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الدكتور عبد املغيث الشاوي

تعد احلروق اجللدية من أكثر اإلصابات التي تتم معاينتها في املستشفيات والعيادات الطبية، وحتدث نتيجة 
تعرض اجللد للحرارة املرتفعة من السوائل أو األجسام الصلبة وكذلك عند التعرض املباشر أللسنة اللهب، 
أو ملواد كيماوية واإلصابة باللمسات الكهربائية. يتم تصنيف احلروق بناء على درجة خطورتها، حيث تتميز 
كل درجة بخصائصها و مضاعفاتها، التي تتطلب طرق عالج مختلفة، وذلك حسب موضع احلرق و مساحته 
و عمقه. كما انها قد تتطلب طرق عالج مختلفة. يتعلق عالج احلروق بعمقها مساحتها و كذا متوضعها، 
حيث من املمكن معاجلة احلروق الطفيفة من الدرجة األولى في  املنزل، بخالف احلروق اخلطيرة من الدرجة 
الثانية و الثالثة و باألخص على مستوى اليدين و الوجه و العنق و كذلك على مستوى األعضاء التناسلية، 
و التي يجب التكفل بها داخل املستشفيات. يتمثل دور الطبيب العام في قيامه بتقييم اخلطورة، معاجلة 

احلاالت البسيطة وإحالة احلاالت املعرضة للخطر إلى املراكز اخملتصة.

الدكتور عبد املغيث الشاوي، األستاذ عبداهلل العباسي

مصلحة اجلراحة التقوميية والتجميلية و احلروق، املركز اإلستشفائي اجلامعي إبن سينا، الرباط
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Les brûlures cutanées constituent un motif fréquent de consultation dans les cabinets 
médicaux et les hôpitaux, elles résultent de l’atteinte électrique ou thermique de la peau 
par l’exposition directe aux feux ou à des substances chimiques. Les brûlures sont classées 
en fonction de degré de gravité, et chaque degré est caractérisé par ses propriétés et 
complications qui nécessitent une multitude de traitements dépendant de la localisation, la 
surface, et la profondeur. Les cas simples du premier degré peuvent être traités à domicile 
par contre les cas graves du deuxième et troisième degré et surtout au niveau des mains, la 
face et le cou ainsi qu’au niveau des organes génitaux externes doivent être pris en charge 
aux hôpitaux. Le médecin généraliste doit évaluer la gravité, traiter les cas simples et référer 
les cas à risque aux centres spécialisés.

الكلمات األساسية : 
احلروق اجللدية،  عوامل 

اخلطورة، املضاعفات، 
التكفل العالجي.
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prise en charge 
thérapeutique.
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مقدمة:
خاليا  من  اخملتلفة  الطبقات  كل  أو  بعض  تدمير  يتم  عندما  احلروق  حتدث 

اجللد نتيجة التعرض لسائل ساخن )السلق( أو جسم صلب ساخن )احلرق 

من  خطيرة  مشكلة  احلروق  تطرح  و   ، اللهيبي(  )احلرق  لهب  أو  التماسي( 

مشاكل الصحة العمومية على الصعيد العاملي ، حيث إن أكثر من 195 

كما  وحدها.  بالنيران  املرتبطة  احلروق  نتيجة  تقع  سنوياً  وفاة  حالة  ألف 

تعتبر أيضاً حروقا اإلصابات اجللدية الناجتة عن األشعة فوق البنفسجية أو 

الكهرباء أو النشاط اإلشعاعي أو املواد الكيميائية، إلى جانب ما تخلفه من 

أضرار في اجلهاز التنفسي نتيجة استنشاق الدخان. 

العوامل المؤثرة في خطورة الحروق:
 ميكن حتديد خطورة احلرق بناء على عدد من العوامل التي تشمل: املساحة، 
العمق، معرفة السبب، واملنطقة املصابة في اجلسم والعمر و صحة املصاب.

