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 مقدمه

 اصطالخ نخصصی علمی است که در آن واژه های رایج در یک علم بیان میگردد

ترین اصطالحات تخصصی علم اورولوژی به زبان  در این دانشنامه سعی شده است رایج

 ساده بیان گردد
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 Anuria کم ادرراری

 کم ادراری از اصطالحات رایج در اورولوژی است.

فرد ممکن است ابتدا یا  زمانی اتفاق می افتد که کلیه ها ادرار تولید نمی کنند.  کم ادراری

 خروجی کم ادرار را تجربه کند، و سپس به انواری برسد. 

 ادرار در از بین بردن هر دو زباله و مایعات اضافی از بدن شما مهم است.  

وقتی ادرار نکنید، زباله،  کیلوگرم ادرار در روز تولید می شود.  2تا  1ن کلیه های شما بی 

  مایعات و الکترولیت ها می تواند در بدن شما ایجاد شود. 

ممکن  کاهش یا کمبود کلی ادرار کردن می تواند مشکالت بهداشتی همه جانبه را پیچیده کند. 

 است حتی تهدید کننده زندگی باشد. 

 Anuria  عمدتا به بیماری کلیوی حاد )ناگهانی یا کوتاه مدت( یا مزمن )بلند مدت( مرتبط

  است. 

همچنین ممکن است با سایر شرایط بهداشتی که باعث بیماری های کلیوی می شود، همراه 

  باشد. 

 کنید.  اگر این عالمت را تجربه کنید، باید یک پزشک برای تشخیص و درمان مناسب دیدن

 درمان اولیه همچنین می تواند به پیشگیری از عوارض احتمالی تهدید کننده زندگی کمک  

 کند. 
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 علل کم ادراری و کاهش ادرار

منجر شود، که به نوبه  کتواسیدوز دیابتیکنترل نشده می تواند به  دیابت:  دیابت 

 خود منجر به آنوریسم از نارسایی حاد کلیه می شود. 

: با گذشت زمان این می تواند باعث آسیب  (فشار خون باال )فشار خون باال  

 رسیدن به شریان های اطراف کلیه شود و عملکرد کلیه را مختل کند. 

: این وضعیت زمانی رخ می دهد که کلیه های شما دیگر نمی  نارسایی کلیه  

 توانند توابع کلیدی، از جمله خروجی ادرار را ارائه دهند. 

: یک نوع از نارسایی کلیه درازمدت، این بیماری توانایی بدن  ماری مزمن کلیهبی  

 شما برای حذف زباله را از طریق ادرار خود را کاهش می دهد. 

: از سطوح باالی مواد معدنی از ادرار خود، سنگ کلیه می تواند  سنگ کلیه  

 شود. بزرگ شود و مانع خروج ادرار شود، باعث درد و سایر عوارض می 

تومورها با عملکرد کلیه مواجه می شوند، بلکه می : نه تنها  تومور در کلیه ها  

 توانند مانع از روند ادرار شوند. 

این در درجه اول به  برخی آزمایش ها همچنین می توانند تشخیص آنوری را تشخیص دهند. 

 گزینه ها عبارتند از:  وضعیت کلی کلیه ها شما نگاه می کند. 

 یک نمونه کوچک از بافت کلیه  بیوپسی  

 بیش از حد زباله است  آزمایش خون به دنبال  

، که از اشعه ایکس استفاده می کند )این آزمون ممکن است  سی تی اسکنیک   

 فقط روی دستگاه ادراری شما یا تمام بدن شما تمرکز کند.( 

س از کلیه خود را با استفاده از فرکانس های برای گرفتن عک MRIیک اسکن   

 رادیویی 

  Scintigraphy که تست عملکرد کلیه خود را از طریق پزشکی  کلیه ، 

 سته ای ه 
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  آزمایش ادرار  

 

 بستگی به شرایط اساسی آن ایجاد می کند.  کم ادراریدرمان دقیق 

استنت های  درمان شود.  دیالیزبرای حذف مایعات و زباله، بیماری کلیوی ممکن است با  

به عنوان آخرین راه  پیوند کلیه همچنین ممکن است به جمع آوری ادرار کمک کنند.  مدفوع

 حل در نظر گرفته می شود. 

اگر فشار خون باال یا دیابت دارید، مهم است که مصرف داروهای خود را به طور مستقیم  

  انجام دهید. 

تواند هر گونه درمان های پزشکی که شما در تصویب عادات شیوه زندگی سالم همچنین می 

 حال انجام این شرایط هستند را تکمیل کنید. 

کم به نوبه خود، شما ممکن است  این شامل رژیم غذایی، ورزش، و مدیریت استرس است.  

 را بهبود بخشد.  ادراری

عملکرد کلی کلیه باید برداشته سنگ کلیه یا تومورهای کلیه به منظور بهبود آنوریسم و  

 شود. 

پزشک ممکن است با توجه به اندازه تومور، جراحی، شیمی درمانی یا پرتودرمانی را  

 توصیه کند. 
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 کاتتر ادراری 

 کاتتر ادراری از اصطالحات رایج در اورولوژی است.

 

به کار  یپزشک خیهستند که در تار ییابزارها نیتر یمیاز قد یادرار یکاتترها

 رفته اند. 

یبرا یرانیپزشک ا نا،یس یابوعل  

مثانه به کار برده است،  هیتخل یرا برا یبار سوند سوراخدار سرب نیاول  

بوده  جیمصر باستان را زمان در یو احتماالا فلز یچوب یو استفاده از سوندها

 است.

