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  :(القيافة) االستعراف 

شءاء و االعائدية تحديد و  (االحياء واالموات على حٍد سواء)الشخاص اهوية  تحديدهو العلم الذي يختص ب           

بقع الى شخص معين من خءال االثار المميزة لذلك الشخص في اي من تلك الجوائل و السنجةة و االعااء واالعظام و ال

 .السنجةة المختلفةاالشءاء او العظام او ا

 االحياء يطلب التعرف الى هوية االشخاص المشتبه بهم او المطلوبين للعدالة في مختلف القااياما يتعلق بفي           

الذين يدخلون ردهات الطوارئ وهم في حالة غيبوبة ، اما في حالة االموات فيطلب االشخاص واالشخاص المفقودين و

ية والوفيات الةماعية الناجمة عن حوادث الطرق والقطارات والطائرات والغرق الةماعي استعراف الةثث المةهولة الهو

 . والصفات المميزة لكل فرد من االفراد كما ذكر سابقاً  وفي حالة العثور على اشءاء من الةجم او العظام ، من خءال االثار

 :فرد ومنها هنالك عدة طرق للتعرف على الهوية والتي تعتمد الصفات المميزة لكل

 

يوجد تشابه فيها اال  في واحد من كل اربع  وهي من الطرق الموثوقة للتعرف على الهوية ، اذ ال: بصمات االصابع ( 1

وتتكون بصمات االصابع في االسبوع الجادس عشر من الحياة الرحمية وتنتج عن اتحاد قنوات الغدد . وستون مليار سنجمة 

وهي على عدة اسنواع منها المنحنيات او المنحدرات ، االقواس ، . ع اليدين والقدمين العرقية في الوجه الراحي الصاب

 .الدوائر والنوع المركب 

تبقى بصمات االصابع ، كما يحتفظ الةلد المنجلخ بهيئة قفاز في حالة الغرق والحروق والتفجخ ببصمات االصابع            

صابة باالمراض الةلدية المزمنة كاالكزمة والندب الناتةة عن االصابات الرضية تتغير اال في حالة اال ثابتة مدى الحياة وال

 .وتفقد عند البترسنتيةة لءاحتكاك المجتمر  مراوقد تالشديدة والحروق 

يمكن مقارسنتها التي بصمات االصابع لءاشخاص المشتبه بهم والمةرمين  تحتفظ دوائر االدلة الةنائية بنماذج من           

 .المختلفةصمات التي يتم العثور عليها في مجرح الةريمة وعلى المبرزات الةرمية مع الب

 

حافات االقداح واعقاب الجكائر والمءابس او ججد الاحية  لىعيمكن التحري عنها في مجرح الةريمة : بصمة الشفاه ( 2

 03م مجاحيق خاصة حتى بعد اسنقااء او يتم تظهيرها باستخدا( التةميل سنتيةة الستخدام مواد)والتي تكون اما ظاهرية 

 .يوماً على وضعها 

تتغير اثناء الحياة ويمكن تحديد هوية صاحبها من خءال مطابقة سنمط  وتعتبر بصمة الشفاه مميزة لكل شخص وال         

 :بصمة شفته مع ما عثر عليه في مجرح الةريمة حيث ان هنالك اربع اسنماط رئيجية لبصمة الشفاه
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 ودية طويلة تمتد بين حافتي كل شفة على حدا وهي االكثر شيوعاً لدى االسناثخطوط عم -1

 خطوط عمودية قصيرة -2

 وهي االكثر شيوعاً لدى الذكور (    Yبهيئة الحرف االسنكليزي   )خطوط عمودية متفرعة  -0

   خطوط متقاطعة مع بعاها اما بشكل معيني او مجتطيءات  -4

 

تتبدل بعد الوالدة وسنظراً لعدم وجود  ية االسنجان هيئتها النهائية خءال الحياة الرحمية والتتخذ قزح: بصمة القزحية ( 0

ءاشخاص المختلفين وقزحيات التوائم المتماثلة واختءاف قزحية العين اليمين عن اليجار ة لقزحيالتطابق في توزيع الياف 

الهوية وتجتخدم حالياً في بعض البنوك والشركات لنفس الشخص ، تعتبر بصمة القزحية الطريقة االكثر دقة في تحديد 

 .والمؤسجات العالمية لدقتها وسرعتها حيث يمكن التحقق من مائة الف بصمة قزحية في الثاسنية الواحدة

 

، ويقصد بها تصوير مةموعة حزم  هي من اكثر الطرق وثوقاً للتوصل للهوية( فحص الدسنا)بصمة الحامض النووي  (4

تتكرر بصمة الحامض النووي اال في واحد من كل عشرة  وال .لنووي على فلم حجاس لءاشعة الجينية من خيوط الحامض ا

بليون شخص كما تتشابه في التوائم المتماثلة ويمكن ان تجتحصل هذه البصمة من اي خلية من خءايا الةجم تحتوي على 

ال الطب العدلي في الكثير من تطبيقاته في عقد في تطور مة هذا كان لتقنية بصمة الحامض النووي الفال االكبرلسنواة 

 :التجعينيات من القرن الماضي والتي من جملة ما تتامنه 

 التحري في القاايا الةنائية للتعرف على هوية مرتكبيها  -1

 قاايا االغتصابتحديد الةاسني في  -2

 والمتعددة تحديد هوية المشبوهين في الةرائم المتجلجلة -0

   سعحوادث الدة في تحديد الةنا -4

 فحص البنوة واثبات شةرة العائلة ودراسة التاريخ العرقي للجءاالت   -5

 البحث عن المفقودين ومةهولي الهوية -6

 

عدد االسنان في كل فك واالسنان المتجاقطة طبيعياً وسنتيةة لءاصابات والحشوات سةءاً لويتامن : رسم االسنان  ( 5

يجتفاد من رسم االسنان في التعرف على الهوية في القاايا الةنائية وقاايا . لكل منها  والتشوهات والعءامات الفارقة

االغتصاب والوفيات الةماعية الناتةة عن سقوط الطائرات والحروق التفحمية كما يجتخدم فحص االسنان في تقدير العمر 

زرق عند التجمم المزمن بالرصاص واللون وتشخيص حاالت التجمم المزمن اذ تتلون اللثة وقاعدة االسنان باللون اال

 الخ...التجمم المزمن بالنحاس االخار عند
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عد المظاهر العامة للشخص قيد الفحص والتي تشمل لون الشعر وهيئته ، الطول ، ووزن الشخص الذي قد يتغير ب( 6

 .يات الكيميائية بعدالوفاة بعدة ايام الوفاة بمقدار صغير جداً سنتيةة للتفجخ كذلك لون العينين الذي قد يتغير سنتيةة للعمل

لمظاهر الةنجية الثاسنوية ااما الةنس فيمكن التوصل اليه بجهولة لدى االشخاص الطبيعيين من خءال فحص            

 .المميزة لكءا الةنجين ولكن قد يصبح من غير اليجير تحديد الةنس في حاالت الةنس المزدوج 

