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دور طبيب االسنان الشرعي 
في كشف الجرائم من آثار العض

The role of a forensic dentist        
detecting crime by biting effects



دور طبيب االسنان الشرعي في كشف الجرائم من آثار 
العض 

:  تعريف العض 
جرح رضي تترك فيه االسنان انطباعا بأشكال أسنان الشخص الذي قام بالعض 

:  تصنيف العض 
مرضي لشخص مصاب بأمراض عصبية –دفاع عن النفس –جنائي 

:  أماكن العض ومصدره
أو عميق –( بالبشرة ) سطحي 

أو حيواني –اما مصدره االنسان 

:  تمييز العضات 
:  عضات الحيوانات اآلكلة لألعشاب 

تنسحق االدمة وتسلم البشرة –االسنان مسطحة 

:  عضات الحيوانات اآلكلة للحوم 
لوجوداألنياب –تنغرز االسنان بالألنسجة 

:  عضات االنسان 
غرز وسحق 



تصنيف آثار العض
:عض سطحي-1

. أثر عضة ال تلتقي فيها األسنان مع بعضها
.قوسي وهي تتراوح من أثر قليل العمق إلى أثر عميق: يكون االنطباع

:عض قاطع-2
.فليأثر العضة عميق وقاطع وفيها تلتقي األسنان مع بعضها في الفكين العلوي والس

ة تطابقها ظهور العالمات الفردية بين األسنان يظهر وضع تراصف األسنان في الفكين وكيفي
.  فوق بعضها البعض



أثر عضة األسنان في كلتا الحالتين 
( …فواكه -زبدة)إذا كان حامل األثر لين ورخو : تكون واضحة

(.…الخبز)وتكون غير واضحة إذا كان األثر خشناً ورخواً 

:بعد التأكد من أن األذى الذي وجدناه ناتج عن العض يجب 
أن تجرى الفحوصات الشرعية مباشرة 

ريع إذ إن تسجيل آثار العض عند الضحية تتطلب  رد الفعل الس
ة ألن التغيرات في سطح الجلد و لونه والعالمات الهامة الناتج

.عن العض لها أهميتها الخاصة في التشخيص

مرور بعض الزمن على موت الضحية ال يجعل تحليل و مقارنة
د أو بدأ العض غير ممكن ففي الجثة التي لم يصبها التفسخ بع

سبة آلثار فيها التفسخ ُيحدث تشوهاً قليالً لطبعة العضة بالن
.طبعة العضة في وقت العض





عضات االنسان 
:  العض عند المرضى 

تشاهد عند مرضى األمراض العقلية خاصة المصابين بهياج
شديد 

األذن –شوهد باألنف 

يستمر العض لدرجة قطع العضو 
يسبب عاهة دائمة 



: تأثيرات العض 
انتقال األمراض -1
الجذع –العضد –خاصة بالفخذ : احداث جرح رضي -2

أذيتها تسبب تعطيل عن العمل -3
حدوث اختالطات -4
حدوث تشويه أو عاهة دائمة -5



العضات الجنائية والدفاعية 
:تعريف العضة

قعرة تظهر بشكل قوسين منحنيين مكدمين ومتسحجين متقابلين من جهتهما الم
دون تفرق اتصال في الجلد 

ستخدم األشعة فوق البنفسجية في الحاالت الغامضة ت

:  التوضع 
النواحي المكشوفة من الجسم 

العنق –الثدي : في االعتداءات الجنسية 

:العضات الدفاعية 
أيدي المعتدي : تشاهد في الشجار أو حاالت الخنق 



آثار عض األسنان على الذقن
زوال آثار العض مع مرور الزمن



نمالبارزةأوالمكشوفةاألماكنتعرضهامكان
.(األذن-األنف-الوجه)الجسم

:الجنسيةاالعتداءاتحالوفي

.العنقأعلى-الثدي

:ياليدووالخنقالشجارحالفي

.المعتديأيديعلى

.الحالةظروفيصاحبالذيالعنفيالفعلمعتتناسبالعضةشدة

العضات الجنائية                   العضات 
الدفاعية



( :المصطنعة ) العضات المفتعلة 

:  يقصد من  ذلك 
كسب المال 

تخلص من واجب المسؤولية  أو عقاب 
:يشخص طبيب األسنان الشرعي الحالة 

عدم تناسب الفعل الجرمي مع األضرار الناتجة البسيطة 
:  البد من األنتباه لها نقاط هامة هناك 

