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Хламидийна инфекция

Д-р Врабчев, разкажете нещо повече за хламидийната инфекция.
В.П. 32 г. София

Често задавам въпрос на своите пациенти: употребявате ли презерватив? И следват
отговорите – не, защото моята приятелка е омъжена и е сигурна в това отношение.

Аз се усмихвам в себе си: той или тя са сигурни? Ами ако съседът я е заразил?

Преди време, аз самият присъствах на едно общонационално съвещание за болестите,
предавани по полов път, включително и СПИН. Моето изказване обаче разгневи една
лекарка, защото обърнах всички „правилни концепции” с главата надолу. Това, което
всъщност казах, беше, че най-рисковата група в България, при която е възможно
разпространението на подобни заболявания, както и трудното им откриване, са
семейните хора.
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И така, дали брачните партньори също са сигурни с извънбрачните си половинки.
Спомням си песента на чаровния Боян Иванов: „Аз търся тебе, ти пък търсиш друг”. В
живота често се случва така, а после се сещаме за народната мъдрост „Да би мирно
стояло, не би чудо видяло”. Да, не винаги може да се стои мирно, но пък си има начин за
предпазване.

Хламидийната инфекция всъщност стана модерна наскоро, в последните 20-30 години,
когато науката със сигурност определи причинителите й, намери начин за откриването
й, и най-вече за лечението й. Оттогава тази болест е причислена към болестите,
предавани по полов път. През 90-те години на миналия век ги наричахме венерически
болести, от Венера – древноримската богиня на любовта. Ще рече заболяване, чийто
причинител се предава чрез полов контакт – вагинален. Хламидийната инфекция спада
към т. нар. Бактериални полови инфекции. Според мен не е точно така, защото
бактериалната хламидия трахомата всъщност си е един междинен микроорганизъм –
между бактерията и вируса, с качествата и на едните и на другите.

И така при полово общуване хламидията си намира нов „хотел”. Това е, когато той или тя
не са взели мерки за своето здраве. После минават две-три седмици без никакви
смущаващи „вести”. А може и изобщо да не се появят, като тя си живее тихо и кротко. Но
когато се появят, започват неприятностите, пак така тихо и кротко, с леко парене при
уриниране. След това идват и болките. От члена на мъжа тече воднисто бяло течение.
При жените има болки в корема, парене при уриниране, бяло течение, кръвотечение
между менструациите, понякога леко повишена температура със втрисане. И при
двамата може да се появи възпаление на очите или болки в ставите. Не рядко има
смущение по храносмилателните пътища. При жената възпалението се качва нагоре, по
родовите й органи – матка, тръби, яйчници.

Последиците са неприятни – не рядко извънматочна бременност, спонтанни аборти,
преждевременни раждания.
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Няма никакви пречки от страна на съвременната медицинска диагностика да се
установи точно диагнозата и пациентът да се излекува. Стига обаче той или тя да искат
да си направят такива изследвания.

3/3

