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             الطب العدلي                                                                 

   ) أضرار الحرارة والحروق (                               
   .جات الحرارة العالية ضرار درأ : أوالً 
 يلي : جسم األنسان الى نوعين وهما كما فيدرجات الحرارة العالية  أضرارتقسم 

  :رية الى ثالثة أنواع وهي كما يلي السري األضرار تقسم . Clinical )) . سريريةاألضرار ال  -1
 . (  Heat cramp)   .المغص الحراري  -أ

تعةرق ممةا  حصةو  مة وت رافة   األجهةاد العلةلي الحا ةي فةي درجةات الحةرارة العاليةة عةنهي حالةة تتة   

 مثةيوت  ،مة  عجةف فةي تعةويا هةفا ال قةدان الملحةي مةن العةرق يؤدي الى فقدان الماء واألمالح من الجسةم

 .  اً رطبنوبات مغصية مؤلمة في علالت الساعدين والساقين ويكون الجلد  حصو أعراضه ب

 . ( Heat exhaustion ،) األنهاك أو األغماء الحراري .األعياء الحراري  -ب
 الةدوران فيةؤدي الةى حصةو  قصةور مما يؤثر علةى جهةا  تت   عن فرط ال عرض لجو حار ورطب حالةهي 

ضةةعو ودوار بحصةةو   أعراضةةهثةةي وت م ،الجهةةا  الةةدوراني المحيطةةي بسةةبب توةةة  األوعيةةة الدمويةةةفةةي 

أع ياديةة أو  تكةون حةرارة الجسةممة  غةفارة فةي ال عةرق و اً ويكةون الجلةد رطبة الرؤيةةفةي وتشوش وغثيان 

 . ةتامغير  غيبوبةوأنخ اض ضغط الدم   م / دقيقة (111)  حواليالتبا الى  يفدادو الً مرت عة قلي

  . ( Heat or Sun stroke ،) الَرَعن  .ضربة الشمس -ج
بصةورة  الةى أعةعة الشةمس الحةارةالمسة مر  عرض ال من جراءفي الجسم تعطي آلية ال عرق  عبارة عنهي 

 م الحةراريل تظةياعمليةة  تعطةيالةى ةةبب حصةو  هةفل الحالةة عةف  يو ،جةداً وجةا أو الى جو حةار  مباعرة

من جراء ال عرض المس مر ألجواء عالية الحرارة بدون وجود رطوبةة مة  بطة  في الدماغ للجسم المركفي 

والتوجةد عالمةات تشةريحية مميةفة لكةن قةد تبقةى درجةة فيهةا وأن نسبة الوفيةات مرت عةة  ال يارات الهوائية،

ويُشةةخص  ،حصةو يسةرع ال  سةب بالحةرارة الجسةم مرت عةة بعةد الوفةاة مة  أح قةةان فةي األحشةاء الدا ليةة و

   وت مثي أعراضها بما يلي :، ةبب الوفاة من ظروفها أضافة الى أقصاء األةباب األ ر 

 قلة أو توقو ال عرق .  -1

 ضعو و داع وغثيان . -2

 . جا  والجلد حار يكون  -3

 ،يقةة (/ دق161) حةوالي ى التةبا الة ويةفداد ،( م  43حةوالي )قةد تصةي الةى فعالية  الجسم حرارةتكون  -4

 . يانهفال يحصيوقد  ،/ دقيقة (31-21) الى مابين  ةرعة ال ت ستفداد و

 .( Convulsions) وقد تحصي أ  الجات  ،أرت اع ضغط الدم -5

 .    العصبيةوتلمحي األنعكاةات  ،تقلص البؤبؤ أوالً ثم ي س  -6

 س مر ح ى الموت . ت ةعميق غيبوبة -7

  ( Burns) . الحروق   -2
        مةةن اللهةةب التةةاري الجلدية والجسةةمانية الموضةةعية والعامةةة التاتجةةة عةةن حةةرارة عاليةةة ضةةراراألتلةة  هةةي 

 وتع بر الحروق نوع من أنواع الشدة .  ،أو المواد الكمياوية  اتالسوائي الحارة أو األععاع أو

 تصتو الحروق بعدة طرق وكما يلي : .تصتيو الحروق )*( 

  . الحرقحسب ةعة  : أوالً 
          لطريقةةةأو تبعةةاً  ،حسةةب المسةةاحة السةةطحية المحروقةةة مةةن الجسةةم وفقةةاً لقةةانون ال سةةعات المالئةةم عمليةةاً تُ 

ل غيرات التمو فمثالً تكةون ) براودر( األكثر دقة وال ي تأ ف بالحسبان تغيرات المساحة السطحية للجسم تبعاً 