الظاهرية الذكرية شبيهه باالسنثوية وبالعكس  التناسلية تكون االعااء) اً كاذبجنجاً مزدوجاً اما يكون جنس مزدوج           

 اً حقيقي اً مزدوج اً او يكون جنج( لدى الذكور واالحاضة لدى االسناث فيكون من الصعوبة تحديد الةنس لحين حصول االمناء

مكن التوصل الى الةنس من خءال فحص المبايض عند التشريح فيو( وجود اعااء تناسلية ذكرية واسنثوية في آن واحد)

 .والرحم

ويفال اخذ المجحة من )العثور على قطع سنجيةية فيمكن االستعاسنة بالفحص المةهري بعد اخذ مجحة منها عند            

اء سنواة عبارة عن تثخن في الوجه الداخلي لغش)وفحصها مةهرياً للتحري عن اججام بار او الصبغين الةنجي ( بطاسنة الفم

 (.منهم% 13باستثناء )من االسناث ويكون معدوماً عادة لدى الذكور % 53-43ي ـــــد فــاهــذي يشـــوال( الخءايا الطءائية 

كما يمكن التوصل الى الةنس من خءال فحص كريات الدم البيااء مةهرياً اذ لوحظ وجود استطاالت من فصوص            

 .من االسناث% 0في  ا الدمام تجمى اججام دايفدسن او استطاالت عصا الدمام سنواة الخءايا البيااء بشكل عص

 

في التعرف على الاحية  جاعديمهم من الناحية الطبية العدلية خصوصاً في الةثث المتفجخة وقد : فحص المءابس   (7

مهنته ، جنجه ، بنيته وكما  الغير واضحة المعالم او بعد دفنها ، حيث تعطي المءابس فكرة عن قومية الشخص ، دياسنته ،

تعطي فكرة عن االضرار الظاهرية المصاب بها الاحية كالتمزقات الناتةة عن االالت الحادة واالطءاقات النارية وتحديد 

 الخ....سنوع الحروق وطبيعة االصابة ويمكن التحري عن التلوثات المنوية والدموية في قاايا االغتصاب 

 

 :تشمل  العءامات الفارقة والتي( 8

 الشامة او الخال-1

 (الظاهرية والداخلية)التشوهات الخلقية والمكتجبة -2

الندبة عبارة عن النجيج الليفي الناتج عن التئام الةروح ويجتفاد منه في التوصل الى سنوع الةرح : الندبة والةدرة -0

تجاعد في تحديد الزمن الماضي على  كما.... منتظمة في الةروح الرضية ومنتظمة في الةروح القطعية  حيث تكون غير

اضافة ... االصابة اذ تبقى الندبة حجاسة ومؤلمة لمدة شهرين ثم تتحول الى اللون الرمادي فاالبيض خءال مدة ستة اشهر 

لكوسنها تعطي فكرة عن طبيعة االمراض التي يعاسني منها الشخص فوجود سندبة جراحية في المنطقة المغبنية قد يدل على 

 الخ....عالةة الفتق المغبني عملية لم
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المصابين بالقرح الهامية وحول الركبتين في  يقصد به اثار الكي التي قد تشاهد في المنطقة الشرسوفية عند: الوسم  -4

 .الخ .... في المنطقة الصدغية لمن يعاسني صداعاً مزمناً كداء الشقيقةو حالة التهاب المفاصل

د ينتج عن ادخال مواد معينة الى داخل االدمة عن طريق الغرز المتكرر لءابر او عبارة عن تلون في الةل :الوشم  -5

يزول في  المحاقن وعند وصول تلك المواد الى االدمة يتم ابتءاعها بواسطة الخءايا البلعمية لذك يبقى الوشم مدى الحياة وال

وال يزول اال للتفجخ ي سنهاية الدور االبتدائي حروق الدرجة االولى وبعض حاالت الحروق الثاسنية كما يصبح اكثر وضوحاً ف

 .بالعمليات الةراحية التي تترك سندبة في مكاسنه

مزرق عند استخدام الذرات الكاربوسنية وازرق -تختلف الوان الوشم باختءاف المواد المجتخدمة حيث يكون الوشم اخار

 .الزئبق حمر عند استخدام كبريتيداللون عند استخدام صبغة االلنين واسود عند استخدام الحبر الصيني وا

 :وللوشم دالالت متتعددة منها

الصدر والبطن  –الرقبة  –الزئبق والوشم الممتد من منتصف الذقن  يجتخدم الغراض تةميلية كوشم الشفتين بكبريتيد -1

 وصوالً الى العاسنة

  الخ...التهاب المفاصل كوشم المنطقة الصدغية في حاالت الشقيقة والركبة في حاالت  الغراض عءاجية-2

 يدل على مهنة الشخص -0

 يدل على دياسنة الشخص -4

    يدل على تركيبة الشخص النفجية -5
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 : استعراف العظام 

 :قد تحال مةموعة من العظام الى الطبابة العدلية لغرض استعرافها من حيث 

 حيواسنية المنشأ ام اسنها بشرية المنشأ ؟ اي هل ان هذه العظام : عائدية العظام او أصل العظام ( 1)

ان من الجهولة التوصل الى عائديتها من خءال دراسة الصفات التشريحية لعظام االسنجان خصوصاً في حالة العثور على 

 :عظام كاملة ولكن في حالة العثور على قطع عظمية متناثرة فيمكن التوصل الى عائديتها من خءال 

فان حصول ( للخءايا البشرية)الفحص بمعاملة مجتخلص العظام مع مصل مااد معروف  يةرى هذا: فحص الترسيب *

 .الترسيب يدل على عائديتها لءاسنجان 

لدى االسنجان واقل مايكرون  53-03يمكن االستعاسنة به لقياس قطر قناة هافرس والذي يتراوح بين : الفحص المةهري *

 .مايكرون في بقية الثدييات 23من 

 .من اكثر الفحوصات دقة في تحديد عائدية العظام: فحص الدسنا *

 

 هل تعود العظام لشخص واحد أو اكثر ؟  (2)

عند العثور على عظم فخذ ايجر واخر ايمن بين القطع العظمية فاسنهما قد يعودان لشخص واحد ولكن في حالة العثور على 

 وهكذا ..... خص واحدعظمين ايمنين او ايجرين فهذا حتما يدل على عائديتهما الكثر من ش

 

لقد وضعت عدة معادالت الحتجاب طول الشخص بعد قياس : التعرف على طول الشخص من خءال فحص العظام  (0)

 :اطوال عظامه اال ان من اهم هذه المعادالت معادلة بيرسن والتي تنص على ان 

 من طول الشخص% 25= طول عظم الفخذ 

 من طول الشخص% 18= طول عظم العاد

 

 لعظام المراكز التعظمية االبتدائية والثاسنوية لالتعرف على العمر من فحص  (4)

 

 التعرف على التشوهات الخلقية والمكتجبة من خءال فحص العظام( 5)

 

من خءال التحري عن اضرار االطءاقات النارية واثار االصابات التعرف على سبب الوفاة من خءال فحص العظام ( 6)

 ..لجرطاسنية كما يمكن التحري عن حاالت التجمم المزمن وخصوصاً بالمعادن الثقيلة كالزرسنيخالطعنية او االورام ا

