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 هاي ادراري مرتبط با کاتتر در بخش مرا قبت هاي ویژه عفونت

 علوم دانشگاه مامایی ستاري پر دانشکده استادیار- پرستاري تخصصی دکتري -  فالح یکه دکترلیلی:  نویسندگان
 رازي اجتماعی تامین بیمارستان ویژه ارشدپرستاري کارشناس مریم شریفی -) مسئول نویسنده(  قزوین پزشکی

  قزوین پزشکی علوم دانشگاه مامایی ستاري پر دانشکده مربی پرستاري ارشد کارشناس دهقانکار  لیال-

  ییماما – پرستاري دانشکده – قزوین پزشکی علوم دانشگاه – باهنر شهید بلوار – قزوین:  آدرس

  :چکیده

تا  30: عفونت ادراري یکی از شایعترین عفونت ها در بخش مراقبت هاي ویژه است که  مقدمه
عوامل خطر شامل وجود کاتتر ادراري  عفونت هاي بیمارستانی را شامل می شود . کل درصد 40

،جنس مونث ، بارداري ، افزایش سن ، اختالل عملکرد سیستم ایمنی و افزایش سطح کراتینین 
است . بهترین راه پیشگیري از عفونت ادراري پرهیز از کاتتر گذاري غیر ضروري ،خروج سریعتر 

  تتر و رعایت نکات استریل هنگام جاگذاري و حفظ یک سیستم درناژ بسته می باشد .کا

 elsiver ،medlib،google اطالعاتی بانکهاي جستجودر با مقاله این:  وش هار موادو

scholar ،ovid ، گردیده تهیه پرستاري تحقیقات شواهدو بر مبتنی عملکرد کلیدي کلمات با 
 آمد دست به 2016تا2010سال از متاآنالیز و  پژوهشی،مروري  قالهم 42تعداد روش این با.است
  .گرفت قرار بررسی مورد مقاله 25 تعداد این از که

 علی که بوده ویژه مراقبتهاي بخش در عفونتها شایعترین از یکی ادراري عفونت: گیري نتیجه
 است همراه باال شیوع با گرفته صورت آن شیوع میزان کاهش  با درارتباط که زیادي مطالعات رغم

 کاتترگذاري از پرهیز ادراري عفونت از پیشگیري و کاهش در مطمئن راه تنها رسد می نظر به. 
 .باشد جاگذاري هنگام در استریل نکات رعایت و کاتتر سریعتر چه هر خروج و ضروري غیر

   ریوريباکت کلید واژه ها : بخش مراقبت هاي ویژه ، عفونت ادراري مرتبط با کاتتر ،
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  مقدمه :

بخش مرا قبت هاي ویژه یکی از مهمترین بخش هایی است که با شیوع باالي عفونت بیمارستانی 
عفو نت ادراري شایعترین عفونت بیمارستانی در  )1(با میکرو ارگانیسم هاي مقاوم همراه است .

اگر ) 2-3-4-5(اشد بخش مراقبت هاي ویژه است  که مرتبط با جاگذاري کاتتر در این بیماران می ب
درصد تخت هاي بیمارستانی و کمتر از 10تا  5چه تخت هاي بخش مراقبت ویژه تنها بین 

درصد مراقبتهاي بیمارستانی را شامل می شود عفو نت بیمارستانی در این واحد نزدیک به 10
ت بیماران بستري در بخش مراقب  )6(درصد کل عفو نت هاي بیمارستانی را شامل می شود .20

ویژه نسبت به افراد طبیعی شرایط مساعدي را براي کسب عفونت بیمارستانی دارند . اختالل در 
تمامیت پوست به علت وجود خطوط وریدي محیطی و مرکزي و وجود زخم هاي پس از جراحی 
،دارو هاي تضعیف کننده سیستم ایمنی که توانایی واسطه هاي سلولی و هورمونی براي عملکرد 

می دهند و بیماریهاي زمینه اي از قبیل دیابت بیمار را مستعد عوارض عفونت می  مناسب کاهش
کند . سایر عوامل بالقوه شامل تغذیه ، کار کنان مراقبت بهداشتی و محیط بخش مراقبت ویژه می 