عتد البالغ وتقي كلما كبةر الط ةي بيتمةا تةفداد نسبة مساحة رأس الط ي الى مساحة الجسم أكثر مما هي عليه 

  نسبة مساحة ال خفين والساقين . 
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 .الحرق حسب عم     : ثانياً 

 ( .  system Hebra ) .نظام هبرا  -أ
 .  بشكي كبير  وهو نظام غير معمو  به ،هو نوعان ةطحي وعمي 

  system  (  Dupuytren ) . نظام ديوب رين -ب
 : وكما يلي عبارة عن ةت درجات، وهو أكثر نظام معمو  بههو 

  .حروق الدرجة األولى  -1
 .   بسبب توة  األوعية الدموية الخارجية توذم بسيطم   الجلد في عديد حصو  أحمرارت مثي ب

  .حروق الدرجة الثانية  -2
وتسةبب ألةم  ،ة القاعديةةصةي الةى الطبقةيالم قرنةة مةن بشةرة الجلةد وال اتشةمي الطبقةت مثي بحصةو  ضةرر ي

وأن فقئةت هةفل ال قاعةات  ، على ةةوائي مصةلية تحةت اللةغط تح وي( Blisters) مبرح م  ظهور فقاعات

هةي ال ةي تميفهةا عةن وهةفل الصة ات  ال  ةاعالت الحيويةة افةي حوافهةوتظهر  ذات لون أحمر قواعدها تكون

 ال قاعات غير الحيوية . 

  .حروق الدرجة الثالثة  -3
 .   الى الطبقة القاعدية صيويالجلد جمي  طبقات بشرة  بحصو  ضرر يشميت مثي  

 .حروق الدرجة الرابعة  -4
لةم بعةد ف ةرة مةن الةفمن األوالي راف  م   ،طبقات الجلد من البشرة واألدمة جمي  ت مثي بحصو  ضرر يشمي

 .  الحرق تلو األعصاب الحسية الموجودة في متطقة بسببوذل  

 .لخامسة حروق الدرجة ا -5
 مثي التسي  الشحمي والعلالت . جمي  طبقات الجلد واألنسجة الر وة  ت مثي بحصو  ضرر يشمي

  . حروق الدرجة السادةة -6
 .   األنسجة الر وة والغلاريو والعظاموجمي  طبقات الجلد  ت مثي بحصو  ضرر يشمي

  ( n systemoWils ) :نظام ولسن  -ج
 : عبارة عن ثالث درجات وكما يلي  ، وهوأيلاً وهو نظام معمو  به 

 البشري : ويشمي الدرج ين األولى والثانية من تصتيو ديوب رين .  -1

 شري : ويشمي الدرج ين الثالثة والرابعة من تصتيو ديوب رين .باألدمي ال -2

 الحروق العميقة : ويشمي الدرج ين الخامسة والسادةة من تصتيو ديوب رين . -3

 .ادة الحارقة حسب الم  ثالثا :

 .الحروق التارية  -أ
 أوالسادةة(.)الدرج ين الخامسة  لهب ناري ومن ضمتها الحروق ال  حمية عنهي تل  الحروق ال ي تت   

 .ال  حمية التارية معلالت الحروق )*( 

 .  الجمجمةدا ي  األبخرة للغطفي الجمجمة ن يجة  جاريةاألن  ال    يةالكسور -1

 . ال جلط الفاللي من جراء التالعلالشديد في  نكماشالأ سببالطويلة بالعظام في  كسور -2

 .المخ ل ة الجروح وال ي يجب ت ريقها عن وتمفقات عللية  تشققات جلدية -3

 . (Sutures) درو ال ال   من الجمجمة  ارجأنكماش الدماغ بسبب تسرب األبخرة الى  -4

 . وعدم حصو  الصمي ب ال جلط الفالليبسب على الوفاةالمتقلي  الفمن تقدير عوبة  -5

 .الخارجية والدا لية  األضرارم  ضياع معالم  ضياع المعالم ال شخيصية للجسم -6

بصةةورة  ا ةةة يجةةب أجةةراء ال شةةري   متهةةا ومةةن أجةةي تحديةةد حيويةةة الحةةروق بصةةورة عامةةة وال  حميةةة

وتوجةد  ،للوفةاة غيةر الحةروقود أةةباب أ ةر  تحديةد وجةمن أجةي  لجسموأ ف الرقوق الشعاعية ل األ ولي

 : لحيوية وغير الحيوية وهي كما يليهتاك عدة فروقات بين الحروق ا
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  الحروق غير الحيوية                                       الحروق الحيوية        
  فقط نجدالتوجد تل  العالمات و -1                           في الحروقوجود الفرات الكاربونية  -1