  .التعرف على الزمن المنقاي على الوفاة من خءال فحص العظام( 7)
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التوصل الى الةنس من خءال فحص العظام ويتم ذلك من خءال الفروقات التشريحية في الهيكل العظمي لءاسناث والذكور ( 8)

 :لشكل التاليوبا

 الــذكـــــــــر                                                                               االسنــثــــى

 :فحص الةمةمة -1

 اصغر حةماً واخف وزسناً * اكبر حةماً واثقل وزسناً                                                         *

 يكون مفلطح وغير واضح*      حةاج بارز و اكثر وضوحاً                           الةجر فوق ال* 

 يكون مفلطح وال يشكل زاوية * االسنفي يشكل زاوية                                      -االتصال الةبهي* 

 سناعم الملمسصغير و* النتوء الخشاوي كبير وخشن الملمس                                    * 

 تكون غير متميزة* اماكن اسندغام العاءات تكون واضحة ومتميزة                         * 

  

 :عظام الحوض-2  

  واسع ودائري الشكل معد الستيعاب الةنين واخراجه *مدخل الحوض مثلث او قلبي الشكل                                      *

 عندالوالدة                                                                                        

 العظم مفلطح سنجبياً وعرفه الحرقفي تتةه الى الخارج*عظم الحرقفة مقعر سنجبياً وعرفه الحرقفي متةه الى الداخل        *

 تكون واسعة وتشكل زاوية قائمة*الزاوية تحت العاسنة تكون ضيقة وحادة                                  *

 تكون واسعة واقل عمقاً *الثلمة النجاوية العظيمة ضيقة وعميقة وتشكل زاوية حادة         *

 مثلثة وصغيرة* فتحة الجداد بياوية وكبيرة                                               *

 يكون موجود وواضح خصوصاً عند النجاء الولودات*                االذيني يكون معدوماً لدى الذكور          ماالخدود اما*

 يكون واسع وعريض والينحني في جزءه االسفل*عظم العةز طويل وضيق وينحني في جزءه االسفل الى الداخل     *

 

 عظم القص -0

 ضعف طول سنصاب العظم طول ججم العظم اصغر من*طول ججم العظم اكبر من ضعف طول سنصاب العظم                    *

 

      بصورة عامة بقية عظام الذكور تكون اطول واضخم واخشن من عظام االسناث -4
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 :الةجمية (االجزاء)االشءاء استعراف 

 :قد يتم احالة مةموعة من االشءاء الى الطبابة العدلية الستعرافها من حيث

الستعاسنة بفحص الترسيب والدسنا وفحص قناة هافرس الخاصة يوجد جلد يشبه جلد االسنجان ، كما يمكن ا ال: عائديتها (1

 .بالعظام 

يتم تحديده بجهولة ان شملت االشءاء االعااء التناسلية كما يمكن االعتماد على هيئة الشعر ودرجة سنموه : الةنس (2

 .في الخءايا الةجمية دايفدسن و وتوزيعه والكتلة العالية اضافة الى اجراء الفحوصات المختبرية للتحري عن اججام بار

 .يتم تحديده من خءال مءاحظة وجود الشارب واللحية والشيب وفحص االسنان والعظام: العمر (0

 الخ..ار االصابات الطعنية والرضية من خءال التحري عن فتحات االطءاقات النارية والشظايا المعدسنية واث: سبب الوفاة ( 4

 .تية او الرمية باالشءاء مع مراعاة الظروف البيئية المحيطةزمن الوفاة ، بمءاحظة التغيرات المو( 5

 

 :تقدير االعمار 

يطلب تقدير االعمار في العديد من الحاالت مثل القبول في المدارس والفرق الرياضية وااللتحاق بالخدمة العجكرية وفي 

التقاعد واصدار االحكام الةزائية وتعيين حاالت الزواج واصدار شهادات الميءاد والتعيين في دوائر الدولة واالحالة على 

ًً تم تحديد سن الدخول الىالمدارس االيتدائية بجت ....المجؤولية الةنائية وفي حاالت االجهاض واالغتصاب  الخ فمثءاً

 سنوات وتكتمل اهلية الفتاة القاسنوسنية للزواج عند سن ثمان عشر سنة على الرغم من امكاسنية اتمام الزواج قبل هذه الجن

ويعتمد تقدير االعمار على الفحصين الجريري . في حالة حصول او اتمام البلوغ الفجلةي وبموافقة ذوي الطرفين 

 .والشعاعي 

 

 .الفحص الجريري والذي يشمل قياس الطول والوزن وعءامات البلوغ الفجلةي وفحص االسنان ( 1)

 (نواتــس 4 ) ند سنـول عـــف هذا الطـويتااع( سم  53-45 ) نـوالدة مــي الــديثـول حـــغ طـــيبل :ول ــــالط -1

 14) د سن ــور الى حـوال الذكــوق االسناث اطــوبعد ذلك تف (سنوات 13)تى سن ـوالهم حــور واالسناث في اطـويتجاوى الذك

الذكر البالغ عن االسنثى  ور عن اطوال االسناث ، اذ يزيد طولـذا العمر تزيد اطوال الذكـد هـث يتجاوى االثنان وبعـيـح ( سنة

م وطول االسنثى بنفس العمر حوالي ـــس 173سنة حوالي  23ول الذكر عند عمر ـغ طــيث يبلـم  حــس 10البالغة بحوالي 

ويعتمد طول الشخص على العوامل الوراثية والبيئية والتغذوية وهنالك العديد من الةداول الخاصة باالطوال  .مـــس157

 .سنة 23ر واحد وحتى عمر حجب االعمار من عم
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كغم ويزداد وزن الطفل الطبيعي بمعدل سنصف كغم لكل شهر حتى يصبح  0.5يبلغ وزن حديث الوالدة حوالي : الوزن  -2

ويعتمد الوزن على سنفس العوامل المحددة للطول  .وزسنه اربع اضعاف وزسنه عند الوالدة في سنهاية الجنة الثاسنية من العمر

 .كغم  54كغم واالسنثى بنفس العمر حوالي  65سنة حوالي  23لغ عند عمر ويبلغ وزن الذكر البا

 

ويقصد بها ظهور الصفات الةنجية الثاسنوية والتي تشمل سنمو االعااء التناسلية وظهور  :عءامات البلوغ الفجلةي  -0

لثديين وظهور شعر العاسنة شعر الشارب واللحية والعاسنة وخشوسنة الصوت وابتداء االمناء لدى الذكور ، بينما تشمل سنمو ا

. سنة  14-12سنة وعند الذكور من  10-11يبلغ معدل سن البلوغ الفجلةي عند االسناث من . وبداية االحاضة لدى االسناث 

 16وقد يتأخر او يبكر سن البلوغ سنتيةة االصابة بامراض الغدد الصماء وبصورة عامة فان عدم حصول البلوغ عند عمر  

 .وصات شاملة وخصوصاً لوظائف الغدد الصماءسنة يجتدعي اجراء فح

 