زاوية العضة –مدة العضة –قوة العضة --ضغط العضة 



تشخيص العضات 

المقارنة –التحليل المخبري –التصوير 

الصورة 
تكون بحجم العضة الطبيعي 

من منطقة العضةعينة من اللعاب أخذ 
شكل العضة للمشتبهين بعمل عضات شمعية مقارنةتجرى 

تؤخذ طبعة آلثار عالمات العض لصنع قالب  
أشكال لنماذج العضة والصور الفوتوغرافية وقوالب طبعات أثر العضة واجراء تحليل 

أسنان المشتبه بهم  والزمر الدموية من فحص اللعاب 



طريقة أخذ عينة اللعاب من منطقة العض

بواسطة قطعة شاش معقمة مبللة بالمصل الفيزيولوجي 
ي ال و يجب أن ال تلمس نهايتها الحاملة لبقايا اللعاب أصابع الفاحص ك

يلوث هذه القطعة بعرقه أو بمفرزات جلده
و تنقل قطعة الشاش إلى المخبر ضمن وعاء زجاجي معقم 

و في الوقت نفسه يؤخذ من منطقة غير معضوضة بقطعة شاش أخرى
مفرزات جلد الضحية 
للمقارنة بعد الفحص 

وصات كما يجب االحتفاظ ببعض الدم و بعض اللعاب من الفم لمقارنة الفح
.و النتائج فيما بعد



:  الخطوة األولى لفحص آثار العضة 

هي أخذ اللعاب أو السوائل الموجودة على سطح الجلد في مكان العضة 
لفحص مكونات الضد فيه التي يحملها العاض 

من األشخاص تكون مكونات الضد في إفرازاتهم و مكونات % 80حوالي 
بنفس التركيز كما هي عليه في ABOالضد البروتينية في الزمر الدموية 

اللعاب و الدم
و من المهم أن ال يتأخر الفاحص بإجراء االختبارات للمفرزات ألن مكونات

.الضد في اللعاب تبدأ بالزوال بسرعة تحت تأثير الخمائر الحالة
.DNAوحالياً يتم تقصي هذه اآلثار بواسطة تقنية الحمض النووي 



طرق توثيق آثار العض
:يتم كما يلي

:  التصوير الفوتوغرافي-1
. أول طريقة لتأمين طرق العض وآثر العض على جسم اإلنسان

.ويتم وضع مسطرة جانب مكان العض للقياس

: أخذ الطبعات -2
وذلك لمقارنة األمثلة وكبر وحجم العضة مع أمثلة عن فم المتهم فيما بعد 

وتؤخذ الطبعات بواسطة مادة سائلة و يصب المثال بالجبس الصلب 
مثلة مع األتقارنصفات ومقاسات العضة التي تؤخذ من الصور الفوتوغرافية ومن األمثلة الجبسية 

الجبسية للمتهم 
ما إذا كان األفضل إن أمكن توثيق وضعية الجثة كما يظن أنه كانت عليها في وقت العض وهذا يفيدنا في

.  قد حصل أي تبدل في القوس السنية من خالل شد الجلد
ة تظهر أما التصوير يتم قبل تشريح الجثة وبعد أخذ لطخة اللعاب وبعد وضع مسطرة جانب مكان العض

.في الصور أيضاً 

ة ألن إن هذا القياس هو عامل أساسي للمقارنة بين أسنان المتهم الطبيعية و بين األمثلة الجبسي
القياس يماثل القياس على الجسم الحي واحد لواحد 