عفونت ادراري مهمترین برآیند بد استفاده از کاتتر ادراري است. وجود باکتري در خون  )7(باشد.
منفی ناشی از استفاده از برآیند خون ممکن است سهم کوچک بیماران مبتال باشد . سایر وعفونت 

کاتتر ادراري شامل التهاب غیر عفونی مجراي ادراري ، تنگی وانسداد مجراي ادراري و ضربه 
بیماران مبتال به عفونت هنگام پذیرش بیشتر عفونت بیمارستانی را  )8-9-10(مکانیکی می باشد . 

دالر 1000میزان هزینه ناشی از عفونت ادراري مرتبط با  کاتتر در حدود   )11(می کنند .تجربه 
مرگ مرتبط با عفونت  13088،  2002آمریکا براي هر دوره تخمین زده شده است . در سال 

عفونت ادراري  7,4تا  3,1ادراري تخمین زده شد . در بخش مراقبت هاي ویژه  میزان  شیوع 
  )12-13(کاتتر روزانه می باشد .  1000در هر  مرتبط با کاتتر

  تعریف :
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کشمکش هاي زیادي در تعریف عفونت ادراري وجود دارد و در مطالعات مختلف تعریف ویژه اي از 
سه نوع متفاوت از عفونت  2004در سال  1HELICS عفونت ادراري شده است . در پروتکل 

هاي میکروبیولوژي تایید شده (عفونت ادراري ادراري تعریف شده است .عفونت ادراري با نشانه 
A عفونت ادراري بدون نشانه هاي میکروبیولوژي تایید شده (عفونت ادراري ،(B  و وجود باکتري (

). این تعریف شباهت به تعریف مرکز کنترل و پیشگیري از  Cدر ادرار بدون نشانه (عفونت ادراري 
دارد که عفونت  3NHSNنی مراقبین بهداشتی و توسط شبکه بین الممللی ایم 2CDCبیماري  

ادراري وابسته به کاتتر به دو گروه عفونت ادراري با نشانه ووجود باکتري در ادرار بدون نشانه 
وجود باکتري در   HELICSتقسیم بندي شده است وتنها تفاوت در این است که در تعریف 

  )14. ( ر نظر گرفته شده استد Cادرار بدون نشانه به عنوان زیر گروه عفونت ادراري 

                                                           
١ Hospitals in Europe Link for Infection Control through Surveillance 
 
٢ Centers for Disease Control and Prevention 
 
٣ National Healthcare Safety Network 
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بیمار یکی از عالئم و نشانه هاي زیر را   
  بدون دیگر دالیل شناخته شده دارد :

  38C<) تب ( -
 فوریت در ادرار -
 سوزش ادرار -
 تکررادرار -
حساسیت در لمس ناحیه فوق عانه  -

 اي 
میکرو    ≤510  (و بیمار کشت مثبت ادرار

و گونه میکرو با د ارگانیسم در هر میلی لیتر ادرار)
  ارگانیسم نه بیشتر

  : Aعفونت ادراري 
عفونت ادراري با نشانه هاي میکروبیولوژي تایید 

  شده

بیمار حداقل دو تا از یافته هاي زیر را دارد 
  بدون دالیل شناخته شده دیگر :

  38C<) تب ( -
 فوریت در ادرار -
 سوزش ادرار -
 تکررادرار -

  حساسیت در لمس ناحیه فوق عانه
  کی از یافته هاي زیرو حداقل ی

مثبت شدن نوار اندازه گیري براي  -
 لکوسیت استراز و /یا نیترات

 گلبول سفید  10≤در ادرار با عفونت  -

  : Bعفونت ادراري 
لوژي عفونت ادراري بدون نشانه هاي میکروبیو

  تایید شده
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ارگانیسم هاي دیده شده با رنگ  -
 آمیزي گرم در ادرار