1. املساحة احملروقة:

يتم حتديدها عموما باستعمال قاعدة التسعات لواالس :

الرأس : 9% من مساحة اجلسد. �

الطرف العلوي : 9% من مساحة اجلسد. �

الطرف السفلي: 18% من مساحة اجلسد. �

الصدر : 18% من مساحة اجلسد. �

الظهر : 18% من مساحة اجلسد.  �

االعضاء التناسلية : 1% من مساحة اجلسد. �

كف اليد : 1% من مساحة اجلسد. �

15 سنة تقدر  أقل من  واألطفال  للرضع  وبالنسبة 

مساحة اجلسم كاألتي:

الرأس والرقبة %18. �

كل طرف علوي % 9. �

منطقة البطن والصدر % 18. �

منطقة الظهر % 18. �

كل طرف سفلي % 14. �

2. العمق :

يتكون  اجللد  بأن  علماً  اجللد  في  اإلصابة  عمق  حسب  على  احلروق  تصنف 

ما   )derme( األدمة  ومن  اخلارجية،  الطبقة   )épiderme( البشرة  من 

حتت اجللد ومن الطبقة الذهنية ما حتت األدمة، كلما زاد عمق وكبر حجم 

املنطقة أحملترقة كلما كان احلرق أكثر خطورة.

العالج  طريقة  حتدد  التقسيمات  وهذه  درجات،  ثالث  إلى  احلروق  تنقسم 

ومدته، خطورة احلالة والنتيجة املتوقعة على اجللد وهي كالتالي:

أ- الدرجة األولى: وتأتي نتيجة تعرض اجللد حلرارة خفيفة أو ملدة جد محدودة 
جداً مع احلرارة، ومثال على ذلك املكوث ملدة طويلة حتت أشعة الشمس. في 

مثل هذه احلروق يصبح اجللد أحمر ومؤملاً قليال، وعادة ما يشفى احلرق في مدة 

4-5 أيام مع عالج أو من دونه، وال يترك أي أثر على اجللد.

ب- الدرجة الثانية: وهي حروق أعمق نتيجة حرارة أقوى أو تعرض حلرارة أقل 
ملدة طويلة، وهي بدورها تنقسم إلى نوعني:

- درجة ثانية سطحية: يتكون على اجللد احملروق نوع من الفقاعات اململوءة 
مبادة لزجة )Phlyctènes( وهي تتأتى من انفصال طبقة اجللد السطحية 

عن الطبقة األعمق ومتتلئ مبزيج من املاء واألمالح واملواد العضوية، وعادة ما 

يستغرق عالجها حوالي 10 إلى 14 يوماً وال تترك أي أثر على املدى البعيد.

بيضاء  بقع  مع  داكن  أحمر  بلون  احملروق  اجللد  يتلون  عميقة:  ثانية  درجة   -
السماكة،  كل  وليس  اجللد  سماكة  أغلبية  على  هنا  احلرق  ويأتي  موزّعة 

يترك  ما  وغالباً  يوماً(   30 - 21( أطول  وقتاً  العالج يستدعي  فإن  وبالتالي 

سماكته  في  تغير  أو  أكثر(  فاحت  أو  )داكن  اجللد  لون  في  كتغير  دائماً  أثراً 

ومطاطيته.

ج- الدرجة الثالثة: وهو احلروق األخطر واألعمق، وتقضي على كل سماكة 
اجللد املصاب بل وتتعداه لتصل إلى الدهون أو العضالت أو حتى العظام،عادة 

ان  خشنا،كما  يكون  االحيان  بعض  وفي  وشمعي،  قاس  اجللد  يكون  ما 

                                                                                         . بااللم الشعور  عدم  لدرجة  جدا  شديدة  تكون  قد  االعصاب  اصابة 

و يتميز عالجه بطول مدته وغالباً ما يكون جراحياً، واألثر الدائم الذي يتركه 

كبير جداً ومشّوه.

حروق  حرارية من الدرجة األولى بالركبة.

حروق  كهربائية بالعضد: أ. الدرجة الثانية سطحية ب. الدرجة الثانية 
عميقة ج. الدرجة الثالثة.
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3. العامل املسبب : تتميز بعض أسباب احلروق بخصوصيتها : 

- احلروق الكهربائية وتنتج غالبا عن طريق االتصال باملصادر الكهربائية أو 
والبرق، و هي غالبا ما تسبب حروقا من  التعرض للصواعق  نادرا عن طريق 
الدرجة الثالثة و تتجلى خطورتها في كونها قد تؤدي إلى حدوث كسور أو 
خلوع مفصلية بشكل ثانوي بل قد تسبب أيضا حدوث عدم انتظام ضربات 
القلب أو فشل كلوي بسبب ارتفاع نسبة كرياتنني كيناز )CPK( في الدم. 

