
 Thanatologyعلم الموت 
 الفصل األول

، فالموت ظاهرة بيولوجية عامة ونهاية حتمية لكل وانقطاع الحياة الجسدهو مفارقة الروح   deathالموت
التنفس وخاصة الدورة الدموية و )كائن حي، وهو التوقف النهائي والدائم )بال رجعة( لعمل األجهزة الحيوية األساسية 

كامل الذي ال التوقف الانه أو  .العودة للحياة وتقدر بخمس دقائق، فترة كافية لحدوث تغيرات في الجسم تمنع (معا
 .brain stemجذع الدماغ ل العكوس غيرموت ال، بما في ذلك brainرجعة فيه لكل وظائف الدماغ 

  :تشخيص موت الدماغ
. والدخول في دقيقة 03( لمدة Flat E.E.Gبال أي نشاط ) عتمادا على جملة عالمات مثل رسم المخ الكهربائيا 

، وغياب للمؤثرات unresponsivityوالحركة واالستجابة  unreceptivityغيبوبة عميقة مع انعدام اإلدراك 
اختفاء ، و ضغط مقلة العين، وانخفاض لركبة والعقب والبطنوا( الحدقي والقرني) منعكسات الدماغ المستطيل

 oculovestibularوالمنعكس العيني الدهليزي  oculocephalic reflexالمنعكس الرأسي العيني )المنعكسات 

reflex  والمنعكس البلعوميGag reflex  ومنعكس السعال والتقيؤcough and vomiting reflexes إضافة )
 ،اء توقف مضخة التنفس لفترة محددةأثن Apnea testالنعدام قدرة المصاب على التنفس التلقائي باالختبار المعتمد 

 .ث تغيرات عامة تنتهي بتحلل الجثةوحدو 
 مثل: أسباب اإلغماءاستبعاد احتمال كون المصاب تحت تأثير أي من ينبغي و 
أو  poisonsأو السموم  narcioticsأو المواد المخدرة  sedativesالكحول والعقاقير المنومة والمهدئات ـ  ( أ )        

 .muscle relaxantsمرخيات العضالت 
 .ةمئوي 00( دون  Hypothermia درجة حرارة الجسم )الشديد بنخفاض الا ــ ( ب )
 .يالكبد حاالت الفشل الكلوي أو ــ ( ج )
الدم  سكر جة زيادةيواإلغماء نت (metabolicحاالت االضطرابات االستقالبية )األيضية ـ (  د )
(Hyperglycaemia.أو نقصانه ) 
 .  (ونخاميةكظرية ، درقية) حاالت اإلغماء الناتجة عن إصابات الغدد الصماءــ (  هـ )
(. أو أن يكون المصاب في حالة صدمة قلبية Electrolyte imbalanceالشوارد )أو اضطراب الكهارل ــ (  و )

 وعائية لم تعالج.
ويكفي  .حياة غير القابل للعودة باإلنعاشمقارنة بالنوم أو التخدير أو الغيبوبة يعني توقف ال والموت

دة للحياة وتقدر ع العو تمن القلب والتنفس فترة كافية لحدوث تغيرات دماغيةالتأكد من توقف  عادةلتشخيص الموت 
جهزة ( عندما تعمل األالحاالت المشابهة للموت أو) الظاهري  الموت مع العلم أن هناك حاالت تسمى  .بربع ساعة

كسجيني، األعوزه  الحيوية األساسية بحدودها الدنيا في حاالت التسمم الكحولي والسبات السكري وفقر الدم أو
 (.م، والسبات اليوريمي وبرودة الجسالكهربائي، واألذيات الدماغية، والمخدرات والمنومات والصرع والغرق والصعق

درجة تختلف الظواهر الموتية ب، و المادة الحية إلى الجماد ليدرس علم الموت هذه الظاهرة البيولوجية وانتقا
ابة بالسل صبينما تكون تدريجية في حاالت اإل  حاالت الموت الفجائي،وضوحها فهي ال تكاد تالحظ أحيانا في 

 الموت ينب نتقاليةكاإل فترة أحيانا وأكثر إلسبوع أو ساعات أو لدقائق الموت تسبق، حيث واألورام وأمراض الدم



يتقطع التنفس و ، الدم وضغط الوعي يضطرب، فيةاتتتراجع خاللها المظاهر الحي،  أوالنزع االحتضار تسمى والحياة،
 voiding of urineيحدثالسطحي السريع ويضطرب القلب الضعيف، وتتشنج العضالت وترتخي العاصرات و 

, emission of semen , regurgitation وفقدان مرونته وارتخاء عضالت الوجه  مترافقة مع شحوب الجلد
حديد وعلى الطبيب الشرعي ت .أخرى  أحيان في تماماعالمات النزع  تغيب بينما ،وغور مقلة العين )وجه أبقراط( 

 .في كل الحاالتسبب الموت وطبيعته وزمن حدوثه 
وال يمكن إرجاع  ،حياة اإلنسان، ألن موت جذع الدماغ غير عكوسإن موت جذع الدماغ يعني نهاية 

لب والتنفس وقف القاعتمادا على ت بالتالي يشخص حدوث الموت .ة المتموتة إلى الحياة بأي وسيلةالخاليا العصبي
 .، وأخذ الدماغ  بالتحللإذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطاًل نهائياً  وأ، فيهال رجعة توقفًا تامًا 

م عميق وعدالسبات ال)  :حدوث الموت بتشخيص تموت الدماغ اعتمادا على العالمات التالية معا يقرر
فاض تدريجي عفوي ، انخالعينين ، توسع حدقتيف ساعةتوقف التنفس التلقائي لنص ،ة للمنبهات الخارجيةبستجااال

وقف وتأو أكثر دماغي مسطح لنصف ساعة ومخطط ، ط الدم المستمر رغم محاوالت رفعه، انخفاض ضغبالحرارة
 .(الدوران الدماغي

دف بعض ا. حيث تغلب الميتات الطبيعية وتصطبيعي وعنفي :موت في الطب الشرعي )تبعا للسبب( نوعانوال
رات المرضية ينتحارية. في حين يصنف الموت تبعا للتغ، وبدرجة أقل منها الجنائية واالالحوادث الطارئة العرضية

 .إلى سريري وبيولوجي
 :Somatic deathorclinically الجسمي الموت السريري أو

 , CNS الثالحيوية الرئيسية الث تهوأنشطة أجهز هو توقف اتصال الفرد بالبيئة وتوقف حياة الكائن الحي 

CVS , Resp .  همقدرة هذتبعا ل  لى آخر،إرغم استمرارها فى أعضائه وأنسجته وخالياه فترة تختلف من نسيج 
فاألنسجة العصبية وعصبونات  .anoxia األكسيجين انعدام أو hypoxiaي نقص األكسجينالعلى تحمل  ةجنساأل

تعيش ، و أكثر من خمس دقائق، تليها أنسجة الرئة والقلب األكسيجين انقطاعحساسة ال تتحمل ، خاصةالدماغ 
 .هرحتى الشو . بينما تتحمل العظام أياما أيام(7واألظافر لعدة أيام )الجلدبعض األنسجة كالشعر 

 لفترة يويتهاح على والعظام والجلد والقرنية والكبد والكلى القلب كعضلة الجسم وأنسجة أعضاء بعض تحافظ
 ردود واهرظ تراجع من يستفاد كما. األعضاء واستزراع نقل في طبيا الظاهرة هذه من يستفاد حيث الموت، بعد

  .الموت على المار الوقت تقدير في شرعيا طبيا الحيوية األفعال
 يستخدمحيث  ،، ويضعف هذا التأثر بمضي الوقتؤثرات الكهربية لساعات بعد الموتتتأثر العضالت بالم

 على لعينا وحدقة الكهربية، المؤثرات على العين أجفان عضالت فعل كرد) .على الموت زمن هذا اإلختبار لتقدير
 .(بالبيلوكاربين الحقن

خفض وغياب عكوس للظواهر يتصف الموت السريري باستمرار بعض الوظائف الحيوية بمستوى من
يصادف في حاالت الغرق والتبريد وانخفاض الحرارة الشديد والصعق الكهربائي والتسمم  األمر الذي، الحياتية
( لضحيةلسريري فترة قصيرة يتحول بعدها )إذا لم تسعف ا. يستمر الموت اات والغيبوبة اليوريمية والسكريةبالمخدر 

 .غير العكوس الجزيئي أوإلى الموت الحقيقي وموت الدماغ أو الموت البيولوجي 
 
 



 :Molecular or cellular deathالموت الجزيئي أو الخلوي 
، نتيجة نقص أو انعدام األكسجين وتوقف التنفس الخلوي مما قف الحياة في األعضاء أو الخالياهو تو 

 5ـــ0وموت األنسجة واألعضاء المهمة حيويا كالدماغ خالل  ،فيها لى توقف العمليات الحيوية واأليضيؤدى إ
 .ةالتاليمن التغيرات بعد الموتية  أي لشرعي فيعني ظهورا. أما الموت بالمفهوم الطبي دقائق وتحللها

 :التغيرات التى تطرأ على الجسم بعد الموت
 :العالمات العينية

 .منعكس القرنيالـ غياب ـ1
 .سلبية تفاعل الحدقة للضوء ــ2
 .حدقتين غالبااتساع ال ــ0
 .شبكية قعر العينوعية أتقطع خطوط  ــ4
 .() بقع الرشوظهور بقع صلبة العين، القرنية وكدر ،توتر داخل مقلة العينـ هبوط 5

 :السلبية الظنية أوأو ، المبكرة Signs of deathعالمات الموت 
 ، الذي يشـــــــخص بغيابتوقف القلب والدورة الدموية، مثل ولى من الموتتحدث خالل الدقائق األو متعددة 

ربط ب، أو (106)الشـــــــكل ECGكهربائي ال قلبالتخطيط ل الرســـــــم الخطي ، أونبض أو عدم ســـــــماع دقات القلبال
قطع أحد الشـرايين ومالحظة عدم اندفاع الدم منه أو حقن صبغة الفلورسين تحت الجلد ومالحظة عدم و أبع صـاإل
 .تيار الدم في أوعية شبكية العين انقطاعفضال عن  ،تشارهاان

ECG of Live & Dead 

  
 live                                                      Dead 

 ( مخطط القلب الكهربائي في حالتي الموت والحياة316الشكل )

ف ، ومراقبة حركات الصدر والبطن وفتحتي األنلذي يشخص بسماع األصوات التنفسيةتوقف التنفس ا أو
 لخطيبداللة الرسم ا الدماغوتموت قشرة  الجهاز العصبيتوقف  أو. المرآةة الهواء من الفم واألنف باختبار وحرك

 ، واتساع حدقتي العينينوليونة المفاصل وتهدل األطراف .األولي وارتخاء العضالت ،EEGالكهربائي  لمخططه
درينالين واالستيل كولين سا واأل 8استخدام األدوية كالبيلوكاربين اإليجابي حتى  وعدم تأثرها بالضوء أو اللمس أو

حوب فضال عن ش، (والبطن والعقب الركبة منعكس) ود الفعل الجسمية على أية مؤثراتوانعدام رد ساعة 14حتى 
بائية لعدة لإلثارة الكهر  يةتستجيب العضالت وخاصة القلب .الجلد واألغشية المخاطية وانخفاض الحرارة الشرجية

 سا من الموت. 21ـ ــتتأثر حدقة العين باألتروبين وتتوسع خالل ساعة و . ( بعد الموتسا 4 ــ 0) ساعات
ها تقد تستعيد بعض األعضاء وظيفو  .زمن موت الحيوان وخاصة في البرية ختبار لتقديريستخدم هذا اال

ن ثيلدقائق الثالخالل ا، ازدراع األعضاء بعد الموت مباشرة، مما ساعد في نقل و لو تأمنت لها الشروط المناسبة



