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Co to jest Chlamydia Trachomatis?
Chlamydia trachomatis jest bakterią, która uważana jest
obecnie za jedną z głównych przyczyn dolegliwości układu
moczowo-płciowego spowodowanych mikroorganizmami.
Czy Chlamydia trachomatis jest niebezpieczna?
W ogromnym procencie przypadków, infekcja chlamydią

i

trachomatis przebiega zupełnie bezobjawowo. Ponieważ
nie odczuwasz żadnych niepokojących dolegliwości,
nic nie skłania Cię do wizyty u lekarza i do wykonania
odpowiednich badań. A to już z kolei, z uwagi na grożące
Ci powikłania staje się sytuacją dosyć niebezpieczną.

1. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
Chlamydia trachomatis bardzo łatwo przenosi się drogą płciową.
Uważa się nawet, że jest to najczęściej na świecie przekazywana
drogą kontaktów seksualnych bakteria. Na zakażenie narażona

jest praktycznie każda osoba aktywna seksualnie, a zwłaszcza
ludzie młodzi, którzy mieli kilku partnerów seksualnych oraz
osoby, które wykazują zachowania seksualne wysokiego ryzyka.
Badania dowodzą, że Chlamydią trachomatis zakażeni są
najczęściej młodzi mężczyźni między 20, a 24 rokiem życia oraz
dziewczęta i kobiety w wieku 16-19 lat.
Pamiętaj, że do zainfekowania bakterią może dojść również
podczas stosunku oralnego, czy też analnego. Droga kontaktów
seksualnych nie jest jednak jedyną możliwością zakażenia się
bakterią. Infekcję „złapać” możemy bardzo łatwo na basenach
i na różnego rodzaju otwartych kąpieliskach, a szczególnie tam,
gdzie nie są surowo przestrzegane zasady higieny.
Chlamydią trachomatis możesz zarazić się również
korzystając z przedmiotów higieny osobistej osoby
zainfekowanej, czy też z tej samej toalety!
Warto wiedzieć, że Chlamydia trachomatis dostaje się do
organizmu poprzez błonę śluzową oraz uszkodzoną skórę. Bardzo
często uszkodzenia takie nie są nawet widoczne gołym okiem.
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2. Skąd będę wiedzieć, że jestem zakażona?
Pamiętaj, że w większości przypadków infekcja Chlamydią
trachomatis przebiega bez żadnych widocznych objawów! Możesz
być zakażony bakterią przez długi okres czasu, a co więcej – cały
czas zakażać innych – zupełnie o tym nie wiedząc! Z uwagi na
często bezobjawowy charakter infekcji, zakażenia Chlamydią w
wielu przypadkach pozostają niezdiagnozowane. Możesz mieć
także pewne objawy, które w większym lub mniejszym stopniu
charakterystyczne są dla zakażenia Chlamydią trachomatis.

ropno-śluzowa z cewki moczowej, upławy, ból i pieczenie przy
oddawaniu moczu, a także np. bóle podbrzusza, mogą wystąpić
nawet po okresie 5 tygodni od momentu wniknięcia bakterii do
organizmu.

3. Inne objawy zakażenia Chlamydią
trachomatis:
² Częste, nawracające stany zapalne cewki moczowej
² Częste oddawanie moczu
² Zapalenia gruczołu krokowego
² Zapalenia jąder i najądrzy
² Zapalenia odbytnicy
² Nadżerki szyjki macicy
² Cysty w obrębie układu płciowego u kobiet
² Zapalenia gruczołów Bartholina
² Zapalenia jajowodów

UWAŻAJ - Zwróć uwagę na objawy zakażenia!

² Bezpłodność

Pierwsze objawy infekcji mogą wystąpić już po około 7-14
dniach od momentu zakażenia. U kobiet zazwyczaj pojawia się
zwiększona ilość wydzieliny z pochwy, krwawienie po stosunku,
czy też ból w trakcie oddawaniu moczu.
U mężczyzn jednym z pierwszych objawów może być uczucie
pieczenia w trakcie oddawania moczu. Są to jednakże pierwsze
objawy, którą mogą, ale nie muszą się pojawić. Wydzielina

² Zapalenia ocznej, spojówek i/lub nietypowe zapalenie

² Zapalenie okołowątrobowe

płuc u noworodków
² Zapalenia stawów
² Zapalenia gardzieli
² Zespół Reitera
² Nasilona wydzielina z pochwy
² Ropniaki szyjki macicy
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Pamiętaj, że, mimo iż chlamydioza traktowana jest jako
choroba przenoszona drogą kontaktów seksualnych,

i

objawy zakażenia pojawiają także w innych układach.
Jeszcze raz podkreślmy, że bakteria może również
przebywać w naszym organizmie przez wiele lat
uśpiona, nie wywołując żadnego z wymienionych

² Masz krwawienia między miesiączkowe
² Odczuwasz ból w trakcie i/lub po stosunku
² Cierpisz na upławy

Do wykonania badań powinny Cię
również skłonić następujące okoliczności:

wyżej objawów.

² Jesteś młodą, aktywną seksualnie osobą

4. Kiedy powinnaś się przebadać?
² Posiadasz, co najmniej jeden z wymienionych w poprzednim

akapicie objawów (szczególnie przewlekłe, powtarzające się
stany zapalne układu moczowo-płciowego)
² Przez dłuższy okres czasu, pomimo starania się
o poczęcie, nie możesz zajść w ciążę
² Odczuwasz przewlekłe bóle narządów miednicy małej

² Planujesz ciążę i chcesz mieć pewność, że Twojemu

nowonarodzonemu dziecku nie będą groziły powikłania
ze strony bakterii
² Jesteś kobietą stosującą doustną antykoncepcję hormonalną
– u tej grupy kobiet odnotowano częstsze przypadki
zakażenia chlamydialnego
² Masz niską odporność i często zapadasz
na różnego rodzaju infekcje
² Cierpisz na astmę lub/i masz skłonność do alergii
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5. Diagnoza i co dalej?
Po zakończonym leczeniu infekcji Chlamydią trachomatis należy
przeprowadzić test kontrolny, który potwierdzi skuteczność
leczenia. W tym przypadku również najrozsądniej jest wybrać
to badanie, które ma największą czułość i daje gwarancję na
pewny wynik. Niestety, pozbycie się Chlamydii trachomatis wcale
nie gwarantuje nam, że nie nastąpi nawrót zakażenia.
Co więcej, bardzo często po pewnym czasie od wyleczenia
okazuje się, że charakterystyczne objawy infekcji powróciły.
Przebyta i przeleczona infekcja bakterią nie daje nam, bowiem
odporności na chlamydiozę.

6. Leczenie?
W leczeniu bakterii wykorzystuje się przede wszystkim
antybiotyki. Zakażenia bakterią są często bardzo trudne
do wyleczenia z uwagi na to, że Chlamydia trachomatis bywa

oporna na podawane leki. Nie zrażaj się! Nie każda kuracja
przyniesie natychmiastowe skutki. Nie każde leczenie jest też
skuteczne. Czasem trzeba metodą prób i błędów dobrać lek, nim
ten w końcu zadziała. Najczęściej podaje się erytromycynę oraz
azytromycynę. Kuracja antybiotykami może trwać wiele tygodni.

7. Gdzie szukać informacji
na bezpłatnej infolinii 800 077 771
pod numerem (32) 445 34 26
pod adresem e-mail info@badaniaprenatalne.pl
więcej informacji na temat badania bakterii
Chlamydia Trachomatis jest dostępnych na stronie
internetowej www.testdna.pl

