
تقدير الزمن المنقضي على الجروح بالدراسة 

النسيجية والدراسة الكيميائية النسيجية 



:ان الدراسة النسيجية والكيميائية للجروح تفيد في تحديد 

الجروححيوية (١•

(قبل الموت)الزمن المنقضي عليها (٢•

عوامل من خالل التغييرات الحاصلة في الجروح والتي تتأثر بال•
:التالية

.حجم الجرح.١•

سحجة ، كدمة ،جرح رضي ، قطعي )نوع الجرح أو اإلصابة .٢•
(.الخ...

.  نوع النسيج.٣•

(.complication)المضاعفات أو االختالطات .٤•

.عمر الضحية والحالة الصحية العامة.٥•

(.قبل الموت)الزمن المنقضي على تلك الجروح .٦•



التغيرات النسيجية في الجروح

•

-:ساعات ٤بعد نصف ساعة إلى :أوال•

العدلة ( Margination)يالحظ تهامش الخاليا .أ•

(neutrophils ) في األوعية الصغيرة مع أن ذلك ال يعد مؤكدا

.لحيوية الجروح

تبدأ بعض الخاليا البيض بالهجرة خارج األوعية الدموية.ب•

يج وخاصة في نهاية المدة وتميل الخاليا العدلة للظهور في النس

قبل ( Subcutaneous fatty tissue)الشحمي تحت الجلدي 
.ظهورها في طبقة األدمة

(  mast cells)من الممكن مالحظة فقدان الخاليا البدينة .ج•
(.fibrin)لحبيباتها وبداية ترسب الليفين 



-:ساعة ١٢-٤:ثانيا•

ة بالخاليا البيض اكثر وضوحا وخاص( infiltration)االرتشاح .أ•

 mononuclear)الخاليا العدلة وقد نشاهد بعض الوحيدات 
cells.)

.توذم نسيجي وتورم البطانة الوعائية . ب•

واف بداية التجدد الطالئي من الطبقة القاعدية للبشرة على ح. ج•
.الجروح الجلدية والصغيرة خاصة



-:ساعة ٢٤-١٢بعد : ثالثا•

.تكثر الخاليا البيض حول منطقة الجرح.أ•

ميات تقل استجابة العدالت وتزداد استجابة الوحيدات والبلع.ب•
(macrophages.)

(.fibroblast)يشاهد انقسام خاليا االرومة الليفية .ج•

على بداية انتشار الخاليا الطالئية على سطح القشرة الدموية و.د•
.جوانب القطع في الجرح

•



-:ساعة ٧٢-٢٤بعد : رابعا•

.يصل ارتشاح الخاليا البيض إلى ذروته.أ•

.يبدأ اإلصالح بمعاونة االرومات الليفية.ب•

ي بداية تبرعم الشعيرات الدموية وتكون النسيج الحبيب.ج•
(granulation tissue.)

•

-:أيام ٦-٣بعد :خامسا•

(.collagen)ترسب الغراء .أ•

حول األنسجة ( giant cells)قد تشاهد الخاليا العمالقة .ب•
.المتنخرة واألجسام الغريبة

.البشرة في نمو مضطرد.ج•

ن وجد يصبح الهيموسدرين قابال لالصطباغ منذ اليوم الثالث إ.د•
.تكدم أو نزف حول الجرح



-:يوم ١٥-١٠بعد :سادسا•

(.في الجروح الصغيرة)يتضائل التفاعل الخلوي . أ•

.يزداد التفاعل الوعائي.ب•

.تزداد تفاعالت االرومة الليفية التي تطرح الغراء.ج•

(  papillae)البشرة تصبح رقيقة ومسطحة ولكن بدون حليمات .د•
.والتي تحتاج إلى عدة أسابيع لعودتها

.اقل من األنسجة المجاورة السليمة( elastic fiber)األلياف المرنة .ه•

•

-:بعد أسبوعين إلى بضعة أشهر :سابعا•

.انتهاء االستجابة االلتهابية في االحوال االعتيادية.أ•

.تزداد االلياف الغرائية والمرنة.ب•

.تتكون ندبة وعائية تتكثف تدريجيا.ج•

.عودة الحليمات االدمية عادة باستثناء الجروح الواسعة.د•

• )ال تعود اللواحق الجلدية .ه skin appendage عادة مالم تبقى ( 
.جزر حية من الجلد ضمن منطقة الجرح



التغيرات الكيميائية النسيجية•

جية أجريت دراسات عديدة كيميائية نسيجية وكيميائية نسي. ١•
.مناعية وخاصة في األعوام األخيرة

.غالبا ما تكون على الحيوانات. ٢•

الحيوية وجد أن الكثير من المواد تفيد في التفريق بين الجروح. ٣•
ها ، وغير الحيوية وفي تقدير الزمن المنقضي على الحيوية من

وم والمواد الكهارل أو الشوارد مثل الصوديوم والزنك و المغنيسي
وكذلك مواد اخرى كالسيروتونين و ( الكالسيوم)والجبر 

.الكاليكومورين و الهستامين

 frozen)بعض هذه التقنيات تحتاج إلى عمل القطع المجمدة . ٤•
section )و تحتاج وبعضها يحتاج إلى الشرائح النسيجية المثبتة أ

.إلى طرائق أخرى

• يتطلب نجاحها التقيد وااللتزام باإلجراءات األصولية مع اخذ . ٥
األنسجة السليمةمن ضبطية نماذج  control specimens.



٥,٠-٢,٠في الجروح الجلدية هناك منطقة مركزية عرضها . ١•

نطقة ملم تصبح متنخرة وتقل الفعالية اإلنمائية فيها وتسمى م

ملم تزداد ٣,٠-١,٠التفاعل الحيوي السلبي وبعدها طبقة عرضها 

قارنة فيها فعالية الخمائر والمواد األخرى أثناء عمليات الترميم م

التفاعل بمستوياتها االعتيادية في األنسجة المحيطة وتسمى منطقة
.الحيوي االيجابي والتي ال توجد في الجروح الغير حيوية

ثي الحالة لالدينوسين ثال( األنزيم)يزداد الستراز والخميرة . ٢•

عد في المنطقة الموجبة بعد ساعة من اإلصابة وب( ATP)الفوسفات 

خميرة بيبتايدز وبعد أربع ساعات-ساعتين تزداد فعالية االمينو
.أخرىالفوسفاتز الحامضية أما الفوسفاتز القاعدية فبعد ساعة

م عندما يحدث الموت تتوقف التغيرات األنزيمية عنده إذا ل. ٣•
.يحدث التحلل أو التفسخ بتجميد الجثة



ث تؤثر الشيخوخة واألمراض الشديدة والنزف على ما ذكر حي. ٤•
(.األنزيمات)يقل انتاج الخمائر 

غضون يزداد الكاثبسين النسيجي بتحطم األنسجة الداعمة وفي. ٥•
.دقيقة١٠-٥

من المواد المهمة الهستامين والسيروتونين حيث يزداد . ٦•

دقائق من حدوث ١٠السيروتونين ويصل تركيزه إلى أقصاه بعد 

مواد دقيقة بالسبة للهستامين كما تفيد هذه ال٣٠-٢٠وبعد . الجرح

نسبة في تعيين حيوية الجروح حيث يزداد مستوى الهستامين ب

.لضعفأكثر من العينة الضبطية ويزداد السيروتونين إلى ا% ٥٠


