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 الطب العدلي

 الجروح

س بشكل عام هو تفرق في اتصال اي نسيج  فيي اسمسيم نتجميس ستسيدج  شيقو او ريوو  ارمجيالجرح 

اء ورق جت ذ اسماء ا رى حسب نوع اسنسج  فاستفرق في اسنسج  اسعظمي جسمى كسر وفي االحشي

 (.lacerationاسقا دجس جسمى تمزق او تهتك حجوي )

و كيياسمروق اسحيياقو ا منيتظمر منيتظم كيياسمروق اسر ييجس او وريق جكييول اسمييرق تمزريا نسييجمجا  جيي

 سو زجس.افققال نسجمي مثل مروق االسدحس اسنارجس او تباعق بجل اسجاف االنسمس كما في اسمروق 

 -آلية او ميكانيكية حصول الجروح وتعتمد على عدة عوامل:

شيي  صيي قام ذسييك اسكجفجييس تفرجييط اس ارييس اسحركجييس اسمتوسييقو مييل اصيي قام اسمسييم بشيي  مييا او ا (1

ع بصيورو ب جةيس ميثأ فينل اس اريس سيتتوز فينل كيال وسرعس ذسك اسمسم وسرعس استفرجيط باسمسم

 بشكل متمانس ورق ال تحقث مرحا مو عجا.

سيعس او مسياحس اسمن قيس اسمعر يس سد يرب فكدميا كاني  كبجيرو ريل اس يرر اسنيات  واسعكيس  (2

  جؤقي اسى ميرق ر عيي الل اس يربس سيد باسعكس فامرار اسس حاقو )سكجل مثأ( عدى اسمدق س

 عدى مساحس صغجرو.

مرونس او  واعجس االنسمس اسمعر يس سدصيقمس او سد يرب فجحيقث ميثأ كيقما  فيي اسنسيج   (3

 اسشحمي تح  اسمدق قول اثر  ارمي وا ح.

 فيال كجفجس انتشار اس ارس اسحركجس اسناتمس عل اس ربس فيال حيقث  اس يربس عديى اسيب ل ميثأ (4

 اسغازا  واسسواةل في االمعاء رق تؤقي اسى تمزرها قول اثر وا ح ظاهرجا.ازاحس 

 مققار اسقوو اسمست قمس فكدما كان  اكثر او اروى كدما تو ح اس رر اسنات  عنها. (5

قي اسيى نوع االسس اسمست قمس )االال  اسرا س تؤقي اسى اسمروق اسر جس واالال  اسحاقو تؤ (6

 اسمروق اسق عجس(.
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 -نيف الجروح:تص

 من الناحية القانونية والقضائية: -اوال:

نهيا ( جوميا وال جنيت  ع20عيل ) زجيقوهي استي تشفى في   ول مقو ال ت -الجروح البسيطه:(1

 عاهه او ع ل او تشوجه

نهييا ( جومييا سدشييفاء او استييي جنييت  ع20وهييي استييي تحتييا  سمييقو تزجييق عييل ) -الجررروح الرطرررة:(2

 و االثنجل معاتشوجه او عاهه او ع ل ا

 وهي استي تؤقي اسى اسوفاو عامأ او امأ -الجروح المميته:(3

جا ميل سكل هذا استصنجف رق جكول  جر مأةم مل اسناحجس اس بجس فمروق فروو اسرأس   رو مبيقة

 عس اسشيفاءاسناحجس اس بجس الحتمال تدوثها او انتقال اسعيقوى اسيى قا يل اسميوف اسقحفيي سكنهيا سيرج

س وبعي  اسكسيور اس  جيرق تكول  جر   رو  بجا سكنها تحتيا  سميقو شيفاء ا يول ومروق اسققم 

 في اسممممس واستي ال تسبب م اعفا  تذكر رق جستغرق انقماسها ورتا  وجأ.

