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  :االحتضار والموت 
تتميـز هـذه .المقصود باالحتضار العمليـة التـي يـتم خاللهـا االنتقـال مـن الحيـاة إلـى المـوت 

  .األكسدة على المستوى الجزيئي وتحت الخلوي العملية بخلل في عمليات 
إن طــول فتــرة االنتقــال مــن الحيــاة الــى المــوت يمكــن أن يختلــف بــدرجات كبيــرة ، فقــد تحــدث هــذه 

أو ) كما هي الحال في الموت الناجم عن األمراض القلبية الوعائية (العملية خالل ثوان أو دقائق 
  .أنها تحدث ببطء خالل بضع ساعات 

مــــن Thanatologyم الــــذي يــــدرس مســــائل االحتضــــار والمــــوت بعلــــم المــــوت يــــدعى العلــــ
  .تعني علم   Logosتعني آلهة الموت  Thanatos   اإلغريقية

ينــدرج تحــت هــذا العلــم دراســة عمليــة تمــوت اإلنســان وعالمــات المــوت منــذ لحظاتــه األولــى وحتــى 
  .التحلل الكامل للجثة 

  : لية نالحظ خالل عملية االحتضار المراحل التا
اضــطراب فــي الــدوران والتــنفس يــؤدي الــى نقــص أكســجة نســيجي : ع نــز ال لمرحلــة مــا قبــ •

 .تمتد هذه المرحلة من بضع ساعات حتى بضعة أيام . مع حماض 
تبـــدأ بتوقـــف التـــنفس لفتـــرة قصـــيرة يتبعهـــا هبـــوط شـــديد فـــي وظيفـــة القلـــب : ع نـــز مرحلــة ال •

ولــيس مــن النــادر  جــات مقويــة ؛واضــطراب فــي وظيفــة الجهــاز العصــبي المركــزي واختال
انفالت المصرات ، وزوال المنعكسات وتوسع الحدقتين وهبوط التوتر الشـرياني الـذي قـد 

يؤدي ضعف الفعالية القلبيـة إلـى وذمـة الـرئتين التـي يمكـن أن تظهـر مـن خـالل . ينعدم 
 .الرغوة البيضاء على فوهة الفم 

  .ع قد تختلف بشدة نز فترة ال إن طول. يتوقف التنفس أوًال ثم الدوران      
كمـــا فـــي  –دقـــائق وعنـــد التبريـــد المقصـــود  ٦-٥تســـتمر فتـــرة : مرحلـــة المـــوت الســـريري  •

بعــض العمليــات الجراحيــة علــى القلــب أو تواجــد الشــخص فــي وســط بــارد بالصــدفة فــإن 
المــوت الســريري هــو مرحلــة عكوســة . دقــائق  ١٠مرحلــة المــوت الســريري تتطــاول حتــى 

 . نقاذ الشخص في حال اإلنعاش حيث قد يمكن إ
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التغيرات الالعكوسة في  ثأول ما تحد. حالة غير عكوسة : مرحلة الموت البيولوجي  •
ويمكن اعتبار هذه اللحظة أي عندما تضطرب " موت الدماغ " القشرة الدماغية 

في حين أن . الوظيفة التنسيقية للجهاز العصبي المركزي بداية الموت البيولوجي 
النشاط الحياتي لألعضاء األخرى واألنسجة يمكن أن يستمر بعد موت الدماغ لفترة 

تتميز هذه المرحلة تحديدًا باستجابة األنسجة المختلفة  .ساعة  ٢٤تقدر بحوالي 
يعتمد تشخيص موت  .للمنبهات الخارجية وهذا ما ندعوه بردود الفعل فوق الحياتية 

الدماغ على تشخيص موت جذع الدماغ والذي يمكن التثبت منه بغياب منعكسات جذع 
( قل األعضاء وازدراعها يمكن بعد تشخيص موت جذع الدماغ الشروع في ن. الدماغ 

، ولذلك يجب على الطبيب ) ضمن إطار القوانين المنظمة والقواعد الطبية الصارمة 
 :نعتمد على غياب منعكسات جذع الدماغ حيث أن يعرف كيف يشخص موت الدماغ 

  ثانية ٣٠، يكرر االختبار ثالث مرات بفاصل توسع حدقتين وعدم ارتكاسهما للضوء  -       
     . ثوان بالجهتين ٥يجرى ثالث مرات بفاصل ( غياب منعكس القرنية  -      
  يجب التأكد من( أثناء حقن الماء المثلج داخل مجرى السمع غياب حركات كرة العين  -      
  .نفوذية مجرى السمع ، ومن أن الماء ينبه النهايات العصبية في غشاء الطبل        

