
 

Сифіліс - це захворювання, що передається статевим шляхом, яке вражає всі людські системи та 

органи. Збудником є блідо-трепонема (Treponema pallidum). У більшості випадків він передається 

статевим шляхом, а зараження можливе через пошкодження шкіри і напівплацентарно (від хворої 

матері до плоду). Патоген сифіліс потрапляє в організм людини через сокозу і шкіру, 

поширюючись по всьому тілу протягом декількох годин після зараження. Симптоми сифілісу та 

стадії розвитку стадії сифілісу діляться на первинну, вторинну та тертиарну. Часто хвороба протікає 

без скарг і симптомів і може бути виявлена шляхом огляду лікарями інших спеціальностей, під час 

медичних оглядів або диспансеру. Після повного лікування сифілісу існує ризик повторного 

зараження. У людей з тяжким імунодефіцитним захворюванням можна охарактеризувати 

злоякісний перебіг. Сифіліс може призвести до важких ускладнень, викликати пошкодження 

нервів, серцево-судинної  системи, внутрішніх органів. 

ПЕРВИННА СТАДІЯ СИФІЛІСУ 

Інкубаційний період 3-4 тижні, іноді термін може варіюватися від 1 до 13 тижнів.  На шкірі в місці 

впровадження мікроорганізму збудника сифілісу з'являється твердий шанкр - виразка з твердою 

основою і щільними краями.  При терті шанкра відбувається виділення рідини, що містить 

мікроорганізми збудників сифілісу.  Хворі з шанкром статевих органів особливо заразні при 

статевих контактах.  Лімфатичні вузли, розташовані поруч з шанкром, збільшуються в 

розмірі.Шанкр з'являються в місці проникнення збудника в момент зараження.  Найчастіше - на 

статевих органах, можуть бути на слизової прямої кишки, порожнини рота, на червоній облямівці 

губ.При відсутності своєчасного лікування через кілька тижнів виразки проходять, але збудники 

сифілісу залишаються в організмі і продовжують розмножуватися. 

ВТОРИННА СТАДІЯ СИФІЛІСУ 

На вторинної стадії сифілісу збудники сифілісу з шанкра і лімфатичних вузлів розносяться по 

всьому організму струмом крові, проникаючи в шкіру, і викликають повторне ушкодження.  По 

всьому тілу збільшуються лімфатичні вузли. 

Симптоми вторинного сифілісу з'являються протягом 6 - 12 тижнів після появи шанкру.  Загальні 

симптоми - нудота, температура, загальна слабкість, втрата апетиту, іноді головний біль, 

погіршення слуху, запаморочення, зниження зору і болю в кістках можуть бути слабко виражені і 

не відзначатися хворим.  Характерно поява сифілітичного дерматиту (дрібна рожевий висип, що не 

супроводжується свербінням і больовими відчуттями).  На волосистої частини голови можуть 

утворитися ділянки випадання волосся. 

Ще одна ознака сифілісу - широкі кондиломи, це вегетирующие шкірні розростання, що 

з'являються в шкірних складках і у вологих областях кишки. 

У хворих спостерігається збільшення лімфовузлів, печінки, селезінки.  У 10% хворих виникають 

ураження очей, кісток, суглобів, оболонок мозку, печінки, нирок, селезінки. 

Латентний період сифілісу - симптоми захворювання відсутні, ознаки інфекції визначаються тільки 

при дослідженні аналізів крові хворого.  Велике значення в даний час має диференціальна 

діагностика прихованих форм активного сифілісу і проявів серорезистентности, серорецідівов у 

пролікованих раніше пацієнтів. 



 

Пізні форми сифілісу діляться на сифіліс серцево-судинної системи, нейросифилис з симптомами і 

асімптоний, пізній сифіліс неуточнений, інші форми. 

Сифіліс у вагітної жінки ускладнює перебіг вагітності і може стати причиною вад розвитку плоду 

або навіть викликати його загибель.  Під час вагітності необхідно регулярно здавати аналізи на 

сифіліс. 

