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 Signs of death:   عالمات الموت

،  هو الحدث الحتمي  الوحيد فيي حيياا اسانياق  ايد ا تليا النياح وق فيي لموتيا الميوت الموت                  

، الجهيا  التفسنيي ،  جهيا  اليد ناق)فموفه النمض على ااه لواا في أي من اسجهزا الجنمية ال الثة المهمة 

في هذا التموتيا عميض الأ يي حيي  ايد لتوايا عميأل عميض اسجهيزا الجنيمية   لكن( الجها  المصني الموكزي

ة ئييالو) تنييتمو عمييأل اسجهييزا اس ييوي ، ف ييد تنييتمو التييفسد فييي حاليية أ ييتأداع جهييا  التييفسد اس يي فاعي 

 .( artificial ventilatorاس  فاعية    

( الالعكسيي)ام والدائمي والذي الرجعة فيه ينص التعريف الحديث للموت ؛ بانه التوقف التلذلك                  

للوظيييائف المتدا لييية لالنظمييية الجسيييمية الحيويييية السالسييية الايييرورية السيييتمرارالحيا  و يييي الج يييا  الع يييبي 

 ميييوت االنظمييية وأ( somatic death) و يييذا ميييا يسيييما بيييالموت الجسيييماني والتنفسيييي وج يييا  اليييدورا 

(systemic death )والموت السريري أ(clinical death.) 

يندر في االحوال االعتيادية ا  تتوقف االج    السالسة في لحظة واحد  ولكي  يتوقيف احيد ا سيم  و               

فيي حياالت القينل الئايائي  يتوقيف الئلي  عي  " ، فميسال ام آجال" يتلوه توقف عمل الج ا ي  اال ري  عاجال

 .الدماغ بعد توقف الئل  بوقت يسير و كذاالنبض بعد باعة دقائل م  توقف التنفس وكذلك يتوقف 

او االوكسيجي   / و عندما يحل الموت الجسماني يتوقف تج ي  االعايا  الجسيمية الم تلفية باليدم              

لذا تتوقف  اليا ا ع  الئيام بوظائف ا وفعاليات يا االيايية وتحيول اليا االييض الال يوائي ومي  سيم تميوت تليك 

 (cellular or molecular death) لل عليه بالموت ال لوي، و ذا ما يط ال اليا

  

 :تعريف الموت ال لوي

يئ د به موت  اليا انسجة واعاا  الجسم الم تلفة والذي يحدث عند حلول الموت الجسماني ام  فتيرات  

كسيد عليا مئيدار ميا يتسيلمه او يحتاجيه ذليك النسييج مي  اليدم الم "  منية ت تلف م  نسيج اليا ا ير اعتميادا

 :فعلا سبيل المسال .اسنا  الحيا 

  دقائل م  الحرما  االوكسجيني ( 5-3)تموت ال اليا الع بية بعد مرور 

 دقيئة ( 30-10) اليا عالة الئل  بعد 

  لمييوت  ( بايعة سياعات) ميي  الميوت الجسيماني وتتطلي  ( سياعة واحيد  )  الييا العايالت ال يكليية بعيد

 "نسيج العالة كاملة

 ساعات  (  مس)  ئرنية بعد  اليا الدم وال 

 تموت  اليا االنسجة الليفية بعد عد  ايام 

  واحييد عييدا حيياالت الوفييا  الناتجيية عيي  االنفجييارات آوينييدر ا  يحييدث المييوت ال لييوي فييي جمييي  ال اليييا فييي 

 .النووية او سئوط الاحية في من  ر المعاد  السا  
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 :لموت الجسمانيوم  الدالئل العلمية علا حدوث الموت ال لوي بعد ا

 .استمراراستجابة العاالت للتحفي  بالتيارالك ربائي بعد مرور سلث ساعة م  الوفا  -2

 .ساعتي  م  الوفا  - توس  حدقة العي  عند ااافة ماد  االتروبي  الي ا بعد ساعة -1

 .العسور علا بعض الحيوانات المنوية الحية في ال  ية بعد مرور باعة ساعات م  الوفا  -3

 -سيعر  حراريية بعيد ميرور سياعة 240الكبد في تحوييل الكاليكيوجي  اليا سيكرالكلوكو  وتولييد استمرار  -4

 .  ساعتي  م  الوفا 

 

 (: apparent death or suspended animation) الموت الظا ري او الحيا  المعلئة

التيي يتعيذر عليا و ي حالة  ا ة تن فض في ا الوظائف الجسمانية الا ادنا حد يمك  معه ا  تدوم الحييا  و

يحيس  الطبي  ا  يبت بح يول الميوت لعيدم تمكنيه مي  سيماعة ايربات الئلي  الايعيفة بالسيماعة الطبيية وال

  .نبا ا اال ب  عند الرسغ وكذلك الحركات التنفسية والمنعكسات الع بية 

 :او الارادي" ويكو  الموت الظا ري اما اراديا

 لمسني  الم ابي  باالمراض العئلية والع بيةاالرادي ؛ يقا د لدى العبي اليوغا وبعض ا - أ

 :ويقا د عند :الالارادي -  

 حديسي الوالد  -2

 ال عل الك ربائي -1

 الغرل -3

 اال ابات الراية القديد  المسببة لرض الدماغ-4

 المراحل الن ائية لالمراض المن كة-5

 التسمم بالم درات -6

 حاالت القنل -7

 :لدقة عند تق يص الموت لالسبا  التاليةمما تئدم يتبي  لنا ا مية تو ي ا

ا  االعال  ال اطئ للموت قد ي دي الا الدف  المبكر للق ص وبالتالي الئتل الغيير المتعميد لينفس بقيرية ،  .2

 ساعات علا الوفا  20بعد مرور  لذا ال يدف  الميت في بعض البلدا  اال

نئييل بعييض االعاييا  كالئرنييية والئليي  والكلييا  ا  اعييال  حلييول المييوت الجسييماني م ييم فييي تحديييد امكانييية. 1

 وغير ا
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ا  اعال  الموت يعتبر ايذا  بتحرير ق اد  الوفا  ، وقبر المتوفي وترقي  قيده م  سجل االحيا  في دائير  . 3

ترت  علا ذلك م  اجيرا ات قانونيية كتنفييذ احكيام الو يية واالرث والو ياية والتئاعيد االحوال المدنية وما ي

  .الخ.... 

 :عالمات الموت

ومن يا ( احتماليية) ي التغيرات التي تطرأ علا الجسم بعد توقف الحيا  ومن ا ما يعيود اليا الميوت الجسيماني 

 :، وتئسم حس  تعاقب ا الا(تأكيدية)ما يعود الا الموت ال لوي

 (احتمالية) فونتة عالمات  (2

                                ( مزكفة)عالمات منكوا  (1

 (ليكيدتة) ات متي واعالم( 1

 

 :سونتة المالمات ال

 :المالمات الفالجة عن لواا جها  الد ناق  لشمأل .2

   عدم الئدر  عليا تحسيس نيبض القيريا  الكعبيري او الف يذي او السيباتي ولميد  ت ييد عي   مسية دقيائل

 الجراحيةفي حاالت الن ف الدموي القديد وال دمة " با  النبض قد يكو  اعيفا "قبل اعال  الموت علما

  عدم الئدر  علا سماع ا وات الئل  بالسماعة الطبية عنيد االن يات الي يا لميد  ت ييد عي   مسية دقيائل

، والتي قد تكو  اعيفة وي ع  االستماع الي ا لدى البيديني  والم يابي  باالنتفيال الرئيوي  قبل اعال  الوفا 

 او ال دمة الجراحية 

   تسطح الم طط الك ربائي للئلECG لح وله في بعض امراض الئل " نه عالمة احتمالية نظراا اال 

