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Syphilis 

• Tekitaja - Treponema pallidum 

• Krooniline süsteemne infektsioon 

• Haarab paljusid organsüsteeme (nahka, 
südame- vereringesüsteemi, luid ja 
närvisüsteemi) 

• Iseloomustab kliiniliste nähtude 
vaheldumine sümptomivabade 
perioodidega 



Nakatumisteed 

• Sugulisel teel 

• Vere kaudu 



Treponema pallidum 

• Spiroheet, koosneb ringjast 
kromosoomist 

• Vajalik otsene kontakt naha või 
limaskesta mikrodefektiga 

• Nakatumisvärat – suguelundid, 
suulimaskest – replikatsioon 
epiteelirakkudes- lümfogeenne 
levik – rakuline immuunvastus 

 



Klassifikatsioon 
Omandatud süüfilis 

Varane omandatud (primaarne, sekundaarne (värske, 
retsidiivne)) 

Hiline omandatud (Neurosyphilis, Syphilis visceralis, 
Syphilis tertiaria, Sypilis gummosa, Syphilis 

tuberculoides)  

Latentne süüfilis (Syphilis latens praecox, Syphilis 
latens tarda, Syphilis latens ignorata)  

Syphilis congenita (varane, hiline) 
 



Inkubatsiooni periood 

1. Primaarlesioon 
• 9 – 90 päeva 
• Klassikaline inkubatsiooni periood 3 

nädalat 
2. Peiteperiood primaarse ja sekundaarse 

süüfilise vahel 
•  6 nädalat 

3. Sekundaarse ja kolmandase süüfilise 
vahel peiteperiood varieerub 
 



Primaarne süüfilis 

• Sõlm – erodeerub, 
haavandub 

• Primaarlesioon – ulcus 

durum 

• Regionaalsete 
lümfisõlmede suurenemine 
– 7- 8 päeva pärast 
haavandi teket 



Ulcus durum 

1-2 cm haavand - üks või mitu 
valutu  
 tihe (kõhre konsistents) 
puhta tailiha meenutava põhjaga 
paraneb armiga 

 
• Lokalisatsioon 
Glans penis, sulcus coronarius 
Häbememokad 
Eksragenitaalne 

 



Sekundaarne süüfilis 

• Ravimata või halvasti ravitud juht 

• Inkubatsiooni periood – 9 nädalat 

• Ravimata – 2-3 aastat 

• Nähud: 

paranev primaarlesioon 

 lööve limaskestadel ja nahal 

 lümfisõlmede suurenemine 

süfiliidid 



Süfiliidid 

• Spetsiifilised eksanteemid ja enanteemid 
• Sisaldavad T. pallidum’i 
• Paiknevad sümmeetriliselt, laiaulatuslikult 
• Tavaliselt ei sügele, ei ole vesikulaarsed 
• Paranevad armita 

 
Eksanteem = nahalööve 
Enanteem = lööve limaskestal 



Süfiliidid 
• Makulaarne süfiliid 

Eelistatult kehatüvel, peopesadel, t/a 
Lööve monomorfne, sümmeetriline 
Ümar-ovaalsed 2-4 mm laigukesed 
Sisaldavad vähe tekitajaid 

 
• Papulaarne süfiliid 

Teravalt piirdunud, tihked, pinnalt 
lamedad punakas-pruunid sõlmekesed 

Ei ole valulikud 
Eelistatult kehatüvel 
Sisaldavad massiliselt tekitajaid 

 



Süfiliidid 

• Condylomata lata  
Märguv papulaarne süfiliid genitaalidel või 

perianaalselt 
Erosiivsed paapulid, naastud 

 
 
 

• Veenuse kroon  
Paapulid ringjalt juustepiiril 
 

 



Sekundaarne süüfilis 

• pigmentatsiooni muutused - 
Leukoderma syphilitica 

3-5mm ebateravalt piirdunud 
hüpopigmenteeritud laigukesed 

Eelistatult kaelal 
 
• Alopecia syphilitica 
 
• Limaskesta muutused 
Punetavad laigud, paapulid, mis 

matsereeruvad, kaetud hallikas 
valge katuga 

Angina syphilitica 
 
 



Tunnus Värske sekund. 

süüfilis 

Retsidiivne 

sekund. süüfilis 

 

Algus 

∼ 9 nädalat peale 
nakatumist 

∼ 1 a. peale 
nakatumist 

Esmashaavand Epiteliseeruv esmas- 

haavand,värske arm  

Vana arm või midagi 

Lööve (paapulid, 
maakulid, pustulid) 

