
   الملتويات
Spirochetes 



 الملتويات

 :أجناس تسبب عدوى بشرية 3

 تسبب السفلس وداء اللولبيات : Treponema: اللولبية  -1

 .اليمتسبب الحمى الراجعة وداء  Borrelia: البورلية -2

 البريمياتتسبب داء : Leptospira : البريمية -3

 جدار رقيق سلبي غرام –عصيات حلزونية مرنة •

 تحت  المتوضعةتتحرك بتقلص السياط الداخلية •

 الغمد الخارجي  



 Treponema اللولبية

 :  نويعاتالتي تضم عدة اللولبية الشاحبة تضم جنس •

 (السفلس)تسبب اإلفرنجي  pallidum: الشاحبة -1

 تسبب الداء العليقي pertenue: الرقيقة -2

 تسبب داء البجل endemicum: المتوطنة -2

 تسبب داء بنتا carateum: البقيعة -3

 

 



   T. pallidum  اللولبية الشاحبة

 ميكرون  15-2ميكرون وطول  0.2حلزونيات نحيلة بقطر •

 منتظمة  التفافاتها•

نحيلة جدا ال تشاهد إال بالتلوين المناعي المتألق أو باألنسجة بتلوينها بطريقة •
 التشريب بالفضة

 لم تزرع على أي من األوساط الجرثومية المعروفة أو المزارع الخلوية •

 تموت خارج الجسم: شديدة الضعف وهشة •

شحمية بل بروتينات مرتبطة  سكاريدالغشاء الخارجي ال يحوي عديدات •
 . بشحوم

 منها أنواع مطاعمة في الفم واألعضاء التناسلية•

 يستخدم في التشخيص . هو مستضد لولبي هام  الكارديولبين•

  Syphilis األفرنجيتسبب مرض •



 العدوى -اللولبية الشاحبة 

العدوى تتم بالتماس المباشر الحميمي من شخص مصاب بآفة  -1•

الفم واألعضاء التناسلية )جلدية أو على األغشية المخاطية 

 (والمستقيم

 من األم للجنين عبر المشيمة -2•

   لألفرنجينقل دم من شخص مأخوذ خالل الطور الباكر  -3•

إصابة مهنية بتماس أيدي الكادر الطبي والتمريضي مع  -4•

 المصابين



 األعراض  –اللولبية الشاحبة 
 أو أنزيمات هامة  يفاناتذال تنتج •

 أسابيع  3: الحضانة  -المقلد األعظم  يسمى •

 :  اإلفرنجي االولي•

 تتكاثر في مكان الدخول وتشكل قرحة موضعية وحيدة صلبة غير مؤلمة •

 ضخامة غير مؤلمة في العقد اللمفية للناحية (+ Chancreالقرح )       

 تنتشر في الدم واألنسجة الملتوياتأسابيع ويشفى القرح عفويا لكن  6-4يستمر •

 :  اإلفرنجي الثانوي•

وآفات رطبة على الجلد ( الراحتين واألخمصين )على الجلد  لطاخيطفح حطاطي , أشهر  3-1بعد •
التهاب +ضخامة عقد لمفاوية معممة + شديدة العدوى ( شرج -فرج  –فم )واألغشية المخاطية 

 سحايا أو كبد أو كلية افرنجي 

 .  تستمر أشهر أو سنوات•

 األولي والثانوي معدية بشدة اإلفرنجي اآلفات في •

 تشفى عفويا  1/3•

 (اختبارات مصلية ايجابية فقط )كامن  1/3•

 . الثالثييترقى لإلفرنجي  1/3•

 :  الثالثياإلفرنجي •

   حبيبوميةصابة إ  -سنة  20-2يتطور خالل •

 في الجلد والعظام و ج ع م  تتوضع(  gummasصموغ )     

 (.  فرط تحسس تجاه اللولبية الشاحبة.)و الكبد( أمهات دم)والقلب     



 األعراض -الشاحبةاللولبية 

 :  اإلفرنجي الوالدي•

 من األم المصابة إلى الجنين بعد الشهر الثالث من الحمل •

إجهاض أو إمالص أو والدة طفل حي مصاب باإلفرنجي               الوالدي •
 (كبدأو التشوهات جنينية في الجلد أو العظم )

 يسبب تشوهات عظمية وسنية : الخمج في نهاية الحمل•

 (هاتشنسون)                    

 .عند الوليد IgMكشف : التشخيص •

 

 

 ال يوجد  مناعة لإلفرنجي رغم وجود أضداد لكنها ال •

 تمنع سير المرض     

مرضى اإلفرنجي المتأخر أكثر مقاومة إلصابة ثانية من مرضى اإلفرنجي •
 الباكر المعالجين