 

 من الناحية الطبية العدلية: -ثانيا:

 -( وتشمل:lacerated injuries) االصابات الرضية (1

 (abrasionsاسسحما  ) -أ

 (bruises or ecchymosisاسكقما  ) -ب

 (lacerated injuriesاسمروق اسر جس ) -ج

 -( وتشمل:sharp wounds) الجروح الحادة (2

 (cut woundsاسمروق اسق عجس ) -أ

 (stab woundsاسمروق اس عنجس ) -ب

 (puncture wounds) الجروح الورزية (3

تسيمى س اسقا عيس واسرا يس وكتدك استي تممع بيجل اسصيف جروح االالت ذات الصفات الراصة (4

ى ثقدهيا االال  اسرا س اسقا عس مثل اسفنس واسسا ور وفجها  رف حاق جعمل كنسس حاقو ا افس اس

جل بيواسقوو اسمستعمدس سد رب بها واستي ستعمل بمثابس أسس را يس مميا جيؤقي اسيى ميروق تمميع 

 جس اسق عجس(.اسصفتجل وتسمى اسمروق )اسر 

 ممجع انواعها.مروق االسدحس اسنارجس ب (5

 االصابا  اال رى مثل اسحروق و جرها. (6
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 الرضوض )االصابات الرضية(: -اوال:

 -وهي ناتمس عل استعمال االال  اسرا س واستي تصنف اسى:

 .االعتقاء مثل اسعصا االال  اسرا س ب بجعتها اي انها مصممس اساسا سغر  اس رب او (1

ي تسيييتعمل ال يييرا   اصيييس وسكنهيييا تسيييتعمل االال  اسرا يييس ذا  اس بجعيييس اسمزقوميييس ا (2

 سد رب مثل رب س اسجق.

 اال  را س متحركس مثل وساة  اسنقل. (3

ديى عقم بها وجتنذى مثل سيقو ه  (اال  را س سدبجس او مامقو اي ال االنسال بحركته رق جص4

 االر  او ارت ام رأسه باسمقار.

 

 -انواع االصابات الرضية:

 (( الجروح الرضية3ت       (( الكدما2(( السحجات     1

 -(( السحجات :1

وهي ابس  انواع اسمروق وتعرجف اسسحمس هيي تديف او  يرر جصيجب اس بقيا  اسسي حجس ميل 

 ( وهييذا جعنييي انهييا مييل اسناحجييسbasal layersاسبشييرو قول ال جصييل اسييى اس بقييس اسقاعقجييس )

الل  scar)ثيرا او نقبيس)النها ستشفى )عنيق االحجياء  بعيا( قول ال تتيرك ا اسسرجرجس  جر مهمس

ل و سكنهيا مياس بقس اسقاعقجس سدجمس وهي اسمسؤوسس عل االنقسام وتعوج  اس أجا استاسفس مل اسبشر

 -وتكمن اهميتها الطبية العدلية فيما يلي :اسناحجس اس بجس اسعقسجس مهمس مقا 

ها كدشكل اسسحمس جقل عدى اسجس حصول اسسحمس وجشجر اسى  بجعس االسس اسمستعمدس او ش (1

 -وتبعا سذسك تصنف اسسحما  اسى :

ورو وهيي عبيارو عيل  بيع او  يتم سدسي ح اس يارب بصي -: السحجات الرتمية او الطبعية:اوال

مو ييعجس  ييةجدس او منعقمييس مثييل اسسييحما  االظفرجييس  عموقجييس عدييى من قييس استميياس مييع حركييس

ا ورييق ترافيي  اس تمجييس ذا  اسشييكل اسهأسييي اسناتمييس عييل اس ييغ  بييرؤوس االصييابع مييع اظافرهيي

 اسسحما  اس تمجس ا رار قا دجس.

حركيس مميا وهنا تكول اسقوو اسمسيد س بزاوجيس  جير راةميس ومترافقيس ب -ثانيا: السحجات الكشطية:

ل عيجؤقي اسى كش  اسمدق وال تترافي  عياقو ميع ا يرار قا دجيس مثيل اسسيحما  اس  جيس اسناتميس 

حيواقث  ناتميس عيل مرحديس اسرميي فييتحرجك اس رف اسمقبب سأظيافر او اسسيحما  اسكشي جس اس

 اسقعس.

 راز انتشار اسسحما  جشجر اسى  بجعس اسق جس فتممع اسسحما  االظفرجيس عديى اسرربيس ريق  (2

 جشجر اسى ورعس  ن  جقوي مثأ.
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 -جمكل تعججل ور  حصول اسشقو مل مراحل انقمال اسسحما  وكما جدي : (3

الوسى  مصدجا رق جكول مقمى في اسساعا  اجن ح س ح اسسحمس ساةأ -دور تكوين القشرة : -أ

فياف بعيق مل االصابس ثم جتورف اسن ح ستتكول اسقشرو استي تكيول ر بيس باهتيس سجنيس ثيم تبيقأ باسم

سيقم اب عس ساعا  ستمف في نهاجس اسجوم وتتكول اسقشرو ميل اسمصيل واس أجيا اسمجتيس ومكونيا  

 اس دوجس.

