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 الجروح والرضوض 

Wounds & Traumatisms 

 

 

 االطالع على املراجع:               •

 

• Ref1: Browse introduction to the symptoms & signs of surgical Diseases 4th edition.  P: 1-27.  

• Ref 2:Lawrence W. way, Gerard M. Doherty, Current surgical diagnosis & treatment, 11th 

ed.2002. 

• Periodical: The American journal of surgery 
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 التعريف:  .1.1

 الجرح هو تفرق اتصال في النسج نتيجة تعرضها ألداة قاطعة )جرح قاطع(، أو ألداة راضة كليلة )جرح مشرشر(. 

 أنواع الجروح:  .1.2

 الجروح السطحية: وهي تصيب الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد. -

-  
 
، وقد تصيييييييي  حت   الجروح العميقة: وهي التي تتجاوز النسيييييييييج الخلوي تحت الجلد ال تصيييييييييب السييييييييفاق  ال ا

األحشيييياي. أي أا هلا الجرح قد يقرا      األوتار أو  العضيييالت أو األعصييييا  أو العظم مؤدية إلصيييابة األوعية أو

بكسيييييييير ويالتاكي يوجد حسيييييييير مفتوح، أو بتصييييييييابة وترية ويالتاكي يوجد جرح وتري، أو ب لية عصيييييييي ية أي يوجد 

ل الجرح مع مفصي  هو جرح مفصي،ي، لهلا  جرح لعصيب، وجرح مع نف   فير أي يوجد جرح وعاي،، واتصيا

  تا الجروح العميقة يجب أا ترس  اكى الجّراح االختصاص ي بحسب نوع اإلصابة وتوضعها.

ويجب معر ة ظرو  الحادث )جرح نظيف أو ملوث(، حما يجب تحديد سيييييييييييياعة وقوع الحادث. ألن   شيييييييييييي   عا  

 (.6الش   ) الخياطة ال دئيةإلجراي ساعة ع،ى حدوث الجرح، يش   الحد املق ول  12-8 تا مرور 
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 : عقد جراحية(b,a(: نمالج مختلفة من القطب املتفرقة )A)6الش   

(c   عقد  ش :X ) 

 

 

 خياطة بدئية بقطب متفرقة  سيطة ويتم الريط  يها باستعمال رأس حام  اإلبر  ( (6Bالش   )

 

قطب 

متفرقة 

 Xبشكل 
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 يجب الت حد من أا املصيا  ملق  ضيد الكفاز أ  ال، وع د وجود أد ش شيج يجب تط ي  املعالجة الوقائية 
 
وأخيرا

 ضد الكفاز.

لتشيييييييريحية وال ع  ا خر  وه اك العديد من التصييييييينيفات لبجروح   عضيييييييها يت ع امل طقة املصيييييييابة من ال احية ا

 يت ع عم  الجرح وحجم الضياع املادي لأل سجة ولكن  ش   عا  يمك  ا تقسيم الجروح اكى ثالثة أنواع:

: )خارجية( وهي تحدث  سييييي ب مرور جسيييييم خشييييين ع،ى سيييييط  الجلد حما يحدث في حوادث جروح سططططط  ية -1

 املرور.

 نتيجة التعرض للضييييييير  أو  جروح مغلقة -2
 
االصيييييييطدا  بجسيييييييم صيييييييلب مما يؤدي اكى انصييييييي ا  : وتحدث  ال ا

الد  ضيييييييمن األ سيييييييجة  سييييييي ب ألية األوعية الدموية وتنشييييييي  حتلة تشييييييي   الور  ويال تيجة ولمة وحدمات وفي  

الحاالت الشييييييييييديدة ينشيييييييييي  ور  دموي، ومن أمبلة هلا ال وع الية   عد الكسييييييييييور الوجهية في قاع ال جاج أو 

