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 الطب العدلي

 الجروح الحادة-ثانيا:

 دي وهييي الويياون الة عوييس عييل االييععل ا ا  ث الليي دي لوييا الالييا اال واللةيي وا والل  يي ث الليي

 ا لقطع الزو واس وهي على ةوعال:

 :وعةعج عل االععل ا ا لس الل دي بشاا ا قي على الوالم وصف عه  الجروح القطعية: -أ

 ل   عه  لةعظلس . (1

    عاا قه  الاللو ث او الادل ث . (2

 طوله  الظ هاي ااوا لل علقه  . (3

   عوود  اه  والوا ةالاواواس . (4

 اقا عاضس للعلوث او العدوى . (5

 اةدل له  االاع . (6

 العةدب ااول لةعظم الشاا لطي ع دي . (7

 الةزف  اه  ااوا لل الواون الاضاس . (8

 عاول ذاث طباعس اةعل ااس او لفععلس . (9

 

لواليم ا ليس  يي اوعةيعج عيل االيععل ا ا ليس اللي دي بشياا عي لودي ب دلي ا الجروح الطعنية: -ب

 -وصف عه :ابعداءا بلقدلعه  

 ل  ه لةعظلس. (1

   عاا قه  الاللو ث او الادل ث. (2

 طوله  الظ هاي اقا لل علقه . (3

   عوود  اه  والوا ةالاواس. (4

 الةزف ااوا  ي الواون الاضاس. (5

 لطااي  ةه  ع دي علاقه وال شفي اللص ب ااول العةدب لةعظم وصغاا. (6

 عاول ذاث طباعس وة ئاس. (7

 -الجروح الرضية الشبيهة بالقطعية:
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ي  يالوليد لشيدودا بي لعظم اليذي علعيه الي    اهي  علصا  ي بعض ا ل ال لل الوالم العي اايول

عظي م او عطلب الدقس واللذا اوة ء الفلص واالعلدام العدالس اللاباي لفليص اة اوي الااس لذلك ا

 عدم اةعظ م لواف الواون.

 

 -الجروح الحادة الشبيهة بالرضية:

ا ا بيط او العي عبدو لوا ه  لععاوس وعلصا لوال  ي لة طق الععاو ث او العو عاد الولداس لوي

 و الاقبس.

 

 -الجروح النحرية:

 القطعاس  ي لةطقس الاقبس واالب ب اللوث هة :هي الواون 

 والدث عةد قطع ا وادي ذاث الضغط الال لب لوا :(air embolism)ا ةصل م الهوائي  -1

 jugular vالوااد الودوي 

 الةييزف اليييدلوي عةييد قطيييع الشيياااال اللهليييس والاباييياي  ييي الاقبيييس لوييا الشييياا ل الاليييب عي -2

Carotid artery 

 االعةش ق الدم الة زف واللوث العة ق  اوة ء قطع اللةواي. -3

 عوام اللةواي او لال ل اللزل ا اعف عا العه بي لع لا. -4

 

 -ومن االمثلة على الجروح الحادة او القطعية:

لويان اوهي ع دي الطلاس  ي لعة وا الاد والبصا االيبق اليداوه  اليداث  الجروح الترددية: -1

 لل  ث ا ةعل ااس وعاول لو واي له ع دي .الق عا او الاباا  ي ا

ن اللي د وعلصا  ي الل  ث الوة ئاس عةدل  الي وا الضيلاس ابعي د الاليال الجروح الكفاحية: -2

 ذا  ياللووه الى اللة طق اللطاي لل واليله ب اليعلدام ايدا عي دي  عايول الوياون  يي االيس الايد 

س عوازايس  يي بي طل ا صي بع و يي االيا ةث ا لس ذاث طا ال ل دال ا للةوا  عش هد واون ل

ا ص بع  الاد. ال  عةدل  عاول ا لس ذاث طاف ل د والد لوا الالاال  ااول القطع ال   ي ب طل

 او  ي االس الاد  قط لع عادم  ي الوهس اللق بلس.
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 الجروح الوخزية:

 (:puncture woundاو عاللى بـ)

بيس وعايول ة عويس عيل ادلي ا اليس لدب-طواعاعهي لاليب -وهي الواون العي ععلاز بعب عد ا ةاليوس

هيي  الييذاوي لالييعدااي اللقطييع طوالييس الةصييا لوييا ا بييا واللليي اط واللفييك) داةفيياس( وااييول اوا

ي الولدي او الالطلي ضئاا لاةه  عاول لطااي بالبب علقه  وابدو الوان الولزي بشاا دائا

لشية  لةيعج عةيه اليلوس  ولاةه شيق باضيوي عي دي ليع عايدم  يي زاواعيه وليو اي ل اليط  الةصيا