 المظاهر الخارجية المشاهدة في                     المسال  ال ت سية من الحتجرة  ال  حمية دا ي

 .   ةق ال  حميوالحر                   وجودم  ،القصبات الهوائية ت رع مس و الى 

 .  أ الً  ن  وذل  أذا كان قد  في الدم CO))ال حمغا  

 فقطنالحظ المظاهر الخارجية  -2                                وجود ال  اعالت األندمالية في  -2

 .أندمالية  ت اعالت وجود من دون                                      .  ال  حمية غيرحوا  الحروق 

 منكمية  علىتح وي  ال قاعات -3                            تح وي) الدرجة الثانية (  ال قاعات -3

 اللغط تحت ليسمصلي غير ةائي                         وأذا فقئت،لغطالةائي مصلي تحت  على

     وأذا فقئت ال نالحظ وجود ت اعالت                           حوافهاوجود ت اعالت حيوية في نالحظ 

 حيوية في حوافها وتكون قواعدها                                       . اللون حمراء قواعدها تكونو

   راء اللون .                                                                                      

    . باهت   رألون الجلد  -4                                       لون الجلد أحمر .              -4

  . ) السمطية (السلقية  الحروق -ب
ويكون أتجال الحرق من األعلى الى  ،وغيرلمثي الماء الحار  الحارةالسوائي  عنهي تل  الحروق ال ي تت   

والي عةد  تأثيرهةا عةن الةدرج ين  ،وغيةر مح رقةة في أغلب األحيان، وتكون المالبةس والشةعر مبللةةاألة ي 

، سةةية وعةةدم وجةةود غةةا  ال حةةم فةةي الةةدميةةة دا ةةي المسةةال  ال ت والتوجةةد فيهةةا ذرات كاربون ،الثانيةةة والثالثةةة

 .   في أغلب األحيان وتكون هفل الحروق ذات كي ية عارضية

 .الحروق الكمياوية  -ج
وتكةون  ،(Erosionالحةواما والقواعةد المركةفة وال ةي لهةا فعةي تة كلي ) عةنهي تل  الحروق ال ةي تتة   

ودرجاتهةا هةي األولةى والثالثةة  ،ت كي في المالبةس والشةعرم   ،(Streaksهفل الحروق على عكي  طوط )

الت كةةون فقاعةةات بسةةبب تقلةةص األوعيةةة الدمويةةة  حيةة والرابعةةة والتحةةدث فيهةةا حةةروق مةةن الدرجةةة الثانيةةة 

 بألوان مخ ل ة وذل  حسب المادة المسببة لها وكما يلي :  وت لون هفل الحروق ،وأنكماش الجلد

 تكون الحروق ذات لون أةود ( .اما الكبري ي  المركف ) بمادة ح ح راقفي حالة األ -1

 بمادة حاما الت ري  المركف  ) تكون الحروق ذات لون أ  ر ( . األح راقفي حالة   -2

 ن أحمر (.بمادة حاما الهيدرولي  المركف ) تكون الحروق ذات لو األح راقفي حالة  -3

 .حروق ذات لون أبيا وملمس دهتي ( في حالة األح راق بالقواعد المركفة ) تكون ال -4

 .   في أغلب األحيان وتكون هفل الحروق ذات كي ية عارضية

 . الحروق األععاعية -د
 ،واألعةعة فةوق البت سةجية ،ال عرض لألععاعات مثةي األعةعة تحةت الحمةراءهي تل  الحروق ال ي تت   من 

وتكةون هةفل الحةروق ذات ، لثانية والثالثةوالت عد  هفل الحروق الدرج ين ا ،(– Ray Xواألععة السيتية )

 .  في أغلب األحيان كي ية عارضية

  أةباب الموت في الحروق المخ ل ة .)*( 
 الى ثالثة أنواع رئيسية وهي كمايلي :المخ ل ة تقسم أةباب الوفاة في الحروق 

  سري  ) في اليوم األو  ( .الموت أةباب ال -1

 شديد . الصدمة العصبية بسبب األلم ال -أ

     أ ر  ناتجة عن أح راق بعا المةواد مثةي غةا  غا ات في مكان الحري  أو  الم كونال سمم بغا  ال حم  -ب

 ( . )هيدروجين السيانيد

 الحروق البليغة جداً وال ي تسبب تلو علو مهم لديمومة الحياة مثي الدماغ والقلب . -ج
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 ( .  اني والثال في اليومين الثسري  ) الموت غير أةباب ال -2
التاتجة عن نلةوح البال مةا الةى  ةارج األوعيةة الدمويةة (  Hypovolemic shockالوعائية )الصدمة  -أ