ومن . حص االسنان طريقة موثوقة لتقدير االعمار بجبب ثبوت مواعيد بزوغ معظم االسنان فيعتبر  :فحص االسنان  -4

 : المعروف ان هنالك سنوعان من االسنان 

 االسنان اللبنية         وعددها عشرة اسنان في كل فك*

 عددها ستة عشر سناً في كل فكاالسنان الدائمية    و*

 

 

 االسنان اللبنية                                                                     موعد ظهورها                           

 أشهر    8-6القواطع الوسطية الجفلية                                                         

 أشهر     9-7سطية العليا                                                           القواطع الو

 أشهر    13-9القواطع الةاسنبية                                                                    

 شهراً    12    الارس االول اللبني                                                          

 شهراً    18االسنياب                                                                               

 شهراً    24الارس الثاسني اللبني                                                             
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 ا                             موعد ظهوره                                 االسنان الدائمية                                 

 سنوات   6الارس االول                                                                     

 سنوات  7القواطع الوسطية                                                                 

 سنوات 8واطع الةاسنبية                                                                   الق

 سنوات 9الااحك االول                                                                      

 سنوات 13    الااحك الثاسني                                                                 

 سنة  11سنياب                                                                               اال

 سنة 12الارس الثاسني                                                                     

 سنة 25-17                    ضرس العقل                                                    

 

ويعتبر ضرس العقل غير منتظم في الظهور وقد اليظهر اطءاقاً كما التوجد ضواحك لبنية وهي ايااً غير منتظمة الظهور 

 .لذلك اليعتمد عليها في تقدير العمر

سنة ولم يظهر له  11غ عمره قد تتأخر االسنان اللبنية بالظهور في حاالت سوء التغذية والكجاح حيث سةلت حالة لطفل بل

اي سن على االطءاق وعلى العكس قد تبكر االسنان اللبنية بالظهور خصوصاً القواطع الوسطية اللبنية وقد تكون االسنان 

موجودة منذ الوالدة كما في حاالت االصابة بالجفلس الوالدي  ، وتجتمر الفترة التي تترافق فيها االسنان اللبنية مع 

 .سنوات عادةً  7-6سنة علماً بان االسنان اللبنية تبدأ بالجقوط عند عمر   10-12ن عمر الدائمية لحي

 

 :الفحص الشعاعي 

المراكز التعظمية والتي تبدأ بالظهور على شكل سنقط والتحام يعتمد تقدير العمر بالفحص الشعاعي على ازمنة ظهور 

حيث يبقى اثر االلتحام على هيئة خط يجمى الخط المشاشي او صغيرة التلبث ان تكبر تدريةياً حتى تتحد مع مشاش العظم ب

الكردوسي ويزول هذا الخط مع تقدم العمر ويمكن مشاهدة هذه االمراكز شعاعياً لدى االحياء و عياسنياً وشعاعياً في حالة 

 .االموات 

 :هناك سنوعان من المراكز التعظمية

 .ر خءال االسابيع الثماسنية االولى من الحياة الرحميةالتي تبدأ بالظهوالمراكز التعظمية االبتدائية ( 1)

 .المراكز التعظمية الثاسنوية التي تبدأ بالظهور بعد الوالدة وتجتمر مع تقدم العمر( 2)
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 :المراكز التعظمية االبتدائية وتشمل *

 

 ف من الحياة الرحميةالمركز التعظمي في عظم الترقوة                                  يظهر عند عمر شهر وسنص

 يظهر عند عمر شهرين من الحياة الرحمية                     المركز التعظمي في اججام العظام الطويلة  

 المركز التعظمي في عظم العقب                                    يظهر عند عمر خمجة اشهر من الحياة الرحمية

 يظهر عند عمر ستة اشهر من الحياة الرحمية                            المركز التعظمي في عظم القص        

 المركز التعظمي في العظم القنزعي                                يظهر عند عمر سبعة اشهر من الحياة الرحمية

 ن الحياة الرحميةالمركز التعظمي في النهاية الجفلى من عظم الفخذ             يظهر عند عمر ثماسنية اشهر م

 المركز التعظمي في النهاية العليا لعظم القصبة                  يظهر عند عمر تجعة اشهر من الحياة الرحمية

 

 

 : وتشملالمراكز التعظمية الثاسنوية *

ن تكو. يتكون هيكل الرسغ من ثماسنية عظام مرتبة بشكل صفين علوي وسفلي : المراكز التعظمية في هيكل الرسغ -1

 :ازمنة ظهورها بالشكل التالي

 

 المركز التعظمي                                                 زمن الظهور

 العظم الرئيجي والعظم الشصي                             شهرين بعد الوالدة

 العظم المثلث                                                   عشرة أشهر وسنصف

 العظم الهءالي                                                  سنتين

 العظم المربع المنحرف                                       اربع سنوات وشهرين

 العظم الزورقي                                                 اربع سنوات واربع اشهر

 اربع سنوات وثماسنية اشهر                                 العظم شبه المنحرف         

 العظم الحمصي                                                عشر سنوات 

 

 هيكل الجاعد ويتكون من عظمي الكعبرة والزسند-2

 المركز التعظمي                          زمن الظهور 

 ستة اشهر النهاية الجفلية للكعبرة        

 النهاية الجفلية للزسند            ست سنوات

 رأس الكعبرة                      اربع سنوات 

 ستة سنوات           للعاد اللقمة االسنجية 

 بكرة العاد                        ثمان سنوات وسنصف

 النتوء المرفقي                    تجع سنوات

 احدى عشر سنة          للعاداللقمة الوحشية 
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 يكون موجوداً منذ الوالدة                            رأس عظم العاد   -0

 سنة 12-11    النهاية االسنجية للترقوة تظهر عند عمر-4

 سنة 10.5                العرف الحرقفي يظهر بعد عمر-5

يختلف ظهور المراكز التعظمية من بلد الى اخر ومن منطقة الى اخرى ضمن سنفس البلد تبعاً لعوامل البيئة والتغذية 

بحوالي سنتين بجبب تأثير الهرموسنات والعوامل العرقية كما تبكر المراكز التعظمية بالظهور لدى االسناث مقارسنة بالذكور 

 .صماء على مواعيد ظهور المراكز التعظميةاالسنثوية كما تؤثر امراض العظام والغدد ال

 

 :التحام المراكز التعظمي الثاسنوية-6

 المركز التعظمي                                                        زمن االلتحام

 سنة 14-10بكرة العاد                                                              

 سنة 15-14                                                            رأس الكعبرة

 سنة 15-14النتوء المرفقي                                                          

 سنة 17-16                                                  للعاداللقمة االسنجية 

 سنة 17-16                                                للعاداللقمة الوحشية 

 سنة 18-17النهاية الجفلية للكعبرة                                                

 سنة 18-17النهاية الجفلية للزسند                                                   

 سنة 23-19                        رأس عظم العاد                               

 سنة 25-20العرف الحرقفي                                                         

 سنة 28-25النهاية االسنجية للترقوة                                                

 .قارسنة بالذكور بحوالي سنتينعلماً بان التحام المراكز التعظمية يكون مبكراً عند االسناث م***