Roosakaspunane, 

Elemendid, 
väikesed, 

palju 

Mida vanem 
retsidiiv, seda 
tumedam element, 
suurem, grupeeri- 

tult 

Psoriasiformsed 
naastud 

         _         + 



Leucoderma 
syphilitica 

          -       + 

Paapulid 
peopesades,jalatal-
dadel 

         +/-  + sagedamini 

Angina syphilitica          +   + sagedamini 

Alopecia syphilitica          +   + sagedamini 

Laryngitis 
syphilitica 

  tavaliselt puudub           + 

Siseelundites 
põletik 

          +            + 

Perifeersed 
lümfisõlmed 

polüadeniit polüadeniit või N 

Herxheimeri rk tugevalt +          nõrgalt+ või -          



Latentne süüfilis 

• Positiivsed seroloogilised testid 

• Ilma süüfilise kliiniliste tunnusteta 



Tertsiaarne süüfilis 

• 3-5 a. peale sekundaarset süüfilist 

• Treponemaarsed testid positiivsed 

• Kolded paiknevad ebasümmeetriliselt, 
grupeeritult 

• Kolletes nekroos 

• Paranevad atroofia ja armiga 

• Kolded laienevad perifeeriasse, kollete 
keskosas atroofia ja armistumine 

 



Kollete asetus 

• Nahk 70% 

• Suuõõs 10% 

• Luud 10% 

 

 



Tertsiaarne süüfilis 
• Syphilis tertiaria tuberculosa 
 

Sõlmed nahas  
Grupeeritult paiknevad punakas-pruunid, 

lameda pinnaga sõlmekesed, mis paranevad 
atroofiaga 

Sagedamini peanahal ja näol 
 

 
• Syphilis tertiaria gummosa 

 
Gummad on nahaaluskoes 
Punakas-pruunid valulikud tihked sõlmed, 

tsentraalselt nekroos – haavand, paraneb 
armiga 

Lokalisatsioon ja sügavus varieeruvad 
 



Limaskestade muutused 
• Pehme suulagi – tuberkulid, lamelt 

teravalt piirdunud infiltraat 

• Kõva suulagi - sek. protsess luudelt 
sinakaspunane infiltraat 

• Neelu tagasein – vähevalulik 
punane infiltraat 

• Luu ja kõhre kahjustus (suuõõnes) 

• Keel – sõlm, skleroseeruv glossit 

• Nina limaskest - üleminikul 
kõhreliselt osalt luulisele tihe 
sinakaspunaneinfiltraat 

 



Syphilis visceralis 

• Südameveresoonkonna süsteemi 
haaratus 

• Sageli meestel 

• Luude kahjustus (osteomüeliit) 

• Tekib piirkondades, kus nahk ja luud 
puutuvad tihedalt kokku 

• Iseloomulik luuvalu tugevnemine õhtuti 

 



Neurosüüfilis 

• Sümptomaatiline 1/3 haigetest 
 

• Gumma - koldeline destruktsioon 
 

• Meningovaskulaarne süüfilis 
 10% juhtudest 
 4-7 aastat peale nakatumist 
Meningitis + oblitereeruv endarteriit 

 
• Silmakahjustus - n. opticus’e atroofia 

 
 



Neurosüüfilis 

• Tabes dorsalis 

5-25 a. peale nakatumist 

Parenhümatoossed muutused seljaajus 

Progresseeruv locomotoorne ataksia 

 

• Generaliseerunud parees 

15-20 a. peale nakatumist 

Tserebr. kortikaalne destruktsioon 

 

• Kuulmise langus 

7. ja 8. kraniaalnärvide kahjustus 

Loss of myelinated axons 
in posterior columns  



Kaasasündinud 
süüfilis 

Varane (esimese kahe aasta 
jooksul) 

Kliiniline pilt vastab tinglikult 
omandatud teisele süüfilisele 

Hiline (peale teist eluaastat) 
 

Kliiniline pilt vastab tinglikult 
omandatud hilisele süüfilisele 



Varane kaasasündinud 
süüfilis 

• Nakatuvad imikud esimesel poolaastal 

• Ema põeb süüfilist 

• Laps alakaaluline, vanainimese ilmega; 

nahk kortsus, hallika varjundiga; 

paapulid suu nurgas, nina sõõrmetes, mis 
lõhenevad (Parrot’ armid) 

• Sinakaspunasel infiltreeritud alusel villid 

• Vaskpruunid laigud, paapulid peopesadel, 
jalataldadel, tuharatel 



Muutused (1) 