  عد حسور 
 
 الفج السف،ي في قاع الفم.الخد ويمكن مالحظت  أيضا

 : تحدث عادة نتيجة اإلصابة ب داة حادة، وهي:جروح مفتوحة -3

( وتحييدث نتيجيية اإلصيييييييييييييييابيية بيي داة حييادة حسيييييييييييييكيا أو زجيياج  Incised wound) مقطوعيية م تظميية الحوا  -أ 

مكسيييييييييييييور أو قطعية حيدييد حيادة اله..... وت وا حوا هيا مسيييييييييييييتقيمية وفي  ع  األحيياا ت وا عميقية بحيي  

 من عدة ط قات وفي هله الحالة  سييييمي  بالجرح املشييييطور ويدخ  ضييييمن هله الجروح  ي وا الجر 
 
ونا

ّ
ح م 

 (.7ما يحدث  الجّراح ع د القيا   عم  جراحي ش   )
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 حيف يمسج الجّراح املشرط حقلم الكتابة7الش   )
 
 ( الحظ أيضا

 

ا يؤدي اكى أا شييييييييييييي ي   وتحيدث ع يدميا ي وا العيامي  املسييييييييييييي يب  ير حياد ممي  مقطوعية  ير م تظمية الحوا  - 

 لبجرح  نسييييييي ي  
 
 بحي  يسييييييي ب هرسيييييييا

 
 جدا

 
الجرح ي وا  ير م تظم وفي حال كاا العام  املسييييييي ب شيييييييديدا

الجرح بيييالجرح املهروس وهيييلا ال وع يحيييدث في األ سيييييييييييييجييية املتطيييية للعظيييا  وفي  ع  الحييياالت يمكن أا  

 لأل سجة عن العظم.
 
 يس ب ا سالخا

ة )متهتكة( -ت
ّ
ل الجروح املقطوعة  ير م تظمة الحوا  وتحدث نتيجة اإلصيييييييييابة  وهي شييييييييي   من أشييييييييي ا  ُممفق

 بجسم صلب  ير م تظم ول  حوا   ير م تظمة مما يؤدي اكى تش   جرح  ير واضح املعالم.

وتحدث نتيجة اإلصابة ب داة حادة دقيقة )سلج، سكيا، اله..( وتتمية ب نها صتيرة وضيقة ولكنها    مبقوية -ث

امل طقة الوجهية يمكن أا تصيييييييييي  اكى الجيب الف ، أو اكى الحفرة الفموية أو عميقة وع د اإلصييييييييييابة  ها في 

 لعمقها يصيييييييعب الت حد من حالة الجرح ومد  األلية  
 
اكى قاع الفم أو اكى املفصييييييي  الف ، الصيييييييدقي، ونظرا

 في أحييد األوعييية الييدموييية ممييا يؤدي اكى  شيييييييييييييوي نف  داخ،ي وور  
 
التي حييدثييت  مي يمكن أا تسييييييييييييي ييب ثق ييا

 دموي.

وتحدث  سي ب عضية حيواا )كلب، حصياا، قط،   ر، اله....( أو عضية ا سياا  ي وا شي لها   معضيوضية - ج

 ميييا يتعرض ل نتييياا، وع،ى 
 
 يمكن أا ت وا ممفقييية، وهيييلا ال وع  يييال يييا

 
 بحوا  األسييييييييييييي ييياا وأحييييانيييا

 
شييييييييييييي يهيييا

ي، اعت ارها ملوثة ال يجوز ا القها م اشييييييييرة، وفي حال كانت العضيييييييية ل لب  يجب اسييييييييتخدا  العالج الوقا

 من داي ال لب.

