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 (1محاضرة )                                                                        اصابات العوارض الطبيعية واألصطناعية

المرتفعة  الحروق الناتجة عن التعرض للحرارةاالضرار الجسدية الناجمة عن تأثيرات الحرارة ك  يقصد بهاو

التسمم بالغازات والجوي و لصعق الكهربائياضراراو جوعا"واألصابات الناتجة عن التعرض للبرودة والموت 

   .الوسط المحيطفي ضغط  التأثير  و

ــ ـــ  روق:.الحــــــــــــ

 المتولدة عنعالية الحرارة الالموضعية او العامة الناتجة عن التعرض لدرجات ، هي األضرار الجلدية او الجسمانية 

او  ( عاليةال حرارةالغازات ذات البخرة والوا نةسوائل ساخكالة )خنساالائع وم الناري )شعلة نارية( او اللهب ال

 محرق.الشعاع األالتعرض الى  

   العدلية   بابةمن الحاالت المشرحة في الط  %10تشكل الحروق 

   سنة وعند الشيوخ.  30ــ15اكثر الفئات تعرضا" للحروق هي فئة األطفال واألعمار من 

   اص الذين يدخنون في الفراش المطابخ او االشخت في ربات البيو لدىهد تشا عرضيةاكثر حاالتها ذات طبيعة

مدافئ كما تشاهد الحاالت العرضية في حوادث الطرق وحوادث لوخصوصا" مدمني الكحول او عند النوم قرب ا

 .وحرائق المنازل والغاباتتحطم الطائرات  

  النفط على  سكبيقمن ب ة اذللعذريفاقدات الت الفتيا لة ومن ضحاياهافهي ليست بالقلي األنتحاريةأما الحاالت

 مالبسهن واشعال النار فيها .  

  او معالم الضحية او يتم حرق الجثة بعد الوفاة ألخفاء معالم الجريمة قد ث حي ،فهي نادرة  الجنائيةاما الحاالت

 عادة.كالهما 

 

 الحروق:.    العوامل التي تعتمد عليها خطورة

المساحة السطحية للجسم  ثلث ادت مساحتها عنذا زرة ايتعتبر الحروق خط .مساحة الحرق )سعة الحرق( : .1

 من المساحة السطحية للجسم .    %66احة السطحية للجسم أي  المس  يثلثوتعتبر مميتة اذا زادت مساحتها عن  

وكل طرف   %9حيث تشكل حروق الرأس والرقبة (    Rule of nine )  سب مساحة الحرق حسب قاعدة التسعتوتح

 %1اسلية والمنطقة التن %18وكل طرف سفلي  %18والوجه الخلفي للجذع  %18لجذع امي لوالوجه األم  %9وي عل

 .%100لكلي  جموع افيكون الم 
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 حروق:.من الدرجات   6  تصنف الحروق وفقاً لعمقها الىوعمق الجرح :.   .2

 .يشاهد فيها احمرار في الجلد مع وذمة خفيفة    *الدرجة األولى:.

والطبقة الشوكية  Horney cell layer بشرةلمتقرنة من التصاب المنطقة ادرجة في هذه الثانية:. *الدرجة ال

prickle cell layer  تصاب الطبقة القاعدية وال    basal cell layer   المسؤولة عن تكاثر خاليا الجلد ولذلك تشفى

الفقاعات  ظ هذهوتالح Vesiclesلفقاعات الحروق من هذه الدرجة دون ان تترك ندبة . وفي هذه الدرجة تتكون ا

 ة الحرق.طول مساححول منطقة الحرق الجاف بينما في الحروق السلقية فتنتشر الفقاعات على  

والكلورايد في حالة الحروق الحيوية اما في روتين  بوي سائل من مصل غني بالتتحو وتكون هذه الفقاعات تحت ضغط

متلئة بالهواء وفي حالة أحتوائها على سائل فأنه كون م اعات تحت ضغط وتقفالحروق غير الحيوية فال تكون هذه ال

   ومين(.ن )األلبفقير بالكلورايد والبروتيقليل ويكون  

كشف نهايات األعصاب الحسية ولذلك يشعر تفي هذه الدرجة تصاب الطبقة القاعدية بالضرر وت*الدرجة الثالثة :. 