• Limaskest  
eesmine hüpertroofiline riniit, 
larüngiit, 
paapulid keelel, suulael 

• Naha derivaadid 
küüned haprad, õhukesed, 

sageli paraonühhia, 
väiksekoldeline või difuusne 

juuste väljalangemine 
• Närvisüsteem 

arengupeetus,  
hüdrotsefaalia, 
asümptoomne meningiit 

 



Muutused (2) 

• Luustik 
osteokondriit  
pseudoparalysis Parrot (kahjustuvad pikkade 

toruluude meta- ja diafüüsid) 
• Siseelundid 

hepatosplenomegalia, hepatiit, 
pneumonia alba 

müokardiit, 
harva glomeruluonefriit 



Hiline kaasasündinud süüfilis 

• Ligikaudu 80% ravimata lastest 
• Sagedamini vanuses 5–16 aastat 

 
• NB! Tänapäeval esineb harva  klassikalist 

patognostilist tunnust nn. Hutchinsoni triaadi: 
 

keratiit 
kuulmise langus kuni kurtuseni 
ülemiste lõikehammaste düstroofia 



Muutused (1) 
• Põletikulised tunnused - gummad ja tuberkulid 

• Süfiliitilised stigmad 

• Silmakahjustus - keratiit 

• Skeletikahjustus 

Põlveliigese tavaliselt valutu sünoviit (Cluttoni liigesed) 

Pikkades toruluude periostiit (mõõgatuppsääred) 

• Närvisüsteemikahjustus: 

 juveniilne progresseeruv paralüüs (sagedamini avaldub 6–
21a.) 

aju gummad, 

 tabes dorsalis, 

asümptomaatiline meningiit 



Muutused (2) 
• ülemiste lõikehammaste düstroofia 

 hambad on koonilised, alumine serv poolkuu-kujuline 
  

• nn Mulberry molaarid 
 keskel ringikujuliste köbrukestega kuplikujulised hambad 

 
• Kolju kuju muutus: 

  otsmiku köbrud on suured, ettevõlvunud  sadulnina (10–30%)  lühike ülalõualuu  etteulatuv alalõualuu  kõrge, gooti võlvi meenutav suulagi 
 

• Radiaalsed armid ümber suu 
 

• Klaviikula mediaalse kolmandiku paksenemine (Higoumenakise 
sümptom) 



Diagnostika 

• Mikroskopeerimine pimevälja 
meetodil 

• Otsene fluorestseeruvate 
antikehade meetod (DFA-TP) 

• Polümeraasahelreaktsioon (PCR) 
• Seroloogilised testid 

(mittetreponemaalsed/treponema
alsed) 

• Positiivse treponemaalse testi 
korral teha Ak tiitri määramine 
mittetreponemaalsete testidega 



Muud uuringud 

• üldvere analüüs (hemolüütiline aneemia) 
• maksa funktsiooni proovid 

 
• liikvori uuring: 
 Tsütoos 
  üldvalk tõusnud 
 VDRL reaktiivne 
 IgG, IgM TPHA 

 
• pikkade toruluude röntgenoloogiline uuring 

 
• vajadusel silma- ja kurgu-nina-kõrvaarsti  

   konsultatsioon 



Varase süüfilise ravi 

• Penitsilliin G (bensüülpenitsilliin) 

• Bensatiinpenitsilliin 

2,4 milj. TÜ lahustatuna lidokaiini lahuses ja 
süstituna IM 1,2 milj. TÜ mõlemasse tuharasse 
ühekordselt 

• Penitsilliinallergia 

Doxycyclinum 100mgx2 14päeva 

Tetracyclinum 500mgx4 14 päeva 

Ceftriaxonum 1 g päevas IM või IV 10 päeva 



Hilise süüfilise ravi 

• Bensatiinpenitsilliin 

2,4 milj. TÜ lahustatuna lidokaiini lahuses ja 
süstituna IM 1,2 milj. TÜ mõlemasse tuharasse 
1, 8 ja 15 päeval 

• Penitsilliinallergia 

Doxycyclinum 100mgx2 28 päeva 

• Neurosüüfilis 

Penitsilliin G (bensüülpenitsilliin) 18-24milj. 
TÜ päevas (3-4milj. TÜ IV iga 4h järel) 10-14 
päeva 

 



Järelkontroll  

• Kliiniline läbivaatus ja mittetreponemaalne test 
tehakse 6 ja 12 kuud pärast ravi lõppu 



Tänan kuulamast  