- احلروق الكيميائية وحتدث عن طريق االتصال باملواد الكيميائية الصناعية، 
سواء كانت على هيئة صلبة، سائلة أو غازية، و هي غالبا ما تسبب حروقا 
إال قبل مرور  عميقة بشكل خاص، كما قد ال تتسبب في حدوث األعراض 
وقت على التعرض لها و نذكر على سبيل املثال : حامض الكبريتيك بشكله 
املوجود في منظفات املراحيض، هيبوكلوريت الصوديوم بشكله املوجود في 
مزيالت  في  املوجود  املهلجنة  بشكلها  والهيدروكربونات  املبيِّضة،  املواد 

الدهان، وغيرها. 

4. العمر : تكون احلروق أشد خطورة عند صغار السن وأيضا بالنسبة لكبار 
بعد  اخلطورة  نسبة  حلساب  لديهم.  املقاومة  ضعف  بسبب  وذلك  السن 
الدرجة  + املساحة احملروقة من  احترق عميق هناك طريقة تقريبية: العمر 
الثانية العميقة أو الثالثة = نسبة الوفاة. مثال إذا كان عمر املريض حوالي 
50 عاما، واحلروق من الدرجة الثالثة حوالي %50 أيضا، فإن نسبة الوفاة في 
هذه احلالة تصل إلى %100. يتأتى من هذه املعادلة أن التقدم في العمر هو 

عامل أساسي في خطورة احلالة، باالضافة إلى درجة احلرق ومساحته.

واليدين  الوجه  في  احلروق  تكون  فمثالً  اجلسم :  في  املصابة  املنطقة   .5
ومنطقة االعضاء التناسلية أخطر من احلروق في املواضع األخرى.

الوجه : خطر االختناق وإصابة احلواس. �

اليد : خطر تصلب املفاصل و واإلعاقة. �

االعضاء التناسلية : خطر التعفنات والتشوهات. �

6. صحة املصاب : كلما كان املصاب يعاني من مرض مزمن )سكري ٬ارتفاع 
ضغط الدم٬ ربو…( أو املرآة احلامل إال وازدادت خطورة اإلصابة.

المضاعفات:
غالبية املضاعفات ممكن تفاديها وذالك باستشارة الطبيب اخملتص او مبراجعة 

املراكز اخملتصة.

1. انية :

املصاحبة  الشديدة  االالم  نتيجة   )choc vagal( العصبية  الصدمة  أ. 
للحرق.

لفقدان  نتيجة   )choc hypovolémique( الوعائية  الصدمة  ب. 
السوائل من املناطق احملروقة من اجلسم.

ج. االختناق الناجت عن احتراق اجملاري التنفسية او استنشاق الغازات السامة 
املصحوبة للحريق.

د. توقف القلب املفاجئ نتيجة احلرق بالصعق الكهربائي.

2. متأخرة : 

امليكروبات  مهاجمة  من  الناجت   )septicémie( اجلرثومي  التسمم  أ. 
للشخص احملروق.

تصيب  التي  العميقة  للحروق  نتيجة   )gangrène( االعضاء  موت  ب. 

اجلسم مثال تنخرnécrose  األطراف او االعضاء التناسلية وغيرها.
ج. تقرحات االثني عشري.

د. عطل او تشوه االعضاء احملروقة.
ي. الشلل اجلزئي في حروق التيار الكهربائي.
و. سرطان جلدي في القروح املزمنة للحروق.

العالج: 
1. حسب املساحة والعمق :

يتم عالج الدرجة األولى أو الدرجة الثانية السطحية التي ال تتجاوز مساحتها 
15 - %20 من مساحة اجللد الكامل، عادة خارج املستشفى. فبعد غسل 
اجلرح يوضع كرمي خاص مطّهر سالفاديازين )فالمازين Flamazine®(  ويغطى 
بضمادات وبرباط يغّير على احلروق يومياً حتى الشفاء. وقد يلجأ الطبيب في 
هذه احلالة إلى افراغ بعض الفقاعات الكبيرة من دون نزع غالفها قبل تضميد 
إضافة  يجب  األطراف  أو  الوجه  بالعنق،  محيطية  حروق  حالة  في  احلرق. 
الكورتيكويدات ومضادات اإلنتفاخ )دازين Dazine®( ملدة اسبوع على األقل 
إذا لم تكن هناك دواعي لعدم االستعمال، كما يجب إعطاء املريض مسكن 
لأللم مثل الباراسيتامول أو الكودايني أو في بعض األحيان املورفني ويجب جتنب 

وصف مضاد االلتهابات ألنها تقوم بتعطيل التئام احلروق.