ويكفي إلثبات الموت ، األهميةفي غاية موضوعا الموت  وقتتحديد من  . األمر الذي يجعلاألولى من الموت
تقدر و ، لحياةلسة تمنع العودة و عك غيرالتأكد من توقف الدوران والتنفس ونشاط الدماغ فترة كافية لحدوث تغيرات 

 .بثماني دقائق
يمكن أن تعود بعدها من الزمن  بالصمت الدماغي لفترةأو ما يسمى ، حاالت موت ظاهري مع أن هناك 

تجاج التخدير وضربة الشمس و ار و      ة الكهربائيةقالغرق والصعضحايا حديثي الوالدة و  لدى، نعاشللحياة باال
صابات البردوانخفاض سكر الدم وفقر ، غاز الفحمب التسمموالتسمم الكحولي أو ، الدماغ  جعلت التأكد  ،الدم الشديد وا 

 .نعاشعدم جدوى االأو ، وظهور عالمات الموت اليقينية من حدوث الموت أمرا غير ممكن قبل مضي هذه الفترة
 رةفت طيلةمن توقف وظائف الدماغ توقفا يستمر  والتأكد، ساعات 8سمح بدفن الموتى قبل مضي لذا ال ي 

غيبوبة االنقطاع الشامل في من ساعة  24و، ساعة منذ تشخيص غيبوبة الالعودة 12المالحظة والمعالجة وهي
إلى  هرينالش سن دون  األطفال عند والعالج المالحظة فترة تمدد، ة )كما يحدث في توقف القلب مثال(الدورة الدموي

 .لدماغلساعة مع إعادة تخطيط كهربية الدماغ بعد فترة المالحظة، أو تجرى اختبارات الدورة الدموية  72
 :primary flaccidityاإلرتخاء األولى 
قلوي في  PHليونة المفاصل وسهولة الحركة مع تفاعل ب ، ويتجلىنتيجة توقف التحكم العصبييحدث 

 فتبدو العينان مفتوحتان والحدقتين متسعتين والفك متدلي ويخرج اللسان مع سيالن اللعاب من الفم، العضالت
طراح البول  .ساعات لحين حدوث التيبس الجيفي 0-2ويستمررتخاء األولي بعد الموت مباشرة يبدأ اال. وا 

 :يجابيةعالمات الموت اليقينية االمؤكدة أو اإل
، ويحتاج بعضها أليام بينما يأخذ التصبن والتحنيط وقتا ثني عشر األولى من الموتوتالحظ خالل الساعات اإل

 .ومنهاأطول 
 :التغيرات التي تطرأ على الجثة بعد الموت

 .الزرقة، التحنيط ، التجفاف أو نقص التميه،الفيزيائية: وهي برودة الجثةات التغير  ـأ
 .: كالصمل أو التصلب الجيفي والتصبنالتغيرات الكيميائية ـ ب
 .: كالتفسخ الجيفيالتغيرات الجرثومية ـ ج

 :التغيرات الموتية المبكرة
 Rigorالتصلب الجيفي  Hypostasis، الزرقة الجيفية  Coolingالبرودة، Dehydration التميه نقص

mortis التغيرات الجلدية ،Skin  والعينيةEye. 
 :Algor Morti  الرمية البرودةأو body cooling  الجسمبرودة  -3

نتاج الطاقة  ار الفقد الحراري واستمر  تهبط حرارة الجسم بعد الموت تدريجيا، نتيجة توقف العمليات األيضية وا 
نها وبين يتأثر معدل فقد الجثة لحرارتها بالفرق بي ( حتى التعادل مع الوسط المحيط.والتشععبالتماس ، والتبخر، )

ْم 1ييحدث الهبوط الحراري للجثة بمعدل وسط، فرات الهوائية أو األغطية من عدمهوبوجود التيا حرارة الوسط المحيط
 سا التالية 16 سا خالل 1,5درجة كل  1ساعات في الطقس المعتدل لينخفض بعدها إلى 8خالل أول  سا1/
وسط لتصل الى درجة حرارة ال ،، وبما ال يتجاوز ثلث الدرجة في الطقس الحارْم / سا في الطقس البارد1,8معدل وب

 . (107الشكل) ساعة 06 ـــ 18المحيط في غضون 



حرارة الوسط لحظة الموت و  ، ككتلة الجسم وحرارتهاري بعوامل يعود بعضها إلى الجثةتتأثر سرعة الفقد الحر 
النزوف يدة أو بعد اإلنتانات الشدمن المريض بالحمى لحرارته . فالمريض بالقلب والسل والسرطان أسرع فقدا المحيط

، ووجود أغطية emaciationأبطأ فقدا لحرارتها من النحيفة  obesity. وجثة البدين الدماغية أو الجهد العضلي
رع فقدا ، وصغير السن والكهل أسبالجثة المعراة على األرض، وجثة المجهد قبل موتهمقارنة يبطئ الفقد أو فراش 

كون التبرد يورطوبة الوسط وحركة الهواء ففى الماء  فقدان الجثة لحرارتها حسب حرارةويكون للحرارة من البالغ، 
 .فيها أسرع منه على سطح األرض أو المدفون 

 
 معدل برودة الجثة( 317الشكل )

 :م ه حيث / ح م( –القاعدة التالية: و= )ح ح ب حساب هذه المدة الزمنيةن يمك
 (.07ح ح: الحرارة الشرجية لدى اإلنسان الحي )+ .الوقت التقريبي المار بعد الموت و: 

 )في حالة معينة(. لجثة خالل ساعةلم ه: مقدار هبوط الحرارة الشرجية  ح م: الحرارة الشرجية لدى الجثة.
دليل تقريبي على زمن حدوث ، و المؤكدة عالمة من عالمات الموتهي  :بية الشرعية لبرودة الجثةاألهمية الط

 .الموت
 :Dehydration التجفاف أو نقص التميه -2

األولى  0ـــ2 ، ويالحظ عيانيًا خالل الساعاتغشية المرئية بعد الموت مباشرةً يبدأ التجفاف في الجلد واأل
لمفتوح ا، وتجف مخاطية الفم ان مرونة الجلد الذي  يصبح باهتابفقد، وخاصة في ظروف الجو الحار الجاف منه

خفض توتر ، وينكدر على القرنية، كما يجف جزء العين المكشوف بشكل خط أفقي موضعيا وتصبح قاسية بنية
وحشية بشكل شيمية في زاوية العين ال. لتشف صلبة العين وتبدو من خاللها الممقلتي العينين وتغور خالل ساعتين

سا  24ساعات تصبح سوداء بعد  5ـــ0( بعد  Larche spot بقعة مثلثية رمادية أو صفراء بنية ) بقع الرش
 .(108)الشكل

نقص  .يوان األذن التي تصبح جافة داكنةيبدأ التجفاف بالشفاه، طرف األنف، األعضاء التناسلية، وص
أما التجفاف  .الكاويات حول الفم وكدمات الصفن وآثار، السحج )طبقة متقرنة رقيقة( التميه مهم في التفريق عن

 .بالنخر الموميائي فيسمى التحنيط الشديد في الجثة وحفظ األنسجة

 
 ( بقع الرش313الشكل )

 



 :تغيرات العينيةال
فراز ة من اإلطبقة مخاطيتراكم مع ويجف السائل المخاطي للعين  هاتفقد العين بريقها وتوترها و منعكسات

 & COوغاز الفحم  الهيدروسيانيكمع أنها قد تستمر المعة في بعض حاالت الموت كالتسمم بحمض الدمعي )

HCNلى تأثير الجهاز العصبي عشلل عضالت الجفن وغور مقلة العين نتيجة توقف مع ، ( وتتكدر القرنية
ضغط العين يقل . و (103)الشكل رها بالضوء أو األدويةشلل عضلتها وعدم تأثب. وتتسع حدقتي العينين عضالتها

وتفقد  vitreous humor والهيبوزانثين فى السائل الزجاجي للعينوتزداد نسبة البوتاسيوم  .بمرور الوقت بعد الموت
. وتخلو شعيرات قاع (143)الشكل Tentumعكس الملون للضوء قدرتها على ال الوقت معالطيور البرية عين 
  فيها.أو يتقطع  الفحص عندمن الدم العين 

 
Dilated                                                                  normal 

 تغيرات العين  (313الشكل )                                 

          
 تغيرات العين فى الحياة البرية( 304الشكل )

 :(المتأخرة) Changes of Deathتغيرات ما بعد الموت 
  postmortem Hypostasis (lividity) - livor Mortis : الرميةالزرقة  -1

وانحدار  cessation of cardiac pumpلجلد بلون أزرق بنفسجي نتيجة توقف القلب الموتي لتلون ال يه
وارتخاء توتر عضالت األوعية  gravityبتأثير الجاذبية  Hypostasisالدم السائل إلى األجزاء السفلى من الجثة 

مالئا وموسعا األوعية لتظهر على الجلد كبقعة كبيرة  relaxation of the muscular tone of vesselsالدموية
أجزاء  . ظهور بقع مشابهة في(141)الشكل اإلرتكاز الشاحبة اللون أماكن األربطة و  ، باستثناءبنفسجية ــزرقاء 

 .ئة بالدم، أو تغيير وضعية الجثةأخرى قد يكون سببه الصمل في جدران األوعية الكبيرة الممتل

 
 ةالجيفي لزرقةا( 303الشكل )



حاالت الذي يزداد في  fibrinolysin، بسبب وجود االنزيم الحال للفبرينالدم سائال بعد الموت عدة ساعات يستمر
سا تختفي أثناءها بالضغط َأو تغييِر الوضعية 12-6خالل. ويمر تشكل الزرقة بمراحل أولها الركود الدموي اإلختناق
سا حيث ال تختفي الزرقة بالكامل بالضغط َأو تغييِر الوضعية  24، يعقبها النفوذ واالرتشاح حتى بسرعةوتعود 

ة بعد يرا االنحالل والتشرب وثبات الزرقة الجيفي، وأخقة غير واضحة في األماكن الجديدةوتعود ببطء مع تشكيل زر 
 وضع. يتغير ملزرقة الجيفية إال بعد سلخها(. ولسماكة جلد الحيوانات ال يمكن مالحظة ا142سا )الشكل 24-06

 نهاياتو األطراف في حاالت الشنق والتعليق ويكون فى الرأس  نهايات ، فيكون فيالزرقة الجيفية تبعا لوضع الجثة
 .في حاالت الغرق  األطراف

 

 

 التلون الجيفي
 

 

 تهه بعد ثباوضعيتاليمكن تغيير 
 

 هه قبل ثباتيتيمكن تغيير وضع

 ( الزرقة الجيفية302الشكل )

ومن  ،بتجلط الدم سا13ـ ـ 8، وتكتمل فى غضون ساعتين من الموت ـتبدأ الزرقة بالظهور بعد ساعة ـ 

تحدث  .(27الجدولالحيوية التي قد تكون السبب في الموت والجلطة بعد الموتية )التفريق بين الجلطة األهمية بمكان 
بذات المصابة ك، والرئة قلب كالمصاب بانسداد شرياني تاجيفيبدو الأيضا الزرقة الجيفية في األحشاء الداخلية 

م داخل ضوئي فنجد الدلتهاب في المعدة ويفرق بينها بشد المعدة أمام مصدر ، وقد تتشابه الزرقة مع االالرئة
ة الجيفية ق. يمكن تغيير موضع الزر لتهاباألوعية الدموية في حالة الزرقة بينما يتخلل الدم األنسجة في حاالت اال

 . خالل فترة سيولة الدم
 افيكون أحمر  ،ويتغير اللون تبعا لمسبب الموت ،يكون لون الزرقة أحمر بنفسجيا نتيجة نقص األكسجينو 

أو  ا، وورديبالسيانيداتعند التسمم  brick redاوقاني في حاالت التسمم بغاز الفحم cherry pink أو كرزيا افاتح
مات وكلورات في حاالت التسمم بالمنو  dark purpleفي حاالت الموت بردا وبنيا  light pinkا أحمر زاهي