  وم  اال تبارات التي تدل علا توقف ج ا  الدورا :  

 (Magnus test)ا تبار ماغنس .2

 (Icard test) ا تبار ايكارد.1

 الخ.....فحص االاا   والاغط والحرار  .3

 

 :المالمات الفالجة عن لواا جها  التفسد  لشمأل. 1

 يمكي  مقيا دت ا او تحسسي ا اسنيا  الفحيص ولئيد  التنفسية لعاالت ال در والبط  لذا ال توقف الحركات

عليا واي  انيا   جياجي يحيوي الميا  عليا المنطئية القرسيوفية فييدل اسيتئرار سيطح (ونسيلو)اعتميد ا تبيار 

 الما  علا توقف الحركات التنفسية وحركته علا استمرار ا

 ا سماع ا م   يالل السيماعة الطبيية عنيد االن يات الي يا لميد  توقف اال وات التنفسية وعدم الئدر  عل

، وقد ي ع  االستماع الي يا عنيد فحيص ال يدر ليدى البيديني  والم يابي  باالنتفيال الرئيوي ليذا   مس دقائل

 يفال وا  السماعة عند موا  الئ بة ال وائية في الرقبة 

 حركت يا التيي تتفيل مي  ال فيير   ويراقي وقد يئوم الطبي  بتئري   غي  ريقية طيائر اميام فتحيات التينفس

او يئير  ميرآ  او  جاجية اميام  يذه الفتحيات وينتظير تايبيب ا بب يار ( feather test)والق يل اسنا  الحيا  

 (mirror test) الما  عند الحي وانعدامه لدى الموتا
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 .C.N.Sالمالمات الفالجة عن لواا الجها  المصني الموكزي . 3

داائق من حد ث  5ـ3لمصنية من ا ل الأالتا المتيثوا عف ص اال كنجين ، اذ لموت عمد فتوا لمتنو الأالتا ا    

 :الس داق اال كنجيفي  لشمأل 

  الفئدا  التام للوعي م  توقف الحواس واالحساس والحركة 

  انعييدام المنعكسييات الع ييبية كميينعكس الئرنييية والميينعكس الاييوئي وعييدم االسييتجابة للميي سرات الم لميية

 استجابة العيني  لحئ  االذني  بالما  الباردوعدم 

  تسطح م طط الدماغ الك ربائي(EEG )  بعد الموت اال انه قيد يحيدث اسنيا  الحييا  ليدى االقي اص اليذي

 يتناولو  الم درات ومقتئات الباربيتو 

  لتوقف و ول االقارات الع بية ترت ي جمي  عاالت الجسم مباقر " نظرااالنلأاء المضلي اال لي 

ويتسطح جدار   عضلة ال لب ويتس  الب ب ا (   جه الميت ا   جه النواءا) بعد الموت فت ول التجاعيد

 .يس ل تحريك االطراف عند المفا ل لحي  ح ول ال مل الموتي  و ال در

 

 :عالمات في المين  لشمأل.4

 االولي اغالل جفني العيني  ب ور  ج ئية او كلية بسب  االرت ا  العالي. 

 ترسي  دقيائل الغبيار   و يا دقيئة م  الوفا  نتيجة للجفاف او 25م قت في الئرنية بعد مرور  اعتام "

 االغالل الج ئي للجفني  عند

 انعدام منعكس الئرنية والمنعكس الاوئي 

 يستجيبا  للاو  الب ب ا  متسعا  وال 

   الوفيا  لي يبح مليم  ئبيل بعيد ن يف سياعة مي  3اليا ( مليم  ئييل15-24الطبيعيي )ان فاض اغط العيي

 بعد ساعتي  م  الوفا " فرا

 رأسه  اويية التئيا  الجفنيي   و  قاعدته الئرنية "مسلسا "تكو  بئعة سمرا  في المنظمة العينية تأ ذ قكال

 بسب  الجفاف الناتج ع  االنفراج الج ئي بي  الجفني 

 يئ د به تئط  الدم  القدف الساك  وsegmentation ح ي ا بمنظيار العيي  دا ل اورد  القيبكية عنيد ف

(ophthalmoscope )  والذي يعتبر م  اوسل العالمات االحتمالية للموت  يالل السياعتي  االوليا بعيدالوفا. 

 .قرايين ا م  الدم ل لو" كما تبدو القبكية قاحبة نظرا

 

ف عالميية احتمالييية للمييوت النييه يحييدث اسنييا  الحيييا  فييي حيياالت النيي  Pallor تمتنييو وييحوو الوجييه: مالحظيية

 . لدى االق اص ذوي البقر  البياا  والم ابي  بفئر الدم" الدموي القديد وال وف والرع    و ا
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 (1)المحاضوا 

 : وتقمل   بكرالعالمات الم

 :مع دنجة حوانا المحيط لمادلها دنجة حوانا الج ة ااأساض .2

بشملل " بسمرة  يسمب   بح مص   مبر بمنردابمجرد حلول الموت الجسممني  وووفما الومدال المدموق  المد الجلمد حراروم  

الحممممل شااشممممن  )ةلمممل الوامممنط وبمممنليرل الا ف نو ممم  للالمممدا  الحمممرارق " ولر بمممن نصفففاعةففف   ملحممموع بممممد ممممرور 

 . ةلل ملدار الارل ب   درج  حرارط الجلد والمح ي " واةومندا( والوو  ل

ثم ص  –ام   ح مل ايخامنع خم ل السمنةو   " امن ايخانع درج  حرارط بني  الجث  ا خولا بلوي  الثر ايوظنممن

 :سنةنت ااولل بمد الوانط لسبب   همن

 وجود اليبل  الشحم   وحت الجلد   المنفل  للوسرب الحرارق .1

سمممرط حرار مم   141سممنةنت بمممد الواممنط وايوممن    3-2اسممومرار اللبممد بوحل ممل الل  لمموج   داخممل الجسمم  خمم ل  .2

 . جث  بملدار درجو   مئو و   ا  الظروا الل نس  والو  ولا  لراع درج  حرارط بني  ال

   ااولل( 3-2)الو  ول  السنةنت  سنةنت(  9-6) ث  ووينفص درج  الحرارط بشلل وممدل ايس نب    خ ل الم. 

   لدرج  حرارط المح ي ا  اليلس البنرد والممودل و  درج  حرارط بني  الجث  ملنرب سنة  ول( 12)وبمد حوال. 

 سمممنة  بممممد الوامممنط لووممممندل درجممم  حمممرارط بمممني  الجثممم  ممممع درجممم  حمممرارط المحممم ي ( 41-21)   ويلمممب وب مممورط ةنمممم

 .ةلل بي   الشخص" اةومندا

 وضمع اممن ام  المسمول   ةلمل ( مئو م  515-1)وولنس درج  حرارط بني  الجث  بنسوخدا  محرار ل م نوق مدر  مم  

او وحممت سميح  السممال  بممد احممداص وبضم ع جراحمم  سم  ممم  اوحم  الشممر  او داخمل ايسممج  اللبمد ( 12-8) مسمنا 

 . غ ر ةيد اةلل الجنيب اا م  اامنم  للبي 
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 :الموامأل المؤثوا على ممدل ف داق الحوانا من الج ة

 :الموامأل النيئية المحي ة عالج ة ؛  لشمأل -أ 

جاازط  عل ز  ل فقزدا  اجثةزل جاراها زل ا ازل ات درزة اهازل ازراه  اداذ يزدااا ع ز :دنجة حيوانا المحييط  (1

ع زدل فقزدا  طزلان اجثةزل جاراها زل وزد يكزء  اج كس عن ذجك فز  اجازءاا اجازله  اليزلص اجفزطا فز  اج زرا  فز   