 یاز کاتترها وجود دارد که هر کدام در موارد خاص یگوناگون اریامروزه انواع بس

رود. یم به کار  

در  یکمتر یکیاست تا اثرات تحر یکیمواد پالست ینوعجنس کاتترها معموالا از   

داشته باشند.  یادرار یمجار  

شود یاستفاده م کونیلیس ای ک،یمنظور از التکس، الست نیابرای   

قطر باال هستند و از مواد یروند دارا یمثانه به کار م هیتخل یکه برا ییکاتترها  

ا نرم ساخته شده اند.  نسبتا  

برخوردار هستند ینترییحالب ازطول بلند و قطر پا یکه کاتترهایدر حال   
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موقت مثانه استفاده  هیتخل یمجرا برا یو بدون بالون کاتترها میمستق انواع  

 شوند. یم دهینام نسونیا رابینالتون  یگردند و به نام سوندها یم

مجرا یموارد استفاده از کاتترها  

مجرا شامل یاستفاده از کاتترها یبرا یاصل ونیکاسیاند دو  

- باشد یم یدرمان ای یصیمواد جهت مقاصد تشخ قیتزر -۲مثانه  هیتخل .1 

  یناش یمزمن ادرار ایکاتتر مجراجهت رفع انسداد حاد  یریعلت بکارگ نیشتریب

کیمثانه نوروژن ایاز انسداد گردن مثانه و   

باشد. یم  

.قرار دارد یدر مقام بعد یبرون ده ادرار یابیاستفاده از کاتتر مجرا جهت ارز  

باشد یم ریکاتتر مجرا شامل موارد ز هیموارد لزوم تعب گرید  

یتحتان یادرار ستمیس یتروما ای یمتعاقب جراح –  

مثانه ایپروستات  یهمزمان مثانه مثال در موارد اعمال جراح هیشستشو و تخل –  

- الزم  یکه همکار یماری،دربیولوژیکروبیم یها یادرار جهت بررس یجمع آور

 ندارد

- ماندهیحجم ادرار باق یابیارز  

مانند  کیولوژیراد یها یمثانه در بررس ایماده حاجب داخل مجرا  قیتزر –

یستوگرافیس  

–  
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  تیستیث ژ(، س ن،بیسیتومایمانند تومور مثانه)م یدارو در موارد قیتزر

جیرا یمقاوم به درمانها یها یدرهماچور نیمانند فرمال یمواد قیوتزر ینینابیب  

روند.  یمثانه به کار م هیتخل یکاتترها اکثر موارد برا د،یهمانطور که ذکر گرد  

هیتخل ایمثانه ممکن است موقت باشد  هیتخل  

شابراهیاز عفونت پ یریجلوگ یبرا  (supra pubic) باشد.  ازیدراز مدت مورد ن

روش فوق عانه ،یطوالن هیدر موارد لزوم تخل  

است.  مناسبتر  

نوع  نیشود. از ا یاستفاده م” متمکن“ ایماندگار  یموارد از کاتترها نیدر ا

پدزر را نام برد. ایو  ا ملکاتی یتوان کاتتر فول یکاتترها م  

به  هیروند بلکه در موارد تخل یبه کار نم شابراهیپ قیاز طر ریدو نوع اخ   

شوند یاستفاده م ینفروستوم ای یستوستومیس یروشها  

بادکنک  کیشده است که به  هیتعب یسوراخ فرع کی یمتمکن فول یکاتترها در

شود یم یقابل اتساع در نوک کاتتر منته  

 ل،یآب مقطر استر قیاز قرار گرفتن بادکنک در مثانه با اتساع آن توسط تزر پس

.شود یم یریاز خروج خود به خود کاتتر جلوگ  

 ریسا ایتا حد امکان از متسع کردن بالون توسط هوا  میبخاطر داشته باش

میینما یآب مقطر،خوددار عات،بجزیما  
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یاز شاخه ها برا یکیمتمکن به صورت سه شاخه هستند که  یاز کاتترها یبعض  

رود. یم کار شستشو به داخل مثانه به عیوارد کردن ما   

.جهت مییممکن استفاده نما زیسا نیاز کاتتر با کوچکتر دی،بایاصل کل کیبعنوان 

ادرار روشن از انواع کوچکتر و در هیتخل  

از انواع درشت تر استفاده گردد یوریپ ای یهماچور موارد  

 یمجراضرور بیاز آس یریمناسب کاتتر،جهت جلوگ زیبچه ها،انتخاب سا در

 است.

استفاده از میبخاطر داشته باش   

به مجرا و مثانه وارد  یجد یبهایتواند آس یدر بچه ها م وبیت نگیدیف

 .میکن یاز آن استفاده نم لیدل نیآورد،بهم

کننده مناسب  یقبل از وارد کردن کاتتر، اطراف مجرا را با مواد ضد عفون

استفاده لیدستکش استر از گذاشتن کاتتر معموالا  یدهند و برا یشستشو م  

کنند. یم   

و  لیتوان با پنس استر ینباشد، م ریکه استفاده از دستکش امکان پذ یدر صورت

دیکاتتر آنرا وارد کرد. در هر صورت کاتتر نبا لیاز روکش استر استفاده با ای  

گرید ینواح ای ماریبا بدن ب یتماس چگونهیه  

باشد.  داشته  
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 یشود. برا یاستفاده م لیمجرا، از مواد نرم کننده استر بیاز آس یریجلوگ یبرا

در مجرا یحسیب جادیا  

معموالا ژله نرم کننده را با مواد  -حس کننده مانند  یاز ژل ب تریل یلیم ۱۵

کنند.  یمخلوط م یکننده موضع حسیب  

حس گردد. یشود تا مخاط ب یمسدود م قهیدق۱۰حدود   

و عضالت کف  دهیکش قیعم یشود تا نفس ها یخواسته م ماریسونداژ از ب نیح

بدون ،یلگن را شل کند تا سوند به راحت  

 شود. تیو تروما به داخل مثانه هدا بیآس

اسفنکتر مخطط، ممکن است کاتتر  هیدور مجرا در ناح یها چهیبعلت اسپاسم ماه

کند که با احساس درد ریگ هیناح نیدر ا  

 میو فشار مال یحسیاست. در صورت به کار بردن مواد نرم کننده توام با ب همراه

شود. یکاتتر، اسپاسم برطرف م  

کند ریگشاد بولب گ هینوک کاتتر در ناح است ممکن   

شود. در مورد استفاده از کاتتر یخوردگ چیو کاتتر در داخل مجرا دچار پ  

 نانیقبل از اتساع بادکنک الزم است از قرار گرفتن آن در داخل مثانه اطم متمکن،

دیحاصل نمود.لذا قبل از اتساع بالون ،با  

.میادرار را مشاهده کن انیجر -  

نوک کاتتر داخل مثانه  نکهیاز ا نانیاست،جهت اطم یکه مثانه خال یموارددر 

 واقع شده، 

میکن یم قیکاتتر به داخل مثانه تزر قیاز طر نینرمال سال یس یس .  ۵۰  
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 م،دریشو یمناسب کاتتر مطمئن م تیحجم،از موقع نیراحت ا هیصورت تخل در