حداقل دو کشت ادرار مثبت با  -
ایزوالسیون تکرارشده از همان پاتوژن 

ادرار در  کلونی بر سی سی  ≤10  2با
 نمونه هاي دفع نشده

کلونی بر سی سی از یک نوع   ≥  510 -
پاتوژن در بیمارانی که تحت درمان با 
عوامل آنتی بیوتیکی به علت عفونت 

 ادراري هستند.
تشخیص پزشک مبنی بر عفونت  -

 ادراري 
درمان انجمن پزشکان جهت عفونت  -

  ادراري 



٦ 
 

تب ، فوریت در ادردار ، تکرر ادرار ،   -
سوزش ادرار یا حساسیت در لمس 

 ناحیه فوق عانه ندارد
یا یکی از معیارهاي زیر یافت می  -

 شود :
وجود کاتتر ادراري در بیمار هفت روز  -

 ≤510  قبل از کشت و در کشت ادرار
میکرو ارگانیسم برسی سی از ادرار 

نه میکروارگانیسم که بیشتر از دو گو
 نباشد

وجودد کاتتر ادراري در بیمار هفت  -
روز قبل از اولین کشت مثبت و بیمار 

میکرو  ≤510  حداقل دو کشت مثبت 
در هر میلیمترمربع ادرار که  ارگانیسم

با ایزوالسیون تکرار شده همان 
میکروارگانیسم نه بیشتر از دو گونه 

 وجود داشته 
   

  : Cعفونت ادراري 
  اکتري در ادرار بدون نشانهوجود ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2004ازعفونت ادراري در سال   HELICSتعریف 

  دمیولوژي :اپی

عفونت ادراري یکی از شایعترین عفونت ها در بخش مراقبت ویژه می باشد . متوسط شیوع عفونت 
علت اصلی بیماردر روز بوده و  1000دوره درهر 5,4ادراري در بخش مراقبت ویژه در اروپا 

درصد 10تا  1میزان شیوع عفونت ادراري  )15(درصد ) 96,2جاگذاري کاتتر ادراري بوده است . (
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درصد بیماران بستري 25در   )4(درصد کل عفونت هاي بیمارستانی را شامل می شود . 40تا  30و
زایش می یابد درصد اف 5که کاتتر ادراري دارند ، به ازاي هر روز وجود کاتتر میزان عفونت ادراري 

  )16(می شوند .  4روز از کاتتریزاسیون بیماران دچار باکتریوري 30بطوري که پس از 

  عوامل خطر :

براي بیشتر بیماران در بخش مراقبت هاي ویژه عفونت ادراري در ارتباط با جاگذاري کاتتر مثانه و 
اکتریها به سلول هاي عوامل مرتبط با آن است که شامل :  فاکتورهاي باکتریایی : چسبندگی ب

ادرار،  PHپوششی سیستم ادراري ، فاکتورهاي مربوط به میزبان از قبیل فلور باکتریایی طبیعی ، 
اسیدي بودن واژن ، باال بودن غلظت اوره خون ، اسید هاي ارگانیک و خیلی فعال بلوغ که باکتریها 

ي عملکردي مرتبط با سیستم ادراري ، را از دیواره مثانه بر می دارند ،ژنتیک ، آناتومی و فاکتورها
فاکتورهاي پیش بینی کننده : شامل تکنیک کاتتر گذاري مثانه ، رعایت نکات ضد عفونی و مدت 
زمان ماندگاري کاتتر می باشد .عوامل خطر دیگرکه بالقوه براي عفونت ادراري مرتبط با کاتتر 

الل عملکرد سیستم ایمنی و افزایش گزارش شده شامل :جنس مونث ، بارداري ، افزایش سن ، اخت
  )14-17(سطح کراتینین است . 

  میکرو ارگانیسم ها :

میکرو ارگانیسم هاي مسئول براي عفونت ادراري مرتبط با کاتتر از مدفوع یا فلور طبیعی بیمار یا 
میکرو ارگانیسم ها به چند طریق به سیستم  )18(از طریق محیط بیمارستان مشتق می شوند .