 .طوقاس

 ** اوب العفااق بال لدلا الطلق الة اي ولدلا الوان الولزي.

 الجروح الراضة القاطعة:

ولهيي  ااوييا لييل صييفس والييدي ايي لعي عولييع بييال صييفس القطييع واليياض وعالييلى ا  ث الااضييس 

هي  ا ة الق طعس..لوا الف س والال طوا واةعج عةهي  وياون اضياس قطعايس والعيي عبيدو  وا وهليس

ا قهي  ل دي او ق طعس لال الفلص الدقاق ليع االيعلدام العداليس اللابياي ابيال اوةهي  لشاشياي واا

 عاللج وعايدم واضيااا شيدادي  يي ا ةاليوس عليث الوليد لويا االيوا العظي م وععلايز هيذا ا  ث

 باوةه  وقالس )واعلا ذلك بلو بس قوي ااضس( وله  طاف ل د )اعلا بلو بس الس ق طعس(.

 

 -:ومضاعفاتها االصابات الجرحيةنتائج 

 وهيو ععبايا ةاليبي  ل الاليلو ث  قيط هيي العيي عشيفى بشياا عي م وايذلك الشفاء التاا:: -1

 ث اغلب الادل ث ولاةة  قد ةالععلا هذا اللصطل  عةيدل    ععاا يق الل ليس ليع لضي عف

 او عشوه ث لهلس ولؤواي.

وهييو عبيي اي عييل ةاليياج لافييي لغطييى بطبقييس اقاقييس لييل  ( :scarringحصااوا التناادب   -1

اس وعاول الةدبس لطاس  ي الواون الل دي وصغااي او ةقط  Epitheliaاج الطالئيالةال

  واالعف د لل لوةه ي الواون الولزاس وعاول غاا لةعظلس الشاا  ي الواون الاضاس 

  ي ععاال الزلل اللةقضي علاه    للداوس لةهي  عايول لليااء ولال اليس وعاليعلا لبضيعس

ي اال باع وم اعلوا لوةه  الى البةيي الضي اب لليوادي ليع بداايس عوعيد اليطله  وذليك ليد

 شهوا. 6(شهوا وم اشلب لوةه  وعصب  لباضس لةالشس بعد 4-2ععااون بال)

اليم غاايب او  اليب ب ع ليس لويا  اليب ب لوضيعاس لويا وويود و شفاء الجاروح تأخر -2

 ضعف اللق ولس الواللاس او ووود ا لااض اللةهاس او اللزلةس لوا داء الالااي.

ليى او الللج وقد عاول لوضعاس  ي الوان ةفاليه او عةعقيا ا حصوا العدوى الجرثومية -3

 لا ل الا  ي الوالم بواالطس الدم.
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ل صس  يي اللياون ول صيس  يي ا شيل ص  (keloidحصوا الجدرة او ما يعرف بـ  -4

 ذوي البشاي الاللااء وهي عب اي عل وام لافي لللا اللول لال س عةد الللس.

 

 المضاعفات المرضية والعاهة والتشوه والعطا الوظائفي: -5

 هيس عالي   يي اللياوق او  عن تشاوه ياي المنطقاةقد اشفى الوان ظ هاا  او اعةدب لال اةعج  

اض بعد ضابس شدادي ويدا او لضي عف ث لاضياس اي لعلى بعيد الععي ينكتلف احد العينلالعدالس 

  ص بس على الااس اؤدي الى اةفص ا الشبااس.

ب بعد االا الفقيااث القطةايس وعضياا اللبيا الشيواي واوي شلا يي االطراف السفلىقد الصا 

لك بعد ذعلى الطباب ال اقاا ووود او عدم ووود اابطس البباس بال ا ص بس وا لعالط الة عج و

 الفلص اللص ب بدقس واالعلدام اا الوال ئا اللعاالاي ب  ععل د على:

 طباعس ا ص بس الوالاس ا صلاس. -أ

 طباعس ا لعالطالث واللض عف ث الة عوس  -ب

العوا ييق الزلةييي واللوضييعي والوظيي ئفي بييال ا صيي بس الوالاييس ا صييلاس واللضيي عف ث  -ج

 الة عوس  

بايق عةعج اللضي عف ث وليذلك اهلايس اباياي  يي عطابع د اا ا لعل  ث ا لاى العي قد  -د

 القواةال اللععلقس ب لععواض ث والع لال وغااه 

 وقد ااول اةا  )الااع ( او الدث لع لاا بعد ا ص بس الوالاس. الموت -7

 

 اسباب الموت يي الجروح:

 (اسباب الموت الفوري او السريع  األني( من جراء حصوا الشدة على الجس::1

و الي  و هو ااويا االيب ب الليوث شياوع  بعيد ا صي ب ث الواالايس وهي :الدموي الغزيرالنزف  -أ

 ل اوي او داللي )دالا الووف الواللي(.