دارد. قرار صورت ،نوک کاتتر داخل مجرا نیا ریغ  

 نیهمراه است. در ا یدیکردن بادکنک در داخل مجرا با احساس درد شدپر 

یبادکنک را خال دیصورت بالفاصله با  

 ایو  هوشیب مارانیاز کاتتر را وارد ساخت به خصوص در ب یشتریو طول ب کرد

ادرار خواهد شد یمجرا یپارگ به نکته منجر نیدر حال اغما، عدم توجه به ا  

 

به  کیپروستات یمجرا یپروستات، با وجود انسداد نسب میخوش خ یبزرگ در

بزرگ شده، در صورت یلوب ها لهیوس  

توان  یمعموالا م یکاتتر با اندازه مناسب و به کار بردن نرم کننده کاف انتخاب

دادعبور یدچار انسداد به راحت هیکاتتر را از ناح  

 

 یبریف – یا چهیبافت ماه یپرتروفیپروستات به علت ه یموارد بزرگ یبعض در

عضو، غده پروستات فوق العاده سفت نیا  

کند. یعبور م یشود و کاتتر به سخت یم  

 یکاتترها ایکوچکتر و  یبا شماره ها یتوان از کاتترها یموارد م نیدر ا 

ییکائوچو  

کاتترها سخت  نیاستفاده کرد. قوام ا دهیآن مانند کاتتر با نوک خم گریانواع د ای

 است.
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کاتتر مجرا هیعوارض تعب  

  لیرا تشک یمارستانیب یکل عفونتها% ۴۰حدود  یدستگاه ادرار عفونت

دهدیکاتتر مجرا رخ م از به دنبال استفاده یادرار یعفونتها نیا%  ۸۰دهد.  یم  

 

موارد است نیمتعاقب سونداژ شامل ا یعفونت ادرار شیدایپ یفاکتورها سکیر  

روز ۶از  شیب یاستفاده از کاتتر برا –  

 سونداژ در خانم ها –

(یادرار ری)غگرید یوجود عفونت فعال در مکان ها –  

گرید یها یماریوجود ب  

هیسوء تغذ  

یویکل یینارسا –  

خارج از اتاق عمل یکاتتر مجرا در مکان هیتعب –  

لیاستر ریباز و غ ستمیس کیدرناز ادرار در  –  

ماریباالتر از ب یادرار در سطح سهیقرار دادن ک –  

سونداژ نیح یادرار ستمیس یتروماوقوع  –  

نوع عفونت ،اجتناب  نیاز وقوع ا یریجلوگ یاز راهها یکی میداشته باش ادی به

 باشد. یمورد م یاز سونداژ ب
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Reference 
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 پرادراری

 پرادراری از اصطالحات رایج در اورولوژی است.

هر احساس دفع ادرار است. نیب یعیکم شدن فاصله طب یبه معناپرادراری   

تآزاردهنده اس شب،در ژهیمشکل، بو نیا   

می آیدمشکل بوجود نیشود، اما چرا ا یادرار م هیتخل یبرا یاپیشدن پ داریو باعث ب  

 مثانه

مکرر وجود دارد: یادرارها جادیا یبرا یاصل لیدل دو  

مثانه تیکم شدن ظرف   

یدیتول شدن حجم ادرار ادیو ز   
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 کیهر  جادیباعث ا یمتفاوت اریبس یها یماریب رایدارد، ز یادیز تیدو حالت اهم نیافتراق ا

شود یمشکل م ن دویاز ا  

 

بموقع آن  هیشکل در داخل لگن و مسئول جمع کردن ادرار و تخل یا سهیک یعضو مثانه،

 است.

شد یمختل م یعاد یداشت و زندگ یمداوم انینبود، ادرار جر مثانه اگر   

 یس یس 500دارد که با جمع شدن حدود  شیگنجا یس یس 1000مثانه معموال حدود  سهیک

میادرار را دفع کن دیزمان، با نیدهد و در ا یدفع رخ م احساس ادرار  

 

و با  رییشود شکل مثانه تغ یشود و باعث م یبا باال رفتن سن، پروستات بزرگ م انیآقا در

کند ادرار، فرد احساس دفع یمقدار کم شدن جمع  
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شود بالفاصله بعد از دفع ادرار، دوباره فرد احساس دفع  یپروستات باعث م یبزرگ یگاه

 کند 

پروستات ادامه دارد.  یتا زمان درمان بزرگ مشکلواین   

مسن، انیدر آقا میاست که بدان نینکته مهم ا  

تکرر ادرار است یبرا یمهم لیپروستات دل یبزرگ  

است یادرار یمثانه، عفونت ها تیعلل کم شدن ظرف گرید از  

 یعیباشد، حجم ادرار طب یس یس 2000ساعت کمتر از  24مدت  یحجم ادرار در ط اگر

 است

عضو حساس شده و موجب احساس  نیمثانه، ا وارهیبه د یادرار یها کروبینفوذ م با

شود یم زودرس دفع  

همراه است که  یزیخونر یاندک یحالت دفع ادرار با درد و سوزش و گاه نیدر ا معموال

شود یدرمان م یبخوب یعفونت ادرار ک،یوتیب یآنت با خوشبختانه  
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 یریاگر حجم ادرار اندازه گ یکند، ول یشد، فرد مرتب احساس دفع ادرار م ادیکه  یموارد در

 شود،

.نشده است ادیساعت مقدار ادرار ز 24 یشد ط میخواه متوجه  

ادرار شوند، عبارتند از پرتوانند سبب  یکه م طیها و شرا یماریب یبعض  

 سرطان مثانه -

 سنگ مثانه -

 فتق مثانه -

مزه یب ابتید -  

(ادرار آور یها )داروها کیورتید -  

نیمصرف الکل و کافئ -  

 التهاب روده -
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ها هیعفونت کل -  