في حالة حروق عند املرأة احلامل أو املرضعة أو عند الرضيع او حروق بالوجه 
ميكن استعمال ضمادات مبيبو )Mebo®( بدل سالفاديازين، كما يستحسن 

 .®urgosorb أو ®urgoclean استعمال ضمادات ماصة لإلفرازات مثل

بعد التئام احلروق على املدى املتوسط يتم وصف بعض مضادات الهستامني 
)Eurax®( في حالة وجود اعراض احلكة كما ميكن وصف كرمي مرطب في 

حالة جفاف جلدي.

عند   %10(  %20 الـ  السطحية  الثانية  الدرجة  من  احلروق  تعّدت  إذا  أما 
أو  العميقة  الثانية  الدرجة  من  الصغار(  عند   %5(  %10 الـ  أو  الصغار( 
الدرجة الثالثة، فيتم العالج في املستشفى وفي احلاالت القصوى في مركز 
: مستوى اجللد بالضمادات  خاص باحلروق، وهنا يتم العالج على مستويني 
احليوية  واملضادات  بالسوائل  العام  واملستوى  الذكر  السالفة  والكرميات 
تأتي  وهنا  القصوى،  احلاالت  للتنفس في  اآللي  باملساعد  واملسكنات وحتى 
خطورة احلرق العميق واملمتد على مساحة كبيرة ألنه يفقد املريض كثيرا 
من السوائل واملواد العضوية واألمالح ويصبح اجلسم مكشوفا لكل أنواع 

امليكروبات التي كان يصدها اجللد السليم.

احلروق من الدرجة الثانية العميقة تلتئم وحدها بعد عالج قد يستمر أياما، 
بالقشط  احلروق  التئام  في  احلروق  عالج  في  اخملتص  الطبيب  يساعد  وقد 
املناطق  اجللد في بعض  بزرع  أو   )débridement chirurgical( اجلراحي 

ذات اإلصابة األكثر عمقا.

أما في الدرجة الثالثة، ومبا أنه لم تتبق أي سماكة من اجللد السليم، فإن 
غير  أماكن  من  املستأصل  اجللد  لزرع  جراحية  بعملية  إال  تلتئم  لن  احلروق 
محروقة بعد التحضير له بالعالج بالكرميات وباستئصال اجللد امليت واحملروق 
جراحيا. وتكون النتيجة دائما جلدا مشوها بسماكته ولونه حتى لو مت الزرع 

بطريقة ناجحة.

2. حسب العامل املسبب و املوضع:

احلروق  عالج  يتطلب  الذكر  السالفة  العالجية  اإلجراءات  إلى  باإلضافة 
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أو  والقدم،  الوجه،  اليد،  التناسلية،  األعضاء  تصيب  التي  السطحية 
أو حروق الصدمات  الناجتة عن استنشاق األدخنة،  الرئة  التي تصيب  احلروق 
الطبيب  طرف  من  بها  التكفل  يتم  ما  وغالبا  اخرى  إجراءات  الكهربائية 

اخملتص.

الوجه والرقبة و األعضاء التناسلية : يتم عالجها يوميا نظرا إلرتفاع خطورة 
التعفن )infection( و يستحسن تركها مفتوحة على الهواء احمليط وذلك 

لتسهيل حركة املريض ولترك املنطقة املصابة جتف.

اليد والقدم : في حالة حرق محيطي يجب عدم حتريكها باستعمال جبيرة 
جبسية )attelle plâtrée( مع القيام بترويض متزامن اثناء عملية تغيير 

الضمادات 

في حال كان هنالك اشتباه باستنشاق الدخان، يتم العالج باألكسجني كما 
يجب اجراء تصوير منطقة الصدر والتنظير )bronchoscopie( من اجل 

معرفة اذا ما كانت مجاري التنفس والرئتني قد تضررت.

في حالة حروق كهربائية يجب البحث عن منطقة دخول وخروج الصعقة 
الكهربائية كما يجب اجراء تصوير منطقة الصدر وتخطيط للقلب إلقصاء 

اي كسور أو خلوع مفصلية أوإصابة محتملة للقلب.