.من الضروري أخذ صورة دون مسطرة القياس حتى ال يتم تغطية بعض المعالم



طرق أخذ الطبعات
:طريقة الجبس-1

(.أجبان-فواكه)تستخدم عندما يكون حامل األثر صلب 

:طريقة البالستلين-2
(.طريقة نادرة)تستخدم عندما يكون حامل األثر قاسي صلب 

:طريقة السيليكون المطاطي-3
.تستخدم عندما يكون حامل األثر صلب أو طري أو مائع

.وهذه تعتبر أفضل طريقة









إلى طريقة أخرى Furnessلجأ فورنيس 
ثار إذ قام بتكبير صور األمثلة الجبسية ألسنان المتهم وصورة آ

:ويتم ذلك كما يلي. العضة وقارن بينهما
.تحضر صورة مكبرة آلثار العضة-أ

تدهن سطوح األسنان الماضغة والقاطعة على المثال -ب
.الجبسي ألسنان المتهم بمسحوق الحبر األسود

تؤخذ صورة للمثال الجبسي من الجهة الدهليزية الشفوية -ج
ار والجهة القاطعة الطاحنة اإلطباقية وتكبر بحجم تكبير صورة آث

.العضة تماما

م تثبت الصورتان المكبرتان على لوحة الرسم الهندسي وترس-د
ها الخطوط حول األسنان وتطبق فيما بعد ذلك الرسوم على بعض

.للمقارنة

لجأ من المهم أن نعلم أنه توجد عدة طرق لتحليل آثار العضة إنما ي
.إلى الطريقة التي يراها كل خبير حسب رأيه بأنها هي األفضل



آثار العض في مواد الطعام
ع يمكن أن يكتشف الباحث آثار العض في بعض المواد الغذائية كالجبن و الزبدة وقط

الشوكوال
وقد تمكن لوكار من إثبات أن أحدهم اشترك في نهب محل حلويات بدراسة انطباع 

وهذا ما سهل على المحقق التعرف على . األسنان التي وجدت  على بعض قطع الحلوى
.معلومات هامة في مسرح الجريمة

ة آلثار العض للعناية بالنقط التالية عند فحص األمثلة الجبسيوهنا يجب لفت النظر 
:المتروكة على هذه المواد

.نوع وعدد األسنان-1
.كسور األسنان-2
.تركيب ومكان األسنان في القوس السنية التي تكون منتظمة أو غير منتظمة-3
.عرض األسنان كل على حدة-4
.المسافة الكائنة بين األسنان-5
.الشذوذات السنية إن وجدت-6



:نماذج آلثار العض في الموز
a-األسنان التي أحدثت آثار العض في الموز.
b-ين العالقة ب-العالقة بين سن وآخر -المسافة بين القواطع : تشابه في

.األسنان األمامية العلوية والسفلية



احث ولهذا يمكن أخذ طبعة أسنان المشتبه فيهم للحصول على أمثلة تساعد رجل المب
.فهم بصورة فعالة في البحث عن المجرم و القبض عليه، فيكون لها قيمة كبيرة لكش

:ولفهم أهمية آثار األسنان في األطعمة ال بد من ذكر بعض المشاهدات على ذلك

ذكرت إدارة المباحث الجنائية األمريكية حادث أمكن فيها كشف هوية المجرم بآثار -
دى فقد جاع لص في أثناء قيامه بسرقة بقالية، فعض على لوح من الجبن ول. أسنان

.ذنبهمواجهته بمثال أسنان األمامية الذي صنع من آثار عضته في الجبن اعترف المجرم ب

ر من وذكرت إحدى الصحف المحلية الصادرة في مدينة دمشق نبأ نقالً عن وكالة رويت-
ال لندن يفيد أن آثار أسنان مطبوعة على قطعة من الجبن ساعدت البوليس في اعتق

ير فقد سطا مجهولون على نادي للغولف، ولم يتركوا ورائهم غ. رجل كانوا يبحثون عنه
ن واستدعى البوليس عدداً م. قطعة من الجبن، كان أحدهم قد قضمها بأسنانه وتركها

م المشبوهين وطلب من كل واحد منهم أن يقضم قطعة جبن مماثلة، وبذلك عرف المجر
.المطلوب، وتم القبض عليه



:يةكيفية مطابقة آثار األسنان على المواد الطعام
نان تؤخذ طبعة للمواد الغذائية المأكولة و التي تكون قد ترك عليها أثر األس-أ