مثانه یپرکار -  

 التهاب پروستات -

یپرتودرمان -  

شکم ینییقسمت پا ایدرد لگن خاصره و  -  

کینوع  ابتید -  

نوع دو ابتید -  

ادرار یاریاخت یب -  
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از  یریقند خون باالست مقاد یاست. وقت یکننده پرادرار جادیا یها یماریسر دسته ب ابت،ید  

شود یادرار وارد م داخل آن به  

حجم ادرار بیترت نیکند و به ا یبه ادرار وارد م زیرا ن یادیو با خود آب ز  

.ابدی یم شیافزا  

است و ادیحجم ادرار هم ز یشود، ول یفرد، مرتب مجبور به ادرار کردن م زیحالت ن نیا در  

شود یم یمثانه است که باعث احساس دفع و پرادرار پرشدن در واقع   
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 اسپرم خون آلود 

 اسپرم خون آلود از اصطالحات رایج اورولوژی است.

شناخته شده است، می تواند برای  hematospermiaخون در مایع منی، همچنین به نام 

  طیف وسیعی از دالیل رخ می دهد.

  اغلب علل خون در اسپرم جدی نیستند و بدون درمان حل خواهند شد. 

 سن شما و سایر عالئم همراه، مانند درد، حجم خون و عود، سرنخ هایی را برای پزشک  

  خود در مورد علت بالقوه و درمان احتمالی بیماری خود ارائه می دهد.

 علل احتمالی 

در موارد دیگر، پزشک شما  موارد علت خون در اسپرم ناشناخته باقی می ماند.  بسیاری ازدر  

 قادر به شناسایی وضعیت زمینه ای برای این عالمت خواهد بود. 

 طیف گسترده ای از علل بالقوه خون در مایع منی، از جمله:  

 . بیوپسی پروستات یا جراحی پروستات 1 

پس از بیوپسی پروستات یا  علل خون در اسپرم است.  از شایع تریناین روش ها دو مورد  

 جراحی، ممکن است مقدار کمی از خون صورتی یا زنگ زده در انزال خود را ببینید. 

این عالئم ممکن است چند هفته طول  شما همچنین ممکن است خون خود را در ادرار ببینید.  

  بکشد. 

در صورتی که میزان خون  را حل می کنند.  آنها معموال با درد همراه نیستند و معموال خودشان

 . افزایش یابد، عالئم بیش از چند هفته طول بکشد، یا با درد همراه باشد، با پزشک خود صحبت کنید
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 ( STIs. عفونت های منتقله از راه جنسی )2 

خون در اسپرم است، به ویژه در مردان  شایع، علت  گونورهو  هرپس،  کالمیدیاعفونت هایی مانند  

 عالئم اضافی گونوره و کالمیدیا عبارتند از:  سال.  40زیر 

 درد یا سوزش در هنگام ادرار کردن   

 تخلیه رنگی یا زرد رنگ از آلت تناسلی   

  بیضه هادرد یا حساسیت در   

 تبخال کوچک و دردناک عالئم رایج تبخال است.  

 . پروستاتیت 3 

هنگامی که این غده آلوده می شود، تورم یا ملتهب می  اسپرم در غده پروستات تولید می شود.  

مکن است یا ممکن است ناشی از عفونت این بیماری م ایجاد کند.  پروستاتیتشود، ممکن است 

 باکتریایی باشد و این می تواند حاد یا مزمن باشد )طوالنی مدت(. 

 پروستاتیت می تواند درد در داخل و اطراف آن ایجاد کند:  

 آلت تناسلی   

  anus  

 بیضه ها   

 کمر عقب   

 معده کمتری   

 در برخی موارد ممکن است مشکل  همچنین می تواند انزال دردناک، ادرار و دفع را ایجاد کند.  

 رف شدن مثانه نیز رخ دهد. برط

www.takbook.com
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/gonorrhea&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhjOpj7Enbzi3e1VIA2LC5LdZmnaPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/gonorrhea&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhjOpj7Enbzi3e1VIA2LC5LdZmnaPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.harvardprostateknowledge.org/hematospermia-demystified&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhgJpx1mox8-x6vqwEcg5j3txYwMxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.harvardprostateknowledge.org/hematospermia-demystified&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhgJpx1mox8-x6vqwEcg5j3txYwMxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/pain-in-testicle&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhjel2et0oRQ0gcWOH-Tm3wjEIsFjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/symptom/pain-in-testicle&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhjel2et0oRQ0gcWOH-Tm3wjEIsFjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/prostatitis&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhhjxlhtwOGXFLKieB_YpnVB-cGXFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/prostatitis&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhhjxlhtwOGXFLKieB_YpnVB-cGXFw
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 . اورتریت 4 

  مجرای ادرار لوله ای است که ادرار و منی را از بدن خارج می کند.  

همچنین ممکن است باعث سوزش یا  اورتریت می تواند باعث ایجاد خون در ادرار و منی شود.  

 خارش در طی ادرار شود و تخلیه تخلیه از آلت تناسلی. 

 یت ک. اور5 

شدن  سرخباعث ایجاد این گاهی اوقات با ویروس ای که  التهاب یک یا هر دو بیضه است.  ارکیت 

 می شود، همراه است، اما ممکن است به علت عفونت باکتریایی باشد. 

شما همچنین  عالوه بر خون در مایع منی، این بیماری موجب درد پس از انزال و ادرار می شود.  

 ممکن است داشته باشید: 

 تب   

  پروستات بزرگ شده  

 غده لنفاوی در غده شما متورم شده است   

 . افراط در فعالیت جنسی 6 

 در حین رابطه جنسی قبل از انزال رخ می دهد ممکن است باعث ایجاد خون در مایع منی شود.  

مکن است باعث ایجاد این عالمت مقدار شدید فعالیت جنسی، هم با همسر یا از طریق استمناء، م

  شود. 

دوره های طوالنی مدت بدون ارگاسم ممکن است باعث ایجاد  مخالفت ممکن است درست باشد. 