يكون تقدير وبعد ذلك سنة  28تلتحم جميع المراكز التعظمية الثاسنوية والتي يعتمد عليها في تقدير العمر بعد سن **** 

 :العمر تقريباً ويعتمد على 

 :التحام دروز الةمةمة حيث(( 1))

 سنة 05-03يلتحم الدرز الجهمي في سن 

 سنة  43-05يلتحم الدرز التاجي في سن 

 سنة 53-45يلتحم الدرز الءامي في سن 

 .سنة 43يلتحم ججم عظم القص مع النتوء الخنةري بعد سن (( 2))

 .سنة 63-43يلتحم القرن الكبير للعظم الءامي مع ججم العظم في سن (( 0))

 سنة 73تتكلس غااريف القصبة الهوائية بعد سن (( 4))

 :العامة لتقدير العمر المتقدم مثل كما يمكن االعتماد على المظاهر (( 5))

 سنة 43ظهور الشيب بعد سن 

 سنة 45ظهور التةاعيد بعد سن 

 سنة 53-45اسنقطاع الحيض بين 

 سنة 45ظهور القوس الشيخوخي للقرسنية بعد سن 
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 :استعراف االثار الخيطية 

بية العدلية اذ قد تكون دليءاً للبراءة والتي لها اهمية كبيرة من الناحية الط –الشعر وااللياف -يقصد باالثار الخيطية 

أواالتهام في حاالت القتل واالغتصاب واالعتداءات الةجدية لذلك يتحتم البحث عنها بدقة في مجرح االحادث على االرضية 

) جد الاحية والمتهم وتحت االضافر واالسلحة المجتخدمة في الةرائم جواالبواب والشبابيك وعلى المفروشات والبجة و

وفي حالة العثور (.... وعلى اجزاء وسائل النقل كمقدمة المركبة واالطارات في حوادث الطرق( وصاً االالت الحادة  خص

 :على اثار خيطية يةب التحقق مما يلي

 هل هذه االثار الخيطية  شعر ام الياف؟(1)

 ان كاسنت االثار شعراً فهل هي السنجان ام لحيوان؟ (2)

 ي المناطق الةجمية يعود هذا الشعر؟ان كاسنت شعرالسنجان فءا( 0)

 :الخواص والصفات الظاهرية والمةهرية لءاثار الخيطية وكما يليولغرض االجابة عن التجاؤالت اعءاه سنعتمد 

 

 : فحص االلياف* 

 :تمتلك االلياف الصفات التالية 

 .تفتقد الى الطبقات الخلوية عند الفحص المةهري-1

لة تاركة رأساً مدبباً ودون ان تعطي رائحة الشعوطة المميزة للشعر سنظراً الفتقار االلياف االلياف النباتية تحترق بجهو-2

 راتينيلمادة الك

 .تذوب االلياف في حامض الكبريتيك المركز اسرع من ذوبان الشعر-0

 :الفحص المةهري لءالياف يظهر ما يلي-4

 .البعض بشكل حلزوسني الياف القطن تظهر كالياف اسطواسنية مفلطحة ملتوية مع بعاها# 

 .الياف الكتان اسطواسنية مقجمة بحواجز عرضية يتاخم عندها الليف فتظهر شبيهة بعيدان القمح ## 

 .الياف الحرير اسطواسنية مجتقيمة الحواف لماعة سنجبياً ### 

 .تلفةالياف النايلون اشرطة اسطواسنية تحتوي على سنقاط داكنة سنظراً الحتوائها على مواد كيميائية مخ#### 
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 : شعر االسنجان ** 

الشعر مادة ليفية متقرسنة غير متفرعة عادةً مقاومة للتفجخ تذوب ببطئ في الحوامض المركزة ويحترق معطياً رائحة 

للشعر باسنه يتكون من ثءاث طبقات خلوية مميزة ويظهر الفحص المةهري . الشعوطة المميزة الحتوائه على مادة الكيراتين

 :هي

 .شرة التي تتكون من صف واحد من خءايا مجتعرضة متداخلة مع بعاها وهي طبقة رقيقة وشفافة طبقة الب (1

طبقة القشرة التي تتكون من عدة صفوف من خءايا مرتبة بشكل طولي وتحتوي القشرة على الحبيبات الصباغية  (2

ومتاسنة  ة االسنجان وهي المجؤولة عن قوةالتي تنعدم في الشعر االشيب ، وتشكل القشرة القجم االكبر من شعر( الميءاسنين)

 .تحتوي على مادة الكيراتين المجؤولة عن رائحة الشعوطة المنبعثة عند حرق الشعرومطاطية وشكل الشعر كما 

عبارة عن طبقة متعرجة الحواف تتكون من خءايا مختلفة االشكال ، وقد يكون اللب ضيقاً او معدوماً او  :طبقة اللب (0

 .الصباغيةر الرأس او يكون متجعاً في شعر الشارب والعاسنة ، وقد يحتوي اللب ايااً على الحبيبات منقطعاً في شع

 

 :شعر الحيواسنات  *** 

 :تتكون الشعرة في الحيواسنات من ثءاث طبقات خلوية 

 .طبقة البشرة التي تتكون من عدة صفوف من خءايا متداخلة مع بعاها غير منتظمة وغير رقيقة او شفافة( 1

 .طبقة القشرة عبارة عن طبقة ضيقة مخططة بصورة عرضية تحتوي على حبيبات صباغية ( 2

 .طبقة اللب او النخاع والتي تكون القجم االكبر من سمك شعرة الحيوان وتتكون من خءايا كبيرة وواضحة( 0

مغطًى بقشور صغيرة تشبه قشور وبالنجبة للصوف والوبر اللذين يغطيان االغنام والماعز على التوالي فهما شعر حيواسني 

 .الجمكة تعطية مظهراً مجنناً وسطحاً شبكياً يمنع تمييز الطبقات الخلوية الثءاث فيظهر تحت المةهر شبيهاً بةذع النخلة

 

 :كيفية اخذ سنماذج الشعر**** 

صدر ، البطن الراس ، الشارب، اللحية، ال)يتوجب عند الفحص اخذ سنماذج من الشعر من مختلف المناطق الةجمية 

وان يشمل النموذج المأخوذ شعراً ساقطاً بصورة تلقائية وشعراً مقطوعاً وشعراً منزوعاً بقوة الغراض المقارسنة ، ( والعاسنة

( مشرذمة ام مقطوعة قطعاً حاداً )ثم يتم اجراء الفحص عياسنياً وبالعدسة المكبرة اذ  يةب مءاحظة سنهاية الشعر الحرة 

دهنية ، )وساق الشعرة بحثاً عن ايٍة مواد عالقة ( ميز بين الشعر الجاقط تلقائياً والمنزوع بالقوةللت)ويفحص جذر الشعرة 

 .مما قد يجاعد في التوصل الى المنطقة الةجمية وصاحب الشعر( دموية، برازية، صباغية 
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  :االهمية الطبية العدلية لفحص الشعر

الشكل والتركيب م مقارسنة شعر الطفل مع شعر االبوين من حيث اللون وحيث تت: قاايا تنازع االبوة واثبات البنوة  (1)