 ويكون  .حاالت اإلصابة بالكلوستريديومفي  bronze اختناق وبرونزيفي حاالت اال اقاتم اوأزرق، البوتاسيوم والنترات
. وقد يشتد لون الزرقة في bleeding & anemiaفي حاالت النزف وفقر الدم  اقليل الوضوح شاحبلون الزرقة 
 ،والقصور التنفسي السريع  والغرق  ختناق الميكانيكي وقصور القلبواال Crush syndromeالهرس حاالت تناذر

 .(26) الجدولقد تتشابه الزرقة الجيفية مع الكدم ويمكن التفريق بينها كما في 
 
 
 



 ( تمييز الكدم عن الزرقة الجيفية26الجدول )
 الزرقة الجيفية الكدم التفريق

 بعد الموت ةأثناء الحيا وقت حدوثه

 بال وذمة داخل األوعية الدموية وذمة مع خارج األوعية يتخلل األنسجة الدم

 لونها ثابت يتغير بمرور الوقت اللون 

 معممة سفلية غير محددة موضعيةمحددة  الحواف

 ليس له شكل محدد يأخذ شكل اآللة المحدثة المظهر

 ييزول بالتعفن الرم يزول بمرور الوقت زواله

 غير مصحوب قد تصاحبه السحجات

 دمبخاليا  غير مصحوب قد يصاحبه ورم او تقيح او التئام ةتفاعالت حيوي

 يزول ال يزول الغسيل

 األجزاء السفلى غير المضغوطة مكان يأ مكان حدوثه

 
 :األهمية الطبية الشرعية للزرقة الجيفية

عرفة موتفيد في  لحدوث الموت تساعد في تقدير الوقت المار على الموت الزرقة الجيفية عالمة مؤكدة
ف بعض حاالت الموت كالنزياستنتاج سبب  في، ويسهم لونها وضعية الجثة لحظة الموت مالم يغير وضعها

 .سيانيدم بالأو التسم حاالت الشنق والغرق  يفي تشخيص بعض أسباب الموت كما ف ، ويساعد مكانهاوالتسمم
 

 الفرق بين جلطة قبل الموت وبعد الموت( 72الجدول )

 جلطة بعد الموت جلطة قبل الموت

 ( أصفر –رمادي –أحمر )اللون غير متجانس بنفسجيأحمر  أوباهت رمادي اللون متجانس 

 تماسكها عادي lines of Zhan بها تماسكها شديد

 سهلة النزع وتترك سطح أملس هالمية التهاإز  تلتصق بالجدر وتترك سطح خشن عند

 طبقات 0تفصل إلى  ال يمكن فصلها إلى طبقات

 
 



 :rigor mortisالصمل الجيفي أو التيبس الموتي  -0
 بفعل التغيرات البيوكيميائيةإرادية وال إرادية  الذي يصيب عضالت الجثة جميعها هو التصلب

physicochemical األربطة والمفاصل والعضالت  عقب اإلرتخاء األولى في، المعقدة التي تحدث بعد الموت
primary flaccidity of muscles  6ـــ2الزرقة بعد سا. يشمل كل المفاصل والعضالت ويبدأ مع  2ـــ1,5خالل 
شتاء. أو أكثر ساعة  48ــ 06ساعة صيفا و 24ـــ12سا وينتهى بعد  12ـ6 ساعات، ويعم كافة أنحاء الجسم خالل

 :PH لىلى زيادة الحموضة بها لتصل اإ نتيجة تفاعل كيميائي ال هوائي بالعضالت نتيجة قلة األوكسجين ويؤدي

عقب  .Actin مع األكتين myosinإتحاد الميوسين  ATPإنزيم  . تكون العضالت أثناء الحياة قلوية ويمنع 6
وحمض  Lactic acidلى حمض اللبن إليكوجين غالموت ينقص األكسجين فى العضالت فيحدث تحلل الهوائي لل

، فيقل إنتاج األتب ويتوقف فعل إنزيم حموضة العضالت حسب إحدى النظرياتو  Pyrovic acidالبيروفيك 
ATP  الذي يتحول إلىADP  وطاقة تحول الميوزينوجين إلى ميوزين يتحد مع األكتين مكونا أكتوميوزين

actomyosin  (140)الشكلوتقلص العضالت.  
وجزئية إذا تم  ساعات األولى من الموت 5-4تكون عودة تشكل الصمل تامة بعد حله ميكانيكيا خالل 

الذي يعطي بتفككه طاقة تعوض المخرب من  بغليكوجين العضالتالصمل حدوث تتعلق سرعة . سا 12-8 بعد
ATP ن العضالتمالذي يحل التشنج أو يحدث االرتخاء العضلي الثاني تلقائيا بواسطة الليزوزومات الموجودة ض .

 تخاء ليبدأ التصلب تدريجيا وبترتيب معين نازال نحو األسفل من العضالتر تب يتوقف االألوبنفاذ الغليكوجين وا
سا 6ـ4ثم العنق ،سا4ـــ2الضعيفة في الوجه والجفون وحول الفك السفلي  smaller muscle groupsالصغيرة 

سا. ويتناول حتى العضالت  12ـــ13فاألطراف السفلية  ،سا  13ـ 8سا فالصدر ثم البطن  8ـ ــ6فالطرفين العلويين 
 24ـ ــ 12رتخاء العضلي الثانوي( بعد ويزول )بظهور اال، ة العين والناصبة للشعر والقلبيةالمضيقة لحدق ،الملس

 .د مظاهر التعفن أوغياب المنعكساترتخائين بوجو . نفرق بين االسا بنفس ترتيب ظهور الصمل48ـ ــ

 
 ( آلية حدوث التقلص واالرتخاء والتصلب الجيفي في العضالت301الشكل )

 :العوامل المؤثرة في حدوث الصمل
وبعد جهد  مدنفوعند ال hot environmentيظهر ويزول سريعا في درجات الحرارة المرتفعة للوسط 

م، لكن الجثة تتيبس  ْ 13نخفاض أقل من . ليتوقف حدوثه في درجات الحرارة شديدة االعضلي ويتأخر في البرد
حاالت الموت  فيو بتجمد سوائلها. يسرع التيبس في المجموعات العضلية الصغيرة وفي األعمار الصغيرة والمتقدمة 

ه يتأخر حدوثو والتسمم بالستركنين وبعض األمراض مثل الكزاز،  electrocutionختناق والصدمة الكهربائية باال
 وحاالت النزيف والموت الفجائي. والمرتاحةفي العضالت القوية 

، تساعد بتحديد الوقت الذي أنقضى الصمل عالمة مؤكدة للموت :األهمية الطبية الشرعية للصمل الجيفي
حيث يسرع عند التسمم ، وفي تشخيص بعض أسبابه (144)الشكل على الموت، وتحديد الوضعية لحظة الموت 

 .ي تستنفذ ثالث فوسفات األدينوزينبسبب التشنجات الت بالستركنين أو اإلصابة بالكزاز



 
 الصمل الجيفي( 300الشكل )

 .والتحنيطأوالحرق أوالتجمد أالتشنج نتيجة التصلب  :الحاالت المشابهة للصمل الجيفي
 : Cadaveric rigidity ( spasm) التوتر أو التشنج الجيفي

 separatedِمْن العضالِت اإلرادية  ةهو تقلص عضلي جزئي في بعض الجثث في مجموعة منفصل

group of muscles مفاجىء لحظة الموت مباشرة وغالبا قبلهimmediately after (even before) death 
شديد ويستمر بعده محافظا على وضعية الجثة لحظة الموت، كما فى حاالت  neurogenicنتيجة تهيج عصبي 

ل التوتر يزو  .(28) الجدول ،نتحار أو الغرق واال high levels of stress الصدمة النفسية أوالعصبية الشديدة 
 ، قطفي العضالت اإلرادية ف التوتريحدث . عند الموت بالتعفن وال يسبقه ارتخاء أولي ساعة من الوفاة 12بعد 
 .د حاالت القتل فى حوادث اإلنتحارترجع أهميته الطبية الشرعية الى استبعاو 

 الفرق بين التوتر والصمل الجيفي( 23الجدول )
 

 :Heat stiffness التصلب بتأثير الحرارة
 حيث يتجلط بروتين العضالت والمفاصل وتتبخر السوائل. وال ويحدث نتيجة تعرض الجثث لحروق شديدة.

الجثة عن الحرارة، حيث تنثني مفاصل األطراف وتأخذ الجثة المحترقة تعود العضالت لحالتها األولى عند إبعاد 
 وضعية المالكم.
 :Cold stiffness التجمد بالبرودة

لى إ تتعود العضال .ض الجثة لدرجات حرارة منخفضة جداحيث تتجمد سوائل الجثة ومفاصلها عند تعر 
 .لى منطقه دافئةإبعد إخراج الجثة ، اإلرتخاء أو حالتها األولى

 الصمل التوتر المقارنة

 يتفاعل كيميائ يتهيج عصب مسببه

ساعة وينتهي بعد  1يبدأ بعد  من لحظة الموت حتى التعفن مدته
 سا شتاء 16سا صيفا و33

 فى جميع حاالت الموت في حاالت الموت العنيف حدوثه

 يستجيب ال يستجيب األستجابه للتنبيه الكهربائي

 العضالت اإلرادية والال إرادية العضالت اإلرادية مكانه

 حامضي قلوي  تفاعل العضالت



 :رتخاء العضلي الثانوي اال 
تعود العضالت الى الحالة القلوية بفعل البكتريا فينحل األكتينومايسين إلى ميوسين وأكتين وتعود ليونة 

ال تتأثر العضالت  .مراحل التعفن أولى هذه تعتبر .secondary flaccidityرتخاء الثانوي العضالت وتسمى اال
 .هذه المرحلة بالتنبيه الكهربائي في

 :Autolysis التحلل الذاتي 
 على الغشاء المخاط يؤثر الموتفرازه بعد إتابع أو الذي ي ة يعصارة المعدالفي الموجود  Hcl أن وجد

لموجود ويتفاعل مع الهيموغلوبين ا ،وتحلله يتفكك الغشاء المخاطل ، مؤدياوالمري بسبب القلس ،عدة واألمعاءللم
وهو  ،(ن يهموغلوبتيوهو لون الم )متسخ  ية بنييصبح لون المخاطو يوغلوبين ميتهتحول إلى يفي أوعية الزغابات ف

 المخاطية نسالخاأن  ينبغي أن نالحظنها يق بي، وللتفر ةيتناول أحد السموم الكاو ب تسممشبه تماما ما حصل عند الي
ي أما ف ،ثم المعدةومن  ءالمري البلعوم ثم فالفم  نأي م ،بدأ من الخارج نحو الداخليات يحالة التسمم بالكاو  يف

 .أيضاً بلعوم م وأعلى اليمن الداخل باتجاه الخارج  فنجد الفم سل ءابديتم ية فإن انسالخ المخاط يحالة االنحالل الذات
ة ثم يخاطوتحولها لمادة شبه م ةينحالل الغدد اللعاباتسبب  يمات التينز فتتجمع بها اإل يةأما الغدد اللعاب

 يف يحالل الذاتة االنيتشاهد عملو  ةية شبه مخاطياس إلى كتله طر يتحول البنكر يكما ، ةيفتصبح الغدد طر  ،سائلة
ر مقاومة كثاألاس أما العضالت يالمعدة ثم البنكر  يأشد ف ياإلنحالل الذاتعملية  . تكون الدماغ يفو ضا يأ الكبد
 .تأثرها فيتأخرقلب والحامل الر يرحم غعضالت ال مثل

 :  Late post-mortem changesالتغيرات الموتية المتأخرة 
 : الجيفي Putrefactionأو Decomposition ـ التفسخ 3

طالق الغازات التفسخية وأمالح( liquids هو انحالل الجثة إلى موادها األساسية )سوائل ، بفعل الجراثيم وا 
 التأثير في كتشار  كما ،اإلنتان والفطريات والحشرات الالهوائية المتعايشة في األمعاء والجراثيم المرضية مسببة