ة الثانية نتيجة لتأثير الحرق على األعصاب الدرجي يحدث في حروق ذلالمصاب بألم شديد بعكس األلم الخفيف ا

الناتجة عن )وتكون مشوهة في الحروق الجافة  Scarة تترك ندبالحسية . وعند شفاء هذه الحروق فأنها سوف 

 عئاوالناتجة عن التعرض للم ) Scaldsوتكون اقل تشوها" من الحروق السلقية او السطحية  (التعرض لشعلة نارية

 .  (ساخنةلا

لنهايات وفيها تتلف ا dermisواألدمة  epidermisويشمل الضرر في هذه الدرجة البشرة :. الرابعة ة درج*ال

 العصبية ولذلك يشعر المصاب بخدر وليس ألم في منطقة الحرق.

 .  Soft tissueتشمل البشرة واألدمة والنسيج الشحمي تحت الجلد واألنسجة الرخوة  *الدرجة الخامسة :.  

وفي هذه الدرجة تصاب ايضا" االحشاء والغضاريف والعظام ومهما  charringدرجة التفحم  دسة:.*الدرجة السا

التفحم فقد تنجو بعض األحشاء من الحرق ويمكن االستفادة من فحصها وتشريحها للتوصل للسبب  انت درجةك 

 الحقيقي للوفاة.

 
التناسلية اكثر خطورة من بقية  منطقةوجدران البطن وال حيث تكون اصابات الرأس والرقبةمنطقة الحرق:.  .3

 لشعلة نارية.ض الوجه  الصدمة العصبية نتيجة لتعربفاة المناطق كما قد تحدث و

 

حيث تكون الحروق اكثر خطورة  وجنسه : عمر الشخص وحالته الصحيةعوامل تعود للشخص المصاب مثل  .4

االشخاص المصابين و أن االناث لدى  الحروق تكون اشد نكما ان االضرار الناجمة ع عند األطفال والشيوخ

رضة لمضاعفات الحروق من االشخاص اكثر عة باالمراض المزمنة او الذين يعانون من سوء حالتهم الصحي

 .االصحاء
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يسبب لهب المتفجرات والمواد سريعة األشتعال حروقا" يسيرة بسبب قصر الوقت  التعرض لمصدر الحرارة : مدة   .5

 األبيض او األسودوالذي اليتجاوز عادة" ثواني معدودات بينما يستمر احتراق النفط    بلهب فيه هذه المواد  قرالذي تحت

 فتؤدي الى حروق اعمق.  يلةة طوفتر

 
 المشاهدات التشريحية المضللة في حالة الحروق

مع لتي يختلط أمرها او(  6 ــ 4 ) هناك بعض المشاهدات التشريحية التي تحدث في الحروق المتقدمة من الدرجة

 ل:.ض األصابات الحيوية وتشم بع 

به هذه التشققات  اى انكماش الجلد وتشققه وقد تشترقة اليؤدي انبعاث األبخرة من األنسجة المحالتشققات الجلدية:.  .1

 ولكن اهم مايميزها هو كونها غير حيوية.   األصابات الجرحية

 

األشخاص  عند خصوصا" لكسوروتشاهد هذه ا(:. Heat Fracturesالكسور الحرارية  كسور الجمجمة ) .2

األبخرة داخل الجوف القحفي فتؤدي   معة لتجنتيج  closed skull sutureملتحمة  الذين تكون لديهم دروز الجمجمة

 non-displacedوتكون الكسور الحرارية في هذه الحاالت غير متزحزحة الى هذا النوع من الكسور 

 

ورم دموي فوق األم وجه الخارجي لألم الجافية مكونا" ة والاخلي لعظام الجمجم ديتجمع الدم بين الوجه القد  .3

الدم كامل الفراغ بين األم الجافية وعظام الجمجمة  هذه الحالة ال يملئي وف ((extradural hematoma))الجافية 

   قوفي حالة االصابات الرضية متوذما" بينما يكون منكمشا" في حالة الحر اغكما يكون الدم 

 

يؤدي تسرب األبخرة خارج الجوف القحفي خصوصا" عند األشخاص الذين تكون لديهم دروز غ :. انكماش الدما .4

وحة الى انكماش الدماغ وتصلبه وصغر حجمه وذلك لتبخر السائل وطهي الدماغ نتيجة التعرض جمة مفتالجم 

   لدرجات الحرارة العالية.