 التشخيص المخبري -اللولبية الشاحبة 
 مشاهدة اللولبيات في اآلفات الباكرة -1•

 (ال يفيد تلوين غرام)و التألق المناعي أباستخدام المجهر ذي القعر المظلم  

 : االختبارات المصلية غير النوعية -2•

المستخلص من قلب البقر   الكارديوليبيناستخدام مستضدات غير لولبية مثل •
 . تتفاعل مع األضداد غير النوعية في المرضى

•VDRL-   RPR   أهمها 
وتنخفض وتصبح سلبية بعد  البدئيةتظهر باكرا مع ظهور اآلفة :  إيجابياتها•

 سهلة تستخدم للتحري –غير مكلفة  -(جيدة لمراقبة العالج )المعالجة الفعالة 

التهاب الكبد وأمراض المناعة الذاتية  والمالريا )لها إيجابيات كاذبة   :سلبيتها •
  –( والجذام وظاهرة المنطقة 

:VDRL   يكون أعلى في الوليد منه في األم  . مفيد لتحري االفرنجي الوالدي 

 يجب االنتباه لإليجابية الكاذبة الناجمة عن عبور األضداد من المشيمة حيث    )   

 (تنخفض مع الزمن في حين تستمر مرتفعة في اإلصابات الحقيقية       

 



 التشخيص المخبري -اللولبية الشاحبة 

 :  النوعيةاالختبارات  -3•

 مستضدات لولبيةتستخدم •

• FTA – ABS (امتصاص ضد اللولبيات التألقي) 

• TPHA  ( التراص الدموي) 

مدى الحياة إيجابية أسابيع وتبقى  4-2خالل هذه األضداد تظهر •

في المراقبة وال في تحديد ال تفيد )حتى بعد المعالجة الفعالة 

 (حديثةأو قديمة اإلصابة 

 نوعية ولكن مكلفة•



 العالج والوقاية–اللولبية الشاحبة 

 :العالج •

 يفيد في كافة المراحل:  Gالبنسلين •

كافية للقضاء على اللولبية ( مليون وحدة 2.4) Gالبنسلين  بنزاتينجرعة واحدة من •
 الشاحبة وشفاء اإلفرنجي الباكر

 في حال الحساسية  واألريترومايسين بالتتراسيكلينيستبدل •

 Gفي اإلفرنجي العصبي تعطى جرعات عالية من البنسلين •
 :  الوقاية •

 الكشف الباكر والعالج الجيد •

 التوعية الصحية واألخالقية•

 تناول الصاد بعد التعرض المشبوه •

 المتابعة المصلية للمصابين والمتماسين معهم •

في حال تأكيد اإلصابة  بأي مرض منتقل جنسيا يجب تحري بقية األمراض المنتقلة •
 بالجنس 

 ال لقاح•



 أدواء اللولبيات غير الزهرية

غير  -المتوطنة  نويعتسببه اللولبية الشاحبة : داء البجل •
 زهري 

ال ينتقل : الرقيقة نويعتسببه اللولبية الشاحبة : الداء العليقي•
 بالجنس أو خالل الحمل بل بالتماس المباشر 

ال ينتقل : البقعية نويعاللولبية الشاحبة  تسببة: داء بنتا •
 بالجنس بل بالتماس المباشر أو عن طريق الذباب والبعوض 

( اللولبية وغير اللولبية )االختبارات المصلية لإلفرنجي •
 يجابية في هذه الحاالت إتكون 

 تشفى كلها بالبنسلين•



 Borrelia البورليات

 ميكرون 0.3-0.2ميكرون وقطرها 30-10 ملتويات•

 مرنة جدا وحركتها دورانية ملتوية  –متباعدة غير منتظمة  التفافاتها•

وتزرع على أوساط خاصة تحوي المصل أو خالصات  بغيمزاتتلون •

 .  األنسجة

 معظمها تنقلها مفصليات األرجل •

 

 هيرمزي



 الحمى الراجعة -الراجعة  البورلية
 الحمى الراجعة  هيرمزي بورليةتسبب مع •

يحدث تغير في مستضدات هذه الجراثيم فتنجو من األضداد النوعية التي تشكلت •
 مرات  10-3للقضاء عليها فتنجو وتتكاثر وتسبب نكس المرض ويتكرر هذا 

 قمل الجسد اإلنساني : العدوى •

 (عن طريق القراد الرخو هيرمزي)       

 ايام  10-3حضانة •

 وصداع وخلل وظائف عديدة  ونوافضحمى فجائية •

أيام ثم تبدأ هجمة ثانية وتتكرر  10-4تزول األعراض مع تشكل األضداد لمدة •
 بشدة أخف  

