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تشخيص أالم 
البطن الحاد عند 

الشخص البالغ

تمهيد
إن استخدام  اللغة العربية ليس من األمور الكاملية، بل هو أمر بالغ األهمية من خالل: أوال، تأثري عالقة األطباء 

باملجتمع ومامرسة مهنة الطب وإزالة حاجز الفصل والغموض بني األطباء واملرىض، وثانيا : إنعكاسه اإليجايب عىل 

قضايا أخرى أوسع مثل التوعية الصحية وجهود الوقاية والعالج ورفع املستوى الصحي. 

يأيت هذا املقال يف هذا الصدد، وهو عبارة عن مقتطف من اطروحة "تعريب علم االعراض الجراحية للجهاز الهضمي"، 

والتي نوقشت بكلية الطب والصيدلة بفاس مؤخرا، حيث تناولت االطروحة ترجمة الدروس املقررة بكلية الطب 

والصيدلة،صياغة عدد من امللفات الطبية، وبعض الحاالت الرسيرية للتوضيح.

وفيام يي نعرض مثاال للدروس املرتجمة تحت عنوان: تشخيص أالم البطن الحاد عند الشخص البالغ.

تشخيص أالم البطن الحاد عند الشخص البالغ

محسن عمري

دكتوراة يف الطب 

كلية الطب والصيدلة 

جامعة سيدي محمد بن عبد الله 

فاس

تحت ارشاف األستاذ البشري بنجلون، 

أستاذ الجراحة العامة، املركز 

االستشفايئ الجامعي فاس

رئيس لجنة األطروحة : 

األستاذ محمد البياز، أستاذ يف طب 

الجهاز التنفيس، املركز االستشفايئ 
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مقدمة:

وهو  الطبيب،  لزيارة  شائع  سبب  البطن  أالم 

عبارة عن أمل فجايئ ميتد ملدة تقل عن سبعة أيام، 

الجهاز  عى  يقترص  ال  إذ  األمل  مصدر  ويختلف 

كاملسالك   أخرى  مصادر  إىل  يتعداه  بل  الهضمي 

حتى  أو   ،)vasculaire( الدموية  العروق  البولية، 

أو  العصبية،  الصدرية،  )املصادر  البطن  خارج 

.))métabolique( اإلستقابية

:)examen clinique( الفحص السريري

البطن، بل يكون  الفحص الرسيري عى  ال يقترص 

كاما وشاما، متوافقا وصارما، ألنه ميكن من تحديد 

من  بسيطا  يحتاجون عاجا خارجيا  الذين  املرىض 

 ،)hospitalisation( لإلستشفاء  املحتاجني  املرىض 

أجل  من  أو  مستعجلة  جراحية  عملية  أجل  من 

اإلستقصاء )exploration( و املراقبة. 

1. اإلستجواب :+++

 les caractères( لألمل  العرضية  الخصائص  تحديد 

:)sémiologiques de la douleur

املوضع )siège(: عنرص مهم يف توجيه مسببات  �

األمل، حيث يوجد توافق حاسم بني موضع األمل عى 

لألعضاء  الترشيحي  واإلسقاط  البطن  جدار  ربع 

األمل  موضع  يختلف  أن  ميكن  جدارية.  التحت 

البديئ عن موضعه أثناء الفحص.  

التشعع )irradiation(: يف هذا السياق، بعض  �

التشععات تدل عى التشخيص :

بنكريايس  - أًصل  عى  يدل  ظهري:  تشعع 

األبهرية  الدم  أم  أو   )origine pancréatique(

 .)anévrysme de l’aorte(

كبد-صفراوي  - أصل  أمين:  كتفي  تشعع 

 .)origine hépatobiliaire(

الصفاق  - تدمي   : أيرس  كتفي  تشعع 

.)hémopéritoine(

الخارجية:  - التناسلية  األعضاء  نحو  تشعع 

منشأ كلوي. 

-  fosses( القطنية  الحفر  نحو  تشعع 

خلف  الدودية  الزائدة  ذات   :)lombaires

مرض  أو   ،)appendicite rétro-caecale( األعور 

امللحقات )pathologie annexielle( عند املرأة.

األمل  � بداية   :)mode de début( البداية  منط 

أمل حاد  تدريجية. كل  أو  دقائق  بضعة  رسيعة يف 

أمل  هو  بدقة  الوقت  تحديد  املريض  فيه  يستطيع 

يدل عى وجود إصابة خطرية.

حريق  �  ،)crampe( تشنج   :)type( النوع 

 .)pesanteur( ثقل ،)torsion( إلتواء ،)brulure(

�  horaire par( باألكل  وعالقته  األمل  توقيت 

rapport aux repas(: بعد األكل، أو عند تناول 

الطعام. 