( وتحدث نتيجة اإلصيييييييييييابة بطل  ناري أو شيييييييييييظية ق  لة، Gunshot wound)ناجمة عن طل  ناري( )نارية   - ح

 ي وا خط 
 
تتمية ب ا نقطة دخولها ضيييييييييقة ع،ى حيا نقطة خروجها واسييييييييعة  تلا كاا الطل  ال اري عاديا

 أما الجروح  سي ب الشيظايا  ي وا شي لها  ير م تظم. ا
 
ا األلية التي تتعرض لها األ سيجة  سييره مسيتقيما

في هلا ال وع ليسييت  سيي ب الفع  املي اني ، للطلقة  قط ب  بفع  الحرارة العالية والضييتط  الضييرر ال  
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 لشيييييييييييييييدة  
 
يحييدث في ق يياة مرور الطل  ال يياري  قط بيي  في األ سيييييييييييييجيية ال عيييدة عن طري  مروره وللييج ت عييا

 أج  ية مب   الضييييييتط واالنفجار، حما أا الطل  ال اري أو الشييييييظي
 
ة يمكن أا يحمال في طريقيهما أجسيييييياما

 الت حد من خلو الجرح من أي  
 
 عظمية أو ترا  أو من البيا ، ولللج يجب دائما

 
أجفاي لألسيييييييي اا أو قطعا

أجسييييييييا  أج  ية  ف، حال وجودها تؤدي اكى عد  شييييييييفاي في الجرح أو صييييييييعوية في شييييييييفائ   سيييييييي ب التلوث 

 الشديد.

 في التئامها عن الجروح األخر  في الجسم. ااجروح ناجمة عن قلع األس - خ
 
 ، وهي ال تختلف حبيرا

 

 اختالطات الجروح:  .1.3

 في األ سييييجة )
 
( بدرجات متفاوتة وترتكس العضييييوية نحوه  هد  ترميم   Tissue damageيسيييي ب ك  جرح تخري ا

رشيييياحة لفجة   ية بالكريات وتتوسييييع األوعية الدموية اةحيطة بالجرح، وفي الجروح ال سيييييطة ت صييييب في الجرح  

ال ي  ليلتصييي  طر ا الجرح، بي ما تقو  الكريات ال ي  بابتالع بقايا الخاليا املتخّرية، ثم ي،ي للج ت وا  سييييج  

ليف، وت مو ال شيييييييييييييرة الجليييديييية بيا حيييا تي الجرح. أميييا في الجروح مت ييياعيييدة الحوا  و ير املعيييالجييية  ُيمأل الفرا   

 اكى ندبة ليفية تشوه امل طقة وتؤثر في مرونتها.بنسيج ح يبي يتحول  يما  عد 

افق الجروح:  ومن أهم االختالطات التي يمكن أن تر

  شييييييييييييي ي  كيامي  أو النزيف -1
 
: ويحيدث نتيجية أليية جيدراا األوعيية اليدمويية،  قيد ي وا الوعياي اليدموي مقطوعيا

  ش   جفي،، وهلا يس ب اليةيف الدموي.

يرة املقرا قة بتخّر  واسييييييع لأل سييييييجة وهلا ما نالحظ  في الجروح  : ويحدث في الجروح الك التموت النسطططططي    -2

ال ارية وفي الجروح الواسييييعة املقرا قة  هرس لأل سييييجة. يمكن مالحظة التموت النسييييي ي في امل طقة الفموية  

 وكيياا من األوعييية النهييائييية حمييا في حييال قطع الشيييييييييييييرييياا  
 
الا كيياا الوعيياي الييدموي املتييلي للم طقيية مقطوعييا

 أو اللسا ،، وعادة تتموت األ سجة الا كانت الفقرة الفم ية طويلة بيا اإلصابة وييا بدي العالج.الح  ، 

  سييييييييييييي يب اإل رازات الجرثوميية السييييييييييييييامية  الكزاز -3
 
: ويعتبر من أهم االختالطيات املرا قية لبجروح والخطيرة جيدا

   c. Tetaniلجراثيم املطبيات الكفازية  
 
لقر ها من الجهاز العصيييييييييييبي،   وبشييييييييييي   خا  في الجروح الوجهية نظرا
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ولللج تعتبر الوقاية من اإلصيييييييييابة بالكفاز من واج ات الط يب الرئيسيييييييييية  ت  ال ظر عن نوع الجرح ح يرا

 للقواعد العامة املت عة لوقاية اةجروحيا.
 
