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 کالمیدیا چیست؟

( اساات  ت توسااک با ترج ایما  ا) شااو د اکرا ج  ت  الایدیا  ارند STIیک عفونت شااایم اراربت)   کالمیدیا

بت  رصااد از اکرا  االتال  96تا  40اغلب  ر اراحل اولیت، عالئم ظاهرج ندارندد  ر واقم، تخمین ز ه ا) شااو   ت 

ست  ت بت  شده ا) تواند عوارض جدج ایما   ند، بنابراین اهم ا  الایدیا هیچ عالات) ندارندد  الایدیا  راان ن

سداران تهرانطور انظم غربالگرج ها را انمام  ا د ر ا اات این ارالت  ت  شگاه های خوب پا  دریکی از آزمای

 تشخیص و  راان  الایدیا ا) پر ازیمد تهیت شده است، بت روش انترال این عفونت، عالئم، علل، روش

 کالمیدیا چگونه منتقل می شود؟

صل) ترین راه هاج انترال عفونت  سایر روش هاج باز ارنده و رابطت جنس)  هان) ا رابطت جنس) بدون  اندوم یا 

  الایدیا هستندد

است باعث انترال با ترج  براج ابتال بت آن الزم نیست  خول رخ  هدد لمس  ستگاه هاج تناسل) با هم نیز امکن

 شو د همچنین امکن است  ر حین رابطت جنس) ارعدج ایما  شو د

 نوزا ان تازه اتولد شده ا) توانند  ر هنگام تولد،  الایدیا را از اا ر خو   ریاکت  ننددد

 ستدعفونت  الایدیا  ر چشم ا) تواند از طریق تماس  هان) یا تناسل) با چشم رخ  هد، ااا این شایم نی

ست  ست نیز امکن ا شتت و با اوکریت آن را  راان  ر ه ا  الایدیا حت)  ر اکرا ج  ت قالالً یک بار عفونت را  ا

 رخ  هدد  

 عالئم بالینی کالمیدیا:

ست چندین  شوند، ااا امکن ا بعد از تماس با کر  آلو ه، اشخص نیست چت ادت طول ا)  شد تا عالئم ظاهر 

 هفتت طول بکشدد

 ان:عالئم در زن

 ترشح از  هانت رحم 

  خونریزج 

  ا رار اکرر 

  اراربت جنس)  ر ناک 
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 احساس سوزش  ر هنگام ا رار 

 ر   ر قسمت پایین شکم  

 )التهاب  هانت رحم  سرویسیت 

 (خونریزج بین قاعدگ 

 ( شو د PIDاگر  الایدیا بت رحم و لولت هاج کالوپ گسترش یابد، ا) تواند انمر بت بیمارج التهاب) لگن  

 عالارتند از: PIDئم عال

 تب 

 ر  شدید لگن  

 حالت تهوع 

 خونریزج غیر طالیع) واژینال بین پریو ها 

 عالئم در مردان:

 تورم  ر بیضت ها یا امراج ا رار 

 احساس سوزش  ر هنگام ا رار 

 (ترشح زر  یا سالز از آلت تناسل 

 ر  و حساسیت  ر قسمت پایین شکم  

 عالئم مشترک در زنان و مردان:

ار ان و هم زنان امکن اسااات عالئم) را  ر ر توم و ارعد تمربت  نندد ویروس ا) تواند این نواح) را  ر هم 

 حین رابطت جنس) ارعدج یا با انتشار از اندام هاج تناسل) آلو ه  ندد

 عالئم عالارتند از:

 ر  ر توم  

 ترشح یا خونریزج ارعدج 

 لتحمت  چشم صورت)( شو دتماس با ترشحات عفون) نیز ا) تواند انمر بت ورم ا 

 علل و عوامل خطر ابتال به کالمیدیا:
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  الایدیا یک بیمارج اراربت) است  ت توسک سویت خاص) از با ترج بت نام  الایدیا ترا وااتیس ایما  ا) شو د

سل) یا رابطت شو  و ا) تواند از طریق تماس تنا شحات واژینال یا اایم ان) انترل ا)   این بیمارج از طریق تر

 جنس)  هان)، واژینال یا ارعدج احاکظت نشده انترل شو د

شااو   ت نرخ  ل) عفونت  ر ایاالت اتحده  و  الایدیا  ر زنان بیشااتر از ار ان اسااتد  ر واقم، تخمین ز ه ا)

 برابر بیشتر از ار ان استد

 برخ)  یگر از عواال خطر عفونت عالارتند از:

  (اانند  اندوم عدم استفا ه اداوم از روش هاج احاکظت 

  اشتن شریک جنس)  ت با اکرا   یگر رابطت جنس)  ار  

 (اشتن سابرت  الایدیا یا سایر بیمارج هاج اراربت  

 کالمیدیا چقدر شایع است؟

ایلیون اور   الایدیا  ر  4( تخمین ز   ت ترریالاً CDC، ار ز  نترل و پیشااگیرج از بیمارج  2018 ر سااال 