 .فتالفظ اجثةل ل   اراها ل فتر  ااءل تسبطلً ط د اجاءت ضئطالً عطططئلً 

ع عزن اجثةز  اطز  ا  اجدقزدا  اجازراهل ج ثةز  اجا قزل  فز  اجازلا  ا زر :الو ط اليذي ع يو فييه عليى الج ية  (1

: اجازلا )عطلجشزك  اجتزلج  ( اجاقبزءه ) اجاترعال ف  اج زراا عاجز ل يكزء  ا زرع عزن اجثةز  اجادفءتزل اازة اجه 

 ( 1:2:4= اجقبر: اج ءاا 

يسززبز ايززلا  فزز  ع ززدل اجدقززدا  اجاززراهل ج ثةززل تتطثززل  :ا دتيياد حوكيية التيييانات الهوائييية  الهييواء الجييا  (3

 .جتطلهات اجاا  عاجتب ر

 .وعية االغ ية  المالعد التي لغ ي الج ة م دان  ا (4

 

 : لشمأل : الموامأل التي لمود للج ة -و 

جززدا اجازز لب اجبززدييطن تتطثززل جززءفر  اجيسززط  اجشززاا  " اذ  يكززء  اجدقززدا  اجاززراهل طططئززل :عفييية الشييأص (1

ل جتت زلال اهازل ازراه  طزلان اةتزد عز  اهاز(  زللل 21)اج لال ااة اجث زد   جز ا ياتزلل اجشز ن اجياطزا اجز  

 ج ش ن اجبدين(  للل41)اجبيطل ع (اجاتء  )ج ش ن اجا تدل ( للل 31) اراه  اجااط  ع

ااززلفظ اجتززلى ل زز  اهاززل اززراه  ااسززلاةن ط ززد اجءفززل  جدتززر  ااززءل عززن اجزز اءه جززءفر  اجيسززط   :الجييفد  (1

 اجشاا  اج لال ااة اجث د

عاجشززطءم عقلهتززل طلجازز لب  اجثةززل جززدا اجرضز    علسلهاجسززن يززدااا ع ززدل فقززدا  اهازل اززراه  :المميو  (3

 .جك  عي م م اثجكبراجاسلال اجسطاطل عقلهتل طلج" اجبلجسطن تظرا

 : نب  الوفاا  دنجة حوانا الجنم انأل الوفاا (4

   اذ وزد اكزء  اهازل ازراه  اجثسزم عراد زل اازل ةزء اجازلل ليزد اجلزلطل طزلج ا sepsis   اجتتزل  اجزدعءل 

septicemia   اجختالاززلت  convulsions  (تتطثززل اجعززرا  اززلجكداا اع اجسززاءص الجسززترايطن)    اجلززلطل

 (. ليد ادعى تدف ف   ل  اجدعلغ "خفءلل)طررطل اجشاس عاللطلت اجرأس 

  ططيازل اكزء  اهاززل ازراه  اجثسززم عي درزل فزز  ازلجت اجيزدف اجززدعءل اجشزديد   اجفززدعل اجثرااطزل   لثززد

 (.جهاكتط )جادرال ج قله اجك ءهطرععلاين عاجتسام طلجثرللت ا" اجق ز اجاتقلت    اجاءت طراا
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 : االهمية ال نية المدلية لتمادل دنجة حوانا الج ة مع دنجة حوانا المحيط

 .عن لالعلت اجاءت عبكر لالعل  .1

ليد ع رفل اهال اراه  اجااط  " ااديد اجدعن اجايقر  ل   اجءفل  طدول خالل اجسلللت اجعج  عخفءلل .2

 اجءفل عاهال اراه  اجثسم ليد 

اجت دل  اجسري  عاجابكر ف  اهال ازراه  اجثةزل يبطزن عزن افزءل اجفزا  اجازءا  عاجتدسزا عازل يسزللد  .3

 .ل   ادظ اجثةل جدتر  ااءل

 

 postmortem lividity, postmortem hypostasis, livor)الزناة الومية ا  ع يع اليدع االاحدانتية .1

mortis , postmortem staining :) 

اجالل  ف  اجث د ط د اجءفل  تتطثل جتثا  اجدص عهاءاه ااخ   –اجاار اجاده  اع اجبيدسث   –جت ء  يقفد ط ل ا  

اجعلطل اجدوطقل عاجعها  اجفسطر  اجاثم ف  اجاداا اجاي درل عن اجثةل طد ز  اجثلذططزل اجهضزطل تتطثزل جتءوزا 

عاعلان اهاكزلا ( وللد  اجعات  اجاستطرولاسز )لا  اجق ز عاج ل يترافق للا  طشاءب ف  اجاداا اج  طل عي ل 

اجثةززل ل زز  اجه  ععءاضزز  ضززس  اجهططززل عاجادعززل عاجاالطززس عااززلجت اجةززدل تتطثززل جترززسلا اجعلطززل 

 .اجدعءيل اج ل ياي  اثا  اجدص فط ل

ا طزطن  عجيقتفر ظ ءهةل ل   اجث د عاتال اظ ر ف  اجاداا اجاي درل جالاشلا اجداخ طل عاجت  ي تازد ل ط زل فز 

 .اعن اجءفل  ف  اجثة  اجاتداال 

عزل اظ زر فط زل طقز  اجزدص اجتاداهيزل وبز  اجءفزل  ليزد اج زت قلا جدتزرات اءي زل " عةيلجك ط ز  اجازلجت اجتز  تزلاها

 .علثد اجك   عاجتسام طلجاءهفطن عاجختيل    اجتليدءس اجطللء      عالجت اجللطل طلجكءجطرا

 

 :ن ع ع الدع االاحدانتة فهياما الموامأل المؤثوا على ظهو

اظ زر طقز  اجزدص اع اكزء  ضزئط ل اجىزر جزدا  اجاءاءا ااخ  اجعلطل اجدعءيل ليد اجءفزل  جز جك وزد ج كمية الدع .1

 .اجا لب اجافلططن طدقر اجدص اع اجيدف اجدعءل اجشديد

 .علطل هاءاه ااخ  اج جدتر  اعيطل الفطل جتثا  اجدص ع  ضمية الج ة د ق لغييواجاالفظل ل    .1

جزدا ذعل اجبشزر  اجدلاازل اج زء  عزن اجاز لب الزالب اجبشزر  " اذ ات ل اظ ر ااةر عضزءال : لوق النشوا .3

 .اجداايل
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 :االهمية ال نية المدلية لن ع الدع االاحدانتة

 .اذ ييده ا  اظ ر اىيلا اجاطل   .للموت منكواعالمة ات ل  .1

ل مالحظة مدي لكواها  حجمهيا ا  ااتشيانها  ثنالهيا اع اء فكوا عن الزمن المف ضي على الوفاا من  ال .2

 ؛  في موضمها عفد فحص الج ة

اطزز  ابززدأ طقزز  اجززدص اجتاداهيززل طززلجتكء  عبلاززر  ط ززد اجءفززل  جكي ززل اظ ززر طشززك  طقزز  لززسطر  عت ززدا  فزز  اجاززداا 

اثم عاتقزلهب جتتازد ط د اجاءت  عاجت  ازدااا طزلج( ط د تفا  للل)اجاي درل عن اجثةل ف  ت ليل اجسللل اجعج  

اخزرا  اع  اسططزر عضز طل اجثةزل  ( زلللت 6-5)عاجتز  ااتزلل اجز  (  زلللت6-5)عشك ل طق ل ابطر  ط زد عزرعه 

 . يتسطرعءض  طق  اجدص ع ال اسططرت عض طل اجثةل جك  اةبة ف  عءاض  ل عط دةل ج

اجتز  ءضز طل اجاتدزق عز   ل ج؛ فل  التة اعلان اءاي  ل ل   اجثةاع اء فكوا عن  ضمية الج ة عمد الوفاا  .3

