّنب ال�شتلقاء في حو�ص ال�شتحمام  قدر الإمكان لتفادي التقاط البكتيريا



التهابات المثانة وعالقتها بالحمل:
اإن ن�ص���بة حدوث التهابات المثانة عند المراأة الحامل تماثل في ن�ص���بتها عند المراأة غير 
الحام���ل في نف�ض ال�ص���ن، ولكن فر�ص���ة انتق���ال اللتهاب اإل���ى الكليتين اأكثرل���دى المراأة 
الحامل نظرًا لعوامل ف�ص���يولوجية عديدة، الأمر الذي قد يوؤدي اإلى بطء ت�ص���ريف البول 

من الكليتين.

ينبغ���ي مراقب���ة المراأة الحامل دوريًا لمن���ع حدوث التهاب البول وعالج���ه مبكرًا اإن تمت 
الإ�ص���ابة به، فا�ص���تمرار اللتهابات اأثناء الحمل قد يوؤدي اإلى ولدة مبكرة اأو �صغر حجم 

الجنين، وعادة ل يوؤدي التهاب المثانة الحاد اإلى منع الحمل لدى المراأة.

في حال تكرار الإ�صابة بالتهابات المثانة اأثناء ا�صتخدام المراأة لإحدى و�صائل منع الحمل 
المو�ص���عية كالعازل المهبلي )اللولب( اأو غطاء عنق الرحم فيجب تغيير هذه الو�ص���ائل،  
فالمواد الم�ص���تخدمة في و�ص���ائل منع الحمل هذه  للتخل�ض من الحيوانات المنوية تق�صي  
اأي�ص���ًا عل���ى البكتيريا النافع���ة التي تمنع  تكاثر بكتيريا »اإي�صيري�ص���يا ك���ولي« في منطقة 

المهبل ب�صكل طبيعي، لذا يجب ا�صت�صارة الطبيب عند ا�صتخدام و�صائل منع الحمل.