جتمجز بارتفاع جبقأ عاقو في اسجوم اسثاني و -( :epithelializationدور التجديد الطالئي ) -ب

 حواف اسقشرو و م  سونها وزجاقو سمكها وجكول وا حا في نهاجس اسجوم اسثاسث.

جا قجق واس أجشاهق تح  اسممهر اسنسج  اس أةي اسم -دور التكاثر الظاهري وتحت الطالئي : -ج

سييى جتكامييل هييذا اسييقور بييجل اسييبوع او dermis)اسدجفجييس وتبييرعم اسعييروق اسقموجييس فييي االقمييس )

 اسبوعجل تقرجبا.

سيقور اقاجيس هيذا تسيق  اسقشيرو فيي ب -ئية الناميرة والنسريا الحبيبري :دور تقهقر الطبقة الطال -د

ستكشف عل س ح  أةي ورقي مرتفع عما جماوره وجسيتغرق ب يعس اسيابجع سجحصيل االنيقمال 

 استام.

تكياك  جر اسحجوجس استي تحصل بعق اسميو  بسيبب اح** وهناك اسسحما  اسكاذبس او اسم ددس او 

 اسمثس بس ح  شل مثأ وتكول صفراء باهتس مافس.

 

 (( الكدمات2

تدول نات  عل تممع قموي مو عي تح  اسمدق او في اي نسيج  بسيبب تميزق اسعيروق اسقموجيس 

اسيى  ريسعاقو بعق تسدج  روو اكبر ميل مرونيس االوعجيس فج ير  اسيقم ميل االوعجيس اسمتمزاسصغجرو 

فهيي  اسمنا   اال يرى نتجميس سدفعيل االسيي سمهياز اسيقورال وبمسياعقو اسماذبجيس االر يجس وسيذسك

  ييرر حجييوي اساسييا اي تحييقث اثنيياء اسحجيياو فقيي  العتميياق انتشييارها عدييى اسفعييل االسييي سمهيياز

 اسقورال كما ذكرنا.

 -انواع الكدمات :

ي فيوريع )كقميس مباشيرو( اوتظهير بسيبب ريوو او شيق رق تظهير فيي نفيس اسم (الكدمة الرضرية :1

( بسيبب  يربس عديى اسيفل scrotumمكال ا ر )كقمس  جر مباشرو( مثل تكقم كيجس اسصيفل )

مييل اسيب ل وريق التظهير اسكقميس وا يحس فيي اسبقاجيس سكنهيا تيزقاق و يوحا بميرور اسوري . واسعوا

 -اسمؤثرو عدى ظهور اسكقما  هي :
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  قس.االوعجس اسقموجس في اسمن وفرة او قلة -أ

حي  تفكدما كال ر وا كان  اسكقمس اوسع واو ح كميا فيي اسنسيج  اسشيحمي  طبيعة النسيا: -ب

 اسمدق.

 فكقمس اسعصا ت تدف عل اسكقمس اسناتمس عل اسع .االلة او القوة المستعملة: -ج

اسكييقما  اجسيير حصييوال واو ييح عنييق اسصييغار سررييس االنسييمس وعنييق اسمسيينجل بسييبب  العمررر: -د

 و مور االنسمس اسشحمجس تح  اسمدق فجكول تمزق االوعجس اجسر حصوال.تصدب اسشراججل 

مس اسكييقما  او ييح عنييق االنيياث سييوفرو االنسييمس اسشييحمجس تحيي  اسمدييق وسررييس االنسيي الجررن : -ه

 .فجكول انتشار اسكقما  اجسر واو ح

نيس اسكقما  اجسر حصوال بسبب بع  االمرا  مثيل اميرا  اسكدجيس اسمزم الحالة الصحية: -و

 االقمال اسكحوسي.و

 اسكقما  او ح عنق اسبج . لون الجلد: -ز

 اسناتمس عل اسحقل اسورجقي او سحب اسقم مثأ. ( الكدمة العالجية:2

جيرو ميل وتكيول عياقو صيغجرو ومتعيققو ومنتشيرو فيي امياكل كث ( الكدمة المرضية اوالتلقائية:3

سمنيا   اقيق تحيقث احجانيا فيي بعي  اسمسم وم تدفس االعمار كما في سر ال اسقم. اما استدقاةجيس ف

ي حبيوب اسقكسيل اسررجقس مل اسمسم كاسمفول قول سبب وا يح كميا عنيق اسمسينجل وكيذسك تعيا 

اقو عفبممرق اس ربس اس فجفس عدى اي مكال في اسمسم تحقث اسكقمس واستي تكول  سغر  اسسمنس

 متعققو ومنتشرو كما ذكرنا.