  .غياب أية استجابة ألمية  -      
   تنبيه المبهم في البلعوم أو المري أو الرغامى ال ( غياب منعكس التهوع والسعال  -      
  .يسبب أية استجابة        
  تكرر التجربة ( عدم التنفس التلقائي عند رفع أجهزة التنفس الصناعي عن المريض  -      

  ) .بعد ثالثين دقيقة         
العضلية م بالمخدرات والمنومات والمرخيات عاد التسمقبل تشخيص موت الدماغ يجب استب      
 .   

الناشــئة ، وبــين الخاليــا يحــدث أثنــاء الحيــاة تــوازن بــين الخاليــا : مرحلــة التمــوت الخلــوي  •
، وهــو يختلــف عــن المــوت الحــادث   Apoptosisموتــًا مبرمجــًا  ، والتــي تمــوت ةالهرمــ

إلــى تغيــر شــديد فــي يحــدث التنخــر عنــدما تتعــرض الخليــة  . Necrosisبفعــل التنخــر  
مما يؤدي إلـى أذيـة فـي ) مثل نقص األكسجة ، أو فرط الحرارة ( زيولوجية الفي الظروف

 .الغالف السيتوبالسمي 
كمــــــــا قــــــــد يحــــــــدث أذى مباشــــــــر للغشــــــــاء السيتوبالســــــــمي ألســــــــباب إنتانيــــــــة ومناعيــــــــة                                                              

بإضـــــــعاف قـــــــدرة الخليـــــــة علـــــــى االســـــــتتباب   Necrosisيبـــــــدأ التمـــــــوت الخلـــــــوي 
Homeostasis  وتبـدأ العضـويات مما يؤدي إلى تدفق الماء والشوارد إلى خـارج الخليـة
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باالنتفـــــاخ واالنفجـــــار فتنحـــــل الخليـــــة وتتحـــــرر ) خاصـــــة الميتوكونـــــدريا ( داخـــــل الخليـــــة 
  . المكونات الخلوية بما فيها الجسيمات الحالة إلى خارج الخلية 

يحــدث فــي ظــروف  Apoptosisوعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن المــوت الخلــوي المبــرمج 
تــة فــي مثــل هــذه الحــاالت تكــدس الكرومــاتين تبــدي الخاليــا المتمو . فيزيولوجيــة طبيعيــة 

إلــى حويصــالت مرتبطــة  والنــواة وتكثــف السيتوبالســما والنــواة ، وتــتم تجزئــة السيتوبالســما
، تحـــوي هـــذه الجســـيمات )  Apoptotic Bodies (بالغشـــاء السيتوبالســـمي تســـمى 

ســيمات يـتم التعـرف علـى هـذه الج.  ريبوزومـات وميتوكونـدريا سـليمة الشـكل ومـادة نوويــة
مـــن قبـــل البالعـــات أو الخاليـــا الظهاريـــة المجـــاورة والتـــي تقـــوم ببلعمتهـــا ، وهـــذا مـــا يعلـــل 

                                 .غياب االرتكاس االلتهابي في هذا النوع من الموت الخلوي الفيزيولوجي 
  :ردود فعل فوق الحياتية 

أجــل تحديــد الــزمن المنقضــي  تســتخدم بشــكل واســع مــن قبــل خبــراء الطــب الشــرعي مــن 
إن مســألة تحديــد لحظــة الوفــاة والتثبــت القطعــي منهــا ذات أهميــة خاصــة لصــلة . علـى الوفــاة 
ل األعضاء والنسـج فكمـا هـو معلـوم يعتمـد نجـاح عمليـة نقـل األعضـاء واألنسـجة قذلك بعلم ن

تــزاع هــذه المــأخوذة مــن الجثــة بدرجــة كبيــرة علــى الــزمن المنقضــي منــذ لحظــة الوفــاة وحتــى ان
  . فكلما كان هذا الزمن أقل كانت فرص النجاح أكبر . األعضاء واألنسجة 

والمقصود بردود الفعل فوق الحياتية قابلية أنسـجة وأعضـاء مفـردة مـن الجثـة خـالل السـاعات 
علـــى االرتكـــاس لمختلـــف المنبهـــات الخارجيــــة ) حـــوالي عشـــرين ســــاعة (األولـــى بعـــد الوفـــاة 
 ١٩١٦عـام  S. Zsakoولقد اقتـرح أول مـرة العـالم شـاكو . والكهربائية  الكيماوية والميكانيكية