 .الخلوي وفحص الدسنا 

اذ تكون سنهاية الشعرة مقطوعة قطعاً حاداً في الةروح القطعية ومشرذمة في الةروح : التفريق بين اسنواع الةروح( 2)

 .الرضية

ية الشعر ملتوية ومنتفخة في الحروق الةافة ويظهر تظهر رائحة الشعوطة وتكون سنها: التفريق بين اسنواع الحروق ( 0)

الفحص المةهري وجود فقاعات هوائية وذرات كاربوسنية مع اسنعدام التركيب الخلوي بينما يكون  الشعر مبلءاً ، سنهايته غير 

 .منتفخة وال توجد فقاعات وذرات كاربوسنية محافظاً على تركيبه الخلوي في الحروق الجلقية

تظهر على الشعر في المجافات القريبة الصفات الناجمة عن : مجافة االطءاق في الةروح النارية التعرف على ( 4)

 .الحروق الةافة ، والتي التشاهد في حاالت االطءاق من مجافات ليجت بالقريبة

تدير سنهاية يبقى الشعر مقطوعاً قطعاً حاداً خءال اليوم االول ثم تج: التعرف على الزمن الماضي على قطع الشعر ( 5)

 (علماً بان شعر الحاجب يكون ذا سنهاية مدببة عادةً )الشعر بعد يومين بعدها تجتدق وتصبح مدببة بعد اسبوعين 

التفريق بين الشعر الجاقط تلقائياً الذي يمتاز بامور الةذر والشعر المنزوع بقوة في حاالت االعتداءات الةجدية اذ ( 6)

 .ءاحظ تمزق في غمد الةذر عند الفحص بالعدسة المكبرةيكون الةذر سليم وغير ضامر ولكن ي

 :مقارسنة الشعر الذي يعثر عليه في مجرح الةريمة مع شعر المشتبه به او المتهم بالةرائم المحتلفة من حيث (7)

 (الخ....اسود ، اشقر، بني ، اشيب )لون الشعر * 

او ( كمركبات القصدير، البزموث، امءاح الرصاص )عرالتحري مةهرياً وكيميائياًعن االصباغ المجتخدمة لتلوين الش* 

 (مثل بيروكجيد الهايدروجين )لقصر الشعر 

   (خشن ام سناعم) ملمجه طول الشعر وسمكه و* 

ثلثاً في شعر الشارب والعاسنة ودائرياً في بقية اسنواع موالذي يكون بياوياً في الشعر االجعد و: المقطع العرضي للشعر * 

 .الشعر

 .عن مختلف المواد العالقة بجاق الشعرةالتحري * 

تشخيص حاالت التجمم المزمن بالمعادن الثقيلة ومعرفة الزمن الماضي على التجمم سنظراً لترسب هذه المعادن في ( 8)

الشعر ابتداءاً من الةذر وصوالً الى قمة الشعرة ومن خءال قياس مجافة ترسب هذه المواد باالمكان التوصل الى زمن 

  (.يوم/ملم 3.4)ة الواحدة والبالغ جمم اخذين بنظر االعتبار معدل سنمو الشعرجصول الت
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 :البقع الدموية 

 :لفحص البقع الدموية اهمية كبيرة من الناحية الطبية العدلية تتلخص بما يلي 

 تحديد الزمن الماضي على الوفاة من خءال التغيرات في مجتويات الخمائر والمواد المختلفة في الدم( 1

 .اعطاء فكرة عن الزمن الماضي على حصول االصابة من خءال التغير في لون البقع الدموية ( 2

تحديد سبب الوفاة اذ يمكن التحري عن جميع اسنواع الجموم في الدم ، كما قد تكون امراض الدم ومااعفات سنقل الدم ( 0

 .سبباً للوفاة 

وة او االمومة وقاايا الطءاق وخطف او تبادل المواليد  من خءال حل االشكاالت الخاصة بتنازع االبوة وادعاء االب( 4

 .والتي تكون جازمة في حاالت النفي ال االيةابفحص المةاميع الدموية لءاشخاص قيد النزاع 

تكمن اهمية فحص البقع الدموية في القاايا الةنائية المختلفة كتحديد هوية الاحايا او الةناة في قاايا االعتداءات ( 5

يتوجب  اوتحديد سءاح الةريمة وطبيعة االصابة ، لهذ( االغتصاب واالجهاض الةنائي)القتل والدهس والقاايا الةنجية و

التحري عن البقع الدموية واثار الدماء بدقة في مجرح الحادث على الةدران واالبواب والشبابيك واالفرشة والجةاد 

 هما وعلى سءاح الةريمةيظافرلكلوتحت اال( للاحية والةاسني)س واالغطية ومقابض االبواب والشبابيك وعلى المءاب

 الخ.......واجزاء المركبة 

عند مشاهدة البقع الدموية يتم فحصها عياسنياً ويةب تصويرها قبل ارسالها الى الفحص المختبري ، وعند الفحص يتم  

 :دراسة ما يلي 

الةثة مدة اطول في مكان البقعة  بينما تدل البقع الصغيرة اء اذ تدل البقع الكبيرة على خطورة االصابة وبق: الحةم  -1

ساعة لتةف بينما تةف البقع الصغيرة خءال  06-12عادة على ان االصابة اقل خطورة كما تحتاج البقع الكبيرة عادة لمدة 

 .مدة اقصر اخذين بنظر االعتبار درجة الحرارة والرطوبة والتيارات الهوائية حول البقع

حيث تكون البقع الدموية الجاقطة بصورة عمودية دائرية الشكل مجننة الحواف ويزداد التجنن : لبقعة الدموية شكل ا -2

كلما زاد االرتفاع الذي تجقط منه القطرات ، بينما تكون البقع الجاقطة بصورة مائلة كمثرية الشكل اي اسنها بياوية ذات 

 .طرف مدبب يشير اتةاه الحركة 

 لون البقع -0

 (متعفنة ام ال)رائحتها  -4

تكون البقع الحديثة حمراء اللون سريعة الذوبان في الماء اما ( الزمن الماضي على االصابة وتجاقط البقع )عمر البقع  -5

غيرات في صفاتها والناجمة عن تكون مركبات الهيموغلوبين المختلفة من خءال دراسة التعمر البقع القديمة فيتم تقديره 

 :وبالشكل التاليبمرور الزمن 
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حمراء مزرقة سريعة الذوبان في الماء سنظراً لوجود الهيموغلوبين –خءال االيام الثءاثة االولى تكون البقع حمراء  *

 .المؤكجد ثم المختزل على التوالي

 خءال مدة اقل من اسبوع تصبح بنية اللون قليلة الذوبان في الماء بجبب تكون مركب الميثهيموغلوبين ** 

 عد اكثر من اسبوع تصبح ذات لون بني غامق وتذوب بالحوامض والقواعد المخففة بجبب تكون مركب الهيماتين وب***

 ..وسنظراً لتكون مركب الهيماتوبورفرين تصبح البقع ذات لون بني غامق تذوب فقط في الحوامض والقواعد المركزة**** 