 و قا

 
 أو وسخا

 
 نظيفا

 
 أو صتيرا

 أهم العوامل املؤثرة على شفاء الجروح: 

 (Blood supplyتوعية ال احية ) -1

 (Tissue lossحمية الضياع املادي لأل سجة ) -2

 (Tissue damageالتخر  النسي ي ) -3

 (Foreign bodiesاألجسا  األج  ية ) -4

 دور الجّراح. -5

 

 تدبير الجروح الس  ية:  .1.4

 املعيالجية املفضيييييييييييييلية، ولكن يجيب أا ال تؤدي هيله الخيياطية اكى تقي   
 
اا الخيياطية ال يدئيية لهيله الجروح هي دائميا

الق الجلد ع،ى  سج ملوثة أو متموتة، أو ع،ى أجسا  أج  ية للا كاا ال بد من ات اع املراح  التالية في الجرح بت 

 معالجة الجروح السطحية وهي:

 ت ظيف الجرح. -1

 التخدير املوضعي لبجرح. -2

 استقصاي الجرح. -3

(.ت ضير الجرح: )وهو استئصال النسج املرضوحة ع،ى حوا  الجرح املشرشر والتي ست خر  -4
 
 الحقا

ابة( و ما بالتخبير   -5 ارقاي الجرح: يتم اما بريط األوعية السييييطحية الصييييتيرة بخيوط قابلة لالمتصييييا  )القصييييّ

 الكهرياي، لها.

ة. وإلجراي الخيياطة   -6 خيياطية الجرح: يجيب أا تتم ع،ى  سيييييييييييييج نظيفية، وع،ى جليد حوا ي  م تظمية ونظيفية وحييّ

 الصحيحة يجب: 

  ح ية.استعمال ابرة قاطعة مستقيمة أو م -
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ادخيال اإلبرة  شييييييييييييي ي  عمودي ع،ى الجليد، وأخيل كي  سيييييييييييييمياحية الحيا ية الجليديية حت  أعم  نقطية في الجرح،   -

 والخروج من الحا ة األخر  لبجرح.

أا ت وا املسييييييييييا ة متسيييييييييياوية لفوهتي دخول وخروج اإلبرة بالنسيييييييييي ة لحا تي الجرح، وللج من أج  املواجهة   -

ملم عن حيا تي الجرح، و ا الترز   4-3لترزة يجيب أا ت عيد الصيييييييييييييحيحية لحيا تي الجرح، وبشييييييييييييي ي  عيا   يتا ا

 قيد تؤدي اكى حيدوث ال خر  8-5يجيب أا تت ياعيد الواحيدة عن األخر  مسيييييييييييييا ية 
 
ملم، ألا الترز املتقياريية حبيرا

.
 
 قد تقرك الجرح مفتوحا

 
 الجلدي، والترز املت اعدة حبيرا

 أا ت وا الريطات الجراحية: -

 لتج ب ال  ▪
 
 خر الجلدي، وش  الجلد. ير مشدودة حبيرا

 لتسهي  املواجهة الصحيحة لحا تي الجرح. ▪
 
 موضعة جان يا

 لتج ييب   -7
 
 ونيياز ييا

 
نفح الجرح: وهو  ير مسيييييييييييييتطييب في الجروح السيييييييييييييطحييية عييادة، ويجر  الا كيياا الجرح متهت ييا

 حدوث الور  الدموي.

 ضماد الجرح. -8

للا يجب أخل االحتياطات    ليرات الكفاز،املعالجة الوقائية ضييييد الكفاز: ك  الجروح يمكن أا ت وا ملوثة ب  -9

 الوقائية الالزمة ضد الكفاز. ويجب التميية بيا الجرحى امللقحيا و ير امللقحيا ضد الكفاز.

