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Zbyt mało kobiet bada się na obecność Chlamydia Trachomatis 
 
Według najnowszych danych opublikowanych przez Reuters, tylko 38% amerykańskich kobiet 
pomiędzy 15-25 rokiem życia  poddaje się corocznym badaniom na obecność bakterii chlamydia 
trachomatis. Tymczasem tylko w 2010r. w USA odnotowano 1,3 milionów nowych przypadków 
zakażeń. W Polsce również mówi się o cichej epidemii chlamydialnej. Dlaczego cichej? 
 
Chlamydia zagraża przede wszystkim osobom aktywnym seksualnie i przez długi czas może nie 
dawać żadnych objawów. Stąd też osoby zakażone nią nieświadomie mogą zarażać swoich 
partnerów. Przypuszcza się zatem, że liczba osób zakażonych jest co najmniej dwukrotnie większa niż 
podają oficjalne statystyki. 
 
Chlamydia Trachomatis to bakteria przenoszona przez kontakty seksualne, która może 
prowadzić do bezpłodności, zapaleń układu moczowo - płciowego i reumatyzmu w młodym 
wieku. Bakterię tę stosunkowo łatwo wyleczyć antybiotykami. Dlatego też specjaliści z Centrum 
Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention), rekomendują osobom 
aktywnym seksualnie poddawanie się testowi na obecność chlamydii trachomatis raz w roku a 
u osób, u których wykryto bakterię zleca się wykonanie testu po 3 miesiącach od zakończonego 
leczenia. 
 
Niestety problemem jest to, że zbyt mało pacjentów stosuje się do tych rekomendacji. Nieleczona 
infekcja może  natomiast rozprzestrzeniać się do macicy i jajowodów powodując zapalenie narządów 
miednicy mniejszej i prowadząc do uszkodzeń tychże narządów, co w konsekwencji powoduje 
bezpłodność, ciąże pozamaciczne czy ostre bóle odczuwane przez pacjentki. 
 
Testy na obecność Chlamydia trachomatis dostępne są również od kilku lat w naszym kraju.  
Najwyższą czułość posiadają testy genetyczne, które jednoznacznie potwierdzają lub wykluczają 
zakażenie. Do testu na chlamydię pobiera się wymaz z szyjki macicy lub cewki moczowej. Badaniu 
genetycznemu mogą poddać się również mężczyźni. Są one bezbolesne i proste w przeprowadzeniu. 
 
 
 
 
 
 
 

Notka do redakcji:  

testDNA istnieje na polskim rynku od 2003 r. specjalizując się w analizach ojcostwa i pokrewieństwa 
oraz diagnostyce medycznej. Obecnie laboratorium posiada ponad 100 punktów pobrań 
zlokalizowanych na terenie całego kraju jak i za granicą. Szczegółowe informacje zawarte są na 
stronie www.testDNA.pl 
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