 .ف  ا ود يدل ل   ا  اجثةل ود ام ااريك ل عتق  ل ط د لد   لللت عن اجءفل اجثةل  ل ط ل ُلةَرت5 

  :اع اء فكوا عن  نب الوفاا من  الل  .4

ف  الجت اجيدف اجدعءل اجشديد عذات جء  ااه  ااان ف   اجىر   اذ اكء  ضئط ل  مدي  ضوح هذه الن ع -أ 

 تيل الجت اجخ

عاشزلةد    جةقز  اجزرأس "ف  الجت اجسر  تظرا  ات ل اظ ر ف  اجءاد عاجروبل   اط   مواع الن ع في الج ة -ب 

 .ف  ت ليل اجاراف اجهط ل عظلةر اجلرلا اجتيل  طل ف  الجت اجشيق 

 : لوق هذه الن ع  -ج 

 ذات جء  عهال ااة  ف  الجت اجختيل  طسلا اجدام (CO( )ءاسز  ةطاءل زءططن طسبز اكء  عرازز الهط

 عف  ط   الجت اجتسام طلجسطلتطد( اجدص

 جء  عهال طلةة اع ضئط ل اجىر طسبز فقر اجدص اع اجيدف اجدعءل اجشديد 

 (.تتطثل جبقلا اجدص اجاؤاسد ف  اجعلطل اجدعءيل)عاجسر  " جء  ااار ااة  ف  الجت اجاءت طراا 

 ءص ععرابزززلت اجت زززطن تتطثزززل جتكزززء  عرازززز جزززء  و زززءاح  فزززلا  فززز  ازززلجت اجتسزززام طك زززءهات اجبءال زززط

 اجات طاءل ءططن

 جء  و ءاح  للعق ليد اجتسام طارابلت اجدسدءه 

 جء  ا ءا ليد اجتسام طلجاءهفطن اع اجا دهات 

 جء  اخرر ليد اجتسام طلج برين 

  جززززء  اخرززززر عززززده  ليززززد اجتسززززام طسززززلا اجبالجطزززز ( ابريتطززززد اج ليززززدهعاطنH2S ) طسززززبز اكززززء  عراززززز

 .ل ءططن  دلعت طاء
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           (                   3)المحاضرة 

 (:rigor mortis)ال مل الموتي  -3

 مزكناةالصمل لغة يعني التيبس او االشتداد ومن الناحية الطبية العدلية يعتبر الصمل الموتي من اهم العالماا  ال 

اراديية بعيد الميوت ويبيدأ بالحيدوث  التيبس او الت ل  الذي ي ي  العاالت االرادية والالللمو  ويقصد به ؛ 

 .بحلول التفسخ "بعداالرت ا  العالي االولي ويستمر الا حي  ح ول االرت ا  العالي السانوي ايذانا

  

يظهر الصمل في العضال  الصغيرة ثم ينتقل الى العضال  االكبر الواحدة تلاو االرار، ل لافا فهاو يظهار        

الوجاه والفاا االلافل وعضاال  االطارال العلياا والجافط ثام االطارال في عضال  االجفاان ثام عضاال  " اوال

تنثناي عناد  اللفلى وما ان يكتمل في جميا  االجازاح حتاى تصابج الجثاة كقطعاة واحادة مان الرشاد او المعادن ال

 .كما بدأ" يرتفي الصمل الموتي تدريجيا( عند بداية التفلخ)المفاصل ل وبحلول االرتراح العضلي الثانوي 

ارادياة علااى حادا لااواح لافا يترافااا حصاوله بالمشاااهدا   الصامل المااوتي يصايد العضااال  االرادياة والااالن وأل

 :التالية

 .تضييا في حدقة العينين بعد ان كانتا متلعتان .1

 .تصلد وتضرم في عضلة القلد م  رلو تجاويفها من الدم .2

( cutis anserina /goose skin)لجلاد االوزة اوالدجاجاة المنزوعاة الاري  " تحباد الجلاد فيظهرمشاابها .3

 (.erector pillea)لتصلد العضال  الناصبة للشعر " نظرا

لحلاااول الصااامل فاااي عضاااال  الحبااال المناااوي  " ارتفااااط الرصااايتين مااا  تااادفا مناااوي لاااد، الااافكور نظااارا .4

 .والحويصلة المنوية على التوالي

 :وب ور  عامة وفي الظروف الئياسية 

  ساعات م  الوفا ( 3-2)يبدأ ال مل الموتي بالظ ور بعد. 

  ساعة( 21)يكتمل في جمي  اج ا  الجسة بعد. 

   ساعة ا رى( 21)يبئا في الجسة لمد. 

 ساعة( 36-14) يبدأ بال وال بعد. 

 

 :آلية ح ول ال مل

اليتضاامن حصااول الصاامل المااوتي اال علااى تناااقل ضااضيل فااي طااول العضااال  بلاابد انعاادام تقلاال العضاالة 

النعدام التحفيز العصبي بعد حلول المو  الجلماني ل وانما ينات  الصامل الماوتي مان  المألول اثناح الحياة نتيجة

جااراح لللاالة ماان التفاااعال  الكيمياويااة المعقاادة التااي تااسدي الااى انرفاااي ملااتو، مااادة االدينولااين الثالثااي 

 . اح الحياةالضرورية لمنج الطاقة الالزمة لدوام عمل ومرونة وطواعية نلي  العضال  اثن( ATP)الفولفا  
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من المعرول باان نلاي  العضاال  االرادياة يتكاون مان حازم مان الياال والتاي تتكاون بادورها مان لييفاا  وكال 

لييل يتألل من ريوط تحوي على اشرطة من بروتين االكتين والمايولين واللفان اليمتلكان القدرة علاى الاتقلل 

تومايلااين القااادر علااى الااتقلل واالنبلاااط عنااد ولكاان عنااد رلطهمااا بنلااد ثابتااة لتكااوين مركااد االك( منفااردين)

كلوريااد البوتالاايوم الااى الرلاايط ولهاافا  "اضااافة مااادة االدينولااين الثالثااي الفولاافا  ومحالياال االمااال  رصوصااا

 :للتفاعال  الكيمياوية التي تحدث اثناح الحياة بالشكل التالي "االتحاد تعز، مرونة وطراوة العضلة ل وفقا

 ATP   +  creatinine                     ADP  +   phosphocreatine                        

Glycogen          (anaerobic)                lactic acid+ATP                        

Lactic acid        (oxidation)               H2O+O2                                    

والكاليكاوجين وفولافا  الكريااتين ويازداد ( ATP)ويلتمرالتهالا الـ( ATP)المو  يتوقل انتاج الـ ولكن بعد

 .ملتو، حامي اللبن في العضلة المصمضلة

 :العوامل الم سر  علا ح ول ال مل الموتي

مراازون العضاالة ماان َّ اف يلاارط الصاامل فااي الظهااور والاازوال كلمااا قاال: م يي و  العاييلة ميي  الكاليكييوجي  .2

 :الكاليكوجين 

  لفا فهو يكاد اليظهر لد، االجنة دون عمر لبعة اشهر رحمية 

 كما انه يلرط في الظهور و الزوال عند الرض  وكبار اللن لضعل بنيتهم العضلية 

 د فوي البنية العضلية الكبيرةويلرط بالظهور والزوال لد، هزيلي البنية والنحفاح ويتأررعن 

  ويظهر و يزول بلرعة افا ما لبق  الوفاة بمجهود عضالي شاديد أواصاابة بارتالجاا  كاالصاابة باالكزاز او