  .استخدام هذه االرتكاسات من أجل تحديد الزمن المنقضي على الموت
ـــة  ـــى حـــدوث المـــوت المنبهـــات الكيماوي ـــزمن المنقضـــي عل ـــد ال ـــًا مـــن أجـــل تحدي تســـتخدم حالي

ــــة والكهربائيــــة للعضــــالت الملســــاء فــــي القزحيــــة ، وع ضــــالت الوجــــه والعضــــالت والميكانيكي
   .الهيكلية 

وعنــد وجــوده يــتم تحديــد  أو غيابــه عنــد إجــراء هــذه االختبــارات يــتم التثبــت مــن وجــود االرتكــاس
  .درجته وزمن ظهوره 

مــن أجــل التنبيــه الكيمــاوي لعضــالت قزحيــة العــين الملســاء يســتخدم محلــول بيلوكــاربين       
المحلــول فــي البيــت األمــامي للعــين بواســطة  يــتم حقــن.أو محلــول أتــروبين % ١هيدروكلورايــد 

وقبــل البــدء بهــذا اإلجــراء نقــيس قطــر الحدقــة ، ثــم نــدخل اإلبــرة مــن  .محقنــة ذات إبــرة رفيعــة 
تقريبًا لمستوى سطح القزحيـة ،  ياً مواز  دفعاً الجهة الوحشية على مسافة قريبة من اللم ، وتدفع 
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بـرة إلـى هـة المقابلـة ، وعنـدما تصـل نهايـة اإلوفي الوقت نفسه يتم تثبيت الكرة العينية مـن الج
  ) . األتروبين (مل من محلول البيلوكاربين أو  ٠.١منتصف الحدقة يحقن ببطء 

إن زمــن حــدوث تقــبض . كمــا نقــيس قطرهــا ) توســعها (نقــيس زمــن حــدوث تقــبض الحدقــة أو 
رع كــان كلمــا حــدث التقــبض أســ. الحدقــة يتعلــق بشــكل مباشــر بــالزمن المنقضــي علــى الوفــاة 

ساعات على الموت فإن تقبض الحدقة / ٥/ الزمن المنقضي على الوفاة أقل ، فعند انقضاء 
 ٢٤كثــر مــن أثــوان ، أمــا عنــدما يكــون قــد انقضــى علــى حــدوث المــوت  ٥-٣يحــدث خــالل 

يبـين العالقـة بـين الـزمن  اآلتيوالجدول . دقيقة  ٢-١ساعة فإن الزمن الالزم لتقبض الحدقة 
  :وث الموت والزمن الالزم لتقبض الحدقة المنقضي على حد

  
 الزمن المنقضي على الوفاة الزمن الال زم لتقبض الحدقة

 ساعات ٥حتى  ثانية ٥ – ٣

 ساعة ١٤ – ١٠ ثانية ١٥ – ٦

 ساعة ٢٤حتى  ثانية ٣٠ – ٢٠

 ساعة ٢٤أكثر من  دقيقة ٢ – ١

  
  :التنبيه الميكانيكي للعضالت الهيكلية 

يـــتم تنبيـــه العضـــالت الهيكليـــة بواســـطة الضـــرب بمطرقـــة عصـــبية أو بـــأي أداة كليلـــة وصـــلبة 
ونتيجة لذلك تحـدث اسـتجابة علـى شـكل تقلـص . أخرى على مناطق محددة من سطح الجثة 

مجموعــات عضــلية محــددة ممــا يــؤدي إلــى عطــف أو بســط اليــد أو القــدم ، أو تقــارب لــوحي 
اضات العضلية خالل زمـن ال يتجـاوز السـاعتين والنصـف يمكن مشاهدة هذه االنقب.. الكتف 

ســاعات علــى الوفــاة يمكــن إحــداث اســتجابة عضــلية  ٨ – ٦ولكــن بعــد مضــي . عقــب الوفــاة 
غالبـًا مـا . على شكل تورم أو نتـوء يظهـر علـى العضـلة فـي مكـان ضـربها بـأداة كليلـة قاسـية 

يمكــن اســتخدام . لفخـذ يجـري االختبــار علـى عضــالت الكتـف ، وبشــكل اقــل علـى عضــالت ا
أية أداة معدنية مناسـبة وذلـك كقبضـة المطرقـة العصـبية أو المطرقـة المسـتخدمة فـي التشـريح 