 

 -االهمية الطبية العدلية للكدمات :

 دل على حصول الشدة على الجسم :ت -1

ميل او كما في حواقث اال تصاب حجث تحاول اسفتاو اسقفاع عيل نفسيها اميا بواسي س اسجيق او االر

االسنال فتظهر عدى اسماني كقما  ذا  شكل هأسيي ناتميس عيل اس يغ  بيرؤوس االصيابع ميع 

ديى تقيابدجل تيقل عاالظافر او تظهر كيقما  تكيول مسيت جدس اسشيكل متقاربيس عديى هجةيس روسيجل م

 ع س االسنال.

 تعطي فكرة عن االلة المسببة : -2

فاسكقمس اسحدقجس ناتمس عل اس رب بمسم كروي في اسقاةرو اسمركزجس اسشاحبس هي من قيس تسيدج  

حوسهييا نييات  عييل استييوتر او اسشييق اسييذي جمييزق االوعجييس  اصييس اسقييوو واسشييرج  اسحدقييي استكييقمي 

اس ن  اسجقوي فتظهر اثاره عدى اسرربيس عديى شيكل كيقما   اسصغجرو حول من قس اسصقمس. كذسك

 االصابع استي تكول بشكل نصف روس.
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و وكذسك عمدجا  االنتحار فتظهر عدى من قس حيول اسرربيس كقميس وا يحس تيقل عديى انهيا حبيل ا

 ر عس رماش.

 موا ع اسكقما  و رجقس انتشارها تقل عدى  بجعس اسورعس )او سبب اسوفاو( : -3

ني  تممعس ررب اسمن قس استناسدجس جع ي فكرو عيل وميوق اعتيقاء منسيي.كذسك ال كافال كان  م

 متممعس حول اسرربس فتقل عدى اس ن  او االنتحار.

 : معرفس زمل حصول االعتقاء او اس رب -4

سيوق بيجل مل  أل استغججرا  اسدونجس سدكقمس فهي حمراء مزررس اوال ثم تتحول سديول االزرق اسم

س اجام ثم تصبح   راء ثم صفراء اسى ال تتأشيى فيي   يول اسيبوعجل ب عس ساعا  وب ع

 اسى اربعس اسابجع. 

 -الفرق بين الكدمات والبقع الموتية :

 فقق ج تد  االمر بجنهما ومل اهم اسفروق:

 -البقع الموتية : (1

 تقع في اسمنا   اسمن ف س مل اسمثس وحسب و عجتها. -أ

 جسجل اسقم باستب جع. -ب

 تب جع جزول اسقم باسغسل باسماء.بعق اس -ج

 -الكدمات : (2

 تقع في اي مكال مل اسمثس. -أ

 تح  اسمدقجس.باستب جع جشاهق اسقم في االنسمس  -ب

 ال جزول استدول اسموموق تح  اسمدق بصب اسماء عدجها. -ج

 -الجروح الرضية:(( 3

 ( اقوا س )تكول حافاتها  جر حوهي اسمروق اسناتمه عل استعمال االال  اسر

 -صفات هذه الجروح:

 اسحافا   جر منتظمس او مشرشرو . -أ

 ترافقها عاقو اسسحما  واسكقما .  -ب

اسق ع اسنسجمي بجل حافتي اسمرق  جر كامل عاقو وتسمى اميزاء االنسيمس استيي مياتزال  -ت

 واصدس بجل اسحافتجل )باسمسور اسنسجمجس (.
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 سنزف اسقموي منها عاقو ارل مل اسمروق اسحاقو.ا -ث

سشعر في من قيس اسميرق اسر يي فتكيول نهاجاتهيا مهروسيس )بنسيتعمال اسعقسيس ال ومق ا -ج

 اسمكبرو(.

 اكثر عر س ستدوث واس م  واس م  جعني اسعقوى  -ح

 االنقمال جكول ب جةا. -خ

 استنقب جكول  جر منتظم اسشكل. -د
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