 خون در اسپرم شود. 

این شرایط معموال شامل درد یا سایر عالئم نیستند و زمانی که علت اصلی آن از بین می رود، حل  

 می شود. 

www.takbook.com
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/enlarged-prostate&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhgudRXvi_lDWBb6JeZTRJebSrlMOg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.healthline.com/health/enlarged-prostate&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhgudRXvi_lDWBb6JeZTRJebSrlMOg
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 پروستات یا مجاری ادرار  . سرطانهای مثانه،7 

خون در مایع منی، این سرطان قابل درمان نیز ممکن است با درد یا درد ناخوشایند  نادریک علت  

 در: 

 بازگشت   

 کشاله ران   

 شکم   

 بیضه ها   

 اسکروتوم   

 . فشار خون باال 8 

این وضعیت اغلب بدون  شدید )فشار خون باال( باشد.  فشار خونخون منی ممکن است نشانه  

یشرفته یا کنترل نشده با این حال، هنگامی که فشار خون باال پ عالئم به طور کلی ارائه می شود. 

 باشد، عالئم اضافی ممکن است سردرد، خونریزی بینی یا تنگی نفس باشد. 

 . اختالالت خونریزی 9 

اختالالت خونریزی، بیماریهایی که بر تمام بدن )مانند لنفوم و لوسمی( و عفونتها مانند سل و  

 اسکیزوستیکوز تاثیر می گذارد، همچنین ممکن است خون در اسپرم تولید کنند. 

 عوامل خطر  

 40مردان باالی  تجربه کنند.  STIسال ممکن است این عالمت را در نتیجه انتقال  40مردان زیر  

 سال ممکن است این عالمت را به علت بیماری های دیگر مانند اورتریت یا پروستاتیت تجربه کنند. 
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 نعوظ دردناک )پریاپیسم(

 پریاپیسم از اصطالحات  رایج ارورولوژی است.

است که آلت یعیشا ریغ یماریب   سمیاپیپر 

ماند و معموالا دردناک و بدون  یم یدر حالت نعوظ باق یجنس مذکر به مدت طوالن یتناسل

است. یجنس کیتحر ای یل جنسیم  

  یا نهیزم یهایماری٪ همراه با ب ۴۰و  لیدل ی٪ موارد ب ۶۰

(یلگن یو عفونتها ،یلگن یسرطانها ،یسلول داس یماری، بی)مثل لوسم  

ای یصدمات آلت، صدمه به طناب نخاع  

جهت درمان  یداخل جسم غار قاتیعلت آن تزر نیعتریدارو است. امروزه، شا مصرف

است یجنس یناتوان  

 

www.takbook.com
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و حشفه هنوز شل هستند.  یجسم اسفنج یپر خون شده ول یجسم غار یماریب نیدر ا  

ه استماند یباق  

امر  نیشود. ا یغلظت خون م شیکربن و افزا دیاکس ید شیسبب افزا یدر جسم غار خون

است. سمیاپیپر سبب  

یوپاتولوژیزیف  

 یینها جهیآن خواهد شد. نت بروزیو ف یسکمیشده منجر به ا یها در جسم غار چهیماه تورم

است یجنس یمداوا نشدن ناتوان صورت در  

  ادیز انیشود. در حالت جر یم میخون تقس ادیز انیکم و جر انیبه دو فرم با جر سمیاپیپر

آلت و در  یمرکز یانهایشر بیلگن است که منجر به آس هیبه صدمات ناح هیثانو خون،

از دست جهینت  

قسمت کی یحالت بزرگ شدگ نیگردد. در ا یم جادیشود، ا یآلت م یخون رسان میتنظ دادن  

شود یمشاهده م یمرکز انیهر دو شر ای کی( سمیآنور)  

www.takbook.com
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نعوظ دردناک آلت که از چند  خچهیکم دارند معموالا با تار انیبا جر سمیاپیکه پر یمارانیب

کنند. یشده است مراجعه م شروع ساعت قبل  

سفت و در لمس حساس است ،یبه علت پرخون یجسم غار  

را انسداد  سمیاپیپر یعلت اصل ن،ینرم هستند. اکثر مؤلف یگلنس و جسم اسفنج هیناح

کیولوژیزیف  

یدر داخل جسم غار    ظیدانند که منجر به تجمع خون غل یم یدیور هیدر تخل 

جسم  بروزیو ف ینینابیب یادم و تورم نسج ابد،یچند روز ادامه  یروند برا نیگردد. اگر ا یم

یغار  

.خواهد شد ماریدر ب یجنس یمنجر به بروز ناتوان تیشود که در نها یم جادیا  

 عی)چند روز( شا یطوالن سمیاپیاست که بعد از پر یجنس یناتوان سم،یاپیعارضه پر نیبدتر

 است

  یریعارضه جلوگ نیاز بروز ا ی)در عرض چند ساعت( و درمان فور عیسر صیتشخ

.کند یم  

www.takbook.com
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 پروتئینوری

 پروتئین در ادرار از اصطالحات رایج اورولوژی است.

(در روز گرم کیاز  شی)ب نیپروتئ یعیرطبیغ ریوجود مقاد یبه معن   ینوریپروتئ 

.باشد یم یویکل یهایماریب عیاز عالئم شا یکی ینوریباشد. پروتئ یدر ادرار م  

 

از خروج مواد  یکنند ول یرا از بدن دفع م یها مواد زائد حاصله از سوخت و ساز سلول هیکل

کنند یم یریجلوگ نهایپروتئ از همانندیمورد ن  

.دارد نیپروتئ یو شارژ مولکولها زیبه سا یامر بستگ نیکه ا  

عبور کنند. مگر  یگلومرولول یلترهایتوانند از ف یبزرگ بوده و نم نهایاز پروتئ یاریبس

باشند دهید بیآس ها هیکل نکهیا  

نمیشوند گلومرول عبور کرده اما دفع وارهیاز د یکوچکتر به راحت ینهایپروتئ یو از طرف  

www.takbook.com
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ا در توبولها ازیبلکه به خاطر ن شوند و به خون یجذب م مالیپروگز یبدن مجددا  

