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Types of Thermal Injury

• Scalds—immersion, pouring or throwing a hot liquid onto a person. The 
affected skin is soggy, blanched, and blistered. The shape of the injury is 
contoured. The depth of the burn is variable.

• Contact burns—direct contact of a hot object with the victim. 
Characteristically, the burn is shaped like the hot object, with sharply 
defined edges and usually of uniform depth. The burn may blister.

• Fire burns—flames from fires, matches, or lighters in close or direct contact 
with the skin, causing charring and skin loss with singeing of hairs.

• Cigarette burns—inflicted direct contact leaves a characteristically well-
demarcated circular or oval mark with rolled edges and a cratered center, 
which may blister and tends to scar. Accidental contact with a cigarette 
tends to leave a more superficial, irregular area of erythema with a tail.
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Burns

• First degree: Erythema and blistering without loss of dermis. There is 
capillary dilatation and transudation of fluid into the tissues, causing 
swelling. , eg. Sun burns

• Second degree: Destruction of the full thickness of skin. The epidermis is 
coagulated or charred, and a central zone of necrotic tissue is surrounded 
by first-degree burns or a zone of hyperaemia, or both.

• Third degree: Destruction of deeper tissues below the skin. This can be of 
any severity, from damage to subcutaneous fat to loss of muscle, bone and 
even a whole limb.

Ante-mortem versus Post-mortem Burns

• Any vitality?
• Demarcation line
• Infection
• Granulation tissue

• Any smoke or fumes in internal organs
• CO  and cyanide level
• Histopathology
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Hypothermia
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The manifestations of hypothermia

• Eyes
• Cold urticaria
• Vasovagal syncope
• The ‘Hide-and-die’ Syndrome
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Findings in hypothermia

• Frostbite
• Pernio
• Cold panniculite
• Trench foot
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Autopsy findings in hypothermia

• Skin changes
• Internal organs

• Acute gastric erosions
• Acute pancreatitis
• Pulmonary oedema
• Perivascular haemorrhages
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Hyperthermia

• Malignant hyperthermia
• Exertional hyperthermia
• Situational heat stroke
• Drugs
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Aşağıdaki çocuklardan hangisi, çocuk istismarı açısından mutlaka 
araştırılmalıdır? (Nisan 2009)
A) Yataktan düşen 11 aylık çocuk
B) Diz ve dirseklerinde çok sayıda ekimozu olan 3 yaşındaki çocuk
C) Düştükten hemen sonra hastaneye getirilen 4 yaşındaki çocuk
D) Sıcak su ile iki ayağı çorap tarzında yanan 2 yaşındaki çocuk
E) Öksürük sonrası yüzünde peteşi oluşan 18 aylık çocuk
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