
 

 

نحوه تكثير آن دوتايي همانند ساير پروكاريوتها  كهيك باكتري گرم منفي داخل سلولي است  كالميديا
 بروز عالئم ميتواند . ندارند عالئم باليني هيچ هستند آلودهبه باكتري كالميديا  كه افرادي بيشتر. اشد  ميب
  هفته شش تا دو از اين باكتري  انكوباسيون دوره به طوري كه   ؛ دهند رخ عفونت از پس هفته چند تنها
 ممكن مردان در عالئم. باشدادرار  سوزش يا واژن ترشحات شامل است ممكن زنان در عالئم. باشدمي

 عفونت اين. باشد بيضه دو هر يا يك تورم و درد ، ادرار سوزش ، مرد تناسلي آلت از ترشح شامل است
 ممكن كه ، شود لگن التهاب بيماري باعث و يابد گسترش زنان در فوقاني تناسلي دستگاه در تواند مي

از ديگر عوارض اين . شودو يا سقط جنين   رحمي خارج حاملگي يا آينده در ناباروري به منجر است
 گونه سه  ميباشد. )توسعه حال در كشورهاي در نابينايي شايع علت( ها چشم مكرر هاي عفونتباكتري 

  :هستند يزا بيمار انسان در كه دارد وجود كالميديايي

 )كالميديا پنومونيهChlamidia pneumonia(  
 پسيتاسي كالميديا(C.psittaci)    
 تراكوماتيس كالميديا.(C.trachomatis )  

  بيماري هاي مرتبط با هر كدام از كالميديا ها در جدول آورده شده است:

  بيماري هاي مرتبط                    باكتري                      
 و فارنژيت برونشيت، كي، آتيپ پنوموني  پنومونيه كالميديا                

  سينوزيت
  پسيتاكوزيس                    پسيتاسي كالميديا               

  :تراكوماتيس كالميديا           
  B2 ،B1 ،A و Cسرووار            
  D تا Kسرووار            
  L3 ,L2, Lسرووار           

  تراخم                        
 نوزادان، پنوموني انكلوزيوني، يكتويت كونژن

  رايتر سندرم و اورتريت
  ونروم لنفوگرانولوما

  



 

 

 در كودك به آلوده مادر از و يابد شيوع دهان يا مقعد ، واژينال جنسي رابطه حين در تواند مي كالميديا
 هاي حوله و مگس ، شخصي تماس اثر در است ممكن همچنين چشم عفونت. شود منتقل زايمان هنگام
 انسان در فقط تراكوماتيس كالميديا. يابد گسترش ، هستند ضعيف بهداشتي نظر از كه مناطقي در آلوده
  .دهد مي رخ

:  

 و آلوده  متفاوت با شركاي جنسي  جلوگيري از ارتباط  
 است نشده آلوده كه فردي با فقط جنسي رابطه يا كاندوم از استفاده  
  فردي و عمومي رعايت بهداشت  

 از درصد 2/7 و زنان از درصد 4/2 حدود كه است مقاربتي هاي عفونت ترين رايج از يكي كالميديا
 جهان سطح در جديد مورد ميليون 61 حدود 2015 سال در. كند مي مبتال جهان سراسر در را مردان
 ها عفونت. است شده گزارش 2014 سال در مورد ميليون 1,4 حدود متحده اياالت در. است افتاده اتفاق
به مرگ  منجر عفونت 2015 سال در. در بين خانم ها شايع است  بيشتر سال 25 تا 15 سنين بين در

  نفر شده است. 200



 

 

s.htm‐chlamydia‐https://www.cdc.gov/std/spanish/clamidia/stdfact  