 .التلمم باللتركنين بحيث تلتنزل مرزون العضلة من الكاليكوجين 

ل عناد أرتفااط درجاة لاللاس الكيمياوي لحصول الصمل لفا يلرط باالظهور و الازوا" نظرا: درجة الحرار   .2

او الجلم كما في أجواح الصيل وعند أرتداح المالبس اللميكة والوفياا  الناتجاة عان االلتهااد /حرارة المحيط و

 .اوالرم 

 

 :اال مية الطبية العدلية لل مل الموتي

 (عالمة اكيد  لحلول الموت ال لوي في العاالت الجسمية.) للموت مبكر عالمة  (2

 .المنئاي علا حدوث الوفا  م   الل مالحظة مدى انتقاره في الجسة  يساعد في تحديد ال م  (1

 .علا واعيت ا لحي   وال ال مل الموتي الوفا  اذ تحافظ الجسة يعطي فكر  ع  واعية الجسةعند (3
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 :المقا دات التي تقابه ال مل الموتي

 (:cadaveric spasm)االقتداد العنفي او اال مئالل الحيوي التقنج الموتي او (2

نفلااي  –وهااو تقلاال عضاالي شااديد وملااتديم يصاايد العضااال  االراديااة فااي الحاااال  المترافقااة بتوترعضاالي 

تمار  مفاجئ اثناح الحياة وباللحظا  التي تلبا الوفاة فتتقلل مجموعاة عضاال  وتبقاى متشانجة بعاد الماو  وال

ومان االمثلاة . مل الماوتيبمرحلة االرتراح العضلي االولي وانما تبقى محافظة على وضاعها لحاين حصاول الصا

 :عنها 

 مشاهدة اللال  الناري وقد تم ملكه بيد المنتحر بقوة يكاد يلتحيل انتزاعه منها. 

  وهاو مان ) يملا ضحايا الغرا بقوة باالعشاد والحشاض  واالتربة من الولط المااضي اثنااح كفااحهم للنجااة

 (.العالما  الرارجية التاكيدية للغرا

 كة باابعي الشااعر او االزرار او قطعااة قمااا  ماان مالبااس الجاااني اثناااح الشااجار مشاااهدة يااد الضااحية مملاا

 .عن النفس "ومحاولة المقاومة دفاعا

 لاضا المركبة المقود بقوة فاي حاوادث اصاطدام المركباا  وأحيانااي قاد يصايد اطرافاه اللافلى نتيجاة  ملااأ

  .الضغط بشدة على المكابج

 ما يشاهد التشن  الموتي فاي جميا  عضاال  الجلام االرادياة اال فاي حااال  الفازط المرافاا للوفياا  " نادرا

 .الناتجة عن الفعل العصفي او شظايا المتفجرا 

 

 (:heat stiffening)و تجلط ال الل العالي التيبس الحراري ا (2

ياسدي الاى تجلاط  مماا( درجاة مضوياة 65)ويحدث عندما يتعاري الجلام الاى درجاا  حارارة مرتفعاة تزياد عان 

عضاال  االطارال العلياا  "بروتين العضلة فتتصالد العضالة وتقصار اليافهاا ورصوصاا( coagulationترثر )

ويلااهل تفريااا التياابس الحااراري عاان .  او المالكاام المتأهااد للناازاللاافا تباادو الجثااة بوضااعية مشااابهة للمصااارط 

 .الصمل من رالل ظرول الحادث والمشاهدا  التشريحية االرر، للحروا

 

 (:cold stiffening)التيبس بالبرود  او االنجماد (3

ناد تصل الى الصفر المضاوي كماا هاو الحاال ع "والفي يحدث عند تعري الجثة الى درجا  حرارة منرفضة جدا

ل لافا تبادو الجثاة متصالبة ويلاهل تحريكهاا كقطعاة واحادة "وضعها فاي ثالجاة حفاظ الماوتى ولفتارة طويلاة نلابيا

نتيجة لتصلد االنلاجة الدهنياة تحا  الجلاد وانجمااد اللاواضل النلايجية وفاي المفاصال التاي يصاعد ثنيهاا ل لهافا 

فر المضوي وافا ما ترك  الجثة فاي االجاواح يمكن تمييز التيبس بالبرودة من رالل درجة الحرارة التي تصل للص

 .االعتيادية فانها لتصبج رروة لفترة زمنية يتبعها حلول الصمل الموتي
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 (4)اجاالضر  

 :المالمات المتي وا للموت 

 :التسنخ

ي تبر اجارا ل اجخطر  عزن اجتسطزرات اجرعطزل اجتز  اازر ط زل اجثةزل عفطزد اتازءل اتسزثل اجثةزل عزن اجالجزل اج رزءيل 

اجا قد  اج  ليللرةل اجاللرءيل اجبسططل الجسلاات عاجسءاح  عاجعالح   فتيب   اجسلاات ج ثء عاتب زر اجسزءاح  

  .عااتن اج  اجترطل عجيتبق  عن اجثةل  ءا اج ظلص

 : تتضمن التسنخ عمليتين نئينيتين متماانتين هما

عاالحا ل اجاءاءا  ااخ  ( اجتديالت)ج الحرعيتم اجتا   اج اا  جالتسثل طد   ا :  autolysisالتحلأل الذالي  .1

اازل ةزء اجازلل ليزد اجتا ز  اجز اا  ج ثيزطن اجاطزة . اج اليل اجثساطل اجا ت دل اع  ا  يكء  ج بكتطريل ال اعه ي ار 

اع اا ز  اجتسزثل اج اطقزل ج يازلذل اجيسزطثطل اجاادءظزل طلجدءهعزلجطن ليزد لزدص ( اج طزن اعاجزت طن)ااخ  هام اعزد 

 .  اجالفظل اجط لعلءل اجالا

عاجاءاءا  ف  ااخ  اجثسم عفز  عازط   (:النكتيوتا الهوائية  الالهوائية)التحلأل الفالج عن السمأل النكتيوي  .2

عاجقلاه  ل   اتتزلل اج اطزر  عا  زل   (proteus),عاجاتق بل   (Claustridae welchii)اجاطةطل  اجثةل   عاةا ل 

ت اجدص اجااراا عاره  اج طاءل زءططن عايب ز  لزلاات اجتدسزا تتطثزل اطم ادها  اريلتفت  lecithinaseاج سةطن 

  اجاطةزل    اجعءتطزل  اج طزدهعاطن علزلا ىزلت  اعاسزطد   H2Sل ابريتطد اج طزدهعاطن ج ا طل اجت ار اجبكتطرل عاةا

 .اجكلهطء 

 ت  ن عزن اال عا ا  اجاشرات عاجديدا  عاجاطءاتلت اجاءاءا  فز  اجء ز  اجاازط  ل ز  ا ثطز  اجتدسزا عاجز

 .طقليل اجثةل

 

 :اد ان التسنخ

 :يقسم اجتدسا اج  ىالىل ااعاه عت لوبل ععتداخ ل اسز اجاظلةر عاجاشلةدات اج لهاطل ل   اجثةل

 :الد ن االعتدائي  .1

  عاظ زر خالجزد اعجز   طكزر عزن ذجزك فز  اجازءاا اجازله أع تندأ عمد توع  احيد فيي الصييا  تيومين فيي الشيتاء 

جءفر  اجراءطزل " تظرا( عيطقل اجداحد  اجدعايل) ا ضوان المف  ة النسلية اليمفى للن نـة ل طلالعلت اجتدسا اجاتا

اجالاعل جتكلىر اجبكتطريل اجت  اا   ادها  خاليل اجدص اجااراا عاره  اج طاءل ءططن فطتاد اجاديد ع  للا ابريتطزد 