 .  قوضياعها من ةط  الحرو

 وذمة لسان المفمار والحتجرة والبلعوم . األ  تاق من جراء  -ب

 بونية . من جراء أة تشاق الفرات الكار(Pulmonary oedema) الوذمة الرئوية  -ج

  ( .بعد اليوم الثال   لموت الم أ ر )اأةباب  -3

 .األ  الطي  ذات الرئة القصبي مثيوأ  الطات الحروق وما ي لول من أن ان دموي في  الخم حصو   -أ

 وال ي قد تتثقب وتسبب الوفاة الم أ رة . ( Stress) الت سية بسبب الشدةالتا فة األثتى عشري قرحة  -ب

تحةرر  مةن جةراءو ا ة عجف الكلي ين الحاد  Multiple organs failure)) ء الم عددةعجف األعلا -ج

 .  المخ ل ة الجسم أعلاء تسبب تلو فيمن متاط  الحروق ال ركيب   طرةمواد بروتيتية 

  . الحروق في الجسم  طورةالعوامي المؤثرة على )*( 
 : األتيةعلى العوامي األنسان يع مد تأثير و طورة الحروق في جسم 

: أذا كانةةت ةةةعة الحةةرق أكبةةر مةةن ثلةة  المسةةاحة السةةطحية للجسةةم حسةةب قةةانون ال سةةعات  ةةةعة الحةةرق -1

 فيع بر الحرق  طيراً وأذا كانت أكبرمن ثلثي المساحة السطحية فيع بر ممي اً .

المفمةار : تع بر حروق الوجه والرقبة  طرة وذل  ألح ما  توذم الحتجرة والبلعوم ولسةان    الحرققمو -2

 مما يؤدي الى الموت ب لية األ  تاق . 

 .   هأ دادت  طورت (درجة الحرق) عم  الحرق كلما أ داد:  الحرقعم   -3

 . تكون الحروق أكثر  طورة عتد األط ا  متها عتد البالغين  : عمر المصاب -4

 للعي ةتكون الحروق أكثر  طورة عتد األعخاص ذوي البتية الجسمانية ا:  بتية الجسم -5

 .الخم  تكون الحروق أكثر  طورة عتد حصو  ملاع ات مثي :  حصو  الملاع ات -6

 . (درجات الحرارة المتخ لة )أضرار البرد أضرار:  ثانياً 
 : جسم األنسان الى نوعين وهما كما يلي فيدرجات الحرارة المتخ لة  أضرارتقسم 

  :كما يلي وعلى نوعين ي وه . ةموضعيأضرار  -أ

 .(  Frost bite ،لشرث ) علة الصقي  ا -1
وت مثةي  ،تحصي هفل الحالة في أيام الش اء البارد في أطرا  أ اب  الك ين أو القدمين أو في األنةو أو األذن

 .   ألم بسيطم  م راف  أحمرار بحصو  

  .(  foot  Trench قدم الختدق ) -2
وكةفل   في الختادق والمجاري الباردة والرطبة جداً حصي هفل الحالة عتد العما  الفين يعملون ل  رة طويلة ت

مة  ألم عةديد بحصو   ت مثيو ،عتد ال الحين الفين يعملون في السواقي الباردة دون أرتداء المالبس الواقية

 ةدر بسةبب تلةو األعصةاب الحسةية مة  أ رقةاق بعةد ذلة   حصةيثم يفي بداية األمر في القدم  أحمرار وتوذم

 .   في بعا األحيان الم لرر للقدمب ر كامي  صيوقد يح ،لقدما في أنسجةموضعي تتخر و

  .(  ypothermic deathH،  ) الموت برداً  ةعام أضرار -ب
فةي حي  يصب  لون الجلد أحمر بسبب توةة  األوعيةة الدمويةة عادة في المتاط  الثلجية تحصي هفل الحالة 

احب بسبب تقلص األوعية الدمويةة وتكةون مصةحوبة كي تقاوم البرد ثم ي حو  الى اللون األ  ر الشالبداية 

( درجةة مؤيةة يحصةي  مةو  32 -22)مةابين تتخ ا درجةة حةرارة الجسةم الةى  وعتدمابرعشة في الجسم 

ثم  م  تقلص عللي عديد وعدم قدرة على ال ركيف ويقي التبا وال ت س ويتخ ا اللغط الدموي تدريجياً 

ف المشةاهدات ال شةريحية بظهةور تلونةات المةوت األنحداريةة وت مية ،الحةاد يحصي المةوت بسةبب عجةف القلةب

( والفي يعف  الى عدم أف ةراق األوكسةجين عةن الهيموكلةوبين وذلة  Cherry redباللون األحمر الفاهي )

 .  الصغيرةفي األوعية الدموية بسبب بط  الدورة الدموية 