گردند. یبرم  

که افراد میباشد. الزم است بدان یها م هیبه کل بینشان دهنده آس ینوریپروتئ نیبنابرا   

ادرار دفع  قیدر روز از طر نیآلبوم گرمیلیم ۳۰و  نیپروتئ گرمیلیم ۱۵۰کمتر از  یعیطب

کنند.  یم  

 یدفع شده اصل نیاغلب پروتئ زین ینوریاست در پروتئ نیخون آلبوم یاصل نیپروتئ چون

است نیآلبوم  

کند یم ییبه دو صورت گذار و دائم خودنما ینوریپروتئ  

 یرسد عامل آن )تب، ورزشها یو گذرا بوده و به نظر م یگذرا: به صورت موقت ینوریپروتئ

ن،یسنگ  

 یدفع نیپروتئ زانیحالت م نیبوده و در ا دیشد یو مواجه بودن با سرما یروح استرس

ا کم ابدی یبهبود م عیو معموالا سر بوده نسبتا  

 

www.takbook.com
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 کی ای یویکل یهایماریاز ب یتوانند تظاهر یبوده و م یدائم: به صورت دائم ینوریپروتئ

یماریب  

)التهاب گلومرول( شده  تیتوانند باعث گلومرونفر یم هایماریاز ب یاریباشد . بس کیستمیس

گردد لیتبد ینوریبه پروتئ تینها و در  

  یخون، سندرم برگر ، اکالمپس یپرفشار ابت،یتوان به د یم کیپاتولوژ ینوریاز علل پروتئ

،  دوزیلوئیمانندلوپوس منتشر ، آم یمنیخودا یهایماری، ب تی،گلومرولونفر یاکالمپس پره

دوزیسارکوئ  

  ینوریاشاره کرد. شدت و نوع پروتئ یها و سندرم فانکوندارو ینشانگان آلپورت برخ

دیرا مشخص نما هیبه کل بیآس وسعت تواند یم  

شده است. دهیز دین یو عروق یقلب یماریهمراه با ب ینوریپروتئ نیو همچن  

کم ریخون وجود مقاد یو پرفشار یابتید مارانیدر ب ینوریعالمت بروز پروتئ نیاول  

.( استینوریکروآلبومیدر ادرار )م نیآلبوم نیپروتئ  
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در ادرار ممکن است باعث کف آلود شدن ادرار شود و به  یدفع نیپروتئ ادیوجود مقدار ز  

شود و یاز عروق و احتباس آن در بافتها موجب تورم دستها، پاها و شکم م آب علت خروج  

باشد ینوریفرد بدون عالمت پروتئ است ممکن یدر موارد   

 یاست. برا یضرور یا نهیعالمت مراجعه به پزشک و درمان علت زم نیاولبا مشاهده 

باشد یم ابتیاقدام کنترل فشارخون و د نیهردو اول ایو  ابتیو د فشارخون افراد مبتال به  

راستا نیدر ا   

 تیو محدود یورزش ناتیمصرف داروها، تمر ،ییغذا میرژ تیقندخون، رعا یریگ ندازها

شود یم هیتوص نیمواد پروتئ و مصرف نمک  
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Reference 

www.massgeneral.org 

www.urologysanantonio.com 

www.guysandstthomas.nhs.uk 
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 درد کیسه بیضه 

 درد کیسه بیضه از اصطالحات رایج اورولوژی است.

ها  ضهیاز ب یمرد و جنس مذکر درد ناش کی یدردها برا نیاز آزاردهنده تر یکی  

ایفرد را شد یزندگ تیفیکه ک باشد یم دهد یقرار م ریتحت تأث دا  

بیضربه، تصادف و آس لیاز قب یرونیب کاتیتواند به علت تحر یدرد م یدر حالت کل  

باشد ضهیاز درون ب ضهیعلت درد ب ایاز آن باشد و  یناش  

شوند یم ضهیباعث درد ب یعوامل درون چه  

ضهیورم ب  

میدیدیورم اپ  

ضهیسرطان ب ایتومور   
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ضهیطناب ب چشیپ  

ضهیآب دور ب  

باشد  یم ضهیعلل درد ب عیموارد باال از عوامل شا همه  

تیارک ایاز تورم  یناش ضهیدرد ب  

ایو  ونیار روسیابتال به و لیاز قب یروسیبه علت عامل و ضهیحالت خود ب نیا در  

نیشود که در ا یم یدیو درد شد ضهیباعث التهاب نسج ب میدیدیبه تورم اپ هیثانو  

ایمبتال بزرگ و قرمز و شد ضهیب حالت گرم و ضهیب نهیشود و در معا یدردناک م دا  

.کند یذکر م ریاخ یرا در روزها ونیباشد و فرد سابقه ابتال به ار یم متورم  

در مواقع ضهیحالت استراحت، کمپرس آب سرد و باال نگه داشتن ب نیا درمان  

آن و  ریو با گذاشتن حوله سرد ز استراحت  
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دکن یفروکش م ضهیروز درد ب3یال ۲ضد التهاب ظرف  یمصرف داروها  

یاغلب در مردان جوان که از نظر سکس فعال م تیمیدیدیاز تورم اپ یناش ضهیدرد ب  

۳۵ نیب یباشند و اغلب در رده سن - یماریب نیا جادیشود. علت ا یم دهید یسالگ ۲۰  

یباشد که به مرد منتقل م یکنترل نشده و با فرد آلوده م یجنس یتماس ها اغلب  

مرد و باعث التهاب و درد یوارد مجرا یکیهنگام نزد یادرار یمجرا قیو از طر شود  

باشد یم ایدیکالم ایعفونت سوزاک و  نیا عیشود. اغلب علت شا یم ضهیب دیشد . 