�  :)Evolution dans le temps( وترية التطور

ميكن أن يكون أمل البطن الحاد:

هو  - كام  النوم  مينع   :)permanent( الزم 

.)péritonite( الحال يف ذات الصفاق

قرحة  - اليوم:  خالل  إيقاعي  إىل  متقطع 

مغص   ،)ulcère gastroduodénal( هضمية 

.)colique hépatique( كبدي

-  paroxystique( نوبات من دون فرتة راحة

 colique( كلوي  مغص   :)sans accalamie

néphrétique( أو مع فرتة راحة : إقفار املساريق 

معوي  انسداد   ،)ischémie mésentérique(

.)occlusion par obstruction(

والازم  � القوي  األمل  يدل   :)l’intensité( القوة 

دامئا  ليست  األمل  قوة  لكن  خطرية،  إصابات  عى 

متناسبة مع شدة السبب املريض، والواقع أن عتبة 

من شخص  متغرية   )seuil de la douleur( األمل 

ألخر.

�  :)facteurs déclenchants( الناشطات

-  étranglement( إختناقي  فتق  بدين:  جهد 

.)herniaire

-  perforation( جهد التغوط: إنتقاب رتجي

.)diverticulaire

-  colique( كلوي  مغص  السوائل:  نقص 

.)néphrétique

-  colique( أغذية غنية بالدهون: مغص كبدي

 .)hépatique

-  .)pancréatite( رشب الكحول: ذات البنكرياس

هضمية  - قرحة  االلتهاب:  مضادات  أخذ 

 .)ulcère gastroduodénal(

السعال  �  :)facteurs aggravants( املهيجات 

والحركات التي تزيد من حدة األمل يف ذات الزائدة 

الدودية )appendicite( وذات الصفاق. 

�  :)facteurs de soulagement( املسكنات 

إخراج الغازات، التغذية، التقيؤ، الوضعية.

العالمات املصاحبة: لها قيمة توجيهية كبرية: �

-  ،)amaigrissement( عامات عامة : فقدان الوزن

...)anorexie( فقدان الشهية

التغوط  - عامات هضمية: غثيان، قيء، خلل 

نزف  إسهال(،  )إمساك،   )trouble de transit(

هضمي.

الرحم  - نزف  النساء:  أمراض  عامات 

 .)aménorrhée( إنقطاع الحيض ،)métrorragie(

من خال اإلستجواب يجب أيضا تحديد :

رضخ 	  وجود  مثا  الكاشفة:  الظروف 

 .)traumatisme(

السوابق: وجود حالة مشابهة، سوابق )مرضية، 	 

جراحية، نسائية(، أخذ األدوية )مضادات اإللتهاب 

التخر  مضادات   ،)AINS( السرتويدية  غري 

....)anticoagulants(

2. الفحص الرسيري: 

عالمات تحديد الحالة العامة: �

شحوب شديد )paleur extrême( يدل عى  -

 .)spoliation sanguine( فقدان الدم

يرقان )ictère( يدل عى سبب كبد-صفراوي  -

.)cause hépatobiliare(

يدل  -  )agitation extrême( شديد  هياج 

أو   ،)obstacle urétéral( حالبي  حاجز  عى 

.)obstacle bilaire( إنسداد القنوات الصفراوية

قلبية- - أسباب  نحو  الطبيب  توجه  زرقة 

صدرية خاصة إذا كان املريض يفضل الجلوس، أو 

قلق، أو ينهج.

الطبيب  - توجه  درجة   38.5 عن  تزيد  حمى 

 .)foyer suppuré( نحو بؤرة متقيحة

وجود  - عى  تدل  وضعيف  منخفض  نبض 

 .)collapsus( الوهط

� :)examen de l’abdomen( فحص البطن

التقنية: يتم إجراء فحص البطن عى مريض  -

هادئ، مسرتخ، ممدد عى ظهره، رأسه مستو، مع 

ساقني مثنيتني  ويدين ممددتني عى طول الجسم، 

وبعد التبول إن أمكن. يجب عى الفاحص تدفئة 

من   )palpation(الجس عملية  يبدأ  أن  و  يديه، 

املوقع األقل إياما.
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البحث عن العامات األساسية :

بطني  - تنفس   :  )l’inspection( املعاينة 

 asymétrie de la respiration( متناظر  غري 

ندوب   ،)distension( متدد   ،)abdominale

 ondulations( متعجية  متوجات   ،)cicatrices(

.)péristaltiques

األمل  - موضع   :)la palpation( الجس 

سواء  البطني:  الجدار  فعل  ردة  أهمية  املسبب. 

الدفاع )défense( )تصلب الجدار الناتج عن ضغط 

 vraie( الحقيقي  التقفع  أو  العضات(،  تقلص 

الطويلة  الرئيسية  العضات  contracture( )صابة 

تلقائية ومنترشة(، والتي ترتجم التهيج الدائم للصفاق 

.)l’irritation permanente du péritoine(

- :)la percussion( القرع

تطبل البطن )météorisme( مع غياب أصمية 	 

.)matité préhépatique( املنطقة قبل كبدي

 	 épanchement( السائيل  االنصباب  يرتجم 

 matité( الجانبني  منحدرة  بأصمية   )liquidien

 .)déclive des flancs

 	 matité d'un globe( املثانية  الكرة  أصمية 

.)visécal

- :)l’auscultation( التسمع

 	 iléus( الشليل  اإلياوس  يرتجم  بطني  صمت 

شدة  إرتفاع  العكس،  عى  أو   ،)paralytique

 )bruits hydro-aeriques( األصوات املاء الغازية

التي تدل عى االنسداد املعوي.