 

ة لوضعية و التيبس الحراري واكتساب الجثاشر احراري المبصل الفلنتيجة اقد تحدث كسور في العظام الطويلة   .5

 ر حيويةونها غيالمالكم المتأهب للنزال وتمتاز هذه الكسور بك 
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 (2محاضرة )                                                                                       الحروق الجافة

 ة(فالحروق الجالصفات العامة ل)

 كاللهب الناري واالشعاع المحرق والسطوح واالجسام الساخنة  (dry heatة )ة جافتنتج عن حرار .1

 .6ــ1كل الدرجات من  هاتشاهد في .2

 في حروق الدرجة الثانية تحيط الفقاعات بمنطقة الحرق. .3

 ربونيةاوتشاهد عليها ذرات ك  ب (اء الله )من جر كون المالبس محترقةت .4

 وانعدام التركيــب الخلــوي  معة وملتوية بالفحص المجهري للشعر منتفخمنطقة المحترقة لاتكون نهاية الشعر في  .5

 ربونية وفقاعات هوائية كما تشم رائحة الشعوطة نتيجة ألحتراق الشعر.اوجود ذرات ك 

 تامترسبة على بطانة القصبة الهوائية نزوال" الى القصيب  اربونيةتشاهد الذرات الك الحيوية  الجافة في الحروق   .6

قد يتشبع الدم بالغاز ويالحظ تركيز الكاربوكسي هيموغلوبين   COيجة ألستنشاق غاز الفحم تنها وفي الحيوية من  .7

ى اكثر لغاز الفي الدم وقد يتلون الجلد بلون وردي زاهي كما قد تتلون األحشاء بلون وردي اذا زادت نسبة التشبع با

لتحري عــن الكاربوكســي مــايكلوبين فــي ايتم لذا ق التفحمية وروقد يصعب التحري عن الغاز بالدم في الح %40من 

 العضالت.

                           عندما تشفى الحروق الجافة فانها تترك اثرا" بهيئة ندبة تكون اكثر تشوها" من تلك التي تنتج عن الحروق السلقية.                     .8

 

 الحروق السلقية

وتكون بشكل خطــوط مــن  ومنصهر المعادن  الساخنةواالبخرة ل وائالسائع الساخنة ك والم تحصل هذه الحروق بفعل 

األعلى الى األسفل والتتعدى الدرجة الثالثة وتمتاز بعمقها وسعتها نتيجة لبقاء السائل الساخن لفترة طويلة مابين الجلد 

ها في حالة حروق الدرجة الثالثة تترك ندبة اقل تشوها" من الندب الناتجة عن الحــروق الجافــة ئند شفاوالمالبس وع

ربونية على المالبس وعند الفحــص المجهــري ااهد ذرات ك للة غير محترقة والشعر مبلال" والنشوتكون المالبس مب

ية واليعثر على مركب الكاربوكسي ات هوائربونية او فقاعاالخلوي والنشاهد ذرات ك   هللشعر يكون محتفظا" بتركيب

 هيموغلوبين في الدم واليتلون الجلد واألحشاء باللون الوردي الزاهي.

 

 الحروق الكيمياوية:.

الحــوامض والقواعــد المركــزة والتــي لهــا فعــل تــ كلي  جــراء تعــرض الجلــد لتــأثير مــن وهي الحــروق التــي تحــدث

corrosive    تكون هذه الحروق بشكل خطوط اذStreaks   من األعلى الى األسفل ويالحظ ت كل في الجلد والمالبس

والشعر وتكون من الدرجات األولى والثالثة والرابعة والتحدث فيها الدرجة الثانية )اي التتكون فقاعات فيهــا بســبب 

ة فــي حالــ  تتلون هذه الحروق حسب المادة المحدثة لهــا فتكــون بلــون اســودوتقلص األوعية الدموية وأنكماش الجلد( 

 3HNOالمركز وذات لون اصفر او بني في حالة الحروق بحــامض النتريــك  4SO2Hحامض الكبريتيك بالحروق 

اما الحروق الناتجة عن القواعد فأنها تكون مائلة الــى  HCLوبلون احمر في حالة الحروق بحامض الهيدروكلوريك 

 .األبيضاض وذات ملمس دهني

والــورش الخاصــة بتصــلي  وصــب  عرضــية تحــدث فــي المختبــرات طبيعــة  اغلب حاالت هذه الحروق تكون ذات