را در چند روز گذشته یادرار یاز مجرا یشرح حال فرد مبتال سابقه ترشحات چرک در  

گرم ضهیب نهیاست و در معا یشاک ضهیب دیحالت فرد از درد شد نیکند. در ا یم ذکر  

ایسفت و شدو متورم و  .دردناک است دا  
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میدیدیورم اپ درمان  

خیبا نظر پزشک، کمپرس  یقو یها کیوتیب یو عدم زورزدن و مصرف آنت استراحت  

آن در موقع استراحت و مصرف ریبا گذاشتن حوله سرد ز ضهیباال نگاه داشتن ب و  

و کشت از مجرا علت و شگاهیباشد. اغلب با دادن نمونه آزما یضد التهاب م یداروا  

.شود یمشخص م یماریکننده ب جادیا عامل  

ضهیطناب ب چشیپ ایتورشن   

باشد. مثل شکل یم ضهیعامل درد ب نیخطرناک تر ضهیب چشیاز پ یناش ضهیب درد  

چرخد و یاست م ضهیب یآن که شامل رگها زیبه دور طناب آو ضهیحالت ب نیدر ا ریز  

ساعت ۴گردد و اگر در عرض  یقطع م ضهیبه ب یچرخش خونرسان نیا جهینت در  

از بدن خارج شود یبا جراح دیشود و با یفاسد م ضهیگره باز نشود ب نیا  
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شوند؟ یم ضهیطناب ب چشیباعث پ یچه عوامل  

با علت یناگهان ضهیدرد ب -۴ یاسب سوار -۳ یدوچرخه سوار -۲ضربه -1  

.شود یخودبخود شروع م یداریکه در خواب و ب نامعلوم  

باشد ادتانیباشد پس  یو باز کردن گره آن م یجراح ضهیب چشیتنها درمان مؤثر پ  

باشد یساعت م ۴ ضهیشما جهت نجات ب یزمان طالئ ضهیب چشیپ در  

بزرگ شدن خودبخود بضه گفته ایو  یبه سفت شدگ ضهیسرطان ب ای ضهیتومور ب  

خود فرد مشخص  نهیو معا ضهیو درد ب ینیشود که اغلب با احساس سنگ یم  

.شود یم  

یماریب نیبدن جزء خطرناک تر یاعضا گریبه علت انتشار آن به د یماریب نیا  

شود یم هیباشد و لذا توص یم ضهیب یها  
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دیکن نهیخود را معا یها ضهیب یهر از چند گاه  

بالفاصله به پزشک مراجعه ضهیب یو سفت شدگ یدر صورت احساس بزرگ  

.دیینما  

ضهیآب آوردن ب ای دروسلیه  

به ضهیب یماریب نیباشد. در ا یم دروسلیآن ه یو بزرگ شدگ ضهیاز علل درد ب یکی  

یجمع شده و باعث بزرگ ضهیآب در دور ب ضهیب عیو جذب ما دیاختالل در تول علت  

.گردد یم ضهیب یجیتدر  

شوند یم دروسلیباعث ه یچه علل  

ضهیتومور ب  

ضهیضربه به ب  
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ضهیعفونت ب  

باشند یم دروسلیکننده ه جادیا هیاز عوامل ثانو کوسلیوار یجراح بعد از عمل  
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Reference 

https://www.urology.co.nz 

https://www.prevea.com 

www.mayoclinic.org 
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 سوزش ادرار 

 سوزش ادرار از اصطالحات رایج در اورولوژی است.

علت درد و سوزش هنگام ادرار  نیترعی( شاهیکل ایمثانه  زراه،ی)م یادرار یعفونت مجار

 است. 

 تی)التهاب پروستات( و اورتر تی(، پروستاتهی)عفونت کل تیلونفری)التهاب مثانه(، پ تیستیس

عفونت  یهاگونه نیترعی( شاکندیکه ادرار را از مثانه خارج م ییمجرا ای زراهی)عفونت  م

.شودیمحسوب م یادرار یرمجا  

.مشابه عالئم سوزش و درد هنگام ادرار کردن است زین یمقاربت یجنس یهایماریعالئم ب   

علل سوزش ادرار عبارت است از گرید  

یتماس جنس ای یاز سوندگذار یناش یصدمه موضع ای کی: تحریدگید بیآس  

 یمجار یتنگ ایاز بزرگ شدن پروستات  ی: انسداد ناشیکالبدشناخت یانسدادها ای هایبدشکل

 خروج ادرار
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 یادرار رو ختنیدر اثر ر ماری: بیدستگاه تناسل یرو یخارج یهاعهیمربوط به ضا درد

.شودیها دچار درد و سوزش مزخم  

 کیتحر یهااستفاده مداوم از فراورده ای: گرفتن مرتب دوش واژن یخارج کیتحر ای واکنش

زا تیحساس ایکننده   

واژن یمانند خشک یائسگی: عوارض یهورمون عامل  

.مثانه را دشوار کند هیکه تخل ی: هر گونه عارضه عصبیعصب شناخت یهاعارضه  

یآلت تناسل ایفرج  ایخروج ادرار(، مثانه، پروستات، واژن  ی)مجرا زراهی: سرطان مسرطان  

یمنیا ستمیمزمن سرکوب کننده س یهایماریو ب نیریش ابتیمانند د ییهابه عارضه ابتال  

 ریاما هر دو گروه معموالا سوزش، ت ست،ین کسانیعالئم ادرار دردناک زنان و مردان 

. کنندیخارش را تجربه م ای دنیکش  

وع ادرار غالباا عالمت عفونت داشتن . درد شرشودیپس از آن حس م ایدرد در شروع ادرار 

است.  یادرار یمجار  
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 مارانیاز ب یاریپروستات است. بس ایدرد پس از ادرار کردن عالمت وجود مشکل در مثانه 

 یزن داخل مارانیاحساس درد دارند. عالئم ب یدر آلت تناسل زیمرد قبل و بعد از ادرار کردن ن

است.  یخارج ای  

 ی. درد داخلردیگیپوست حساس نشأت م نیا کیتحر ایواژن از التهاب  هیناح رونیدرد ب

.است یادرار یعالمت عفونت مجار یگاه  

است که  نیاقدام ا نیدارد. نخست یدرمان درد و سوزش ادرار به علت بروز درد بستگ

مربوط به  یهااز موارد عفونت، التهاب، عامل کیمشخص شود منشأ درد هنگام ادرار کدام 

.پروستات و مثانه است یهایناراحت ای ییغذا میرژ  

. شودیدرمان م کیوتیبیاست که با آنت یادرار یسوزش ادرار عفونت مجار لیدل نیترعیشا

دارو را انتخاب  نیدر جامعه بهتر یادرار یمجار یهاعفونت یفعل یپزشک با توجه به الگو

.کندیم  

باشد، پزشک دارو را  هیاول کیوتیب یمقاوم به آنت یاگر کشت ادرار نشان دهنده وجود باکتر 