بفعل اإلنزيمات  autolysis. باألضافة للتحلل الذاتي والرئتين التنفسية المسالك في الموجودة الهوائية الجراثيم كذلك
 ـــ 06ساعة صيفا و24-18. يبدأ التفسخ من المسالك التنفسية واألعور بعدالنسجية منذ اللحظات األولى للموت

مخضر ، يتغير لون الدم المتفسخ الى البني الكون كم كبير من الغازات وانتفاخ البطنويترافق بت ،ساعة شتاء72
ية بدءا من األمعاء كما يشمل التفسخ األحشاء الداخل ،(HbS2H+كبريت الهيدروجين ) بفعل غازات التعفن وخاصة

 .والكليتين ومن بعدها العضالت اإلرادية والبروستات والرحم، فالرغامى والرئتين والكبد ثم الدماغ والدم والقلب
 ْم الدرجة المثلى لنمو الجراثيم temperature23-07تعتبر الحرارة العوامل المؤثرة في سرعة التفسخ :

سرع التعفن يعامل مهم الرطوبة . هتمنع حدوثفأقل( تبطىء أو  13) فأكثر( والمنخفضة 08) والحرارة المرتفعة
 ثلجثايكون التعفن أسرع في و . وجراثيم يسرع تفسخ الجثة oxygenبما يحمله من  windالهواء و  يؤخره.والجفاف 

، واجد البكتريادموي أسرع تعفنا لتوجثة المريض بالتهاب البريتون والغانغرينا والتسمم ال لةالبدينة منه في النحي
يالحظ تأخر تفسخ جثث المتقدمين ، كما أو بها إصابات أسرع تعفنا كذلك oedemaوالنافقة بهبوط القلب والوذمة 

رعات مرتفعة من المضادات والمعالجين بج infectionوكذا المصابين بأمراض مزمنة  ،لجفافها ageبالعمر 
تسرع المالبس  امالزئبق. بينو   ، وعند التسمم بالزرنيخ واالنتموان بعد ، واألطفال الذين لم يتناولوا الغذاءالحيوية

 .واألغطية التعفن
 



 : ظواهر التفسخ الجيفي
ة لفوســــــفيد والهيدروجين إضــــــاف تنطلق غازات كبريتيد الهيدروجين والميتان واألمونيا وثاني أكســــــيد الكربون 

، نتيجة ((greendiscoloration-marblingتلون الجثة باألخضـــــروت الزنك وفوســـــفيد الهيدروجين بعد أســـــبوع .
الهيدروجين مع خضــــــاب الدم مكونا ســــــلفوهيموجلوبين مخضــــــر اللون ، يبدأ في البطن فوق األعور  اتحاد كبريتيد

ــــــــــــــ1خالل  تمدد تويظهر الزبد المدمى من الفم واألنف وتبرز العينان واللسان و  أيام ثم حول السـرة  فالخاصرة . 4ـ
شــبكة أو  بطن والصــدر والظهر بشــكللتظهر على جلد الســجي األوردة بفعل الغازات وتتلون بالبني الداكن أو البنف

 .( 145الشكل )( arborizationشجرة التفسخ الوريدي )الرخامي أو التشجر
 Vitalالجلدية المميزة بانعدام التفاعل الحيوي  swelling & formation of blistersتتشكل الفقاعات و  

reaction  ا من الدماغ وتتحلل األحشاء يدء .األخضر  وينفصل الجلد أكثر وسبوع أأوالممتلئة بسائل قاتم نتن بعد
البروستاتة  . وتعتبر غدةالكليتين، ثم الرئتين والقلب و واألمعاء والمعدة يليها الكبد و الطحال و الجهاز الهضمي

تنتفخ البطن بفعل الغازات وتضغط على فراغات الجسم فتخرج محتويات المعدة مقاومة. والرحم غير الحامل أكثر 
 .ب واألثداءف وينتفخ الصفن والقضيواألنف ومحتويات المستقيم من الشرج والرحم من المهبل والرئة من األنمن الفم 

. ينتهي التفسخ باالختفاء أسابيع يتميع الدماغ 4لشعر وبعد أسابيع ويسهل نزع ا 0ـــ2يبدأ الجلد باإلنسالخ بعد 
 ول:التي تق والجدير بالذكرهنا قاعدة كاسبر        .ئمةأسابيع في الظروف المال4ـــ 0الكامل لألنسجة الرخوة بعد

هي نفسها على الجثة الموجودة في الماء  ،ن مظاهر العفن على الجثة الموجودة في الهواء الطلق خالل أسبوعإ
 أسابيع. يوعلى الجثة المدفونة في األرض خالل ثمان ،خالل أسبوعين

 
 شجرة التفسخ الوريدي( 305الشكل )

 :Role of the insects فعل الحشرات 
 ،على الجثة عقب الموت خالل ساعات egg وضع البيض يف، Blow flyتبدأ الذبابة المنزلية و الخضراء 

. تنمو اليرقات ليصل يوم من وضع البيض 2ــ1مم بعد13ــ5بطولالبيضاء المصفرة larva لتخرج اليرقات الصغيرة 
يوما  12( بعد pupa مم فتغادر الجثة الى األرض، وتتحول الى عذراء ) شرانق 17لىإحجمها في األسبوع الثاني 

يوما. عمليا تترك الشرانق المجموعة حتى تعطي ذبابا كامال، ثم  22بعد  adultوتتحول من ثم إلى حشرة بالغة 
 فنحصل على التاريخ التقريبي للموت. 22تخصم هذه الفترة من العدد 

 :عية للتفسخاألهمية الطبية الشر 
ويعرقل  ،عنفيةلم الجثة ويشوه اإلصابات الفهو يغير معا يعتبر العدو اللدود للطبيب والتشريح الطبي الشرعي

حالة الميتة  شتباه بحاالت جنائية فيختناق والفحوصات السمية باستثناء التسمم بالزرنيخ ويدعو لالتشخيص اال
حظ في لسان المالجحوظ العينين وبروز ال زبد من الفم ) محاكي للغرق ( أو الوالدة أو النزف بعد الموتي أو خروج

 .حالة الموت خنقا



 فقد يساعد التفسخ في تحديد سبب الموت فهو سريع فى الحاالت المرضية وبطيء فى حاالت النز  
حول السرة فالتفسخ في البطن و  ،. وهو ذو داللة تقريبية على زمن حدوث الموتوالتعرض لبعض السموم  كالزرنيخ

أيام  4 ـ 0 يحدث خاللنتشار التفسخ )إنتفاخ الجثة وجحوظ العينين( ايوم صيفا، و  1يوم شتاء و 2يحدث خالل 
 لتبقى العظام وحدها ،بعد تفكك النسج الرخوةوتتم هيكلة الجثة ، أسبوع صيفا إلى  فيحتاج. أما انفصال الجلد صيفا

Skeletonization الثاني تبقى عظام منفصلة. ومع نهاية العام( 146)الشكل  ةسن ـــأشهر 6 ـــخالل شهر 

 
 متفسخة جثة هيكلة( 146) الشكل

 :   Adipocere أو ودك األموات Saponificationالتشمع أو التصبن الجيفي -2
روف الرطوبة ويتشكل في ظ دهون الجثة التغيرات الكيميائية المتأخرة فيمن الحاالت التي تمنع التفسخ أو 

سبيا في يحدث التصبن بسرعة ن، و الجراثيم وغسل منتجاتها بالماءواألكسجين وتوقف نم المرتفعة وانعدام الهواء
شهور في  6تمل خالل أسابيع ويك 0يبدأ التصبن بعد . الطقس الدافئ وهو يقاوم التفسخ ويساعد على حفظ الجثة

 .جثث البالغين
 )وهي بة في الماءالموجود في الجثة إلى غليسيرين و حموض دهنية. المواد الذائ فيه يتم تحلل الشحم

تحد مع الفلزات التي ت األستيارين(،لميكاخرى )الباأل دهنيةال حموضالتبقى ، و تختفي األوليك( غليسيرين وحمض
د بالشحم الشمعي. عن و الكالسيوم( مكونة مادة ذات لون رمادي مسماة الصوديوم القلوية والقلوية األرضية)مثل

 الجفاف يتحول الشحم الشمعي إلى مادة صلبة سهلة الكسر تشبه الجبس.
ادية صفرة أو رمبيضاء مإذ تتحول الطبقة الدهنية الموجودة تحت الجلد أو فى األعضـاء الى مادة شـمعية 

ث الغنية حدث فى الجثي .بلة لإلشـــتعالصـــلبة ناعمة تذوب بالكحول واإلتير ذات رائحة عطنة تنصـــهر بالحرارة قا
 بالماء ليتكون صـابون الكالسـيوم والماغنســيوم Ca &Mgبالجثة مع Na & K  بالدهون. حيث يحدث تبادل بين 

 Oleic & Palmetic acidsاألحماض الدهنية غير المشبعة  hydrolyzation هدرجة أن تتم  وأ. ) التصبن(
 .) التشمع ( أكثر صالبة بفعل هيدروجين الماء Sitiaric & Hydrositiaric إلى أحماض دهنية مشبعة

 : األهمية الطبية الشرعية للتصبن
الموت  على سببوالتعرف  ستعراف كونه يحفظ الشكل الخارجي للجثةمهمة في اال ،ظاهرة نادرة الحدوث

التى  الظروفعرفة م. إضافة لاءيساعد بتقدير الوقت المار على الموت أو اإللقاء في الم، و وما بها من إصابات
 .كانت بها الجثة

 
 



 : التصلب الخثي
 ، لتصــلب الجلد الذي يتلون بالبني القاتم وتلينوســط خثي غني باألمالح و المعادن يؤدي وجود الجثة في

العظام وتقلص األعضاء الداخلية ، مع محافظتها على تركيبها. يحافظ مثل هذا النوع من الجثث على اإلصابات 
 .. مع ندرة مثل هذه الظواهرو يسمح بتحديد الهوية

 : Mumificationـ التحنيط الطبيعي أوالنخر الموميائي 1
 وهو من ، أو الجفاف الجزئي لألجزاء المعرضة للهواء،لجثة بالكامل وتحولها إلى مومياءهو جفاف ا

 53الحارة )فوق في المناطق أشهر  6ــ0سابيع ويكتمل فيأ0يبدأ بعد . و (147)الشكل التغيرات الحافظة للجثة
 12متجددة على تربة شديدة اإلمتصاص، وقد يستغرق التحنيط  مع تيارات هوائية dryness الجافة درجة مئوية(

ربة حيث يساعد التيار الهوائي على إبعاد الرطوبة كما تمتص التثة سوائلها بفعل الحرارة والتبخر تفقد الج .شهرا
لح لنمو ، ووسطا غير صاالوزن األصلي للجثة ⅛السوائل فتجف الجثة وتتصلب ويقل حجمها ووزنها وتصبح  

 , elder , infantsفي جثث الشيوخ ، األطفال، والضعاف . يحدث بسرعة لبكتريا أو نشاط  إنزيمات التفسخا

slim يبد( و النسيج المَحنط جافا جلدياdry, leatheryأسمر بنيا أو مسود غالبا والج ) لد جاف قاسي ملتصق
 .الجسم المنكمش

 
 ( المومياء307الشكل )

 : األهمية الطبية الشرعية للتحنيط الطبيعي
، فوظةالمحالموت من آثار اإلصابات ، وتحديد سبب في تقدير الوقت المار على الموت يساعد التحنيط

 .رفة الظروف التى كانت فيها الجثةستعراف ومعواال
 يالطيور الجارحة الجثث المتروكة ف، و لواحم مثل القطط والكالب الجائعةوال rodentsقد تهاجم القوارض 

رك بها آثارا وتت، لغزواألسماك والحيوانات المائيةوكذلك فإن الجثث التي قد تغرق في المياه قد تتعرض العراء 
ي ستعراف عليها صعبا ، كما تختف، تجعل االالعنفي لكنها دون تكدمات أو نزوفتشوهات تشبه آثار العمل و 