البيئية المحيطة والجطح الذي تجقط عليه البقع الدموية اذ قد ويعتمد تكوين مركبات الهيموغلوبين المختلفة على الظروف 

 .تصبح البقع ذات لون داكن بجرعة عند الجقوط على االلبجة الصوفية

 :بعد فحص البقع عياسنياً يتم اجراء الفحوصات المختبرية الءازمة لءاجابة عن التجاؤالت التالية 

 هي بالفعل دموية ام ال؟هل هذه البقع ( 1)

 كاسنت دموية فهل تعود السنجان ام لحيوان ؟ ان( 2)

 ان كاسنت السنجان ، فهل باالمكان تحديد عائديتها الى شخص معين بالذات ؟( 0)

 ان تم تحديد الشخص ، فما هو مصدر هذه البقع او الي منطقة ججمية تعود الدماء؟( 4)

 :ولءاجابة عن الجؤال االول والثاسني تةرى عدة اختبارات 

 لتمهيدية االختبارات ا-1

 االختبارات التأكيدية -2

 

وتجمى باختبار االوكجيديز السنها تعتمد على وجود خميرة البيروكجيديز في كريات الدم الحمراء : االختبارات التمهيدية -1

ي تعطي ، لذا يتم اهمال البقع التي تعطى سنتائج سلبية لكوسنها غير دموية بينما يتم اجراء الفحوصات التأكيدية على البقع الت

ومن . والحليب والخاروات والحديد الصدأسنتائج ايةابية والجبب يعود لوجود هذه الخميرة في االفرازات المخاطية والقيح 

 :الفحوصات التمهيدية

هو من اهم الفحوصات التمهيدية فالبنزدين مادة بنية اللون يتم اذابتها في حامض الخليك الةليدي : اختبار البنزدين * 

تاغط ورقة ترشيح على سطح البقعة المشتبه بكوسنها دموية ثم تااف قطرة او . العداد محلول البنزدين  %13بنجبة 

قطرتين من محلول البنزدين على ورقة الترشيح وقطرة واحدة او اثنتين من محلول بيروكجيد الهيدروجين فاذا ظهر لون 

حص قد تكون دموية مما يجتوجب اجراء الفحوصات ازرق واسنتشر على ورقة الترشيح فهذا يعني بان البقعة قيد الف

 .التاكيدية عليها بينما تهمل البقع التي تعطي سنتائج سلبية

وتجتخدم في مادة الفينوفثالين مع بيروكجيد الهيدروجين ويعد االختبار حجاساً لكنه يعطي سنتائج  :اختبار كاستل ماير ** 

 .ايةابية خاطئة مع النحاس وبعض االمءاح
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خاص معد لهذا للكشف عن البقع المخفية في مجرح الحادث باستخدام جهاز  ن استخدام فحص اللمعان او التوهجيمك*** 

 .الغرض بعد رشها بمحلول قاعدي وبيروكجيد الهيدروجين على ان يتم الفحص في غرفة مظلمة

 

 :االختبارات التاكيدية  -2

 :ع الفحوصات التمهيدية ، وتشمل تةرى هذه االختبارات للبقع التي تعطي سنتائج ايةابية م

تعتمد هذه االختبارات على وجود الهيموغلوبين ومركباته في : ( فحص البلورات) االختبارات الكيمياوية المةهرية(( 1))

 :الدم ومن اهم هذه االختبارات 

 ( : اختبار بلورات الهيمين )اختبار تايشمان * 

ها وتوضع على شريحة زجاجية ثم تغطى بغطاء الشريحة الزجاجي ويقطر يتم اجراء الفحص بأخذ قشور البقع المشتبه ب

ثم تجخن الشريحة وبعدها تفحص . بباع قطرات من تحت الغطاء ( الحاوي على كلوريد الصوديوم)محلول تايشمان 

ع تتكون من دقائق تكون بلورات بنية اللون بشكل متوازي االضءا 13-5فان كاسنت دموية يءاحظ خءال . الشريحة مةهرياً 

تبقى ثابتة على الشريحة ويمكن االستعاسنة بها كدليل مادي في المحكمة  كلوريد الهيماتين تعرف ببلورات الهيمين والتي

 .لمجاعدة القااء حتى بعد فترة طويلة

  (:اختبار بلورات الهيموكروموجين) اختبار تاكاياما** 

( من المحلول الجكري المشبع للبيريدين وهايدروكجيد الصوديوم  المكون)يةرى هذا االختبار باستخدام محلول تاكاياما 

 -دون تجخينها–الذي يتم تقطيره ببطئ على عينة البقع الموضوعة على الشريحة الزجاجية ، وعادة تفحص الشريحة 

لهيماتين تحت المةهر بعد سنصف ساعة ، ويعتبر الفحص ايةابياً عند مشاهدة بلورات الهيموكروموجين التي تتكون من ا

 .القاعدي المختزل ، وردية اللون ، ابرية الشكل تترتب بصورة منفردة او بهيئة ريش الطير  او متةمعة بشكل سنةمي

  :اختبار الفحص المةهري لخءايا الدم الحمراء (( 2))

ان توضع في يةرى الفحص المةهري للبقع الحديثة بجهولة باعداد مجحة منها على شريحة زجاجية ، اما القديمة فيةب 

 .محلول الملح الفجلةي الرجاع الخءايا الى وضعها الطبيعي قبل الفحص 

 :بصورة عامة تءاحظ ثءاث اسنماط من خءايا الدم الحمراء عند الفحص المةهري

 (عدا الةمل)خءايا حمراء قرصية الشكل مقعرة الوجهين عديمة النواة تمتاز بها الثدييات ومنها االسنجان : النوع االول  -1

 .خءايا حمراء بياوية الشكل  محدبة الوجهين عديمة النواة تتمتاز بها الةمال عن بقية الحيواسنات: النوع الثاسني  -2

 .خءايا حمراء بياوية الشكل محدبة الوجهين ذات سنواة التي تمتاز بها بقية الحيواسنات : النوع الثالث -0
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 :فحص المنظار الطيفي (( 0))

محلول البقعة في اسنبوبة اختبار وتوضع االسنبوبة امام جهاز المنظار الطيفي ليتم احتجاب االطوال يةرى هذا الفحص بوضع 

الموجية الاوئية التي تم امتصاصها حيث يعتمد هذا الفحص على حقيقة كون الهيموغلوبين ومركباته تمتص اطوال 

موية كما يجتعمل لتشخيص حاالت التجمم محددة من الموجات الاوئية لذا يجاعد هذا الةهاز في اثبات كون البقع د

 .المختلفة التي تكون مركبات مجتقرة مع الهيموغلوبين

  

 وضح كيف يتم ذلك؟( سنعم)هل باالمكان تحديد عائدية البقع الدموية الى شخص معين بالذات ؟ ان كاسنت االجابة : س

 كيف يتم تحديد المنطقة الةجمية التي تعود اليها الدماء؟ :س

 

 :لمنوية البقع ا

لفحص المني والبقع المنوية اهمية بالغة في القاايا الةنجية كاالغتصاب واللواطة واالجهاض الةنائي وادعاء االبوة 

