
 

 Τι είναι τα χλαμύδια; 

Τα χλαμύδια είναι ένα είδος μικροβίου. Τα χλαμύδια 
μπορούν να προσβάλλουν διάφορα όργανα. Η 
λοίμωξη από chlamydia trachomatis είναι μια από 
τις συχνότερες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις 

Τι συμπτώματα έχει; 

 Κολπικό κνησμό 
 Πόνο στην κοιλιά 
 Πόνο στην ούρηση 
 Αυξημένες κολπικές εκκρίσεις 
 πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή 
 οίδημα στο όσχεο 
 Έκκριμα από το πέος 
 Πόνο στους όρχεις 

Σε λοίμωξη του φάρυγγα από χλαμύδια 
(μέσω στοματικής επαφής) μπορεί να 
εμφανιστεί πόνος στο λαιμό και εικόνα 
φαρυγγίτιδας. 

Σε λοίμωξη των οφθαλμών εμφανίζεται 
επιπεφυκίτιδα 

 

 

    

 

 

 

ΧΛΑΜΥΔΙΑ 

(Chlamydia trachomatis) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

  

  

Πώς μπορεί να κολλήσω χλαμύδια; 

Η λοίμωξη από χλαμύδια μεταδίδεται μέσω 
ανταλλαγής γενετικών εκκρίσεων κατά την σεξουαλική 
επαφή (στοματική, κολπική, πρωκτική). Δεν απαιτείται 
εκσπερμάτιση για τη μετάδοση της λοίμωξης. 

Δεν μεταδίδεται μέσω φιλιού, χρήσης τουαλέτας κλπ 

Μπορεί να μεταδοθεί από μολυσμένη μητέρα στο 
κύημα. 

Έχει επιπλοκές αν μείνει  
χωρίς θεραπεία; 
 
Ναι. Στις γυναίκες μπορεί να προκαλέσει 
φλεγμονώδη νόσο της πυέλου που μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στις σάλπιγγες, μειωμένη 
γονιμότητα, έκτοπη κύηση. Η προσβολή στη 
διάρκεια της κύησης μπορεί να προκαλέσει 
αποβολή ή βλάβες στο κύημα. Στους άνδρες 
μπορεί να προκαλέσεις επιδιδυμίτιδα,ορχίτιδα, 
προστατίτιδα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις  
εμφανίζεται αρθρίτιδα 

Το προφυλακτικό προστατεύει από 
χλαμύδια; 

Ναι. Η σωστή χρήση προφυλακτικού προστατεύει 
από τη λοίμωξη όπως ισχύει για τα περισσότερα 
σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. 

Η διακεκομένη συνουσία δεν αποτελεί τρόπο 
προστασίας καθώς η λοίμωξη μεταδίδεται  
και χωρίς εκσπερμάτιση 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ 
ΞΕΡΩ; 

Η απάντηση είναι ΝΑΙ. 90%των γυναικών και 70% 
των ανδρών μπορεί να εμφανίζουν αμελητέα ή και 
καθόλου συμπτώματα παρά τη λοίμωξη. 

Πώς γίνεται η διάγνωση; 

Η διάγνωση γίνεται με λήψη ουρηθρικού ή τραχηλικού 
δείγματος και διενέργεια ειδικής εξέτασης (ΝΑΑΤ)για 
ανίχνευση χλαμυδίων. 

Η απλή καλλιέργεια δεν ανιχνεύει 
 τα χλαμύδια 

Πρέπει να εξετάζομαι για χλαμύδια; 

ΝΑΙ. Όλοι οι σεξουαλικά ενεργοί άνθρωποι 
πρέπει να εξετάζονται για χλαμύδια ακόμα και 
απουσία συμπτωμάτων τουλάχιστον ετησίως.  

Θεραπεύεται; 

Ναι. Έχει μεγάλη σημασία η έγκαιρη διάγνωση. 
Θεραπεύεται με τη χορήγηση αντιβιοτικών 
(δοξυκυκλίνη ή αζιθρομυκίνη κυρίως). 

Η θεραπεία των συντρόφων είναι σημαντική για 
την επιτυχημένη αντιμετώπιση και αποφυγή 
υποτροπών 
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