  . مثًال شرط أن يتم الضرب بها بقوة 
فقــد تكــون علــى شــكل نتــوء مرئــي :  تختلــف االســتجابة حســب الــزمن المنقضــي علــى الوفــاة

عيانيًا، أو نتوء غير مرئي ولكن يمكن جسـه تحـت الجلـد ، كمـا يمكـن أن يحـدث عوضـًا عـن 
وعنــد مشــاهدة النتــوء العضــلي يستحســن تصــويره مــع . النتــوء العضــلي انخفــاض فــي العضــلة 

يمكــــن أن يكــــرر االختبــــار مســــافة بضــــعة . اســــتخدام مســــطرة قيــــاس مناســــبة علــــى الصــــورة 
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سنتيمترات من مكان الضـربة األولـى ، أو علـى الـذراع األخـرى ، ويمكـن مـن خـالل مالحظـة 
  :  اآلتيشدة االرتكاس العضلي الحكم على الزمن المنقضي كما هو مبين في الجدول 

  
  ةالزمن المنقضي على الوفاة بالساع طبيعة النتوء العضلي

 اعاتس  ٣ – ١ سم  ٢ – ١.٥يظهر بسرعة ، قاس ، ارتفاعه 

 ساعات ٦ – ٣ سم ١.٥ – ١ارتفاع  

 ساعات ٩ – ٦ سم أو يحدد بالجس ٠.٥ارتفاع 

 ساعة ١١حتى  انخفاض مكان الضربة

             

  تحديد الزمن المنقضي على الوفاة من خالل النتوء العضلي على ثنائية الرؤوس العضدية
  

  :التنبيه الكهربائي للعضالت الهيكلية 
التنبيه الكهربائي للعضالت الهيكلية جهاز سهل االستعمال ويمكن نقله إلـى يستخدم من أجل 

مكــان الحادثــة ، ويعمــل علــى البطاريــة ، هــذا الجهــاز مــزود بمســريين ينتهــي كــل منهمــا بــإبرة 
تغــرز فــي نقــط خاصــة عنــد زوايــا العينــين وقــرب زاويتــي الفــم وفــي . يمكــن غرزهــا فــي الجلــد 
. خالل  زمن قدره ثانية واحـدة وتراقـب االسـتجابة العضـلية يمرر التيار  .عضالت األطراف 

  . تشير شدة االستجابة إلى الزمن المنقضي على الوفاة 
تســتمر عضــالت العــين وعضــالت الطــرف الســفلي لفتــرة زمنيــة أطــول فــي اســتجابتها للتنبيــه 

وعلـــى العكـــس تتخامـــد اســـتجابة ) ســـاعة  ١٤ – ١٢حتـــى ( الكهربـــائي بعـــد حـــدوث المـــوت 
  ).ساعات بعد الوفاة  ٥حتى ( عضالت العنق والثلث السفلي من الوجه سريعًا 
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 االستجابة                       منطقة التنبيه 

  ضعيفة   متوسطة   شديدة 
ت نصbbف تقلbbص عضRbb زوايا إحدى العينين 

الوجbbbbbbbه مbbbbbbbع انقبbbbbbbbاض 
  ساعات  ٥ا	جفان 

 

  األجفان انقباض
 ساعات  ١٠ -٧ 

  رجفان الجفن
 ساعة  ١٢ – ١٠ 

ــــص عضــــالت الوجــــه  عند زوايا كلتا العينين  تقل
ــــــــاض  بالكامــــــــل مــــــــع انقب

 ساعات  ٥ – ٣الجفن 

  انقباض الجفن 
 ساعات  ٧ – ٥

  رجفان الجفن
 ساعات  ١٠ – ٨ 

ـــــــم  عند زوايا الفم  ـــــــص عضـــــــالت الف تقل
والعنــــق وانقبــــاض الجفــــن 

 ساعات  ٣ -٢

 العضلة المستديرةتقلص 
 ساعات  ٥ – ٣الفموية 

  رجفان الجفن 
 ساعات  ٧ – ٥

                      
  تحديد زمن الموت اعتماداً على ارتكاس عض�ت الوجه للتنبيه الكھربائي                          

  
  