العالمات اإلصابية التى حدثت قبل الموت وهنا يلزم التفريق بين الجرح الحيوي وغير الحيوي غير المنتظم عديم 
 .DNA واإلستعراف على الجثة بفحص  التفاعالت الحيوية

بدراســة ردود الفعل النســيجية على اإلثارة الميكانيكية والكهربائية  : الوقت الذي أنقضــى على الموتتحديد 
ســــــــــــــاعة   14العين خالل  للعضــــــــــــــالت خالل ســــــــــــــاعات من الموت ، وكذلك اإلثارة الكيميائية أو الدوائية لحدقة

ــــــ1 تبدأ بعدفاألسيتيل كولين يقبضها واألدرينالين يوسعها . وبرودة الجثة التي  ـــــــ ـــــــ ساعة من الموت ، وتهبط  1.5 ـ
ــــــــــــــــــ5، وتصـــــل لدرجة حرارة الوســـــط خالل ة درجة كل ســـــاعة في الطقس المعتدلحرارة الجث ســـــاعات بالنســـــبة  7ـ

ـــــــ 8للحيوانات الصغيرة و ـــــــ 8الزرقة الجيفية فتبدأ بعد ساعة وتكتمل خالل أما ساعات للحيوانات الكبيرة . 13ـ  13ـ



ـــــــ18 ساعة ، ويزول في 12ساعات ويكتمل في  0بعد  بينما يبدأ التصلب الجيفي ساعات. ــــــــ ــــــــ ساعة صيفا  24 ـ
 . ( 148الشكل ) ساعة شتاء 48ساعة صيفا و  06 بعديبدأ التفسخ  ساعة شتاء . 06و

 
 ( العوامل المساعدة في تقدير زمن الموت303الشكل )

ويحدد  ، مرور إســـــــبوعينيدل وجود اليرقات والبويضـــــــات والحشـــــــرات الكاملة عند الفتحات الطبيعية على 
ويبدأ التحنيط الطبيعي في  . أشهر خالل ستةأسابيع ويتم  0يبدأ التصـبن بعد  . مراحل دورة حياتها حسـبالوقت 

كما تفيد دراســة هضــم الطعام في معرفة الزمن المار بين آخر وجبة والموت ، إذ  . أشــهر 6اســبوعين ويتم خالل 
ــــــــ 6ساعات والدهون  4خالل  إلى األمعاءتنتقل األغذية النباتية من المعدة  ـــــــــ تكتشف في المعي ، لساعات  13 ـ

 . ساعة تقريبا 18ساعة والنازل 12ساعات والمستعرض  6الغليظ الصاعد بعد 
 

 الفصل الثاني
  sudden deathئالموت المفاج

نتيجة تطورات مرضــــية ســــريعة غير متوقعة ) فعاليات الجســــم الحيوية والموت  هو انهيار ئالموت المفاج
( ، لدى أشـــــخاص أصـــــحاء ظاهريا أو دون ســـــبب واضـــــح للموت أو موت  دون ســـــابق إنذار أو أعراض تمهيدية

ن بأمراض ال تتعارض مع اســــتمرار الحياة ، األمر الذي يســــتدعي الشــــك بأنها ناتجة عن عنف يأشــــخاص مصــــاب
 خارجي أو تسمم .

 : Causes of Deathأسباب الموت 
مباشــــــــرة فورية أو فجائية غير متوقعة كالســـــــــكتة القلبية جهازية جســـــــــمية يمكن أن يكون الموت ألســــــــباب 

والـدمـاغيـة واالختنـاق أو أنـه يكون على مـدى فترة زمنيـة طويلـة تنتهي بحـدوث نزيف أو جلطـة أو التهـابـات تعجل 
. وقد يكون الموت ألســـباب غير مباشـــرة  بالموت األمر الذي يوحي بتدخل عوامل غير طبيعية في إحداث الموت

 اته بيدهالفرد حدًا لحي ضععندما ي ريةانتحاأو  أو إصابية )عرضية أو جنائية طبيعية مثل الشيخوخة أو المرض .
 آخرين( أو مجهولة األسباب . كعمل جنائي يرتكبه بعض األفراد ضد قتالأو 



 
 peptic  الهضــــــمي كالنزف المعدي المعوي والمريئي كما يحدث الموت المفاجىء بســــــبب أمراض الجهاز      

ulcer وانســــــــــــداد األمعاء  ،والتهاب البريتون الحادintestinal obstruction يالشــــــــــــحم الكبد و fatty-liver 
 ء، وأمراض الجهاز البولي التناســــــــلي كالتهاب واســـــــــتســـــــــقازفي الحاد وتمزق الطحال التلقائيوالتهاب البنكرياس الن

 جهـــــــاضاإل اخـتالطـــــــاتو والـتســــــــــــــمـم الـبـولـي والـحـمـــــــل خـــــــارج الـرحـم  هـــــــاوأورامـ Hydronephrosis الـكـلـى
complications of abortion ،أو ،  وأمراض الغدد الصـــــم كانخفاض ســـــكر الدم الحاد بســـــبب ورم البنكرياس

لدم ، اواألمراض المعدية ) تيفوئيد ، كلب ( ، وأمراض الدم كابيضاض الموت بسبب اضطرابات الدرقية الشديدة، 
 . وفاقة الدم الحادة والصدمة التأقية

 : تصنف حوادث الموت المفاجئ حسب تغيراتها التشريحية إلى ثالث مجموعات
 . وتشمل الحاالت التي يكشف فيها التشريح عن تغيرات مرضية تؤكد سبب الموت )كالنزف أو الجلطة( ـ األولى
 الحياة . عن تغيرات مرضية ال تتنافى وهي الحاالت التي يكشف فيها فتح الجثة  ـــ الثانية
لتشريحات ا الموت المبهم أوتشمل الحاالت التي تخلو من أية آثار مرضية أو عنفية تبين سبب الموت )ـــــــــ  الثالثة

 . (Obscure autopsieالغامضة  

 : ( Syncopeأو ) الغشية  Heart attackالسكتة القلبية أو النوبة 
مفاجئ في الدورة الدموية فال يصــــــــل الدم المؤكســـــــــج الى المخ وتتوقف العمليات الحيوية هي الموت نتيجة هبوط 
 الجسمية وبالتالي الحياة .

 : وللسكتة القلبية عدة أسباب منها
 ة التاجي،الشرايين وخاصوتضيق أمراض القلب واألوعية مثل التهاب عضلة القلب والتصاق دساماته وتصلب  ـ  أ

والتنكس الشحمي  aneurysm ومضاعفاته مثل أم الدم Infarctionوالجلطة الدموية واحتشاء العضلة القلبية 
 hypertrophicقلب . وتضخم عضلة (23)الجدول،أوالتهاب التامور والشغاف وتليف وتمزق عضلة القلب

 .إضافة لبعض الشذوذات القلبية في الصمامات وفي التوصيل الكهربائي القلبي  (،143)الشكل الرياضيين
الضغط و  ،األبهرية والنزيف الداخلي والخارجي وتمزق أم الدم إصابات القلب واألوعية مثل التمزق البطيني ـ ب

، أو على البطن commotio cordisوالصدمة على الصدر مقابل القلب  ،على شرايين وأوردة وأعصاب الرقبة
 . nerve plexusوالتأثير على الضفيرة العصبية 



 . وضغط الغدة المتضخمة Status thymo-lymphaticusالحالة التيموسية اللمفاوية ـ   ج
والمجهود . فضال عن اإلنفعال النفسي مثل الديجيتاليس Cardiotoxicالسموم المؤثرة على عضلة القلب ـ د 

 لإلصابة ارتفاع ضغط الدم المزمن والتدخين واإلدمان الكحولي وارتفاع شحوم الدم .. يؤهب الجسدي الزائد

 
 ( تضخم عضلة القلب143الشكل )

 : للسكتة القلبيةاألعراض السريرية 
للشرايين  نسداد الجزئييكون شديدا في حالة اال ذ يشعر المصاب بألم صدري ناحية القلبإتتعاقب بسرعة 

ســـــــرع وت قياء ،والشـــــــعور بغثيان و اإل هودوار واختالل توازن (،Angina-pectoralis الصـــــــدريةالذبحة )التاجية 
هبوط ضــغط الدم بشــدة مؤديا لإلغماء وتوقف و  مع تعرق بارد غزير تنفس الســطحي ،الضــعيف وســرعة ال النبض
ر النفسـي والسمنة والتوت ،التوتر الشـرياني وتصـلب الشـرايين يؤهب لإلصـابة التدخين وارتفاع شـحوم الدم و  . القلب

بالهدوء والراحة وتدليك القلب والتنفس اإلصــطناعي ، وا عطاء المســكنات وموســعات الســكتة تعالج وداء الســكري . 
 . األوعية القلبية ومميعات الدم خالل الدقائق الست األولى من الحادثة

 : الصفة التشريحية للسكته القلبية
شــــحوب الجثة وضــــعف التلون  ، اإلصــــابية يف الجســــم في الحاالتوجود النزيف حول الجثة أو فى تجاو 

 القلب ، حتقان وزرقة الوجه واألطراف في حاالت أمراض القلبا.  خلو البطينين من الدمو  ، الرمي وتأخر التفسخ
تكون قشــــــــرة المخ محتقنة في أمراض القلب . األحشــــــــاء الداخلية شــــــــحوبو ، رخو ممتلئ بالدم  (األيمن الجانب)

 حسب نوع السم .فأعراض السموم القلبية أما .  وباهتة في اإلصابات
 تقدير عمر اإلحتشاءالتغيرات النسيجية و ( 23الجدول )

 عمر االحتشاء مظهر منطقة االحتشاء
 ساعة 24خالل  ، تحدها العدالتتتميز بجفافها ، ومظهرها الزجاجي

 ساعة 72-48 مع احتمال ظهور بؤر نزفيةتغزوها العدالت تشحب ، 
 أيام fibroblast  4وغزو البالعم وأرومات الليفية دقيق متميزيحدها خط 
 أيام 8 -6 يصفر لونهايحمر أو 

 يوم 13-8 ترق ، وينخفض مستواها
 أسبوع 4-0 يتكاثر فيها النسيج الحبيبي الغني بالشعيرات الدموية

 أشهر 0-2 يشحب النسيج الحبيبي األبيض الرمادي
 أشهر 0 بعد عليها األلياف البيضاء المتينةتستولي 



 
 : (Comaالسكتة الدماغية أو السبات )

 والموت بإصابة وتوقف الجهاز العصبي المركزي ومن أسبابها لمنبهاتلعدم االستجابة و هي فقدان الوعي 
: 
، Meningo-encephalomylitisأمراض الجهاز العصبي المركزي مثل التهاب وتوذم السحايا والدماغ الحاد ـ1

دمــاغيــة الــو  subarachanoid hemorrhage يــةالعنكبوت تحــت ةالــدمويــالخراجــات واألورام والجلطــات واألنزفــة 
cerebral hemorrhage . 