 . ج ء   اج طدهعاطن اجيلا  لن لا طل اجت ار جطشك  ابريتطد اجاديد اجخرر ا
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عل  "جبقطل ااداا اجبطن عادها  اجعها  اجايتد ل طد   اجسلاات عكءتل" عجي ب  ة ا اجخرراه ا  ييتشر ادهيثطل

 .ف  اجبطن عاجفده عاجد  ين (التشجو –وجوا التمسن )عشجوا التسنخ ي رف 

 :الد ن المتو ط  .2

عةز  ف اعيات التسنيخ لا ةز ا اجزدعه طظ زءه   عيات أتاع في الصيا  ا نوع  احد في الشتاء 3الذي تندأ عمد ع 

فقللززلت لطراطءيززل اسطط ززل ابقززل هوطقززل عززن اجبشززر   عااززءل فزز  ااخ  ززل ل زز  اج ززءاا عزز  ااطززل عززن  ززلح  طيزز  

 . وللدا ل طيطل عاار  طراول جات  ااتكلك فتظ ر اع" عاارلكراريد اجراحال ايدثر اعل ا قلحطل

ن ابطبلت ابطزر  اجاثزم اري زل اجراحازل عزدعل  اشزلةد ازءل فتاتز  عاج ل يكء  لبله  ل  عد التسنخاال عيير  

ج دطزد اجرلزءل اجاشزلةد فز  ازلجت اجسزر  اجز ل يتكزء  عزن ابطبزلت لزسطر  اجاثزم تللز ل " اجتا عاجدم  خالفل

 . اجبطل  لديال اجراحال 

اج طيزطن عاتزدجع اج سزل   فتيتدا اجادل  عز  اازءظ لزداد كمية الغا ات التسنأيةعتتطثل ج ا طل اجت ار اجبكتطرل 

عييتدا اجءاد عاجبطن عاطس اجفدن ع  اعت ل  اجقرطز عي رل اجاسزتقطم عزن فتازل اجشزرل عاجزرام عزن اجا بز  

 .ط  عود ي د  اجرام اجالع  جااتءيلاد

 

االانال ات الجلدتة   عفطد اشلةد  تندأ عمد ا نوع  احد في الصيا  ا نوعين في الشتاءع:  الد ن الفهائي .3

اازل ( يشزلةد فز  اجسزر  عاجازرع )ا د اجقدعطن عاجطدين اذ ياكن اتتدالد ط طئل ودزلاين " خفءلل و الحيوتة الغي

 . تنهأل الع االظافو  الشمومن الج ة مع ا دتاد غمق لوق النشوا

  لثطيطزل اجقزءاص ذات جزء)اعل اجلرلا اجداخ طل فتتاءل اط ل ة ه اجاد  عزن ةطئت زل اجفز بل اجقزءاص اجز  ازبل لز بل 

 . ىم اتاءل اج  ات ل ابد  لح ل لطرعادا  اجا لجم ىم اج  اجالجل اجسلح ل ( طي  عاار اري ل اجراحال

طلجتدسا ةء اجدص ىم اجبيكريلس عاجع لا عاجقفبل اج ءاحطزل عاجزدعلغ عاخرةزل اجبرع زتلت فز  " عاعل اجلرلا ا ىرا

اجززدص عاجسززءاح  اجثسززاطل عقلهتززل طززلجرام اجسطززر اجز اءه عاجززرام فزز  اجتززلى عيسززرع اجتدسززا طززلجرام اجالعزز  جززءفر  

 .اجالع 

اتالا  اجسلاات عاتب ر اجسءاح  اال ااتن ع  اجعالح اج  اجترطل عاراا  اجتسثل اجرخزء  فزال يبقز  " عاخطرا

ث يلة الو ق ،  سواء اللوق ، دهفيية الملميد ، كوتهية عليدةل اكء  اج ظلص  عمد مو ن  تة اوهو ءا اج ظلص 

عيضاء اللوق ، طناويوتة الملمد  افب  اج ظلص خدطدل اجءا     عمد مو ن عاع مولن ة عفد المسا ألالوائحة  

ل ز  تزءع اجترطزل ععزل " عود ابقز  اج ظزلص جازد  اءي زل التازلاا. لولنط عنمضها عفد المسا أل ، عدتمة الوائحة  ال

 .ااتءيد عن عالجط  عاعالح
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 :الموامأل المؤثوا على التسنخ

اهازل عئءيزل عيت ز ه افزءجد ( 38-21)اتراعح افر  اهال اراه  جافزءل اجتدسزا طزطن : لحوانا دنجة ا (1

 .اهالت عئءيل( 11)عاق  لن (  48)ف  اهالت اجاراه  اجت  اديد لن 

جزز ا يتزز خر اجتدسززا فزز  اززلجت اجسززر  جق ززل اجعاسززثطن  :الهييواء ضييو ني لفمييو  لكيياثو النكتوتييا  الهوائييية  (1

 .  عيبطن اجتدسا ا ال ااااا اج اق اج ا ادفن فطد اجثةل جق ل اجبكتريل اج ءاحطل عات دل  اهالت اجاراه

يسرع اجتدسا ف  الجت اجللطل ط  تسقلا اجبطن عيبطزن فز  ازلجت اجثدزلف عجزدا ابزله اجسزن :   الوطوعة (3

  .جق ل اجسءاح  اجثساطل

 .يل ف  اجع لااط  يبطن اجتدسا جدا ادية  اجءجا  عاجرض  جق ل اجبكتر:  عمو الشأص (4

جزءفر  اجبكتطريزل " عاج از  تظزرا يلاثل لن اجتتل  اجدعءلدااا  رلل اجتدسا جدا اجءفطلت اجا :   نب الوفاا (5

جززءفر  اجراءطززل اجالاعززل جياززء  عاهادززلع اهاززل اجاززراه  وبزز  اجءفززل  ازز جك فزز  اززلجت اجلززلطل طل تسززقلا اجززبطن

عاجكازءل طسزبز اهادزلع اهازل ازراه  اجثسزم ططيازل يبطزن فز   جت اجتسزام طزلجارعططنلاجبكتطريل عاكلىرةل عفز  از

 (.اجا لا  اجةقط ل)  الجت اجللطل طلجثدلف عاجتسام طلجرللب عاجدهتطا عاجدحبق

 

 :االهمية ال نية المدلية للتسنخ

 .لالعل ا اطديل عت خر  ج اءت (1

 .الطلا فكر  لن اجدعن اجايقر  ل   اجءفل  (2

 .ع لجم اجراطل فطف ز اجت رف ل طد ا  ادعى اجتدسا يؤال اج  اسططر (3

يث   ااديد  الاجتدسا ي د  ع لجم اجضراه اج لهاطل عاجفلت اجارضطل عاجضراه ف  اجلرلا اجثساطل ع (4

 ".لسطرا"  بز اجءفل  اعرا

 .ل   اجطبطز  ااراا اجتشري  اجلءج  اع  ا خطر اع ا اط  " فب  عاابليل   عل اقدص " عطيلاا

 

  :الوفاا في الج   المتسنأةلميين  نب كيسية 

فازن اجاالطززس جسززر  ااديززد اعززلان اجتادوززلت اجيلاثزل لززن الززلطلت اجثززرعح اجا ت دززل ععززداخ  عع ززلهل  .1

 اجا......اجاالولت اجيلهيل 

 . اجشظليل اجا دتطل عااراا اجدان اجش لل  جتاديد عاءا اجكسءه ف  اج ظلص عاجاق عفلت اجيلهيل  .2

لا عاج ظزززلص عاجشززز ر عاجظزززلفر ج دازززن اجيسزززطث  عج تازززرل لزززن اجسزززاءص اه زززلل تازززلذل عزززن طقليزززل اجاشززز .3