التنبيـه كما يمكـن تقـدير الـزمن المنقضـي علـى الوفـاة اعتمـادًا علـى اسـتجابة حدقـة العـين علـى 
الكهربــائي لعضــالت القزحيــة ، ويؤخــذ باالعتبــار زمــن حــدوث االســتجابة بعــد التنبيــه ، وطبيعــة 

  .هذه االستجابة أهي تضيق في الحدقة أم تشوه في شكلها 

  :التغيرات الباكرة والمتأخرة التي تصيب الجثة وأهميتها الطبية الشرعية 
يـــر عكوســـة ، وتـــنجم عـــن توقـــف الوظـــائف إن التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى الجثـــة بعـــد الوفـــاة غ

وتقســم هــذه التغيــرات بــالنظر إلــى زمــن ظهورهــا إلــى تغيــرات بــاكرة وأخــرى . الحيويــة للعضــوية 
  . متأخرة 

تحــدث التغيـــرات البــاكرة خـــالل األيــام األولـــى بعــد الوفـــاة ، وتشــمل بـــرودة الجثــة ، والصـــمل  
أما التغيرات المتأخرة فـيمكن ان تبـدأ . تي الرمي ، والتجفف ، والزرقة الرمية ، واالنحالل الذا

. من اليوم الثاني أو أنها تتأخر لعدة أيام أو اكثر حسب ظروف الوسـط الموجـودة فيـه الجثـة 
خربـة الـتعفن مأهـم التغيـرات ال. تقسم التغيرات المتأخرة إلـى تغيـرات مخربـة وتغيـرات محافظـة 

ومــن  .تعتبــر مــن التغيــرات المحافظــة ومهاجمــة الحشــرات ، أمــا التحــنط الطبيعــي والتصــبن ف
التغيرات التي تحدث بفعل عوامل الوسط دون أن يكون للزمن المنقضي على الوفاة دور فيها 

  .تجمد الجثة نتيجة البرد الشديد ، أو وجود الجثة في أوساط حافظة سائلة غالبًا 
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  : التغيرات الباكرة 
بعــد توقــف القلــب ونتيجــة لتخامــد الوظــائف الحياتيــة يحــدث هبــوط :  هبــوط حــرارة الجثــة - ١

ن أولكــن أحيانــا يمكــن . تــدريجي لحــرارة الجثــة حتــى تتعــادل مــع حــرارة الوســط الخــارجي 
ترتفع حرارة الجثة بعد الوفاة ، تحدث هذه الظـاهرة نتيجـة اضـطراب مركـز تنظـيم الحـرارة 

مثــل الحمــى النمشــية ( مــراض اإلنتانيــة كثــر مــا يشــاهد ذلــك فــي األأع ، و نــز فــي مرحلــة ال
كمــا يمكــن أن ترتفــع درجــة حــرارة الجثــة إذا كانــت . وٕاصــابات الــدماغ الرضــية ) والكــزاز 

ومـــع أن بـــرودة الجثـــة تحـــدث نتيجـــة . حـــرارة الوســـط الموجـــودة فيـــه أعلـــى مـــن حرارتهـــا 
ملية على أنها نه من الخطأ فهم هذه العأللتبادل الحراري بينها وبين الوسط الخارجي إال 
فعمليــات االســتقالب ال تتوقــف تمامــًا . مماثلــة تمامــًا لقــوانين التبــادل الحــراري الفيزيائيــة 
يمكـن أن يحـدث بعـد  –ن كان بسـيطًا إ و  –عقب الوفاة مباشرة ، بمعنى أن توليد الحرارة 

ء تبــدأ البــرودة عــادة فــي األجــزاء المكشــوفة مــن الجثــة ، وبعــد ذلــك تبــرد األجــزا. الوفــاة 
والمنــاطق التــي تكــون فيهــا الســطوح الجلديــة متالصــقة ؛ كــاإلبطين . المغطــاة بــالمالبس 

أما الحرارة المركزية للجثة فال تبدأ باالنخفـاض حتـى يظهـر فـارق حـراري بينهـا .والعجان 
ن هذا الفارق يحتاج لبعض الوقت إوبين سطح الجلد وبما أن الجلد ناقل رديء للحرارة ف

لـــك إلـــى تســـطح الجـــزء العلـــوي مـــن مخطـــط هبـــوط حـــرارة الجثـــة كـــي يظهـــر ، ويـــؤدي ذ
المركزية ، وبعد ذلك أي عنـدما يصـبح الفـارق الحـراري بـين األجـزاء المركزيـة مـن الجثـة 