Як діагностується СИФИЛИС? 

В процесі діагностики такого серйозного захворювання не варто ставити самому собі діагноз 

навіть при явно вираженої його характерною симптоматики, ознак.  Вся справа в тому, що висип, 

ущільнення і збільшення лімфатичних вузлів може проявляти себе і за інших захворюваннях як 

характерна ознака.  Саме з цієї причини саме захворювання медики діагностують за допомогою 

візуального огляду пацієнта, виявлення на тілі характерних симптомів і шляхом проведення 

лабораторних досліджень. 

В процесі всебічної діагностики захворювання пацієнт проходить: 

Огляд у дерматолога і венеролога.  Саме ці фахівці проводять огляд пацієнта, його геніталій і 

лімфовузлів, шкірних покривів, збір анамнезу та направлення на лабораторні дослідження. 

Виявлення трепонеми у внутрішньому вмісті, рідини гумм і шанкрі шляхом застосування ПЛР, 

прямої реакції на імунофлуоресценція і за допомогою проведення темнопольной мікроскопії. 

Крім цього, лікарі проводять і різні тестування: 

нетрепонемних - в цьому випадку в складі крові в умовах лабораторії виявляють наявність антитіл 

проти вірусу, а також фосфоліпідів тканин, які руйнуються їм же.  Це реакція Вассермана, VDRL і 

інші. 

трепонемним, коли в складі крові діагностують наявність або ж відсутність антитіл до такого 

збудника як бліда трепонема.  Це РИФ, РПГА, ІФА, дослідження на рівень иммуноблоттинга. 

Крім цього, лікарі призначають і проведення інструментальних методів обстеження для пошуку 

гумм - це проведення дослідження за допомогою УЗД, МРТ, КТ та рентгенівські знімки. 

СУЧАСНЕ ЛІКУВАННЯ СИФІЛІСУ 

Сучасне лікування ефективними препаратами дозволяє говорити про своєчасне лікуванні пацієнта, 

але тільки в тому випадку, якщо захворювання не перейшло в останню стадію свого течії, коли 

зруйновані і вражені багато органів, кістки і суглоби, відновити які неможливо. 

Лікування патології повинен проводити виключно кваліфікований лікар венеролог в умовах 

медичного стаціонару, спираючись на результати проведеного огляду, опитування пацієнта і 

результатів, проведених лабораторних та інструментальних досліджень. 

Так лікування сифілісу в домашніх умовах, власними і народними методами і рецептами 

неприпустимо.  Варто пам'ятати, що це захворювання не просто ГРВІ, яке можна вилікувати 

гарячим чаєм з малиною - це дуже серйозний інфекційної період, руйнує організм зсередини.  При 



перших же підозрах, симптомах захворювання - негайно звернутися до лікаря, пройти обстеження 

і призначений курс лікування. 

Курс терапії займає чимало часу - сам процес одужання тривалий і тут головне запастися чималим 

терпінням. 

Як показує медична статистика і практика лікарів - запущені випадки можуть лікуватися не один 

рік.  Говорити про одужання можна лише після лабораторного підтвердження діагнозу - здоровий, 

але ніяк не припиняти його після того, як з тіла зійдуть всі прищі і виразкові утворення, ущільнення 

лімфовузлів. 

Головне, що повинен пам'ятати сам пацієнт, проходячи курс лікування - на цей час повністю 

виключити будь-який секс. 

Навіть якщо у партнера результати показали негативний результат наявності в організмі збудника - 

йому все ж рекомендовано пройти курс превентивного лікування.  Сам же курс лікування сифілісу 

передбачає кілька напрямків - про це і піде мова далі. 

Курс лікування антибіотиками 

Кожному пацієнту, чоловікові і жінки під час проходження курсу лікування призначають прийому 

антибіотиків - до них збудник даного інфекційного захворювання чутливий.  Так сам препарат, 

тривалість його прийому і дозування призначає лікар в індивідуальному порядку з урахуванням 

всіх аналізів і результатів огляду пацієнта. 

 

 