 لدالولس اللا ي لوا الدل غ او علزق القلب بإطالق ث ة ااس . اصابة عضو مه: -ب

 يي  الي ( الة عوس عيل  قيدال لصيا اليدم surgical shock) الصدمة الكلوية او الجراحية -ج

 ل لس اللاوق الواالعس.

عصبي  ( الة عوس عل ا لم الشداد لل  اؤدي الى اةعا سneurological) الصدمة العصبية -د

 ل  ث اللوث لل وااء الععذاب . ي اشلا القلب و االبب عوقفه ال  
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س  ي لوث أةي لالا  عاي زلةاس قصااي ةعاوس ععاض الوالم الى شدي بالاط النهي العصبي: -ه

لةي طق لليددي لييل الواليم لشيلص لييه الق بلايس عليى لييدوث هيذا الصيدلس  اييه . الي   يي ليي  ث 

( او لةطقييس اللصيياس و epigastric regionا صيي بس  ييي اللةيي طق الشاالييو اس و هييي اا )

( و ايؤوا بشياا اةعا اليي .vagus nالع ئيه )غااه  لل  اؤدي علفايز للاطيي لفياوع العصيب 

لياى على القلب لل  االبب ةهاه  على العلا و عوقفيه و اشيلص بإبعي د  او اقصي ء ا اليب ب ا 

 لللوث او ا ععل د على ظاوف الل دث .  

 لاث با ض الوالم الشيء اللعطى الاه . يرط الحساسية -و

 ؤدي الييى ا ييااز بعييض الهالوةيي ث لوييااللييوف الشييداد او الهلييع الييذي اييالةيي عج عييل اللييوث  -ز

ول ( قد عاarrhythmiaا دااة لال و ع واا ذلك على القلب لل لصوا عال اع او   ةظ لاه )

 .( لوا ااعو ف البطالfatalلل الةوع الق عا )

قد الصا الا ة  بعد الواون العيي ععةي وا اوادي  ( :air embolismاالنصما: الهوائي   -ح

الهواء بالبب الضغط الال لب  يي عوي واف هيذا ا وادي .اصيا الهيواء  صالعص  الاقبس  بلصا

الو  ي بعوا القلب و قد الى االل القلب للعلط  لع الدم على هائس اغوي و االبب  العص صه بعد

عض لي  ث ا وهي ض الوةي ئي عيل االيععل ا للقةيس لضي  اللي ء و الصي بول اليى الصا  ي ب

 inferior venaا وادي الاللاس   لوااد ا ويوف الاليفلي )الالم  عدلا  ق ع ث الهواء الى 

cava.) 

غاام الم لاعيب لايا االيو 7.5ال الهواء الالزم أللداث اللوث ب  ةصل م الهوائي ااول بلوم 

ث الالايس لل وزل الوالم عقااب  . ال  ادل ا الهواء الى الشاااال    ةه للايث عي دي لعيى ليو ا ةي

س س  يي الصيدا لايث اليعص الهيواء اليى ا وادي الائوايس   لوهيصغااي ال   ي الوياون الطعةاي

ى اليذ الاالاى لل القلب   لش ااال ا الالاس . و اععلد العشلاص هة  على ظاوف الل دث و عل

ةي ء صواي شع عاس للصدا قبا العشياا  لايث عالليظ الفق عي ث الهوائايس  يي لةطقيس القليب. و او

 اليل ( الي ذلك شق ا ذال ا الل او الطيال اpericardial sacالعشاا  افع  ااس الع لوا )

 . ص عد الفق ع ثو العع

 اسباب الموت المتأخر بعد االصابات الجرحية : -2

شظاس ليل بو الصا بعد بضعس ال ع ث الى بضعس اا م بعد قطع الد العاوق الدلواس  النزف الدموي الثانوي -ا

 عظم لاالوا لوال .

قاه  ( بعد اص بس اضاس اليلcrush syndromeال  ل  ث لعالزلس الهاس ) الصدمة الجراحية المتأخرة -ب

ليوث الدث بعده  العص ص لةواعج عللا ا ةالوس اللص بس الذي اةعاس ب زدا د ةضلي وع ئي ع م و الصا ال

 ال عس . 48هة  بعد بضعه ال ع ث الى 

ل ل  الفلذ و علاا الشلوم لبعد االوا العظ م الطوالس لوا عظم  (fat embolismاالنصما: الشحمي   -ج

 العظم الى الوه ز الواادي   لقلب   لائعال 

 بعد اللاوق الواالعس.  Curling ulcerلوا قالس ااالةكالمضاعفات المرضية المختلفة :  -ه