وعندما يصبح الفارق الحراري بـين األجـزاء . و سطحها كبيرًا يحدث هبوط سريع للحرارة 
مخطــط للتســطح ، بمعنــى آخـــر المركزيــة مــن الجثــة و الوســط الخــارجي ضـــئيًال يعــود ال

  .تكون سرعة هبوط الحرارة بطيئة 
  : هبوط حرارة الجثة أهمها  فيهناك عوامل عدة تؤثر 

 .درجة حرارة الوسط المحيط  •
 .حركة الهواء والرطوبة  •
 .المالبس واألغطية الموجودة على الجثة  •
 .مسجاة أم منطوية : وضعية الجثة  •
 .من البدينة الجثة النحيلة تبرد أسرع : البنية  •
 .سبب الوفاة  •

توضع اليد بداية على األماكن . يمكن تقدير حرارة الجثة باللمس باليد ، أو باستخدام ميزان حرارة 
ويمكــن الحصــول علــى انطبــاع أولــي  ، واإلبطــين ، المكشــوفة ، ثــم علــى األمــاكن المغطــاة بالثيــاب

وعية فـي تقـدير الـزمن المنقضـي علـى إن استخدام موازين الحرارة أكثـر دقـة وموضـ. بهذه الطريقة 
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تســتعمل لهــذه الغايــة مــوازين الحــرارة الزئبقيــة أو اإللكترونيــة الرقميــة ، ويمكــن أخــذ الحــرارة . الوفــاة 
  ...من أماكن مختلفة كالمستقيم أو الكبد 

        Rigor mortis : الصمل الرمي 
قسـاوتها ممـا يـؤدي هو ظاهرة تحدث في عضالت الجثـة تتميـز بانقبـاض هـذه العضـالت و 

  .إلى ثبات في وضعية الجثة 
ال يشــعر الفــاحص بأيــة مقاومــة عنــد  إذيحــدث بعــد الوفــاة مباشــرة ارتخــاء كامــل للعضــالت 

يستمر االرتخاء العضلي لزمن يتعلق بعوامل عدة أهمها حرارة الوسـط المحـيط . تحريكه للمفاصل 
ت فـــي عضـــالت الوجـــه وخاصـــة ســـاعات مـــن حـــدوث المـــو  ٣ -١س حـــوالي يـــبيبـــدأ الت. بالجثـــة 

العضــالت الماضــغة ثــم يمتــد إلــى العنــق  فالصــدر والــبطن والطــرفين العلــويين ، وأخيــرًا عضــالت 
وهناك اعتقاد سائد بأن الصمل الرمي أول مـا يالحـظ فـي العضـالت الصـغيرة . الطرفين السفليين 

تثبـــت المفاصـــل  ، هـــذا ال يعنـــي بأنـــه يبـــدأ فـــي هـــذه  العضـــالت وٕانمـــا يكمـــن الســـبب فـــي ســـهولة
 – ٦ينتشر الصمل ليشمل كامل عضالت الجثة بعـد حـوالي . الصغيرة كمفاصل السالميات مثًال 

  . ساعة من الوفاة  ٢٤بعد  ةساعة ، وتصل العضالت لقساوتها األعظمي ١٢
ففي هذا الزمن يلزم لتحريك مفصل الركبة وٕازالة الصمل من عضالت الطرف السفلي     
  ٧ – ٣ســاعة يضــعف الصــمل تــدريجيًا ليــزول نهائيــًا بعــد  ٤٨ – ٢٤بعــد   . كــغ ١٠٠ قــوة تبلــغ 

وآخر العضالت التي يختفي منها الصمل هي عضالت الطـرفين . أيام متبعًا طريقة تشكله نفسها 
ال يقتصــــر الصــــمل علــــى العضــــالت المخططــــة اإلراديــــة ، و إنمــــا يشــــمل العضــــالت . الســــفليين 

ن ظهور الصمل وشدته حسب عوامل مختلفة خارجية وداخلية يختلف زم. الملساء وعضلة القلب 
مــن العوامــل الخارجيــة درجــة حــرارة الوســط ، وبمــا أن الصــمل الرمــي هــو حدثيــة كيميائيــة فإنــه . 

