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ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017

داء البورليات

مقدمة

البورليا بكتريية ملتوية متحركة خارج الخلية، تنقل بواسطة املفصليات )des arthropodes( و هي أصل الحمى 

الراجعة و مرض ليم.

Borrélioses

الحمى الراجعة:

1. الوبائيات:

أكر شيوعا يف  و هي  عاملية  الراجعة  الحمى  تعترب 
الحمى  نجد  املغرب،  يف  إلفريقيا.  الفقرية  البلدان 

الراجعة اإلسبانية و املغربية.

الحمى الراجعة بالقمل )Poux( تسببها البورليا  �
من  تنتقل   ،)Borrelia recurentis( الراجعية 
جسم  قمل  الجسد،  قمل  بواسطة  آلخر  شخص 

اإلنسان )pediculus homanus homanus(. تتم 
عن   ،)Grattage( الكشط  آفات  بواسطة  العدوى 

طريق امللتحمة أو عند سحق القمل عى الجلد.

تسببها  �  :)Tiques( بالقراد  الراجمة  الحمى 
البورلية  اإلسبانية،  البورلية  الدوتونية،  البورلية 
الفنزويلية، البورلية الباركرية... تنتقل بواسطة القراد 
الرخو من نوع الدغ الطري )Ornithodoros(. تخزن 
اإلنسان  أو عند   )Rongeur( القراضة البورلية عند 
إما  اإلنسان  إىل  تنتقل  الدوتونية.  للبورلية  بالنسبة 
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 ترجمة مقرر آلامراض التعفنية عند البالغين
  إلى اللغة العربية  

 
 أطـــروحـــــــــة

 يــل شــهــادة الــدكــتــوراه فـي الــطــبلـــنــ
 2017 .......................... قدمت ونوقشت عالنية يوم

 مــن طــرف

 �نسة فدوى أبو حنيفة 
 بالدار البيضاء  1991يناير  25ة يوم املزداد

 الطبي املوحداملعجم  –العلوم الطبية تعريب  – ألامراض التعفنية عند البالغين آلاساسية:الكلمات 

 
   ك. املرحوم الفياللي السيد: 

   ألامراض التعفنية التعليم العالي في  أستاذ

 أ. ع. بوصفيحة : ةالسيد
 طب ألاطفال التعليم العالي في  ةأستاذ

 و. حليوة: ةالسيد
 التعليم العالي في أمراض الجهاز الهضمي ةأستاذ

  س. الدرفوفي : ةالسيد
 مبرزة في علم الصيدلة  ةأستاذ

  ح. الزوين :ةالسيد
 نعاش الطبيأستاذة مبرزة في إلا

 تـحـت إشـراف لـجـنـة مـكـونـة مـن آلاسـاتـذة

 

 املشرف

 الحكام

 الرئيس

 جامعة الحسن الثاني
 كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

 فدوى أبوحنيفة 

دكتوراة يف الطب 

كلية الطب والصيدلة 

جامعة الحسن الثاين الدار البيضاء

تحت ارشاف األستاذ احمد عزيز 

بوصفيحة، أستاذ التعليم العايل يف 

طب األطفال مبستشفى ابن رشد 

بالدار البيضاء

رئيس لجنة األطروحة : 

األستاذ ك. املرحوم الفياليل، استاذ 

التعليم العايل يف األمراض التعفنية 

مبستشفى ابن رشد بالدار البيضاء
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األكل  بعد  القراد  بإفراز  أو  اللدغ،  طريق  عن 
لسائل يف الجلد.

أعراض  مقارنة  ميكن  الرسيرية:  األعراض   .2
الحمى الراجعة بالقراد وبالقمل.

الحمى الراجعة بالقمل أو التيفية الراجعة: �

فرتة الحضانة صامتة مدة 6 إىل 7 أيام. -

-  40>( حمى  تليه  برعاش  فجائية  البداية: 
درجة(، باإلضافة إىل صداع يف الرأس، آالم عضلية 
.)Injection conjonctivale( وحقن ملتحمي

أيام  -  7 إىل   4 بني  ما  تدوم  األوج:  مرحلة 
وتتميز بحمى ثابتة 40 درجة، آالم عضلية، آالم 
مفصلية، صداع يف الرأس، آالم بطنية و أحيانا 
الحالة التيفية، متازمة سحائية خاصة بيولوجيا 
أخريا  و  معتدل(  و  معزول  اللمفاويات  )فرط 

تضخم الكبد و الطحال.

ملدة  - تدوم   :)Rémission( الهدأة  مرحلة 
أسبوع و تتميز بنوبة عرقية و بولية، و تبقى 

حرارة املريض عادية.

بني  - ما  متتد  و   14 اليوم  يف  تظهر  النكسة: 
الحرارة  درجة  يف  بارتفاع  تتميز  أيام:   5 إىل   3
باإلضافة إىل نفس العامات املوجودة يف مرحلة 

األوج. العديد من النكسات ميكن أن تتواىل.