مجراي ادراري کلونی تشکیل می دهند . با  5می رسند و در مه آ و قسمت دیستال ادراري
جاگذاري کاتتر میکرو ارگانیسم ها میتوانند از داخل یا خارج مجراي کاتتر به سیستم ادراري 

 )19(مهاجرت کنند . راه خارج مجرایی در صورت استفاده از سیستم درناژ بسته مهم تر است . 
ي هاي گرم مثبت و گرم منفی با مقاومت باکتریایی شامل : استافیلوکوکوس ، بسیاري از باکتر

                                                           
  ٤باکتریوری : وجود باکتری در ادرار

  ٥دیستال :دور
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گونه هاي گسترده اي از آنتروباکتریسه ، سودو مونا ، آسینو باکتر و کاندیدا عوامل خطر مهم براي 
شایعترین پاتوژن ها در عفونت  ) 20(کسب عفونت بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه هستند . 

گزارش  6NHSNادراري وابسته به کاتتر که توسط شبکه بین الممللی ایمنی مراقبین بهداشتی 
درصد)، 14,9درصد)، آنتروکوکوس (21درصد)، کاندیدا(21,4شده است اشرشیا کولی(

ودند. ب .درصد)4( آنتروباکتر درصد)،7,7( پنومونیهکلبسیال درصد)،10( سودوموناآیرژناس
  )14( و دیگر باکتري هاي گرم منفی سهم کوچکی داشتند . ستافیلوکوکوس ا

  تشخیص :

کشت ادراري هنوز هم یک استاندارد طالیی براي تشخیص عفونت ادراري است که به تعداد 
 cfu 510بستگی دارد . بدون وجود کاتتر ادراري این عدد   cfu )(7واحدهاي کلونی تشکیل شده 

در حالی  cfu310کمتر از دو میکروارگانیسم و در بیمارانی که کاتتر ادراري دارند  با ایزوالسیون
  )21(که نمونه گیري به روش ضد عفونی انجام شده است می باشد .

  درمان :

درمان تنها در بیمارانی ضرورت دارد که عالئم دال بر عفونت ادراري همراه با حضور میکرو 
مان در باکتریوري بدون نشانه مفید نبوده و تنها باعث افزایش ارگانیسم و باکتریوري دارند .در

  )12(مقاومت میکروبی می شود .

  پیشگیري :

کاتتر ادراري در بیماران بستري در بخش مراقبت هاي ویژه در اولین فرصت ممکن بایستی خارج 
گاري کاتتر شود . براي رسیدن به این منظور بحث هاي گروهی پرسنل مبنی بر ادامه نیاز به ماند

قبل از این نکته نیاز به . ) 21(میتواند  در کاهش عفونت ناشی از کاتتر ادراري کمک کننده باشد 
کاتتر ادراري قبل از جاگذاري بررسی شود و جاگذاري تحت شرایط استریل باشد . حفظ یک 
                                                           
٦ National Healthcare Safety Network 
٧ colony-forming units 
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ود ندارد . ماده ویژه توصیه شده اي براي کاتتر ادراري وج )22(سیستم درناژ بسته ضروري است .
ممکن است عفونت ادراري ناشی از کاتتر ادراري را براي بیماران کمتر از  8کاتتر هاي سیلور الوي

در یک متا آنالیز کاهش شیوع باکتریوري بدون نشانه در استفاده از  )23(یک هفته کاهش دهند .
ه کوتاه  گزارش شده کاتترهایی که با سیلور الوي یا نیتروفورازون پوشیده شده بودندبراي یک دور

  )24(است .

  بحث و نتیجه گیري :

عفونت ادراري یکی از شایعترین عفونتها در بخش مراقبتهاي ویژه بوده که علی رغم مطالعات 
زیادي که درارتباط با  کاهش میزان شیوع آن صورت گرفته با شیوع باال همراه است . به نظر می 

ز عفونت ادراري پرهیز از کاتترگذاري غیر ضروري و رسد تنها راه مطمئن در کاهش و پیشگیري ا
  خروج هر چه سریعتر کاتتر و رعایت نکات استریل در هنگام جاگذاري باشد. 
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