
الملتويات
رهام نوفل. د



Spirochetesالملتويات
ركة تحم  ذات جدار رقيق، سياط، حلزونية رفيعة مرنة ملتوية حول غراملاسلبية عصيات •

:بامتالكها السياط ا لداخلية، والتي هي عبارة عنتتميز 

قلوصةلعضلية الاتتكون من ألياف تشبه نسيجياً األلياف عضيّات•

.لُّصهاوحركة لولبية خاصة ناتجة عن تقمميِّّزة مرونة الملتوياتكما تمنح هذه السياط •

:أجناس مهمة طبياً لإلنسان3الملتوياتتضم •

البريمياتجنس •

جنس اللولبيات •

البورلياتجنس •



Treponemaاللولبية الشاحبة  Pallidum

ميكرون،15-5يتراوح حلزونيات طولها •

ية ا لجرثومالمراشح اجتيازقطرها الصغير يساعدها على •
.من الجراثيمالسوائل تنقيةفي المستخدمة 

تظمةمنالتفافاتهاوتكون، البريمياتعدد لفاتها أقل من •

ةالزرعييتمكن أحد من استنباتها على أي من األوساط لم •
الخلويةالتركيبية أو الصنعية أو المزارع 



دارها على عديدإَّلَّ أنَّها َّل ت حتوي ف ي ج  ا لغرامبالرغم من أنَّ اللولبيات الشاحبة سلبية •

هي علىالمميز للجراثيم سلبية الغرام، ولكنَّها تحتوي م ستضدات أخرى LPSالشحمي السكاريد•

:سكاريداألغلب بروتينات أكثر من كونها عديدات 

  1الكارديوليبينوهو ،Haptenالم ستضد الشحمي أو الناشبة الشحمية أو الشحم القلبي •

اَّلستضداديةالهام جداً في •

ر م مرضةيوجد لولبيات غيحيث للولبيات الممرضة سكرية جدارية وهي أكثر ن وعية ببتيدات•

اإلنسانتشكل جزءاً من النبيت ا لطبيعي ل ألغشية ا لمخاطية عند •

ن ا ألضدادبروتينات غشائية • .تحميها م 

السياط الداخلية•



سريريةلوالموجودات ااإلمراضية

.وهو مرض ينتقل عن طريق المقاربات الجنسيّة، Syphilisتسبب الداء ا إلفرنجي  •

شخص عند ستقيموالمالتناسلية والفم ألعضاء ا لمخاطية غشية ألأو االجراثيم من آفة في الجلد تنتقل •
.حميميلاإلى الشخص السليم بالتماس مصاب 

.أيضاً أن تنتقل من المرأة الحامل إلى الجنينمكن ي•

.أن تحدث العدوى عند نقل ا لدم من شخص مصاب خالل الطور ا لباكر من اإلفرنجييمكن •

ع ند يب القضالشفرين عند اإلناث وظهر)التناسلية هو األعضاء الشاحبيةمكان دخول اللولبية •
، (الذكور

أسابيع 3طور الحضانة، مدته من •

البدئي الداء اإلفرنجي األولي •

.الداء اإلفرنجي الثانوي•

.الثالثيالداء اإلفرنجي •



Primary Syphilisالداء اإلفرنجي األولي 

قرحة موضعية تسمى بالقرح اللولبياتدخول يحدث في مكان •
ب عند على الشفرين عند المرأة والقضي،البدئيالقرحاإلفرنجي أو 

الذكر

ؤلمة غ البا • .تكون القرحة وحيدة صلبة وغير م 

ح ونفحصها بالمجهر فنرى أهذا منالطبيب نتحة يأخذ • نها تحوي التقرُّ
ت تلون ب غرامعلماً أنَّها َّل (على لولبيات شاحبة 

.اآلنوالمشكلة األصعب هي أنها َّل تنمو على أي وسط صنعي حتى •

تنتشر توياتالملالقرح بشكل ع فوي إَّل أن يشفى مثأ سابيع 6-4يستمر •
.الجلعلأفضل وتعتبر هذه المرحلة والنسج الدمبشكل كبير في 



Secondary Syphilisالداء اإلفرنجي الثانوي 

او بغاتتصيتظاهر بالوردية التي تبدو على شكل •
ن الجلد وخاصة الراحتيعللىحطاطات منتشرة 

وأخمص القدمين والساقين والظهر 

عدوى اَّل وشديدة الباَّلللولبياتغنية اَّلفاتتكون •
انها تشفى عفويا

ويكون المرض معديا •



:الثالثيالداء اإلفرنجي 

رام إما أن يصبح الجرثوم كامن أو يتفاقم نحو أو•
ة والجلد وَّلسيما الجملة العصبية المركزيحبيبومة

والعظام والجملة القلبية 

.يكون عندها العالج صعبا•



Congenital Syphiliاإلفرنجي الوالدي 

ريق طجرثوم اللولبيات الشاحبة من األم الحامل للجنين عن •
المشيمة 

يبدأ من الشهر الرابع من الحمل ويؤدي الى موت محصول •
.والعظاماألسنان فيالحمل أو وَّلدته مصاباً بتشوهات 

وهاً حظ تشالنالوَّلدي باَّلفرنجيوَّلدة الطفل المصاب عند •
األنف تتصف بمميّزة سحنةفي العظام، ويكون لدى الطفل 

أسنان)في األسنان وتشوه األنففي تقعر السرجي
المقلتينبين تباعد و(هاتشينسون



:المناعة
األضداديتشكل عند المصابين بالسفلس نوعان من •

:أضداد نوعية للولبيات•

ضداد تتكون األضداد النوعية من أالسطحية ،البروتيينةونات بالمكأضداد خاصة وهي •
IgG  أو أضدادIgM

للولبياتأضداد غير نوعية •

المضادة يةالنوعواألضداد غير النوعية ي ستخدم في التشخيص المصلي للسفلس كل من •
.للولبيات



:التشخيص

ها بالمجهر تحري عن اللولبية في النتحة من التقرح البدئي وفحص: التشخيص  المباشر •
الومضاني

:التشخيص غير المباشر•

تحري عن األضداد النوعية من خالل تفاعلها مع مستضدات اللولبية الشاحبة •

.اختبار اضداد اللولبية المتألقة•

مقايسة التراص الدموي للولبية الشاحبة •

:اَّلختبارات المصلية غير النوعية •

VRDLالتحوصبمثل اختبار •



:العالج

العالج المختار هو البنسلين •

التتراسكلينفي حال الحساسية للبنسلين تستخدم •

:الوقاية•

الكشف الباكر للحاَّلت •

لقاح َّليوجد•



B. burgdorferiغدورفريةراُلبوالبورلية

Lyme diseaseيم  َّلوتسبب لإلنسان داء •

حماميةحطاطيةحاك بقعة دائري غير أحمر طفحالمزمنة مرحلة الحمامى •

القلبوالجملة ا لعصبية الجلد تصيب • .والمفاصلو 

تهاب وبذلك تظهر على شكل آَّلم مفصلية والتهابات مفاصل وتظاهرات عصبية مع ال▪ •
اعتالل جذور اَّلعصاب المؤلم وتظاهرات قوجهي لالعصب اوشلل عقيم حادسحايا  لبية و 

ةاَّلصاباألخطر من المرحلة شغاف القلب والتامور وهي والتهاب القلبمثل حصار 