( Contusion) وتكدمنضـــغاط المخي واال،  (Concussion)رتجاج الرض واال مثل اإلصـــابات الدماغية ــــــــــــــــ 2
 . وتهتك األنسجة

ـــــ0 ــــــ واإلضطرابات  Uremiaداخلية )مثل اليوريميا السموم الالمخدرة والمنومات والكحول و  بأشباه القلوياتالتسمم  ـ
( أو يالتســـمم الدموي والحملو ،   وفرط الكلســـمية  نقص وفرط نشـــاط الغدد الصـــماءداء الســـكري و  نتيجة األيضـــية

 . القلبي والتنفسي والكبديوالقصور  خارجية مثل المخدرات والمنومات واألتروبين .السموم ال
 : أعراض السكتة الدماغية

لعضــالت في النبض والتنفس وارتخاء ا متعلقة بالســبب  فاالرتجاج الدماغي يســبب غيبوبة ســريعة وتســرع 
 نضــــغاط المخي غيبوبة متأخرة وتنفس ونبض بطيئين وشــــلل في الناحيةواتســــاع حدقتي العينين ، بينما يســــبب اال

قياء مختلف الصـــــفات وانخفاض حرارة الجســـــم وتســـــرع إاط ، أما التســـــمم فيترافق غالبا بنضـــــغالمقابلة لموضـــــع اإل
 . النبض الضعيف

 : التغيرات التشريحية
ة إلى جانب التغيرات الخاصــــــ ذ تحتقن أوعية المخ والســــــحايا والنخاع الشــــــوكي .إمختلفة تبعًا للمســــــبب ، 
 الكيميائي .شف بالتحليل تبالسكتة العنفية أو السم الذي يك

كســــــجين الواصــــــل الى الدم من الهواء الضــــــطراب الصــــــحي الناجم عن نقص األهو ا : Asphyxiaاالختناق 
نتيجة انخفاض ضــــــــــغط األكســـــــــجين في هواء المرتفعات ، أو بســــــــــبب قصــــــــــور أو فشــــــــــل جهاز التنفس  المحيط

respiratory-failure نقص  أو ،والربوالرئة أو احتشـــاء أو نزوف ســـتفادة من األكســـجين نتيجة التهابات اال يف
أو  Coأو التسمم بغاز الفحم  Anemic anoxiaخضاب الدم الصالح لنقل األوكسجين في حالة فقر الدم الشديد

 unoxygenation of tissue cells النترات . أوعدم وصــــول األكســــجين الى أنســــجة الجســــم لعدم قدرة الخاليا
أو بســــــبب التســــــمم  .( 153)الشــــــكل anoxia cytotoxicعلى اإلســــــتفادة من أكســــــجين الدم بفعل الســــــيانيدات 

فاالختناق بشـــــــــــكل عام هو منع أو إعاقة وصـــــــــــول األكســـــــــــجين إلى  المخدرات كالمورفين . بحمض األكزاليك أو
يبدأ اإلختناق عادة بمرحلة من نقص األكســـــجين  .Violent-asphyxia العنفي االختناق ، وأهمهاالنســـــجة الحية

hypoxia   يليها انعدام األكســجينanoxia  في خاليا الجســم . ويختلف تأثير نقص األكســجين من عضــو آلخر
ة ، يليها عضـــــل و تموت خالل دقائق دون إمكانية ترميمها أبدا ، فخاليا قشـــــرة الدماغ حســـــاســـــة جدا لهذا النقص

 .القلب الحساسة أيضا 



 
 ( اشكال اإلختناق354الشكل )

 : ختناقأسباب اال
تســــــــمم ، أو المم المرضـــــــي عند قصـــــــور الكلى والكبدمتعددة بدءا مما يتعلق بوظيفة مركز التنفس ) كالتســـــــ      

تنفســــية بالفتحات والمســــالك المنها ما يتعلق بالمخدرات والمنومات ، أو انضــــغاطه ، أو تأثره بصــــعقة كهربائية ( و 
أو  العضــــالت التنفســــية ) كشــــلل الحجاب الحاجزبو أواألســــناخ الرئوية ) نتيجة التهاب الرئتين وأورامها أو نزفها ( 

 .جنائيا ت اإلختناق عرضية ، وبعضه. معظم حاالoverlyingتكززه ( وا عاقة حركات التنفس باإلبتراك 
، والصـــمة الخثرية الرئوية : مثل وذمة الحلق والمزمار الحادعوامل مرضـــية ـــــــــــــــــ 1 : الداخليةاالختناق أســباب 

والربو وذات الرئــة والتــدرن وخراجــات وأورام الرئــة وعــدوى الكزاز واآلفــات القلبيــة الوالديــة كــالفتحــة بين النصــــــــــــــفين 
 . واإلسترواح، نزفه وخاصة في المسالك التنفسية وهبوط القلب والصدمة وأمراض الدم أو

ــــــــــــــ2 صابات المخ ك ،والتكزز الكهربائي، : كانسـداد المسـالك التنفسية  عوامل عنفية )االختناق الرضـي( ـ األورام وا 
tumor  والنزيفhaemorrhage ،واإلنضغاط المخيالكسور و  والوذمة. 

ـــــــــــــــــــ 0 كالتســــــمم  وعوامل ســــــمية خارجية uremia or cholemiaالكوليميا مل ســــــمية داخلية مثل اليوريميا أو عواـ
 . بالمنومات والمخدرات ، والستركنين وحمض األوكزاليك وغاز الفحم والسيانيدات والممغلبات كالنترات

 : العنفي األعراض السريرية لالختناق
اق ختنثانية ، مسـببا الفقر األكسجيني النسجي وأطوار اال 03ختناق بحبس النفس االنعكاسـي مدة غالبًا ما يبدأ اال

 : التاليةاألربعة  المتداخلة 
ــــــــــــــــ طور1 نتيجة نقص األكســــجين وزيادة ثاني أكســــيد  Cyanosis & dyspneaالزلة الشــــهيقية وعســــر التنفس  ـ

فس إلدخال أكبر كمية من األكســـجين ، حيث يتســـرع التنعميق شـــهيق مؤديا ل يالمخركز التنفس الكربون فيتنبه م
 ثا . 63يستمر ، الشرياني مع زراق الوجه واألطرافوالنبض ويرتفع التوتر 

نفس والمحرك مركزي الت احرضمي أكسيد الكربون ئانالزلة الزفيرية واضطراب التنفس عندما يرتفع معدل ث ـ طور2
ويترافق هذا  ،تطول بينما تقصر حركات الشهيق التي حركات الزفير  مطوراالوعائي فيحاول الجسم التخلص منه 

وانعدام الحس وفقدان الوعي  Convulsionsوتشنج عضلي  والتنفسوبطء النبض  زيادة أرتفاع ضغط الدم مع
 .                       وار وقلق واضطرابات سمعية وبصريةبعد د بتثبيط القشرة الدماغية

ر ( نتيجة التنبيه المستمر للحائأو توقف التنفس المؤقت )لدقيقة Relaxationطور السكون النسبي واالرتخاء -0
 وانخفاض استثارية مركز التنفس وانخفاض التوتر الشرياني.بغاز الكربون 



لدقائق وانعدام  irregular Breathingما قبل الموت مع حركات تنفسية مضطربة نتهائي أوالتنفس االطور  -4
المنعكسات العصبية وتوسع الحدقتين وارتخاء العضالت وهبوط التوتر الشرياني والنبض مع تشنجات شديدة يليها 

مكن تمييزها ل متداخله ال يالدائم للتنفس بشلل مركزه واضطراب القلب ثم توقفه انعكاسيا . هذه المراح التوقف
 األدوار(. ، أو بالنهي العصبي فورا دون هذهك لدى المصابين بنقص تروية القلب)وقد يحدث الموت  قبل ذل ةبسهول

 : تشريحيا
 . مات اإلختناق الخارجية والداخليةترافقها عال، وقد الموت المفاجىء فقط أحيانا عالماتتالحظ 

 : عالمات اإلختناق الخارجية
ن واألغشية المخاطية نتيجة الواضح في جلد الوجه والشفتيCongestion and cyanosis االحتقان و الزراق ـ 1

 .(سا6خالل )تزولفي الشعيرات والدم الوريدي O2في الدم ونقص  CO2 زيادة
 .الكربون  بغاز شبعالم Blue hypostasisالدم القاتم  لسيولةـ اتساع وكثافة الزرقة الجيفية الواضحة السريعة 2
ــــــــــــــ 0 األحمر القاتم تحت ملتحمة العين وعلى األجفان ،   Petechial heamorrhageالنزف النمشــي أو الحبري ـ

وجلد الوجه والرقبة وأعلى الصــــــــدر)عند اإلختناق ببطء ، نتيجة انخفاض تركيز األكســــــــجين وارتفاع الضــــــــغط في 
 الشعيرات الدموية واتساعها وازدياد  نفوذيتها ( .

 edema & congestionالبالزما نتيجة اإلحتقان وأمتالء تجويف الحجاج ب Bulging eye ــــــــــــ جحوظ العينين4
، واتســــــــــــــاع الحدقتين وخروج في المســــــــــــــالـك التنفســــــــــــــيـةمـدمم أبيض أو  Foamy or frothyزبـد رغوي  ظهورو 

 .( 151)الشكلوارتخاء المصرات   Bulging tongueاللسان

 
 ( عالمات اإلختناق الخارجية353الشكل )

 : العالمات الداخلية لالختناق
فراز بطانة األوعية  2COالقاتم بسبب ارتفاع تركيز   Fluidity of the bloodـ سيولة الدم1 الشعرية الدموية  وا 

 . fibrinolysineالليفين حال أو بالسمينحول البالسمينوجين إلى مإلنزيم لO2  المتضررة بنقص
 .(مع استمرار عمل القلب األوليس ) لتوقف التنف امتالء نصف القلب األيمن بالدمـ 2
 .وجه وحشوي عام وامتالء اوردة الجسم الجوفاء وركود الدم Congestionاحتقان ـ 0
ــ  بقع 4 ــ1أحمر قاتم  petechial hemorrhageنزف حبري ـ ـــ ـــ -Tardieu'sوالتامور ) مم تحت غشاء الجنب 0ـ

spots الرئة ( وعلى الســـــــــــــحايا ومخاطية الحنجرة واألمعاء التي تالحظ في حاالت رضـــــــــــــوض الجمجمة وأمراض
والقلب والكبد والدم والصــــرع . وتمزق األســــناخ الرئوية بارتفاع الضــــغط الســــنخي في مرحلة عســــر التنفس الزفيري 



 Silvery ة فيخرج الهواء تحــت الجنبــة ليبــدو كبقع المعــة فضــــــــــــــيــة يــالمــاء الــداخــل عبر المســــــــــــــالــك التنفســــــــــــــبــو 

spots)بالتوف( . 
المحتقنة والحويصالت  مدمم في المسالك التنفسيةال رغوي الزبد ال، و Pulmonary oedema الوذمة الرئويةـ 5

 لىالتالي إب السوائل نفاذو  كسجين،اال نقص عن الناتج الشعرية الدموية عيةو األ نفاذية زيادة نتيجة .الرئوية 
 قتنشااس في كما تسممية حاالتو  القلب عجز مثل ى خر أ حاالت في الرئوية الوذمة تحدث.  النسيجية الفراغات
 .كالفوسجين السامة الغازات

 . كظاهرة نادرة انكماش الطحال وقلة دمهـ 6
 : لالختناق  Medico legal importanceاألهمية الطبية الشرعية

من أهم العالمات التي تالحظ عند اإلختناق البقع الفضــــية الهوائية على جنبة الرئة بســــبب زيادة الضـــــغط 
 (، دماغرئة)داخل الرئة وتمزق بعض األســــــــــــــناخ نتيجة وجود الماء واإلحتقان العام في كل األعضــــــــــــــاء الداخلية 

حالة ت م نتيجة زيادة إفراز اإلنزيماحالل الدالعامة وتشــــــكل الزبد في المســــــالك التنفســــــية بزيادة انو والوذمة الرئوية 
زيادة و  ،وبطء انخفاض حرارة الجســــــــــم .زداد في حاالت اإلختناق العنفييي ذجدران األوعية الدموية اللليفين من ا

 .ضغط الدم وسعة القلب
 :Traumatic asphyxia or violent mechanical العنفي أنواع االختناق الرضي أو

كتم ) ،نتيجة الضــغط على المســالك التنفســية من الخارج (شــنق ، خنق) المباشــر إلى :تبعًا لســببه يصــنف 
 ،بانســــداد المســــالك التنفســــية من الداخل  (غصــــص ، غرق ، )نتيجة انســــداد الفتحات التنفســــية من الخارج  (نفس
 .(152الشكل) االختناق بالضغط على جدار الصدر والبطن وتحديد حركات التنفسو 

 
 أشكال اإلختناق العنفي( 352الشكل )

 : hangingالشنق  
فرد ة ، بتعليق الجسم بنقطة ثابتة برباط ) قاسي أو طري ، ميهو اختناق عنفي ، تسـد فيه المسـالك التنفسـ

رباط جانبية أو أمامية بالنسبة للعنق ، يميل ال ـأو متعدد ( يلتف حول العنق ، وله عقدة ثابتة أو متحركة ، خلفية ـ
،  ليضــــغط على الطرق التنفســـية تحت تأثير ثقل الجســــم أو جزء منه ) ( 150الشـــكل)باتجاه العقدة أثناء التعليق 

 والعرضي Homicidalوالجنائي  Suicidalتعليق غير تام ( . وللشـنق عدة أشكال طبية شرعية هي اإلنتحاري 
 . Accidental أو الطارئ 



  
 الشنق (351الشكل )

 ،ذنضـــجيجا وطنينا في األو  وحرارة في الرأس، يســـبب الشـــنق ألما شـــديدا في الرقبة مكان ضـــغط العروة ،
ثم غياب الوعي و الموت بانقطاع التروية الدموية  ،مع اإلحســـــاس بالطيرانوثقال في القدمين  ،في العينوومضـــــا 

، أو ارتفاع الضــــــغط داخل الجمجمة و يمكن تلخيص آليات الموت أثناء  للمخ و تثبيط أو شــــــلل المراكز الحياتية
 بما يلي :  causes  of  death  due  to  hangingالشنق 

ــــــــــــــ االختناق بســد المســالك التنفســية 1 الشــنق باســتعمال العقدة الخلفية أو الجانبية  ، عندClosing of airways ـ
 للرباط وانضغاط جذر اللسان لألعلى وا غالق الحنجرة .