سيي وات، يجب    10الجري  امللق  ضييد الكفاز  شيي   :ييحي : الا كاا قد أخل قخر زرقة داعمة م ل أق  من   -أ 

اا(. ANATOXINEأا يعطش زرقة من الليفاا املعط  ضد الكفاز 
َ
و 

ُ
 )ل

 - ،
 
  شيي    ير :ييحي ، أو    الجري   ير امللق  ضييد الكفاز: وهو اللي لم ي خل اللقاح اطالقا

 
أو الا كاا ملقحا

 س وات أو الا لم نتمكن من اث ات :حة التلقي . 10أا قخر زرقة داعمة تعود ألحثر من 

يحمييي   يهيييا الجري  ام يييانيييية التلوث   في الحييياالت التي SEROVACCINATIONه يييا يجيييب تط ي  التلقي  املصييييييييييييي،ي  

 بالكفاز.

 وبشييي   :يييحي   تا اعطاي الصيييادات هو  ير ضيييروري، أما الا كاا   -10
 
اعطاي الصيييادات: الا عولج الجرح باحرا

 ه اك جرح ملوث، وجلد وسه، وخياطة مت خرة لبجرح،  يستطب اعطاي الصاّدات بالطري  العا .
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 املضاعفات:  .1.5

 الورم الدموي: -1

 من اليو  التاكي بانت اج، وألم موضع ناجم عن التوتر، مع احمرار ع،ى حا تي الجرح، ويتم تدبيره 
 
يتظاهر اعت ارا

حما ي،ي:  عد تطهير الجرح والجلد اةحيط ب ، تيةع  رزة، ويجر  ضيتط خفيف إلخراج الد  والعلقات الدموية،  

 ثم يوضع ضماد.

 

 احمرار حول الغرز: -2

 ثيم التي توجد ع،ى سط  الجلد اكى النسج تحت الجلد بوساطة خيوط الخياطة.ناجم عن دخول الجرا

 :INFECTIONالخمج  -3

، ويظهر األلم ويفداد شيدة، وقد يرا   هله العالمات ظهور الح  ،  
 
 ومتولما

 
يصي   الجلد اةحيط بالجرح محّمرا

، ويفت  الجرح ويتسيي  وهلا يشييير اكى حدوث الخمج. ويحسييب أهمية املظاهر السييريرية، تيةع الترز ج
 
 أو كليا

 
فئيا

 باملاي املعقم أو باملطهرات  ير اةخرشة.

 األلم: -4

 اا ظهور األلم في األيا  التي ت،ي الخياطة يجب أخله  عيا االعت ار.  األلم العفوي يجب تمييةه عن بدي الخمج.

 حاالت خاصة:  .1.6

1- :
ً
 الرضوض املفتوحة بشكل ضيق جدا

 للم تد  ولب
 
 قاتال

 
جراح املتسيييييييرع،  الفتحة الجلدية صيييييييتيرة، وت،ي التمفق النسيييييييي ي.  األليات ت وا  تشييييييي    خا

 ت وا ح يرة في العم . الخطر ه يا هو ال خر النسيييييييييييييي ي ثم الخمج البيانوي ال ياحر أو املتي خر،  
 
 ير مرئيية، وأحييانيا

ولية ومراق ة الحالة  ويفداد هلا الخطر بتجراي الخياطة دوا ت ضييييييير، للا يفضيييييي  االمت اع عن اجراي الخياطة األ 

  هد  م ع الخياطة الخاطئة والخمج البانوي الخطير.

 الضياع املادي للجلد: -2
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 اكى 
 
ع د وجود ضييييييييياع قطعة جلدية،  الخياطة ال يمكن أا تجر  من دوا شييييييييد زائد، وهلا سيييييييييؤدي خصييييييييوصييييييييا

حالة املري  اكى انف اك الخياطة  عد حدوث نخر حول الترز. للا يفضيييييييييي  وضييييييييييع شييييييييييا   ازلي ي ع،ى الجرح، و 

 جّراح اختصاص ي.