 	 )souffle vasculaire( البحث عن نفخة عرقية

تضيق   ،)masse compressive( مضغوطة  )كتلة 

.))anévrysme( أمدمي ،)sténose(

فحص الحوض:  �

-  :)toucher rectal( أثناء اللمس املستقيمي

البحث عن وجود براز، عن أمل أثناء مامسة ردب  

دوغاس )cul de sac de Douglas(، عن تضيق 

 ،)masse prolabée( متدلية  كتلة  أو   )sténose(

.)prostate( مع تحديد حالة املوثة

-  :)toucher vaginal( املهبيل  اللمس  أثناء 

كتلة  عن  أو  الرحم،  تحريك  أثناء  أمل  عن  البحث 

عنق  تحديد  مع   ،)masse anexielle( امللحقات 

الجانبية   )culs de sac( الردبات  الرحم،  الرحم، 

والخلفية

- )orifices herniaires( ملس املنافذ الفتقية

بشكل منهجي يف حالة وجود أمل اإلنسداد املعوي 

)البحث عن الفتق اإلختناقي(.

األسباب التوجيهية:

ميكننا وصف ذلك بالشكل التخطيطي التايل :

)املحموم(  املصاب  املتعفن  الحاد  البطن   .1

 :)l’abdomen aigue infecté ou fébrile(

)إصابة  صفاقية  وعامات  وحمى  أمل  من  يتكون 

التقفع  أو   )défense( الدفاع  نوع  من  الصفاق( 

يف  أسباب  عدة  إستحضار  ميكن   .)contracture(

املقام األول عى حسب موقع األمل :

ذات  �  :)hypochondre droit( األمين  املراق 

الصفراوية  األقنية  ذات   ،)cholécystite( املرارة 

كبدي  خراج  مصاحب(،  )يرقان   )angiocholite(

.)abcés hépatique(

البنكرياس   � ذات   :)épigastre( الرشسوف 

خلفي  تشعع  ذو  أمل  حالة  يف   )pancréatite(

 douleur( أمل ثاقب = )irradiation postérieur(

املعدة  ذات  هضمية،  قرحة   ،)transfixiante

السامة  األدوية  أخذ  هضمي،  )نزف   )gastrite(

للمعدة(.

�  fosse iliaque( اليمنى  الحرقفية  الحفرة 

droite(: ذات الزائدة الدودية.

�  fosse iliaque( اليرسى  الحرقفية  الحفرة 

 diverticulaire( ذات السيني الرتجية :)gauche

.)sigmoidite

ذات  �  :)fosse lombaire( القطنية  الحفرة 

 pyélonéphrite aigueالحويضة

أمل منترش : ذات الصفاق )بطن متخشب(. �

منترش  أمل  من  يتكون  املسدود:  الحاد  البطن   .2

الرباز  توقف  قيء،  املعوي:  اإلنسداد  وعامات 

والغازات، إنتفاخ بطني.

3. البطن الحاد النزيف:

يكون  - حيث  خارجيا  النزف  يكون  أن  ميكن 

التشخيص سها، أو داخليا يستحرض عند وجود أمل 

للصدمة  والواضحة  البسيطة  للعامات  مصاحب 

إنخفاض  القلب،  دقات  تسارع  )شحوب،  النزفية 

ضغط الدم....(.

الرضخي: متزق عضو مملوء )الطحال، الكبد،  -

الكيل(،أو إصابة املساريق.

تلقايئ: -عند امرأة يف مرحلة اإلنجاب : متزق  -

الحمل خارج الرحم.

-  )athéromateux( عند شخص مسن عصيدي

)متزق أم الدم البطنية األبهرية(.

)الكبد,أنسجة  - ورم  متزق  األعامر:  جميع 

الجهاز الهضمي(.

املساريق(  )إقفار  اإلقفاري  الحاد  البطن   .4

سوابق  وجود   :)infarctus mésentérique(

كل  يصاحبه  غالبا مسن،  عند شخص  قلب-عرقية 

كبري  عدم  وخاصة  اإلسهال،  الحاد،  البطن  أمل  من 

للبدن، وتناقض مع الفحص الرسيري املفتقر والغري 

املثري للقلق.

خاتمة: 

تساهم البيانات املأخوذة  من اإلستجواب والعامات 

يف  الرسيري  الفحص  من  املستخرجة  الرسيرية 

معرفة  من  متكننا  كام  الحاد،  البطن  أالم  تشخيص 

االسباب التوجيهية ألمل البطن الحاد.
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