 وقد تكون جنائية لغرض التشويه النها تؤدي الى ندبة مشوهه ، اما الحاالت األنتحارية فهي نادرة .السيارات  
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 )كيفية التفريق بين الحروق الحيوية وغير الحيوية(

 ذلك في الحروق غير الحيوية .يشاهد   يشاهد احمرار وتوذم حول حافات الحرق الحيوي بينما ال •

 الكلوريــد وااللبــومينفي الحروق الحيوية تكون الفقاعات تحت ضغط وتحتوي على كمية كبيرة من سائل غنــي ب •

chloride , Albumin   اما في الحروق غير الحيوية فالتكون الفقاعات تحت ضغط وتكون ممتلئة بالهواء وحتى اذا

 chloride , Albumin     الكلوريد وااللبومين دةقير لمااحتوت على سائل فأنه يكون ف

عند فت  الفقاعة نشاهد قاعدة حمراء وبالفحص المجهري نشاهد التفاعالت الحيوية اما في الحروق غير الحيويــة  •

 الفحص المجهري بال تشاهد التفاعالت الحيوية  ف

ــي الحــروق الحيويــةيتلــون الجلــد  • معقولــة مــن مركــب كاربوكســي بنســبة  بلــون وردي ويتشــبع الــدم)الجافــة(  ف

 هيموغلوبين وقد تتلون األحشاء بلون وردي بينما ال تشاهد هذه العالمات في الحروق غير الحيوية 

والنشاهد هذه الذرات في الحروق في الحروق الحيوية  نشاهد ذرات كربونية في القصبات وصوال" الى القصيبات   •

 غير الحيوية.

 

 حرقالتوصل الى عمر الكيفية  

 ل األحمرار والتوذم بعد يومين.يزو .1

 عند فتحها خالل اسبوع واحد وفي حالة عدم فتحها خالل اسبوعين دون ان تترك ندبة. Vesicleتشفى الفقاعة   .2

ا  ماكثر م  ايام وتترك ندبة تكون مشوهة في الحروق الجافة   10في حروق الدرجة الثالثة تتكون قشرة تسقط خالل   .3

 في الحروق السلقية.

 .من االصابة ساعة  36ج بالظهور في الحرق بعد الخم   دأيب .4

 

 اسباب الوفاة في الحروق

 تشمل:.ساعات األولى   ستـخالل ال*

الصدمة العصبية االولية وخصوصا" عند التعرض لشعلة نارية خصوصا" في الوجه وفي هذه الحالة تكون الوفاة   .1

رغم من الركب كاربوكسي هيموغلوبين في الدم بر على م وبذلك اليعث  COسريعة بحيث ال يتم استنشاق غاز الفحم 

 ق.وحيوية الحر

 . األصابات الرضية الناتجة عن تهدم المباني وسقوط األثاث على الجسم .2

 .  CO.التسمم بغاز الفحم3

 .2CO ثنائي اوكسيد الكاربون . التسمم بغاز4

، والتي تؤدي الى حصول وذمة   ايتروجينن  ،  2SO  ثنائي اوكسيد الكبريت  . التسمم بغازات غير صالحة للتنفس مثل5

 رئوية مميتة.

باألقدام   ضغطعضالت الصدر والبطن نتيجة الل. األختناق األصابي وفي هذه الحالة تتم اعاقة الحركات التنفسية  6

 على الشخص او نتيجة لسقوط األثاث على الجسم.

 . تلف أعضاء حيوية مهمة كالقلب والدماغ والرئتين.7
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 ساعات الى يومين وتشمل :.  6من  اب اسب*

في حجم الدم نتيجة لتبخر السوائل في منطقة الحرق وتجمع السوائل داخل    تناقص. الصدمة الجراحية حيث يحدث  1

 الفقاعات اضافة الى زيادة نفاذية األوعية الدموية الشعرية الدقيقة.

تكونة فــي منطقــة الحــرق الــى الــدم م سموم ال(( تنتج هذه الصدمة عن امتصاص الToxemic)) .الصدمة التسممية2

تحــرر الهســتامين فــي منطقــة لويعتقد ان  Vasomotor centerحيث تؤثر هذه السموم على مركز جهاز الدوران 

شيوعا" في الحــروق الســلقية ممــا فــي  أكثراألصابة عالقة بحصول هذه الصدمة وتحدث الصدمة التسممية بصورة 

 الحروق الجافة. 