عالجات استثنائية:

هناك 4 طرق للعالج:

أو  املوت جراء حادث  على  آخر شارف  مريض  من  زرع جلد مستأصل   .1
مرض في القلب أو غيره، وفي هذه احلالة يستأصل اجللد كما قد يستأصل 
القلب أو الكلية أو غيرهما من األعضاء، ويزرع اجللد مكان اجللد احملروق عند 
التي تتعدى فيها احلروق مساحات كبيرة وال يتبقى  مريض آخر في احلاالت 
من اجللد السليم ما يكفي إلمتام جراحة الزرع في احلروق من الدرجة الثالثة، 
ولكن عادة ما يلفظ املصاب هذا اجللد الدخيل بعد حوالي 3 أسابيع لعدم 
مالءمته، ولكن في هذه الفترة قد تكون حالة املريض احملروق قد حتسنت أو بات 
باستطاعة الطبيب استئصال بعض من اجللد السليم أو حتى االستفادة 

من التقنية الثانية املتمثلة في استحداث اجللد في اخملتبر.

مبدأ  بنفس  اخلنزير  أو  اخلروف  غالبا  حيوان  من  مستأصل  جلد  زرع   .2
ونتيجة التقنية السابقة.

خاصة  مادة  من  طبقة  وهي   )®integra( انتجرا  البديل  اجللد  زرع   .3
والتشوهات،  اجللد  وترقيع  احلروق  لعالج  يستخدم  باجللد  شبيه  غشاء  او 
واستخدامها يعطي نتائج ممتازة ويتيح الفرصة للشفاء للمريض في وقت 
والذي  الغشاء  هذا  من  اجلديدة  االنواع  مع  وخصوصا  جيدة  وبنتائج  قليل 
تلتئم مع اجللد بسرعة و تقلل من فترة مكوث املريض باملستشفى و تقلل 
مكلفة  تقنية  تبقى  لكن  احلروق.  بعد  مضاعفات  حدوث  احتماالت  من 

وليست مبتناول جميع املراكز.

تتوفر كمية كافية من  تربية اجللد في اخملتبر :عندما ال  أو  4. استحداث 
اجلسد السليم لتغطية املساحة احملروقة، يقوم اجلراح باستئصال مساحة 
صغيرة من اجللد السليم للمريض، ويبعث بها للمختبر الذي يقوم بتربيتها 
يتطلب  األمر  هذا  املستأصلة،  املساحة  أضعاف  على  للحصول  وتكبيرها 
عدة أسابيع )-3 6 أسابيع( للحصول رمبا على متر مربع أو اكثر، وهذا اجللد 

يحافظ على خصائص جلد املريض وبالتالي لن يرفضه عند زرعه وسيتعامل 
معه كجلده اخلاص، لكن هذه التقنية صعبة، وباهظة الثمن وغير موجودة 

إال في بعض الدول املتقدمة جدا.

تجميل اثار الحروق على المدى البعيد:

ان لتطور جراحة احلروق اثر بارز في معاجلة التشوهات فمثال وجود املوسعات 
)expanseurs tissulaires( التي تقوم بتوسيع اجللد الطبيعي  اجللدية 
نستطيع  طريقها  عن  مختلفة  وأشكال  بأحجام  احملروقة  للمنطقة  اجملاور 
اجللدي  الترقيع  وكذالك  طبيعي،  بجلد  واسعة  محروقة  مساحة  تغطية 

)greffe cutanée( له دور كبير في تغطية مساحات محروقة واسعة.

املتضخمة  بالندبات   )corticoïde retard( املتأخر  الكورتيكويد  حقن 
الكرميات  بعض  استعمال  وكذالك   )cicatrices hypertrophiques(
دور  له   )plaques siliconées( للحروق  الضاغطة  الصناعية  واالنسجة 

اليستهان به في تقليل اثار احلروق في مناطق اجلسم اخملتلفة

خاتمة: 

احلروق هي إصابات جلدية شائعة حتدث غالبا في البيت و تختلف من حيث 
الطبيب  انتباه  لفت  خصائصها  تستوجب  و  عالجها،  وكيفية  خطورتها 
احلاالت  بعالج  يقوم  ان  لهذا يجب  أوال  تتم استشارته  ما  غالبا  الذي  العام 
التي  التي تتطلب معاجلة طبية باملراكز اخملتصة  البسيطة و يدرك احلاالت 
                                                                                                                                        . احملتملة التشوهات  من  التخفيف  و  مالئم  عالجي  تكفل  توفير  من  متكن 
اتخاذ  علينا  يفرض  األخيرة  السنوات  في  احلروق  ضحايا  نسبة  ارتفاع  إن    

إجراءات وقائية ناجعة للحد من تفاقم هذه اآلفة.
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