 والفقاريةبضغط الشرايين السباتية  Cerebral anemia or ischemia  ـ إعاقة أو قطع التروية الدموية للدماغ2
Carotid and vertebral arteries)قشــــرة المخ والبصــــلة واإلغماء والموت  دم الدماغ وتثبيط وظائف ( ، وفقر

 السريع ، مع شحوب الوجه وغياب عالمات اإلختناق .
ـــــــــــ احتقان وركود الدوران الدماغي وازدياد الضغط داخل الجمجمة بانضغاط األوردة الوداجية0  Jugular-veins ـ

 الحبري .مع استمرار وروده بالشرايين الفقارية ، مع عالمات احتقان الوجه المتورم والنزف 
ــــــــــــــــ الموت بالنهي العصـــبي4 ثارة و  carotid sinusوتوقف القلب والتنفس نتيجة الضـــغط على الجيب الســـباتي  ـ ا 

 )العنقية  اتالفقر  وكســــور. وضــــعف عالمات اإلختناق . وقد يكون الموت بخلع Vagal shockالعصـــب المبهم 
وتأذي مركز  medulla-oblongataالمســــتطيل( وتهتك أنســــجة النخاع  Atlas Axisالمفصــــل الفهقي المحوري 

 ) عند الشنق الجنائي وسقوط الجسم لمسافة ( والموت السريع . والدورانالتنفس 
 : تشخيص الشنق

حية ، الى جانب التغيرات التشـــــــــري بفحص الرباط و أثره على العنق ) التلم الشــــــــنقي المتســـــــــحج المتكدم (
 الخارجية و الداخلية .وعالمات كل من الموت السريع  واإلختناق 

 : The ligature markالشنق أو عالمة الرباط  grooveثلم 
 ،ائال لألعلى باتجاه العقدةعلى العنق ، ويقع فوق مستوى الحنجرة مMarks of rope هو انطباع الرباط 

عددا قد أو متيدا ، ويكون الثلم وح وقد يشـــــــكل حلقة تامة حول العنق تام غير حيث يقل وضـــــــوح الثلم أو ينعدم ،
ــــه ســــــــــــــحجــــات و  وقــــد  congestedفوق الثلم فيحتقن ويزرق الوجــــه   نزوف بين األثالم . تحتقن األجزاءترافق

بانســـداد الشـــرايين العنقية مع نزوف نمشـــية في الملتحمة والجلد يختلف وضـــوح  Face pale or flushedيشـــحب
. لعنقمن تفتت أنســــجة اي أوعية الرئتين . قد تتشــــكل صــــمات شــــحمية ف الثلم تبعا لمادة و شــــكل وعرض الرباط
 ونزوف دموية تحت مخاطية الحنجرة .



، وفي عضــــــالت الرقبة عند مســـــــتوى  يشــــــكل النزيف على حواف الثلم في الجلد و ما تحته : عالمات الشــــنق
، وكذا اختالف امتالء شــــــعيرات صــــــفاق العضــــــالت على جانبي الرباط عالمة أكيدة على  (154)الشــــــكل الرباط

ة في تشـــكيل صـــمات شـــحميإلى  الشـــنق ، أما إصـــابة األوعية الدموية العنقية وتفتت االنســـجة الدهنية ، فقد يؤدي
والنزف الفمي واألنفي واألذني و  Tongue may be protrudedأوعية الرئتين . إضــــــــــــافة لســــــــــــيالن اللعاب و

الالإرادي . وتتركز الزرقة في  Erection of penis and semen oozed انتعـاظ القضــــــــــــــيـب والدفق المنوي 
. داخليا  Hypostasis is found in the lower part of the body الطرفين الســـــــــفليين ونهايات األطراف

في األقراص بين الفقرات وحول كســــــــــــور العظم الالمي،  Petechial hemorrhageتشــــــــــــاهد نزوف واضــــــــــــحة 
ية ووجود والوذمة الرئو ، واحتقان األحشــــاء وبقع تارديو ،والغضــــروف الدرقي وتمزقات في بطانة الشــــريان الســــباتي

 .حايا واحتقان وتوسع القلب األيمنالزبد في المسالك التنفسية ، واحتقان الس

 
 الشنق ميزابل النسيجية التغيرات( 154) الشكل

 : التعليق بعد الموتالتفريق بين الشنق و 
 النزوف الداخلية والخارجية في مكان شـــــــــــد االربطة على العنق ،بالكشـــــــــــف الدقيق على آثار الكدمات و 

 وتوضع الزرقة الجيفية .
 : األهمية الطبية الشرعية للشنق

تعتبر الحوادث اإلنتحارية األكثر شـــــــــيوعا أما حاالت القتل فنادرة وال يحتمل حدوثها عادة لدى بالغ إال إذا 
يحدث الشـــــــنق العرضـــــــي في بعض الحاالت كما في اللعب كان غائبا عن الوعي أو كان صـــــــغيرا أو ضـــــــعيفا . 

 باألرجوحة أو تمثيل الشنق القضائي .
 : الخنق

 Strangulation by ligatureأو برباط  Throttlingهو الضــــــــــــــغط على العنق بيـد واحدة أو باليدين 
 .الخنق أوضح بسبب بطء حدوث الموت وأعراض .يلف حولها، مدة كافية لحدوث الموت

حا وعمقا . ويتميز ثلم الخنق بأنه أقل وضو ، أو دونها على العنق باليدين بقوة شديويتم الخنق برباط غالبا 
اق واحتقان بزر  يترافق مغلق غالبا .من ثلم الشــــــــنق ، بمســــــــتوى الحنجرة أو تحتها ، أفقي ، دائري الشــــــــكل منتظم 

 ، التي قد تكون مفتوحة جزئيا إضــافة لجحوظها وبروز اللســان ، وجهي شــديد ونزوف نمشــية تحت ملتحمة العين
حول كســور الغضــروف الدرقي وفي العظم الالمي ة وداخليا نزوف عضــلية رقبية و والزرقة الجيفية واضــحة وعميق

ختنــاق العــامــة الواضــــــــــــــحــة مثــل وبقع تــارديو واحتقــان ونزف حبري وزبــد رغوي غزير في الرغــامى ، وعالمــات اال
 ئتين والدماغ .احتقان الر 
 
 



 : Causes of deathأسباب الموت 
ختناق والســــــــكتة الدماغية لكن اإلختناق هو الســــــــائد أكثر ، إضــــــــافة برباط هي خليط  من اال الخنق عند

لتثبيط المبهم ، وكســــــــــــــور الفقرات الرقبية مع أذية الحبل الشــــــــــــــوكي . أما عند الخنق باليد فهي اإلختناق بإغالق 
 يمكن استثناء صدمة المبهم . المسالك التنفسية وال
 ارجفون والملتحمة وعالمة الرباط أوآثنزف على الوجه والاللشـــــــفاه ونقط اتالحظ  زرقة الوجه و  بالتشـــــريح

. داخليا رشـــح دموي منتشـــر في األنســـجة بشـــكل ســـحجات ظفرية  وكدمات إصـــبعيةاألصـــابع على الرقبة ضـــغط 
وبقع  Hyoid-bone مع كســـور العظم الالمي. يترافق  المريءتحت وحول مكان األذيات  يشـــمل ، الرخوة للعنق

الدم ن ويكو  ، إضـــــافة لعالمات الدفاع.ات كما الجنب وســـــطح الرئة المحتقنتارديو تحت أغشـــــية الحنجرة والقصـــــب
 داكن اللون والمخ محتقن .

 : Smotheringالنسدادي ـ كتم النفس أو اخماده ااالختناق 
معا ، باليدين أو بشــــــرشــــــف أو   Mouth & Noseفتحتي الفم واالنفكتم النفس اختناق رضــــــي ، بســــــد 

. يتميز كتم النفس بكــدمــات وتمزقــات في مخــاطيــة بــاطن الفم والشــــــــــــــفتين  وســــــــــــــادة ، مــدة كــافيــة لحــدوث الموت
وكســـر  Facial musclesمع ســـحجات ظفرية وكدمات حول الفم واألنف وفي عضـــالت الوجه ( ، 155الشـــكل)

 لدمســـــيولة ا واضـــــحة مثلالختناق اال. وعالمات وعالمات الدفاع  الغضـــــروف األنفي ونزف أنفي ومن الفم أحيانا
أجســــام غريبة في المســــالك وجود األســــود واحتقان األحشــــاء كالرئة والدماغ ، إضــــافة ألعراض الموت الســــريع . و 

 وكتم النفس عادة عرضي لدى الرضيع أو المصروع ختناق .. سبب الموت في هذه الحالة هو اال أحيانا التنفسية
واإلنتحاري نادر . وقد يكون اإلسكات بقطعة لباس تحشى  ، أو جنائي عمد لدى ضعاف البنية واإلرادة والمرضى

 . عمدا الحيلة الفم لقتل األطفال وعديميفي 

 
 ( تكدمات ونزوف على مخاطية الفم355الشكل )

 

 : Choking الغصص
بأجســـام غريبة   Occlusion of air passages insideبســد المســـالك التنفســـية من الداخل هو االختناق

foreign substances  ة ) المواد االقيائيرة أو القطع  الطعامية الكبيرة و كاألزرار وقطع النقد أو االســـنان المكســـو
المواد القابلة لإلنهيار ، التي تعيق ، أو الدم النازف المســـــــتنشـــــــق ، أو  ( Agonal aspirationالرشـــــــف النزعي 

بإثارة العصــــــــــب الحنجري العلوي في مخاطية الحنجرة وصــــــــــول الهواء الى الرئتين . وتكون معظم حوادث الموت 
،  والحبال الصـــوتية   Laryngeal spasmوعســـر التنفس ثم الموت بتشـــنج الحنجرةيعقبه شـــهيق عميق والســـعال 

وقد تكون اختناقا باإلنســـــــــــــداد الكامل أو الجزئي  Reflex actionانعكاســـــــــــــيا وتوقف القلب الفجائي  فقد الوعيو 
للمســــــالك التنفســــــية أو بالضــــــغط على الجدار الخلفي للقصــــــبة الهوائية بجســــــم كبير منحشــــــر في المريء . معظم 