يكون التطور حميدا تحت العاج لكن ميكن  -
أن تظهر مجموعة من املضاعفات التي تتجى 
كبدي  التهاب   ،)Uvéite( الشبيك  التهاب  يف: 
كلوي حاد، نزيف، التهاب النخاع. الوفاة تكون 

يف 5 إىل %10 من الحاالت.

الحمى الراجعة بالقراد: �

إىل  منطقة  من  الرسيرية  األعراض  تختلف 
الراجعة  الحمى  أعراض  نفس  هي  و  أخرى. 
النكسات  تكون  أن  ميكن  بالتايل  و  بالقمل، 
متعددة و خال مدة قصرية. أما التطور فيكون 

حميدا. 

البحث  يشء:  كل  قبل  رسيري  التشخيص:   .3

عن البورليا، يف دم املرىض ذوي حرارة مرتفعة، 

 Microscope à fond( مبجهر الساحة املظلمة

.)noir

4. العالج:

بينيسيلني  � ايرتروميسني،  سيكلني،  العالجي: 

G، فينيكويل: العاج ما بني 5 إىل 10 أيام.

الوقايئ:  �

حرشية،  - مبيدات  بالقمل:  الراجعة  الحمى 

نظافة الجسد و املابس.

الحمى الراجعة بالقراد: الوقاية من لدغات  -

القراد، املبيدات الحرشية.

مرض ليم:

هو مجموع األعراض الرسيرية الثانوية للتعفن 

بامللتويات من نوع بورليا.

1. الوبائيات: 3 أنواع من البورليا مسؤولة عن 

كاريني  بورليا  بوركدورفريي،  بورليا  ليم:  مرض 

وبورليا أفزييل. يهيمن املرض يف الجهة الشاملية: 

العمومية  الصحة  مشاكل  من  مشكل  هو 

نادر  بالواليات املتحدة. جد شائع يف أوروبا و 

الطيور  الثديات،  عند  املغرب.يخزن  يف  جدا 

لدغة  طريق  عن  اإلنسان  إىل  ينتقل  القراد.  و 

القراد.

2. األعراض الرسيرية:

� )Erythème( املرحلة األولية: تظهر الحمرة

العض،  بعد  يوما   30 إىل   3 املهاجرة  املزمنة 

وتتموضع خاصة يف األطراف السفى. هي عبارة 

 )Papule( حطاط  أو   )Macule( بقعة  عن 

يصبح  حكايك  غري  لكن  التهايب  مركزي،  أحمر 

واضحا يف مركزه و أحمر غري مرتفع يف الحافة. 

ويبقى ما بني 3 إىل 4 أسابيع قبل االختفاء بدون 

نكاس. الحمرة املزمنة املهاجرة ميكن أن ترفق 

صداع  الشهية،  فقدان  الحمى،  عامة:  بأعراض 

تضخم  و  عضلية  آالم  مفصلية،  آالم  الرأس، 

 Adénopathies( املصاحبة  اللمفية  العقد 

.)satellites

املرحلة الثانوية:  �

نوبة - بظهور  تتميز  الجلدية:  األعراض 

Poussée  أو نوبات الحمرة املزمنة املهاجرة.

األعراض العصبية:  -

يبدأ 	  شائع،  األمل:  شديد  الفرع  التهاب 

القسامة  إىل  ميتد  و  القراد  عض  مكان  يف 

عاديا  يكون  أن  للفحص  ميكن   .)Métamère(

 ،)Hypoesthésie( الحس  بنقص  مرفوقا  أو 

االنعكاس  انعدام  أو  و/  العضلية  القوة  نقص 

)Réflexe( يف مكان األمل أو بطرق أكر انتشارا.

غري 	  بشلل  تتميز  محيطية:  إصابة حركية 

بضمور  مرفوق  و  داين  يكون  ما  كثريا  متامثل، 

.)Amytrophie précoce(عضيل مبكر

شلل العصب الوجهي املحيطي من جانب 	 

واحد أو جانبني و احتامل إصابة العصب الثايث 

البرصية  التوأم )nerf trijumeau( واألعصاب 

الحركية.

متازمة 	  دون  اللمفاوي،  السحايا  التهاب 

سحائية، باإلضافة إىل فرط األلبومني يف السائل 

النخاعي، نسبة السكر النخاعي عادية وارتفاع 

الكاماغلوبيلني.

القلب  - عضلة  التهاب  قلبية:  أعراض 

.)Péricardite( التهاب التأمور ،)Myocardite(

أحادي  - أو  قليل  التهاب  مفصلية:  أعراض 

التهاب  تعدد  أو  خاصة(  الركبة   ( للمفاصل 

بنوبات مخترصة،  تتطور  الغري مامثل.  املفاصل 

ناكسة. وبالتايل %10 من املرىض يطورون التهاب 

مفصيل مزمن.