 (في فترة ارتفاع الحرارة)في لطاخة الدم المحيطي  الملتوياترؤية : التشخيص •

 فعالة في العالج ومنع النكس واألريترومايسينوالبنسلين  التتراسيكلين: العالج•

 .  تجنب الناقل المفصلي األرجل: الوقاية •



 اليمداء  -بورغدورفري بورلية

  اليمداء تسبب •

 اللبودنوع  –ينتقل بلدغ القراد •

 لى األعضاء المختلفة إبعد اللدغ تنتشر من الجلد إلى الدم •

طفح أحمر دائري : الحمامى الهاجرة المزمنةمرحلة : المرحلة األولى•
 منتشر حول مكان عضة القراد مع شفاء مركزي غير حاك غير مؤلم 

شهر وتسيطر فيها اإلصابات القلبية ألى إبعد أسابيع : المرحلة الثانية•
عصاب أالتهاب عضلة قلبية والتهاب سحايا عقيم واعتالل )والعصبية 

 (قحفية

التهاب مفاصل كبيرة كالركبة : بعد شهور إلى سنوات : المرحلة الثالثة•
 .مزمنة مترقيةوإصابة عصبية 



 التشخيص والعالج والوقاية -اليمداء 

 التشخيص   •

 ال يعتمد على الزروع•

,  تفتقد للنوعية - IgGوأضداد ال  IgMأضداد : الطرق المصلية•
 Western blotااليجابية بواسطة    ELISAتؤكد 

 .  متوفرة حاليا:  PCRاختبارات ال •

 :العالج •

   االموكسيسيلينأو  الدوكسيسيكلين: المراحل األولى•

 والسفترياكسون Gالبنسلين : المراحل المتأخرة والشديدة•

 :  الوقاية•

 تجنب لدغات القراد •

 .  ال لقاح•



 خناق فنسان -فنسان بورلية

في ظروف أذية الغشاء المخاطي للفم تتكاثر لولبيات مطاعمة مع •

 فنسان بورلياتو  مغزليةعصيات 

 آفات بشكل قرحات على اللوزتين : األعراض•

 واللثة وتشكل أغشية كاذبة تحوي خاليا قيحية

 التهاب لثة وفم تقرحي = خناق فنسان ←  متنخرةونسج  

 من الغشاء الكاذب يظهر لطاخات: التشخيص•

 سلبية غرام بعدد كبير مع عصيات سلبية  ملتويات   

 خاليا قيحية + الشكل  مغزليةالغرام    



 Leptospira البريميات

      –نهاياتها معقوفة  –ميكرون X 0.1-0.2 15-5نحيلة ملتفة بشدة  ملتويات•
 و القعر المظلمذال تتلون باألصبغة بل تشاهد بالمجهر 

 تنمو على األوساط الجرثومية الحاوية على المصل•

 مرض من مصدر حيواني:  البريمياتتسبب داء •

 االستفهامية  البريميةتسببه        

 تنطرح مع البول من مستودعها الحيواني •

 وتلوث الماء والتراب ( الجرذان والفئران والقوارض البرية)  

 لتصل لإلنسان     

والمناجم والمزارعين وصيادي السمك هم عرضة الصرف الصحي عمال •
 لخطورة عالية

 ال يوجد عدوى من إنسان آلخر•

 



 (داء ويل)اليرقاني النزفي  البريمياتداء 

 تدخل مع األطعمة أو الشراب أو األغشية المخاطية أو الجلد •

 أسبوع 2-1حضانة •

 

 تنتشر في الدم وتتكاثر في األعضاء المختلفة خصوصا الكبد والكليتين •

شح بول )ووظيفة الكلية ( يرقان شديد ونزوف)وظيفة الكبد حمى واضطراب في •
والقلب والعضالت المخططة ( التهاب السحايا العقيم)ووظيفة  ج ع م ( وارتفاع اليوريا 

 (نزوف بؤرية في القلب) 

فحص عينات طازجة من الدم في المرحلة الباكرة بالمجهر  ◄سريري ◄  :التشخيص•
 أسابيع8 -(فليتشر)وساط خاصة أزرع البول والدم و س د ش على ◄و القعر المظلم ذ

 (عدة أيام)أو حقن حيوانات التجربة  ◄كشف األضداد النوعية : االختبارات المصلية ◄

فمويا في األشكال الخفيفة ويعطى البنسلين أو  االموكسيسلينأو  دوكسيسيكلين :العالج•
 وريديا في األشكال الشديدة األمبيسلين

 –ارتداء قفازات وأحذية طويلة أثناء العمل  –تجنب التماس مع البيئة الملوثة : الوقاية•
 . مكافحة القوارض

 .المقتولة لعمال المجاري الصحية والمناجم البريمياتيوجد لقاح من •

 للوقاية الدوكسيسكلينويعطى •