 ایاالت اتحده وجو   ار د

 ر ان و زنان هر  و ا) توانند بت این عفونت االتال شوند، ااا اوار  بیشترج  ر زنان گزارش شده استدا

 سال رخ ا)  هدد 24تا  15نرخ عفونت  ر ایان زنان جوان باالتر است و بیشترین ایزان عفونت  ر زنان بین 

CDC  سالت و باالتر با  25چنین زنان سال و  متر، و هم 25توصیت ا)  ند  ت همت زنان کعال جنس)  ر سنین

 عواال خطر ابتال بت  الایدیا، هر سالت غربالگرج شوندد

  ار د  STIاز نظر آاارج، اگر کر ج با بیش از یک نفر رابطت جنس)  اشتت باشد، احتمال بیشترج براج ابتال بت 

 تشخیص کالمیدیا

آزاایش اختلف وجو   ار   ت پزشااک ا) تواند براج تشااخیص  الایدیا اسااتفا ه  ندد آنها احتماالً از یک چند 

ستفا ه ا)  نند، یا از امراج ا رار  ر ار ان یا از  هانت رحم  ر زنان نمونت ایگیرندد  سواب براج نمونت بر ارج ا

سال ا)  نندد آنها همچن شگاه  ار ست نمونت ا رار را براج وجو  با ترج براج تمزیت و تحلیل بت آزاای ین امکن ا

 بررس)  نندد

 درمان های کالمیدیا
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 الایدیا قابل  راان استد از آنمای)  ت این یک عفونت با تریای) است، پزشکان ا) توانند آن را با آنت) بیوتیک 

سایکلین را تمویز  راان  نندد پزشک آنت) بیوتیک هاج خورا )، اانند آزیترواایسین  زیترواا س( یا  ا  س) 

ا)  ندد آنها همچنین توصیت ا)  نند  ت شریک جنس) نیز  براج جلوگیرج از عفونت امد  و گسترش بیشتر 

 بیمارج تحت  راان قرار گیر د

ست نیاز بت  راان  ر بیمارستان، آنت) بیوتیک هاج  اخل وریدج  شدید  ارند امکن ا زنان)  ت عفونت  الایدیا 

  اشتت باشنددو  اروهاج اسکن 

ااه امد اً آزاایش  ا  تا از  راان عفونت اطمئن شااادد تا زاان)  ت  3پس از اتمام آنت) بیوتیک، باید پس از 

س)  شده و بت بیمارج االتال نیست، رابطت جن س) او  راان  شریک جن شو   ت هم بیمار و هم  صل ن اطمینان حا

 امنوع استد

 عوارض کالمیدیا

تواند بت تواند باعث بیمارج التهاب) لگن شاااو   ت ا) الایدیا  راان نشاااو ، ا) عوارض  ر زنان: اگر عفونت

هاج کالوپ آساایب برساااندد حت) ا) تواند باعث نابارورج شااو د عفونت  الایدیا  راان نشااده همچنین ا) لولت

گر اا ران تواند خطر حاالگ) خارج رحم) را اکزایش  هدد و  الایدیا امکن اساات باعث زایمان زو رس شااو د ا

 ر حین زایمان عفونت را بت کرزندان خو  انترل  نند، نوزا  امکن است  چار عفونت چشم،  ورج یا ذات الریت 

 شو د

 تواند باعث عفونت اپیدیدیم یا پروستاتیت و التهاب ر توم شو دعوارض  ر ار ان:  الایدیا ا)

ضعیت)  ست بت و ( االتال NGU  اورتریت غیر گونوکوکیبت نام عوارض  ر زنان و ار ان: ار ان و زنان امکن ا

 شوندد

 پیشگیری از کالمیدیا 

  (استفا ه از  اندوم  ر هر بار  ت رابطت جنس 

  (احدو   ر ن تعدا  شر اج جنس 

  پرهیز از تماس جنس) با کر  آلو ه 

 اگر ککر ا)  نید آلو ه هستید، از تماس جنس) خو  ارج  نید و بت پزشک اراجعت  نیدد
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ت عالئم تناساال)، اانند ترشااح یا سااوزش  ر هنگام ا رار یا زخم یا بغورات غیر اعمول، باید عالات) براج هر گون

 قطم رابطت جنس) و اراجعت کورج بت پزشک باشددد

س) خو  انترال  شریک جن ست ناآگاهانت آن را بت  از آنمای)  ت  الایدیا اغلب عالئم) ندار ، اکرا  آلو ه امکن ا

  هندد 

 

 انابم:

https://www.medicalnewstoday.com/ 

https://my.clevelandclinic.org/ 

conditions/chlamydia-alhttps://www.webmd.com/sexu 

A8%D7%A8%D9%87%AA%D8%D9%84%D7%A8%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D

9D7%A8%D1%B8%C%D2%80%8E8%A8%D%7A8%D4%B8%C%D8%BE%DB9%D_%8

87% 
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