 .اجا لا  اجةقط ل اجت  اقلعص اجتدسا عاتر ز ف  اج ظلص عاجش ر عاجظلفر" خفءلل
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   : Adipocere formation(التصنن)التشمع الشحمي

ءص اجثةل تتطثزل جتازءل عيقفد طد اف ز اا. اجت  اادى ف  ظرعف خللل( اجاءاطل )عةء ااد اجتسطرات اجرعطل 

طلضزلفل اج طزدهعاطن اجط زل ط ا طزل ( لز بل اجقزءاص)اج  اجشاءص اجاشزب ل (  لح ل عابد  لح ل)اجشاءص اجسطر اجاشب ل 

عةز ا عشزلطد ج ا طزل .  Claustridae Welchiiاج دهال عاجتا   اجالح  عطاسللد  ط   اجاطلا اجاث ريل عةز  

 (. اجتفبن) لي  اجفلطء  ج ا  اطة

طززل  اجشززاءص اجسطراجاشززب ل عةزز  فزز  الجززل  ززلح ل اتاززءل عززن اعززالح اجفززءايءص اجزز  اعززالح " ل  ي تقززد  ززلطقلعازز

 .جادعى اجتشا  اجشاا  ف  اجثة  اجا قل  ف  اجالا اجاقطر "اجاسيطسطءص  عاجكلجسطءص عة ا اجاد ءص خلان تظرا

اجزز  اجاززلع  اجززدةي   - ح ل اجقززءاصاجسززل – palmitic acidعاجي ط زز   oleic acid   يتاززءل اجاززلع  اجديتزز طزز

ط ا طزل اج دهازل طلجشزك   -لز ز اجقزءاص -  stearineىزم اجز  اجسزتطلهين  - ابد  زلح  – stearic acid( ا تطلهل)

 :اجتلج 

Oleic acid  and palmitic acid       stearic acid        stearine(hydroxystearic acid)       

 

 :ل   اءفر ظرعف خللل ععالحال اتاة  طال ي  ( اجتفبن)ا  عيتءوا ادعى اجتشا  اجشا

عفر  اجيسط  اجشاا  ف  اجثةل ج ا يشلةد ف  اجتلى ااةر عن اج اءه عفز  اجةزديطن عاججطتزطن عاجزءايتطن ااةزر  .1

 .عن طقطل ااداا اجثةل

  اجالح  اع ازءفر عاءا اج ليدهعاطن عاجالا عاج  ا  يكء  عفدهةال اعل اجراءطل اجاراد ل ف  اجثء اع اجء  .2

 .ااطل الفطل عن اجسءاح  اجثساطل

اهال اجاراه  اجاالحال جيشلا عتاء عاكلىر اجثراىطم اجالاعل جاالص لا طل اج دهال ج ا فل  ات دل  اهازلت  .3

 .اجاراه  ي طق اكء  اجتشا  اجشاا  ف  اجثةل

فز  " ثةزل ؛ ج  االةازل يسزبز ات دلضزلات داص اجتطلهات اج ءاحطل عاجالحطل اجسري ل ف  اجء   اج ل ا ق  فطد اج .4

اهال اجاراه  اجالاعل جياء اجبكتطريل عيسلةم اج ءاا طدقدا   ءاح  اجثةزل طلجتب طرططيازل يديز  اجتطلهاجازلح  اجعزالح 

 .اجالاعل جاالل لا طل اج دهال

  لت عاجادفءتزل ج ا يس ز عشلةد  اجتشا  اجشاا  ف  ازلجت اجسزر  عاجثةز  اجا قزل  فز  عطزله اجبزرك عاجاسزتيق

 .ف  اجترطل اجف فلجطل اع اجططيطل

 عطفءه  للعل ليد اءفر اجظرعف اجاالحال ؛ 

   أ لطط  4عن ااءص اجثةل ط د عرعه % 21يبدأ اجتشا  طلجظ ءه طشك  عاض  ف. 

   ا بءلل 12عن ااءع ل ط د عرعه % 71عف." 

  اد أا ر  عود اف  ة ه اجاد  اج   يل عا 6جطكتا  ف  ااط  ااداح ل ط د. 

 عن اجءفل " يءعل 45ف  اادا اجءولح  ااتا  اجتشا  ف  اةل اد ل ط د. 
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عاكززء  اجثةززل اجاتشززا ل ذات وززءاص لزز ز عط ززء  اطززط  عفززدر علحزز  اجزز  اجرعززلال اززا طل اجا اززس عذات هاحاززل 

ظ اري ل عاطد  عاالفظ ل   ع لجا ل اج لهاطل تتطثل جا ءل اجتشا  ف  اجيسزط  اجشزاا  اازة اجث زد عاز جك اازلف

جا زءل اجتشزا  فز  اجلرزلا اجداخ طزل الجكبزد عاجةزرب عاجاسزلهيق عاجزدعلغ عازدها  " ل   ع لجا ل اجداخ طل تظرا

 .اجشرايطن اجا ط طل ج ق ز عاجتثا لت اجدعءيل اجا ت دل

 

                            :خللزل جازدعى ل عةزء ل ز  تءلزل " عن اجتسطرات اجرعطل اجت  اتط زز ظرعفزل (:mummification)التحفط .3

 .اجتاي  اجطبط  . 2اجتاي  اجلطيلل                 .1

عيقفد طد ع لجثل اجاطة عاشء اةتد طلجايءا اجت  يدخ  اجدءهعلجطن فط ل اازلا  ا زلس :  التحفط اال  فاعي .1

 .ع  اجكاءل عاجاءاا اجالفظل اجخرا جك  جيدها ل اجتدسا الج ل ف  د اجدراليل

يقفد طد ادلف  ءاح  اجتسثل اجثساطل اجا ت دل ج ثةل عاسطر جءت ل ليد ا رض ل جظزرعف  :التحفط ال نيمي .2

عااان اج زء  ععث زد عي تفزق طقزء  " خللل ااي  افءل اجتدسا اط  ابدع اجثةل طرط  عات ل عيفب  اجث د الفل

عيتط ززز   .رات اءي ززلطلج ظززلص  عزز  ادززلف اجلرززلا اجداخ طززل جزز ا ااززتدظ اجثةززل طا لجا ززل اج لهاطززل عاجداخ طززل جدتزز

 :خللل اتاة  طال ي  " افءل اجتاي  ظرعفل

 .اهادلع اهالت اجاراه  اع عاءا اطلهات ةءاحطل  لخيل اسللد ف  اب ر  ءاح  اجثةل .1

 .ات داص اجراءطل اجيسبطل عادلف اجاءاا .2

ا اج رزز   فقززدا  اجثسززم جسززءاح د وبزز  اجاززءت   الجلززلطل طززلجتقطؤ عاج زز لل اجشززديدين اع اجت ززر  عاجا ززل .3

 .عاج طش اجشديد

 .ات داص اجاطل  اجاشريل عاجثرىءعطل عاجاطءاتطل ف  عاط  اجثةل .4

 .اجء   اجرع   اع اجقش  اع عاءا  اجلططل عاجاالطس اجت  اسللد ل   اعتفلب  ءاح  اجثةل .5

 اجثلفل اجاتبلس طلجاداخن عاجعلان اجاله  يس ز عشلةد  اجتاي  جدا اجثة  اجا قل  ف  اجفاراا عليد ج ا. 