 الخ..ذريعة العقم والطءاق ب

المني عبارة عن سائل ابيض اللون ، لزج ، حبيب القوام ذو تفاعل قاعدي ورائحة شبيهة بطلع النخيل ، يبلغ حةم الدفقة 

الحيواسنات المنوية في يبلغ عدد . مللتر والتي تتألف من االحيواسنات المنوية والمصل المنوي  5-2حدة منه حوالي الوا

مليون حيوان منوي ، اما المصل المنوي  فيحتوي على العديد من المواد منها اللجثين ، الكولين  533-233الدفقة الواحدة 

مادة ( التي تفرزها غدة البروستات )وخميرة الفوسفاتيز الحاماي  الفركتوزسكر  ، الجبيرمين ، حامض الجتريك ،

 .الكولجترول 

عند سقوطها على المءابس تةف البقع المنوية عادة بعد سنصف ساعة لتصبح مصفرة اللون خشنة الملمس تعطي بريقاً 

 .ازرق شاحب عند فحصها في غرفة مظلمة بواسطة االشعة فوق البنفجةية

م االتحري عنها في مجرح الحادث على االغطية والمفروشات واالرضية ومءابس الاحية والمتهم وسنظراً الهميتها يت

 :واججادهما ، ويتحتم القيام بمةموعة من الفحوصات على البقع المشتبه بها والتي تام 

                                      الفحوصات التمهيدية        ( 1

 الفحوصات التاكيدية( 2
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 :تشمل الفحوصات التمهيدية و( 1)

 :فحص االشعة فوق البنفجةية-1

حيث تعطي البقع المنوية بريقاً ازرق شاحب عند فحصها في غرفة مظلمة بواسطة االشعة فوق البنفجةية بجبب وجود 

االفرازات  يعطي سنتائج ايةابية خاطئة عند فحصال ان الفحص يعتبر غير حجاس السنه مادة الكولين في المصل المنوي ا

 .المخاطية لءاسنف وعصارة الصفراء وبعض المنظفات 

 

 : اختبار فلورسنس-2

جحة من البقعة المشتبه بها على شريحة زجاجية ثم تغطى بغطاء زجاجي ويااف لها قطرات ميتم اجراء الفحص باعداد 

ص موجباً اذا اظهر وجود من محلول فلورسنس الذي يحتوي على االيودايد وتفحص الشريحة تحت المةهر ويعتبر الفح

ر بجرعة وتختفي خءال ربع ساعة مؤلفة من ايوديد هتظ( اكبر من بلورات الهيمين)بلورات بنية اللون متوازية االضءاع 

 .تمهيدياً  الفحصتبر ذا يعهالكولين اي ان الفحص يعتمد باالساس على وجود الكولين في الجائل المنوي ل

 

 :اختبار باربيريو-0

، ( المحلول المائي او الكحولي لحامض البكريك) باستعمال محلول باربيريو الحاوي على حامض البكريكيةرى الفحص 

الذي يتم تقطيره على الشريحة ثم تفحص تحت المةهر ، عندها يكون الفحص موجباً  اذا اظهر بلورات مغزلية الشكل 

  .صفراء اللون تتكون من بكرات الجبيرمين 

 

 :الحاماي اختبار الفوسفاتيز -4

وحدة لكل مللتر واحد على ان البقعة قد تكون منوية ويصبح الفحص  033والذي تفرزه غدة البروستات ، حيث يدل وجود  

 .وحدة لكل مللتر ، كما يعتبر الفحص تاكيدياً عند االشخاص المصابين بالءامنوية433اكثر وثوقاً ان بلغت الكمية اكثر من 

 

وسني للطبقة الرقيقة لوالحويصلة المنوية والفحص الالبروستات الخاصة بمجتادات عن ال الفحوصات المناعية للتحري-5

 ( اللذان اليظهران معاً اال في الجائل المنوي)للتحري عن الجبيرمين والكولين 

 

 يبلغ. الفحص التاكيدي الوحيد هو الفحص المةهري لمجحة الجائل المنوي والذي يظهر وجود الحيواسنات المنوية (2)

، ( مايكرون 53)، عنق ، ججم صغير وذيل طويل ( مايكرون 5)مايكرون  ويتالف من الرأس 55طول الحيوان المنوي 

يتوجب مشاهد حيوان منوي كامل لتاكيد كون البقعة منوية ، حيث قد تشابه بعض الفطريات والبكتريا واسنوية الخءايا 



 

أمين محمد  .د                                                     20  1028-1029                                                   

  

كما يمكن للحيواسنات المنوية ان تبقى حية في  .يل الحيوان المنويالطءائية راس الحيوان المنوي كما تشبه بعض االلياف ذ

أيام ، ويمكن الكشف عنها في المهبل خءال سبعة ايام من المواقعة الةنجية واربعة عشر يوماً  5-0التةويف الرحمية لمدة 

 .في الرحم ، لذا فان وجودها اليعني بالارورة حصول جماع جنجي حديث

  

لبقع المنوية الى شخص معين بالذات يتم ذلك بالتحري عن مولدات الاد للمةاميع الدموية التي يفرزها ولتحديد عائدية ا   

من % 23في سوائلهم الةجمية كاللعاب والعرق والمني بينما اليفرزها ( المفرزين )من االشخاص % 83مايقارب 

ة الدموية في البقعة المشتبه بها مع المةموعة لذا فعند عدم مطابقة مولدات الاد للمةموع( . غير المفرزين )االشخاص 

الدموية لجوائل ودم المتهم فان البقعة حتماً التعود له ، ولكن عند تطابقهما فهي قد تعود له او شخص يشبه فصيلته 

 .الدموية لذا يجتعان االن بتقنية فحص الحامض النووي لحجم القاايا الةنجية

 

 :البقع اللعابية 

المءابس ، وباالمكان تحديد كون البقعة اعقاب الجكائر وعند اثار العض وعلى حافات االقداح والطوابع ويتم التحري عنها 

 :لعابية من خءال

 .الفحص المةهري الذي يظهر الخءايا الطءائية لبطاسنة الفم -1

 . اختبار خميرة االميليز الذي يعتمد على التحلل المائي للنشأ-2

 .ةاميع الدموية لتحديد عائديتها لدى االشخاص المفرزين التحري عن مولدات الاد للم-0

 .لخءايا الطءائية لبطاسنة الفم لفحص بصمة الحامض النووي  -4

اما البقع الناجمة عن الغائط واالدرار والجوائل الةجمية االخرى فيتم فحصها من حيث الخصائص الفيزياوية والكيمياوية  

هرياً للتحري عن الخءايا الخاصة بالمناطق الةجمية المختلفة وتةرى الفحوصات ومة( الرائحة واللون ومعدل القلوية )

اذ يكفي وجود ثمان  للكشف عن المكوسنات الكيميائية الرئيجية لتلك البقع ويعتمد على فحص الدسنا لتحديد هوية الشخص

 .خءايا فقط للتحري عن بصمة الحامض النووي

 

 اسنتهـــــــــى