 :ECHYMOSISالكدمات  -3

، ال  15تشيييييييييييييير الكيدميات اكى وجود ق ية وعيائيية، وانتشيييييييييييييار الكرييات الحمر وتفول هيله الكيدميات خالل 
 
 تقري يا

 
يوميا

. وال يوجد أي دواي يسييييرع شييييفاَيها. وع دما تتوضييييع في م طقة مفصيييي  ح ير  تنها تشييييير  
 
 أصييييفر مخضييييرا

 
ت خل لونا

 
 
 اكى وجود تمفق رياط مهم.أحيانا

 الورم الدموي: -4

هو مجمع دموي متل ، ويشيييييييير عادة اكى رض عضييييييي،ي ح ير، و ا املضييييييياعفة األحثر خطورة للور  الدموي هي نخر  

 (.8البحف  وق  الش   )

 

 ( الحظ وجود ور  دموي متوسط ال جم 8الش   )

 

 آلية شفاء الجروح: •
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التعوي  عن الخاليا واأل سييييييييجة املتضييييييييررة أو امليتة ب  سييييييييجة حية تعيد لها  ويحدث با لية والتي يتم من خاللها 

 الش   والوظيفة ويتم ت د  الجرح اما باملقصد األول أو البا ،.

  شييييييي   جيد أي ع دما ت وا حا تي الجرح  التندب باملقصططططططد األول 
 
 ومخاطا

 
: ويحدث ع دما ي وا الجرح معالجا

 بييالخييياطيية دوا اعيياقيية للييدوراا الييدموي وعييد  وجود متقيياريتيا، ويشيييييييييييييقرط لحييدوثيي  التقيياي ح
 
وا  الجرح جيييدا

 في الجروح الوجهيييييية. وال ي صيييييييييييييح  
 
أجسيييييييييييييييييا  أج  يييييية بيا الحوا  وأا ال يتعرض الجرح ل نتييييياا حميييييا هو  يييييال يييييا

 الش   )
 
 (.9باستخدا  الصادات الحيوية الا كاا الجرح نظيفا

 

 ( مراح  شفاي )ت د ( الجروح 9الش   )
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 - –الهييد    -أ  –: ويحييدث ترمم الجرح نتيجيية التطور التلقيياي، لبجرح ويمر بمرحلتيا  املقصطططططططططططططد ال ططا  التنططدب بطط 

ال  اي،  ف، املرحلة األوكى يقو  الجسم بتزالة األ سجة اةخرية وفي املرحلة البانية يقو  بالتعوي  عن األ سجة  

 أل 
 
نيي  يقرك نييدبيية ح يرة مرئييية ويحييدث الت ييد   املفقودة، ويعتبر من الخيييارات السييييييييييييييئيية في الجروح الوجهييية نظرا

 دوا خياطة.
 
 باملقصد البا ، ع دما يقرك الجرح مفتوحا

 يتقي  الجرح في  ع  الحاالت وه ا يجب أا نفج  ع  العقد لنسم  بخروج القي  ول تمكن من  سل .

 من امل اط  اةجاورة.أّما الا كانت الجروح مقرا قة بضياع مادي ح ير  ال بد من استخدا  الطعو  الجلدية 

وفي الجروح ال اجمة عن قلع األسيييييييييييي اا يحتاج شييييييييييييفادها لفقرة زم ية أطول   عد القلع يتخثر الد  ويمأل السيييييييييييي    

وتتوسيييع األوعية الدموية وي دأ تبرعم النسييييج ال شيييري في األسييي وع األول وتنتمي عملية االلتئا  في األسييي وع الرا ع 

 شعة حت  األس وع السادس أو البامن.ولكن ال يظهر تش   العظم ع،ى األ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