  (.أا ر 3-أ لطط   3)عليد اءفر اجظرعف اجاالحال يتط ز ااتالل اجتاي  عد  اتراعح ططن 

 :االهمية ال نية المدلية للتشمع  التحفط

 .ج اءتاجات خر  عن اج العلت اجت اطديل  ا ي تبر .1

 .الطلا فكر  لن اجدعن اجايقر  ل   اجءفل  .2

 .لظ اجثةل طا لجا ل اج لهاطل اج لعل عاج العلت اجدلهول ج لجاتد" ف  ااديد ةءيل اجراليل تظرا ا يسللد .3

جبقلا اجضراه اج لهاطل عاضزال ازلجثرعح عالزلطلت اجط زق اجيزلهل " ف  ااديد  بز اجءفل  تظرا ا يسللد .4

 .عاجضراه اجداخ طل عن اادولت تسطثطل عتدعف اعءيل عا جك اجفلت اجارضطل ف  اجلرلا اجثساطل اجا ت دل

ازء : اجتازي  / ازء اافزن هازز عارطزل اطيطزل : اجتشزا  .)  لن اجء   اج ل لةر فطد ل ز  اجثةزلفكر ل ي طط .5

 (اله الف عارطل هع طل 
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 (5)المحاار  

 : "كيفية تحديد  م  الوفا 

بصااورة  ينيعتبرتحديااد الاازمن المنقضااي علااى الوفاااة احااد اهاام واجبااا  االطباااح بصااورة عامااة واالطباااح العاادلي

مان راالل قياام المحققاين  بة الياهوي اثباا  باراحة او اداناة الماتهم بارتكااد الجريماة المنلاراصة وتكمن اهميته ف

. الجناضيين بالربط بين زمن حصاول الحاادث وزمان حصاول الوفااة ما  زمان تواجاد الماتهم فاي ملار  الجريماة 

جثاة بعاد الوفااة ل وبالشاكل ويلتعين الطبيد باالتغيرا  الموتياة الفيزياضياة ل الكيمياضياة والنلايجية التاي تمار بهاا ال

- :التالي

 .لاعا  بعد الوفاة( 3-1)للتحفيز بالتيار الكهرباضي رالل  استمراراستجابة عاالت الجسة .1

تتغيار درجاة حارارة بااطن الجثاة راالل  حياث ال :تعادل درجة حرار  باط  الجسة م  درجة حرار  المحيط .2

وبعاد  التاي تليهاا ل( 9-6)في اللاعا  الاـ ( لاعة / ةدرج 1.5-1)لاعا  بعد الوفاة ل ثم تنرفي بمعدل ( 2-3)

-21)لدرجة حرارة المحايط وبصاورة عاماة يتطلاد " لاعة تكون درجة حرارة باطن الجثة مقاربا( 12)حوالي 

 .على بنية الشرل" لاعة بعد الوفاة لتتعادل درجة حرارة باطن الجثة م  درجة حرارة المحيط اعتمادا( 41

 

حيث تبدأ بق  الدم االنحدارية بالتكون مباشارة بعاد  : ئ  الدم االنحدارية في مواع امئدار واوح وسبات ب .3

نصال )الوفاة لكنها تظهر بشكل بق  صغيرة متعددة في االجازاح المنرفضاة مان الجثاة فاي نهاياة اللااعة االولاى 

والتااي ( لاااعا 6-5)ل والتااي تاازداد بااالحجم وتتقااارد لتتحااد مشااكلة بقعااة كبياارة بعااد ماارور  بعااد المااو ( لاااعة

ارر،  دون تغيير وضعية الجثة لكاي تثبا  فاي مواضاعها وبعادها اليتغيرموضا  بقا  ( لاعا  6-5)تحتاج الى 

 .الدم مهما تغيير  وضعية الجثة

 

لااعا  ويكتمال فاي جميا  ( 3-1)يبدأ الصمل الموتي باالظهور بعاد  : وال ال مل الموتي مراحل ظ ور و .4

 .لاعة( 36-24)لاعة ارر، ثم يبدأ بالزوال بعد ( 12)يبقى في الجثة لمدة لاعة ل ل( 12)اجزاح الجثة بعد 

 

اف يبدأ الدور االبتداضي بعد يوم واحد في الصيل ويومين رالل الشتاح والدور المتولط بعاد  :ادوار التفسخ  .5

فاي الصايل مرور ثالثة ايام فاي الصايل والابوط واحاد  فاي الشاتاح بينماا يبادأ الادور النهااضي بعاد الابوط واحاد 

 .والبوعين في الشتاح

 

بعد مرور لتة اشهرمن الوفاة تكون العظام ثقيلة الوزن ل صفراح اللاون ل دهنياة الملماس ل  :فحص العظام  .6

كريهة الراضحة ومرتبطة عند المفاصل وبعد مرور عام تصبج العظاام رفيفاة الاوزن ل بيضااح اللاون ل طباشايرية 

 . عضها عند المفاصلالملمس ل عديمة الراضحة والترتبط بب
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مان شاحوم % 71وفاي (  اربعاة ألاابي )مان شاحوم الجثاة بعاد مارور % 21يظهار فاي  :التقم  القحمي  .7

 .والتي قد تمتد الى لنة واحدة( أشهر 6)ليكتمل في جمي  اجزاح الجثة بعد مدة "( البوعا 12)الجثة بعد مرور

 

 3)د يتطلاد اكتمااال التحانط مادة تتاراو  بااين عناد تاوفر الظارول البيضااة المالضماة والولاط المنالا:التحينط  .8

 (.أشهر 3-ألابي  

 

تتكاثر الحشرا  على الجثة بعد الوفاة اف تض  االنااث بيوضاها عناد الفتحاا   :تكاسر الحقرات  علا الجسة  .9

الطبيعية للجلم كااالنل والفام واالفن والشارج والمهبال ومادارل ومراارج االطالقاا  النارياة ومرتلال الجارو  

فتتحاول الديادان  اييام( 6-4)ثام تصابج ديادان بعاد  يوم واحيد با  الجلمية فتفقس البيوي الى يرقا  بعدواالصا

فتباادو الجثااة " وقاد تضاا  الحشارا  بيوضااها باعاداد كبياارة جادا.  اسييبوعي  –اسيبوع الاى حشاارا  بالغاة رااالل 

 .كانها مغطاة بنشارة الرشد

 

ر وجباة  تناولهاا الشارل قبال الوفااة عناد فحال يشاترط معرفاة نوعياة وكمياة وموعاد ارا: فحص المعد   .11

علماا ان الوجباا  .وبصورة عاماة تفارا المعادة محتوياتهاا بعاد مارور ثاالث لااعا  . المعدة لمعرفة زمن الوفاة

التاي تحاوي علااى لاكريا  يااتم هضامها وتفريغهااا مان المعادة الاارط مان الوجبااا  التاي تحااوي علاى البروتينااا  

 .الغنية بالدهونوالتي تكون الرط من الوجبا  

 

 :التغيرات الكيمياوية في الدم  .22

  يقل تركيز الكلورايد بعد الوفاة 

  بعد الوفاة( لاعة 15)بينما يزداد تركيز البوتاليوم وحامي اللبن رالل 

  بعد الوفاة ( لاعة24)رالل ( ³لم/ملغم311)ويزداد تركيز لكر الكلوكوزليصل الى 

 بعد الوفاة( لاعة 48)رالل ( ³لم/ملغم155)ىيزداد تركيز اليوريا في الدم  ليصل ال. 

 اثنااح الحيااة لاد، االشارال المصاابين باداح " ارفين بنظراالعتبار ان ملتو، اللاكرواليوريا يكاون مرتفعاا

 .اللكري وعجز الكلى على التوالي

  كرماضرالكباااااد والبنكريااااااس ( االنزيماااااا )يرتفااااا  تركيزالرماضرالمرتلفاااااة(SGOT, SGPT , 

LacticDeHydrogenase , Amylase.  ) 

 

 vitreous)والسييائل ال جيياجي للعييي  ( .C.S.F)التغيييرات الكيمياوييية فييي السييائل الن يياعي القييوكي .12

humour ).(لمافا؟) من التغيرا  المشاهدة في الدم" والتي تعد اكثر ثباتا. 