وعنــدما تكــون الحــرارة قريبــة مــن درجــة التجمــد . يتســرع بارتفــاع درجــة الحــرارة ويتباطــأ بانخفاضــها 
الحالة يبدأ تشكل الصمل بمجرد نقل الجثة إلـى مكـان دافـئ يتوقف تشكل الصمل كليًا ، وفي هذه 

قـل مـن سـاعة أوعلى العكس من ذلك عندما يكون الطقس حـارًا يمكـن أن يحـدث الصـمل خـالل . 
هـــو النشـــاط  وشـــدته فـــي ســـرعة حصـــول الصـــمل المهـــمالعامـــل الثـــاني . ويتفكـــك فـــي اليـــوم األول 

  .لوفاة يسرع حدوث الصملعضلي قبيل االفيزيائي الذي يسبق الوفاة مباشرة ، فالجهد ال
 ATPوضعت نظريات كثيرة لتفسير هذه الظاهرة أهمها دور األدينوزين ثالثي الفوسفات         

وتنطلق هذه النظرية من حقيقة الدور الذي يلعبه هذا المركب في التقلص العضلي عند الشخص  
همـا يشـكالن مركبـًا كيميائيـًا فيزيولوجيـًا ي األكتـين والميـوزين و يحوي الليف العضـلي بروتيَنـ. الحي 

يحــدث . يــدعى االكتوميــوزين الــذي يتميــز بأنــه أقصــر مــن الناحيــة البنيويــة مــن كــل مــن المــركبين
ـــزود بالطاقـــة الناجمـــة عـــن تفكـــك مركـــب  ـــى  ATPتقلـــص سالســـل األكتـــين والميـــوزين عنـــدما ت إل
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ADP  يعتبــر . أي إلــى أدينــوزين ثنــائي الفوســفاتATP  ونــه مصــدرًا للطاقــة مســؤوًال إضــافة لك
أثنــاء . تركيــب األدينــوزين ثالثــي الفوســفات يــؤدي إلــى االرتخــاء العضــلي . عــن مرونــة العضــالت 

  ADPو إعـادة تصـنيعه ، أمـا بعـد المـوت فيتوقـف تحـول   ATPالحيـاة يوجـد تـوازن بـين تفكـك 
اوتة تعتمد على درجة وبعد فترة متف. فيتناقص هذا األخير بشدة ويتراكم حمض اللبن   ATPإلى 

المتبقية ترتبط  سالسل األكتين والميوزين بشدة لتشكل مركبـًا صـلبًا وقاسـيًا    ATPالحرارة وكمية 
  . مما يناسب الصالبة العضلية والصمل الرمي 

عندما يسبق حـدوث الوفـاة جهـد عضـلي شـديد تتفكـك كميـة كبيـرة مـن الغلوكـوجين وينـتج عـن ذلـك 
األدينوزين ثالثي الفوسفات فـي العضـالت ، وهـذا يفسـر سـرعة حـدوث الصـمل فـي انخفاض كمية 

نف الشــديد قبــل الوفــاة حيــث دوكــذلك األمــر عنــدما يكــون المــريض مصــابًا بالــ. مثــل هــذه الحــاالت 
  . تكون مدخرات الغلوكوجين منخفضة 
 ٤-٢لمــدة كافيــة إلبقــاء العضــالت فــي حالــة اســترخاء   ATPفــي الحالــة الطبيعيــة تكــون كميــة 

ويحتاج نفـاد . وتدريجيًا يؤدي تناقص هذا المركب إلى حدوث الصمل الرمي . ساعات بعد الوفاة 
ATP   ولـذلك يصـبح واضـحًا عـودة تشـكل الصـمل فـي . ساعة بعد الوفاة  ١٢ – ١٠إلى حوالي

   .ة مما كان عليه قبل إزالة الصملقل شدأحال حله ميكانيكيًا خالل الفترة ولكن هذا التشكل 
تشرح الحدثيات الكامنـة وراء الصـمل العضـلي ، أال أن ثمـة اعتقـادًا  ATPومع أن نظرية        

أي  نظر إليها ضمن إطـار عمليـة التمـوتكثر تعقيدًا مما يظن ، واألصح الأبأن هذه الظاهرة هي 
النظريـات ن الكثير من الحقائق حولها ما زال مجهوًال ، رغـم إ مرحلة فاصلة بين الحياة والموت ، و 

  . العديدة المطروحة 
إن تشــكل الصــمل الرمــي ، وتطــوره ، وتفككــه ، يســاعد فــي التوجــه المبــدئي نحــو الــزمن 

عـدم تطبيـق : ذّكر هنـا بمبـدأ أساسـي فـي ممارسـة الطـب الشـرعي نـ اولكننـ. المنقضي على الوفـاة 
  .، وٕانما قراءة الظروف قراءة شمولية قبل صياغة النتائج  اً آلي تطبيقاً المعطيات 