ؤدي يــ ، كمــا قــد وتحصل في حالة حــروق منطقــة الرقبــة  Acute Laryngeal Edemaدة اجرة الح. وذمة الحن3

 الحرارة الى وذمة الحنجرة الحادة.  استنشاق

 ( نتيجة لذوبان الكريات الشحمية ودخولها الى الدورة الدموية .Fat embolism.األنصمام الدهني )4 

 

 من يومين ............ فأكثر:. •

       meningococcal  ورات السحائيةالمك  لة األنتان الدموي الناتج عنفي حا  الكظريةنزف في الغدة  .1

 .Bronchopneumoniaالرئة القصبي    ذات .2

 كألتهاب غشاء الجنب وألتهاب البريتون.  Serous membranesألتهاب األغشية المصلية   .3

 .Septicemia خمج منطقة الحرق وحصول األنتان الدموي .4

والتي تحصل في األثني عشري ويؤدي هذا   Curling ulcerقرحة كيرلن   وي في عرق دم  وعاء دموي او تمزق .5

 .عادة"  ( من حصول الحرق12في اليوم ) الى حدوث تقيؤ وتغوط دمويين  لتمزقا

في خاليا هذه األعضاء نتيجة    necrosisوتنخر  degenerationتلف الكلية والقلب والكبد نتيجة لحدوث تنكس   .6

 منطقة الحرق.  من  Altered Proteinsشاذة   ألمتصاص بروتينات
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 (اضرارالحرارة)
 Crampsات العضــلية نجشــ تيؤدي التعرض الى جو حار او درجات عاليــة الــى حــدوث اعــراض تتــراوح بــين ال

 . heat stroke or heat hyperpyrexia وفرط الحمى الحرارية   heat-- exhaustionواألنهاك الحراري

 
 الى زيادة تأثير الحرارة فهي :.  تؤدي يامل التاما العو

 عدم القدرة على التأقلم للعيش في اجواء حارة. .1
 الذي يصيب عمال المناجم والمقاتلين    الشديد التعب .2
 تناول األدوية وخصوصا" مضادات الكولين .3

 تناول الكحول الذي يؤدي الى توسع األوعية الدموية. .4
 امراض القلب   .5

 رطوبة الجو  .6
 نفسي.تجهاز الامراض ال .7

 

في العــرق وتكــون  NaClتحدث هذه التشنجات نتيجة لفقدان كلوريد الصوديوم  التشنجات العضلية:. .1

 هذه التشنجات مؤلمة وتصيب العضالت المخططة .
 

. في هذه الحالة تؤثر الحرارة على القلب ولذلك يكون النبض ضعيفا" وينخفض الضغط األنهاك العضلي: .2

نتيجة التعرق وفي هذه الحالــة ال ترتفــع درجــة حــرارة الجســم وال تحــدث  مبلال"احبا" والدموي ويكون الجلد ش
 اختالجات او فقدان في الوعي وتحدث الوفاة بآلية عجز القلب.

 

هذه الحالــة نتيجــة التعــرض  وتحدثفرط الحمى الحرارية او الرعن او ضربة الشمس:.  .3

" . وفي هذه الحالة تؤثر الحرارة على الدماغ رة جدااء الحاألشعة الشمس لفترة طويلة او حتى في الظل في األجو
وبالتــالي  Thermal Centerفي خاليا المركز المنظم للحرارة في الــدماغ  degenerationحيث يحدث تنكس 
 تفشل آلية التعرق.

 وتشاهد األعراض التالية:.
 يكون لون الجلد احمر ويكون جافا". .أ

 .مئوية  درجة  43ترتفع درجة حرارة الجسم لتصل الى  .ب

 ج. حدوث اختالجات .
ساعة نتيجة لعجز القلب وعجز الدماغ والتشاهد عالمات تشريحية   24ــ  12د. فقدان الوعي . وتحصل الوفاة بعد  

 حشاء.    متميزة عدا وذمة الدماغ واحتقان و وذمة بقية اال

 
 المصادر:

 نوري حسن  للدكتور ضياء( الطب القضائي واداب المهنة الطبية الكتاب المنهجي ) .1

2. 4EDITION .200 rd’S Forensic Pathology, 3KNIGHT 

3. & Practice_2005 Pathology_PrinciplesForensic  

http://www.hoddereducation.com/
http://www.hoddereducation.com/