.دهدیم رییکشت ادرار تغ جیمشاهده نتا ازپس   
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را  یگرید یهاشینباشد، پزشک دستور انجام آزما یدرد و سوزش ادرار عفون لیدل اگر

.کندیرا امتحان م یگرید یهاو درمان دهدیم  

برنده  نیفراورده خاص از ب ای یضد درد عموم یاوقات به صورت دارو یگاه زیمسکن ن 

. شودیمصرف م یادرار یدرد مجار  

پوست معموالا با  کیاز تحر یاست. التهاب ناش یدستور مصرف دارو الزام قیدق تیرعا

.شودیدرمان م کیاز علت تحر زیپره  

مثانه است، با درمان عارضه  ایپروستات  یهایماریب جهیدرد و سوزش هنگام ادرار که نت 

شودیبرطرف م یاصل  

نگه نداشتن ادرار  ،یفراوان، ادرار کردن قبل از خواب و بعد از رابطه جنس عاتیما دنینوش

. دهدیرا کاهش م یادرار یبهداشت احتمال عفونت کردن مجار تیو رعا یمدت طوالن یبرا

به طور صد در صد از  دیبتوان هاهیتوص نیا تیوجود ندارد که با رعا ینیتضم چیالبته ه
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از  د،یبری. چنانچه از درد و سوزش هنگام ادرار کردن رنج مدیکن یریسوزش ادرار جلوگ

دیکن یخوددار یدستگاه تناسل یکننده رو کیمصرف هر گونه فراورده تحر  

 

Reference 

www.goldjournal.net 

www.healthline.com 
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 گلیکوزوری)قند در ادرار(

 گلیکوزوری )قند در ادرار(از اصطالحات رایج اورولوژی است.

گلوکوزوری اتفاق می افتد زمانی که شما قند خون )قند خون( را به ادرار خود منتقل می 

 کنید. 

به طور معمول، کلیه های شما قند خون خود را به رگ های خونی خود از هر مایع که از  

 طریق آنها عبور می کند جذب می کنند. 

وزوری، کلیه های شما ممکن است قبل از خارج شدن از بدن خود، ادرار خود را از کبا گلی 

 قند خون خود بیرون بکشند. 

 این اغلب به این دلیل اتفاق می افتد که شما سطح غلط گلوکز را در خون خود دارید  

گاهی اوقات، گلیسوزوری می تواند رشد کند حتی اگر سطح قند خون  (.  هیپرگلیسمی) 

  طبیعی یا پایین شما باشد. 

 در این شرایط، آن را به عنوان گلیکوزوری کلیوی شناخته می شود. 

 

وزوری معموال توسط یک بیماری زمینه ای ایجاد می شود که بر سطح قند خون شما کگلی

 وزوری است. کشایع ترین علت گلی 2دیابت نوع  نظیر دیابت تاثیر می گذارد. 

در  ، انسولین بدن شما به درستی در یکی از دو روش کار نمی کند.  شرایط داریداین اگر  

  برخی موارد، انسولین می تواند قند خون را به سلول های بدن خود انتقال دهد. 

 این امر می تواند باعث ایجاد قند خون در ادرار شود. 
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هر قند  کند.  در موارد دیگر، بدن شما به اندازه کافی میزان انسولین خود را تنظیم نمی 

 خون اضافی از طریق ادرار شما منتقل می شود. 

بارداری در دوران بارداری اتفاق  دیابتری همچنین می تواند در صورت ایجاد گلیکوزو 

 بیفتد. 

 این نوع دیابت اتفاق می افتد زمانی که هورمون هایی که از جفت نوزاد شما می آیند، از  

 انسولین بدن شما در کنترل قند خون خود به درستی جلوگیری می کنند. 

 شود که قند خون شما غیر طبیعی به نظر برسد.این باعث می  
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 هماتوری)ادرار خونی(

یج اورولوژی است.ادرار خونی از اصطالحات را  

 خون در ادرار می تواند ناشی از: 

   عفونت مجاری ادراری 

   سنگهای مثانه 

   اختالالت پروستات 

   سنگ کلیه 

   بیماری کلیوی 

   سرطان کلیه، مثانه یا پروستات 

   آسیب به شکم شما 

   .استفاده از داروهای ضد انعقاد یا اختالالت خونریزی 

 خون در ادرار نیز می تواند نشانه ای از موارد نادر دیگر خارج از سیستم ادراری باشد.  

 

 عالئم 

   رنگ خون در ادرار شما ممکن است به رنگ صورتی، روشن قرمز یا دود قهوه ای

 ظاهر شود. 

  شانه ای از منبع داشته باشد و این دیدن خون در جریان جریان ادرار شما ممکن است ن

 مثال:  می تواند برای شما مفید باشد تا به پزشک خود بگویید. 

o   اگر خون به نظر می رسد هنگام شروع ادرار کردن و ادرار در طول جریان

پاک می شود، منبع ممکن است پایین تر باشد، مثل آلت تناسلی یا مجرای ادرار 

 )لوله از مثانه شما به خارج( 
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o   اگر خون را در انتهای جریان ببینید، خونریزی ممکن است از مثانه شما یا )در

 مردان( منطقه پروستات باشد 

o   ،زمانی که خون در جریان جریان خون دیده می شود، منبع ممکن است مثانه

 کلیه یا لوله هایی است که آنها را درگیر می کند. 

   اگر همچنین هنگام حمل ادرار احساس سوزش می کنید، یا مجبور هستید بیشتر یا

که نیاز به یک آنتی بیوتیک  عفونت ادراری داریدبیشتر فورا بروید، به احتمال زیاد یک 

 . از پزشک شما است
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