خاصته للشخص و بشكل خاص الثنيتين الرباعيتين بخاصتها القاطعة و الناب ب
.طبعة األثر الجرميالممزقة للطعام، وهذه الطبعة تسمى 

تؤخذ طبعات أسنان األشخاص المشتبه بهم بأي مادة من مواد الطبع -ب
.كاأللجينات أو غيرها، ويصب لها أمثلة جبسيه

يل تؤخذ طبعات للمواد الغذائية نفسها بعد أن يطلب من المشتبه بهم تمث-ج
".طبعة األثر التجريبي"العضة نفسها عليها، وهي ما تسمى 

.بستؤخذ صورة فوترغرافية للطبعات المذكورة أعاله بعد سكب مثيالتها بالج-د

للصور تجري المطابقة المجهرية بين طبعة األثر الجرمي وطبعة األثر التجريبي-هـ
مرات إذا لزم األمر5الفوتوغرافية المأخوذة مع التكبير المجهري حتى 



:كيفية مطابقة آثار األسنان على المواد الطعامية

تبه تجرى المقارنة بين طبعات األسنان لآلثار المتروكة في مكان الجريمة وطبعات األسنان المش
:فيهم بالطرق التالية

.باألمثلة و القوالب الجبسية بشكل مباشر بالمالحظة و التدقيق بالعين المجردة-
.بواسطة الصور الفوتوغرافية--

:والغاية من ذلك مالحظة ما يلي

عالمات التحام خطوط مراكز التكلس لتيجان األسنان التي تنحل فيما بينها، وهي ما تسمى 
ار األخذ بعالمات التحام فصوص السن وهي التي تشاهد على سطوح التيجان، كـميازيب التكوين وآث

السطوح بين المراكز األولية للتكوين، وهي التي تشكل االرتفاعات و االنخفاضات التي تشاهد على
ة على الدهليزية للثنيات والرباعيات واألنياب، وبقية األسنان، وكذلك الحدبات و الفوهات الموجود

.السطوح  اللسانية، وأخيراً الحدبات و الميازيب للسطوح الطاحنة للضواحك و األرحاء



النقاط السنية األساسية التي يجب أن يدقق في تطابقها 
:بين األثر الجرمي و األثر التجريبي

.عرض األسنان-1
.طول األسنان-2
.زوايا ميل سطوح األسنان-3
.فتل األسنان-4
.ضخامة األسنان أو صغرها-5
.خدوش سطح األسنان وأبعاد وجودها بالـ مم-6
.االنسحال على الحد القاطع أو الحدبات-7
.آثار االنسحال المينائي بسبب سوء األطباق-8
.ميل األسنان-9

.قياس زوايا الحد القاطع اإلنسي و الوحشي-10
.مكان وجود الحشوات على سطوح السن-11
.قلع األسنان-12
.الجسور و التيجان-13
.األجهزة الجزئية التعويضية-14
.تراجع اللثة بالنسبة ألعناق األسنان-15
.وجود األسنان خارج القوس السنية-16
.انتظام القوس السنية-17



آثار العض على الجلد
يمكن أن تظهر آثار األسنان على جلد الضحية

ولهذه اآلثار أهمية إيجابية في التحقق من الهوية 
ج ولذلك يجب أن تصور العالمات الظاهرة على الجلد بأسرع وقت ممكن قبل أن تحدث في النس

تبدالت تغير من شكل آثار األسنان 
ورة مقارنة هذا الدليل مع أسنان المتهم يعض المشتبه به على قطعة من الجيالتين بالصل

.المأخوذة آلثار العض

.  جنسيةإن أكثر آثار العض وضوحاً هي التي تحدث ببطء وبصورة مقصودة كما يحصل في الجرائم ال
.وأكثر ما تكون آثار العض وضوحاً تلك التي تحدث عند الموت، أو قبله بقليل

آثار عضة القاتل على جلد الضحية

ومن الجدير بالذكر حادثة ذلك المجرم الذي خنق مدام هوديستلر وفر إلى بروكسل، وأمكن )
(.تعيينه والقبض عليه، بتصوير آثار عضه تركها على جسد ضحيته