وتشـــاهد حاالت جنائية بإدخال قطعة قماش  .األطفال والمصـــروعين أو الســـكارى عرضـــية لدى  الغصـــص وادثح
 . Gaggingمسالك التنفسية في ال

 بالتشريح :
تكتشـــف األجســـام الغريبة أو بقاياها وتوذم الحنجرة والمفرزات المخاطية الغزيرة أو آثار القيء في المســـالك        

 ختناق الداخلية والخارجية .التنفسية إضافة لعالمات اال
 : Drowning الغرق 

  Closing of air passagesالفتحات والمســـالك التنفســـيةأحد أشـــكال االختناق الرضـــي ، نتيجة انســـداد 
بالنســــــبة للســــــكارى والمصــــــابين بالصــــــرع واألطفال  ، Shallow waterبالماء الذي يغمر الجســــــم كليا أو جزئيا 

وفاقدي الوعي عندما يكون الفم واألنف فقط في الماء كحادث عرضـــــي أو جنائي ، وعرضـــــيا أيضـــــا نتيجة إنهاك 
 . أحيانا االنتحاري واألنف فوق سطح الماء أو الغرق  السباح عن إبقاء الفمالسباح وعجز غير 

 : السريرية للغرق  عراضاأل
، في الدم  CO2، ويتراكم  غريزيا لدقيقة فور ســقوط الجســـم في الماءبحبس النفس يتوقف تنفس الضــحية 

ع لينطرح قســــــم منه على دفعات م،  ثم يدخل بعض الماء الى المســــــالك التنفســــــية مع بداية طور الزلة الشــــــهيقية
وتراجع  ( Cough reflex) منعكس الســـــعال       الســـــعال االنعكاســـــي الذي يســـــتثيره دخول الماء الى الحنجرة

ثم تمر دقيقة أخرى تســــتبدل أثناءها الزلة الشــــهيقية بعســــر تنفس زفيري ويغيب الوعي مع اتســــاع حدقتي  الوعي ،
ادة حيث يســتمر دخول الماء بعد ذلك الى الرئتين وزي المنعكســات تدريجيا .العينيين ، و تشــنج العضــالت وانعدام 

ن يتوقف نهائيا أاإلنتهائي ( قبل  النزعأو  ) التنفس ثقل الجســــــــم ويتوقف التنفس مؤقتا ثم يعود بحركات مضــــــــطربة
ــــ 5ذ تدخل الضحية في غيبوبة تنتهي بالموت بتوقف القلب بعد إبشلل مركز التنفس  ـــــ  لحظة الغرق دقيقة من  15ـ

 . 
ثارة الماء لفروع العصـــــــــب الحنجري وتشـــــــــنج الحبال الصـــــــــوتية للحنجرة إســـــــــرع غرقا عند األ يكون الموت
laryngeospasm  الـــذي ينجم عنـــه تضــــــــــــــيق المســـــــــــــــالـــك وعـــدم دخول المـــاء إلى الرئتين )غرق جـــافDry-

drowning  النهايات الحسية للجلد بالماء البارد ) صدمة البرد ثارة إو أ. من حاالت الموت غرقا %23ـ13( في
بســبب الخوف reflex Cardiac inhibition و توقف القلب والتنفس الســريع بالنهي القلبي االنعكاســيأ( وهبوط 

 و الهياج النفسي الشديد.
 لرطب ا )  ولي بالرجفان البطيني عند الغرق الحقيقي كما يصــــــــــــــادف الموت الســــــــــــــريع بتوقف القلب األ

Wet-drowning  في الماء العذب )Fresh-water   وتمديد دم القلب األيســـــــــــرHemodilution  وانخفاض
، وارتفاع مســـتوى البوتاســـيوم الحمر هوانخفاض عدد كريات haemolysisوتحلل الدم ، (Cl)الكلوريد  شـــوارد معدل

(K)  وانخفاض الصـــوديوم(Na) لشـــاردي والتوصـــيل الدم توازن ا ويضـــطراب ،%72في البالزما، فيزداد حجم الدم
 .جاف اللييفي البطيني وتوقف القلبكسجة وحدوث اإلرتمختنق بنقص األالكهربائي للقلب ال

 ) نزوح المصورة  ختناق بالوذمة الرئوية الشـديدة فسـببه اإل Salt waterما الموت غرقا في الماء المالح أ
في  %43ــــــــ03، حيث يزداد معدل الكلوريد  (156الشكل ) Hemoconcentrationوتكثف الدم إلى األسناخ ( 

وربما  ، مغنيزيوم الدم وعدد الحمر. إضــافة لعالمات اإلختناق وقصــور القلبصــوديوم و دم القلب األيســر وتركيز 



بإصــابة العمود وغير المميتة للشــلل  ي ،نزف الدماغالو  head injuryصــابة الغواصــين للموت بأذية الرأس إدت أ
 . وقد يحدث الموت اآلجل بالقصور الكلوي نتيجة انحالل الكريات الحمر . الفقري 

 
 ( الغرق في الماء المالح أو العذب156الشكل )

 : تشخيص الغرق 
وتشـــــــمل ســـــــرعة برودة الجثة وبطء التفســـــــخ وتوضـــــــع  الخارجية Signs of submersionعالمات الغرق 

 : إضافة إلى طرافاأل سفلأو  والكتفينالزرقة الحمراء الوردية في الرأس والعنق 
أيام( الذي يتشــكل في  5-2)يســتمر ، الثابت غير الكثيف ، الدقيقfinewhite-frothالزبد الرغوي األبيض  -1

 . الفمج من االنف و مع الهواء والمخاط ويخر مرحلة اضطراب التنفس الشديد من اختالط الماء 
انفصــال بشــرة جلد و  تغضــنســاعة من المكوث في الماء ثم  24-12 نســان خاللتبيض جلد كفي وقدمي اإل -2

 . صمات األصابعبع الحفاظ على القدمين مكذلك )القفاز الموتي( و السميك الكفين 
 . بسبب البرد وزة وانكماش الجلدظاهرة جلد اإل -0
و الحصــــــــــى أو الرمال  أعشــــــــــاب عض األمســــــــــاك الغريق ببا  و Cadaveric spasm ظاهرة التشــــــــــنج الجيفي  -4

Hands firmly grasping weeds , sands . عالمة مؤكدة للموت غرقا تحت الماء 
وتشمل عالمات االختناق العامة وعالمات الغرق الخاصة  : Internal findingعالمات الغرق الداخلية  

 : لمث
ـــــــ 1 لى تيار الدم ونخاع إ المتسربة ) Diatomsو العصوية أالق المائية والمشطورات النجمية اكتشاف بعض العو ـ

الشــكل )، وكل األعضـاء واألنسـجة باســتثناء الطحال( عبر المسـالك التنفسـية أو الهضـمية  العظم واألذن الوسـطى
157) . 

    
 ( العوالق المائية والمشطورات357الشكل )

ـــــــــــــــ تواجد 2 ض المحتقنة المتوذمة مع بع الك التنفســـيةالزبد الرغوي واألجســـام الغريبة كالرمل واألعشـــاب في المســــ
 .النزف في مخاطيتها 



ـــــــــــــــ انتفاخ الرئتين الممتلئتي0 رئوي الحاد والنفاخ ال ضــالع عليها )غرق رطب(ن وشــحوبها واســتســقاءها وانطباع األـ
 والتامور .، وبقع تارديو و بالتوف تحت الجنب ( 158)الشكل

 
 ( نفاخ رئوي حاد353الشكل )

 

ــــــــــــــ تغير كثافة دم نصــف القلب األ4        يســر تبعا للوســط فيكون كثيفا في الماء المالح ورقيقا في الماء العذب وتوســع ـ
 .المحتوي على دم أسود مائع البطين األيمن 

. ونزف العظم الصــدغي بســبب رض  من حاالت الغرق  %53ـــــــــــــــ قلة دم الطحال وانكماشــه الذي يصــادف في 5       
 وستاش .أالضغط ودخول السوائل قناة 

 : في الماءأو الغمر عالمات المكوث 
. جلد  ة(شاحبا )خالل ساعزهريا ، ولون الجثة الباردة  تكون كمية الماء الداخلة الى الجثة الملقاة فيه قليلة

 8 ـ0سفل القدميين ينتفخ بعد أايام وجلد  5ــ1بعد  washer women skin))جلد الغسالة متغضنكفيها منتفخ 
، كما ينفصل جلد المناطق  أسابيع ويسقط كالقفاز فيما بعد 0ن ــانسالخ جلد تلك المناطق بعد أسبوعي أ. ليبد يامأ

 23ــ، أما نزع الشعر فيصبح سهال بدءا من اليوم العاشر يوما 43ـــ 03خرى المتعطن من الجثة تدريجيا بعداأل
بطء عملية التفسخ ما دامت الجثة في الماء وخاصة و  ظاهرة جلد اإلوزة ، . ط وحده في وقت متأخريوما ويسق

غير  (رتطام بالصخور والمراكباألسماك واال). كما تصادف تخريبات  ( ـ أسبوعين وسطياـبعد أسبوع )   ءشتا
تقييد  ، خاصة إذا ما تم على الجثة أحيانا آثار إصابات مميتة تدل على القتل واإللقاء في الماء تالحظ .الحيوية 

 .أشهر6ــ   أسابيع 0من العالمات األخرى التصبن بعدو الجثة بثقل. 
 يد وكريات الدم الحمراء.االكلور  ، وتركيز يشخص الغرق اعتمادا على وجود المشطورات :مخبريا

  : سعاف الغريقإ
تنظف فتحات تنفس  مع وجود استثناءات لساعات. ،دقائق  13يمكن إنقاذ الغريق خالل مدة ال تزيد عن        

سفل ويضغط على الصدر إلخراج الماء ، يجرى بعد ذلك التنفس انتشاله ثم يلقى ووجهه نحو األ الغريق فور
أ مثل الكافيين والمضادات الحيوية ، ويدف مرة / د ( ويعطى منبهات التنفس ومقويات القلب 16االصطناعي فورا ) 

 الجسم لمعالجة هبوط الحرارة .
 : عاقبة الغرق 

دقائق  13وانقضاء  دقائق يقلل األمل باإلنعاش 6، فانقضاء  تختلف تبعا لطبيعة الوسط ومدة المكوث
 . دقيقة 23، ومع ذلك ينبغي االستمرار باإلسعاف حتى  األمليقضي على 

 



 : Crush asphyxiaاالختناق الساحق والبطن أو الصدراالختناق بانضغاط 
الذي  Resp. Movementعاقة حركة القفص الصدري والحجاب الحاجزإ يحدث هذا االختناق نتيجة        

 ، لى التصاق الحجاب الحاجز بالرئتينإيؤدي الضغط على البطن .  االنهيارات وأيصادف في حوادث السيارات 
والقلب الذي يضطرب نظمه فيضطرب الدوران مع إعاقة العود الوريدي وتقل أكسجة العضلة القلبية التي يضعف 

ر ، ويزرق الوجه مع ظهو  . كما تحتقن األوردة الوداجية ويضطرب الدوران المخي وتحدث السكتة الدماغية عملها
 )القناع الكدمي(. Cyanosis & Petechial Hge in upper part of bodyنقط نزفية على العنق وأعلى الصدر

ومن األذن واألنف أحيانّا   Conjunctive، والنزف تحت الملتحمة ، وبروز اللسان إضافة لجحوظ العينين       
 Chest الضغط على الصدر والبطنو ختناق بتحديد حركات التنفس اال . يسمى ، وكسور األضالع والحوض كذلك

& Abdomen االبتراك) التنفسية وا غالق الفتحات (overlying،  أما الحالة الشبيهة من تحديد حركات الصدر
 .Barkingبالجلوس عليه فتسمى 

 : تشريحيا
 . يالحظ امتالء دموي شديد في الوريد األجوف العلوي واألحشاء ـ1
 . سناخ الرئويةـ تمزق األ2
 ـ تسرب الهواء تحت الجنبة الحشوية .0
 

 

 

 


