
TREPONEMAL HASTALIKLAR 

İnsan organizmasını etkileyen 3 treponema (spiroket) türü vardır: 
• Treponema pallidum (syphilis) 
• Treponema pertenue (yaws) 
• Treponema carateum (pinta) 

  

SİFİLİS 

Etken Genel bilgiler 

Sifilis etkeni spiroket: Treponema pallidum  
  

Treponemalar, ölümcül sonuçları olmayan kronik 

infeksiyon hastalığının etkenidir 
  

İnsan organizmasında neden oldukları patolojiler, 

ürettikleri etkin maddelere karşı gelişen tepkilerin 

sonucudur 
  

Treponemalar özel yöntemlerle görülebilir: 

• Özel gümüş boyaları 

• Karanlık alan mikroskopu 

• İmmunfloresan teknikleri 

C. Columbus → Amerika (The New World) → 

yerlilerden aldıkları T.Pallidum ile birlikte 

Avrupa’ya dönüş → Doğu Avrupa ve Osmanlı → 

Frengi (frenklerden gelen) 
  

Sifilis: 

▪ Gonorrhea’den daha az bulaşıcıdır 

▪ AIDS’e kıyasla çok daha kolay bulaşır 
  

AIDS'in gölgesinde kalmış gibi görünse de cinsel 

yolla bulaşan hastalıkların başında gelir 

  
Spiroketler çok narindir 

• Temizliği sevmez (sabun, deterjan, vb) 

• Kuruluğa gelemez (nemli alanlar) 

Etken, ürettiği bir maddenin (serum factor) etkisiyle: 

• Lenfositlerin tepki işlevi bozulur. 

• Spiroketler organizmada sorunsuz biçimde yaşar ve çoğalır. 

  
SİFİLİS'in 2 temel tipi vardır: 

▪ EDİNSEL SİFİLİS 
▪ KONJENİTAL SİFİLİS 

  

A. EDİNSEL SİFİLİS 
Edinsel sifiliste 4 evreli bir hastalık tablosu vardır; 
1. Evre: Primer sifilis (şankr evresi) 
2. Evre: Sekonder sifilis (spiroketemi) 
3. Evre: Latent sifilis (sessiz dönem) 
4. Evre: İmmun kompleks evresi 
Hastalık, 1. ve 2. evrelerde bulaşıcıdır (özellikle 2 evrede). 
3. ve 4. evrelerde spiroket yoktur.  

  

1. Evre: Primer Sifilis (şankr evresi) 

• Etkenin insan organizmasına girmesinden sonraki 2.-3. haftalarda başlar. 2 ay kadar sürer 

• LEZYON: Şankr (cahncre) 

▪ Bulaşma yerinde (%90 genital organlar: glans penis, vulva, serviks)  



▪ 1-2 cm çapında, katı, ağrısız, kenarları yüksekçe, zımbayla delinmiş gibi katı bir ülser (katı 

şankr) 

▪ 1-2 ay içerisinde kendiliğinden iyileşir 

▪ Plasental yol ve kan transfüzyonları ile bulaşmalarda şankr görülmez 

▪ Bölgesel lenf düğümlerinde reaktif hiperplazi: şankrın belirmesinden kısa bir süre sonra 

bölgesel lenf düğümlerinde ağrısız büyümeler ortaya çıkar (lenfadenopati)  

▪ Ekstragenital şankr (%10): dudaklar, parmaklar, orofarinks, anorektal bölge 
  

2. Evre: Sekonder Sifilis (spiroketemi) 

• Şankrın iyileşmesinden 4-8 hafta sonra sistemik bulgular belirir: 

▪ Gripal infeksiyon bulguları 

▪ Saçlarda dökülme  

▪ Lenfadenopatiler (reaktif hiperplazi)  

▪ Güçlü spiroketemi (deri ve mukoza lezyonları ile genital sıvılarda ve tükürükte bol 

spiroket) 

▪ Deri lezyonları (avuçiçlerinde ve ayak tabanlarında kırmızı-bordo renkte, makülopapüler 

lezyonlar 

▪ Ağız mukozası lezyonları (salyangoz izine benzeyen beyaz renkli plaklar) 

▪ Condyloma lata: 2-3 cm çapında kahverengimsi-kırmızı plaklara (tümöre benzeyen 

oldukça infeksiyöz oluşumlar 

▪ Ağız mukozasında ülserler, dilde papüller ve ağrılı çatlaklar (bazı hastalarda makroglossi) 

Yukarıda sıralanan belirtiler birkaç ay içerisinde kendiliğinden silinir, aylarca sürecek yeni bir 

latent dönem başlar. 
 

3. Evre: Latent sifilis (sessiz dönem) 

• Aylarca ya da yıllarca süren sessiz bir evredir. 

• Hastaların yaklaşık 2/3’ü 4. Evreye geçmez. 
  

4. Evre: İmmun kompleks evresi 

• Latent dönemi izler; hastaların yaklkaşık 1/3’ünde gerçekleşir. 

• Hastanın bedeninde spiroket yoktur, spiroket antijenleri vardır. Beliren lezyonlar, bu antijenlerle 

onlara karşı oluşan antikorların oluşturdukları kimyasal bileşiklerin (immun kompleksler) 

tetiklediği olayların sonucudur: 

▪ İmmun komplekslerşn neden oldüu nekroz: "gom (gumma)"  

▪ Kardiyovasküler gomlar (mesaortitis syphilitica) – %70 (aorta yırtılması, kalp tamponadıyla 

ölüme neden olur) 

▪ Nörosifilis (santral sinir sistemi etkilenmeleri kişilik değişiklikleri ve psikiyatrik hastalıklara 

neden olur)  

▪ Karaciğer gomlarının neden olduğu deformasyonlar (hepar lobatum) 

▪ Deri gomları (geniş sikatrislere bağlı deformasyonlar) 

▪ Gözlerde koroidi ve retinayı etkileyen yangı (körlükle sonlanabilir) 

▪ Ağız lezyonları (dil ve damak): atrofik glossit (luetic glossitis), lökoplaki, skuamöz hücreli ca  

▪ Sert damak gomlarında perforasyon 

▪ Semer burun “saddle nose”: vomer gomu nedeniyle burun sırtında çökme 



  

B. KONJENİTAL SİFİLİS 

Konjenital sifilisin oluşması için 2 koşul vardır: 

(i) Gebelik: 5. ayı aşmış olmalı 

(ii) Anne: Edinsel sifilisin 2. evresine olmalı  
 

o Spiroket geçişi Plasenta aracılığıyla olduğu içi 1. evre (şankr) görülmez. 

o Konjenital sifilisli bebeklerin bir ölümü doğumu izleyen ilk saatler içinde Pneumonia alba adı 

verilen pnömoni nedeniyle ölür. 

o Yaşayabilen çocuklarda, Sifilisin 2. evresine ilişkin klinik bulguların yanısıra bazı özgün bulgulara 

rastlanır: 

Deri ve mukozalarda vezikülobüllöz lezyonlar ve ülserler 

Hepatosplenomegali 

Hidrosefalus 

Zeka geriliği 

Tibiada periostit (periost kalınlaşması → "kılıç kını") 

Hutchinson triadı  

1. Dişlerde biçim anomalileri: kesici dişlerde Hutchinson dişi, azı 

dişlerinde dut görünümü, 

2. Sağırlık (8. kafa çiftinin etkilenmesi), 

3. Korneada interstisiyel keratite bağlı körlük. 

  