ن العوامـل التـي إينجم زوال الصمل الرمي عن ظاهرة التعفن  والتحلـل الـذاتي ، وهنـا يمكـن القـول 
  .تسرع في حدوث التعفن ، تسرع في زوال الصمل 
كل مـن سـاعة بعـد الوفـاة ، فإنـه يتشـ ١٢ – ١٠إذا تم حل الصـمل ميكانيكيـًا قبـل مـرور 
ضـعف مـن العضـالت األخـرى التـي لـم تـتم محاولـة أجديد ، لكن شدة تشكله في هذه الحالة تكون 

ساعة ال يعود الصمل للتشكل من جديد في حـال حلـه  ١٢ – ١٠بعد مضي . إزالة الصمل منها 
  .ميكانيكيًا 



  
  

٣٦

 وفـي الحـاالت التـي تحـدث. عند المدنفين والشيوخ و األطفال ، يكون الصـمل أقـل شـدة 
كالتســـــمم بالســـــتركنين ، و اإلصـــــابة بـــــالكزاز ، و األذيـــــة بالتيـــــار ( فيهـــــا اختالجـــــات قبيـــــل الوفـــــاة 

  .فان الصمل الرمي يتشكل بسرعة وبشدة ) الكهربائي 
هنـاك شــكل نـادر مــن الصـمل الرمــي يـدعى بالتشــنج الرمـي ، و أهميتــه تنبـع مــن غرابتــه 

مجموعــات عضــلية محــددة ويحــدث  وهــو تقلــص عضــلي شــديد يصــيب. ولــيس مــن قيمتــه العمليــة 
ونتيجـة لــذلك تتثبـت الوضـعية التـي كــان . مباشـرة بعـد الوفـاة دون وجـود مرحلــة االرتخـاء العضـلي 

عليها الشخص لحظة الوفاة ، وقد ذكرت حوادث كان فيها الشخص قابضًا على السالح بيـده ، و 
تتأذى منطقة الدماغ المستطيل يعتقد أن التشنج الرمي يحدث عندما . على الزناد  لإصبعه ما تزا

كثر ما تشاهد هذه الحـاالت فـي أذيـات الـرأس بـالطلق أ. ، أو مناطق النخاع الشوكي القريبة منها 
فإن بعـض األطبـاء الشـرعيين ال  ، الناري وبسبب ندرة مشاهدة التشنج الرمي في الممارسة العملية

  .يعترف بوجود هذه الظاهرة أصًال 

 Desiccation:التجفف الرمي 

يحـــدث التجفـــف فـــي . هـــو ظـــاهرة رميـــة تـــنجم عـــن تبخـــر المـــاء مـــن علـــى ســـطح الجثـــة   
كمــا . األمــاكن الرطبــة مثــل الشــفتين ، والقرنيــة ، والملتحمــة العينيــة ، والصــفن ، وحشــفة القضــيب 

تحدث في األماكن التي تكـون فيهـا البشـرة متأذيـة كالسـحجات ، وحـواف الجـروح ، والـثلم المتشـكل 
  . جة الضغط بحبل كما في حاالت الشنق ، والخنق برباط نتي

يحــدث التجفــف ســريعًا فــي . يتعلــق زمــن حــدوث التجفــف بدرجــة حــرارة الوســط ورطوبتــه   
في هذه الحالة يالحظ تعكـر القرنيـة بعـد . القرنية والملتحمة العينية ، فيما إذا كانت العين مفتوحة 

ســاعة علــى الملتحمــة منطقــة متجففــة  ١٢-٦عــد كمــا يشــاهد ب. ســاعات علــى الوفــاة  ٣-١مضــي 
  . شكًال مثلثًا تدعى بالبقعة السوداء أو مثلث الرشيه ذبلون رمادي مصفر وأحيانًا أسود تأخ

ســاعة تصــبح األمــاكن المتجففـــة مــن الجلــد قاســية وبلــون رمــادي مائـــل  ٢٤بعــد مضــي   
انـــت غيــر مالحظـــة بعيـــد وبفضــل هـــذه الظــاهرة تصـــبح األذيـــات التــي ك. لالحمــرار أو االصـــفرار 

  . الوفاة ، شديدة الوضوح في نهاية اليوم األول من الوفاة 
ربط التجفـف مـع  زيصيب التجفف أيضًا األذيات التي حدثت بعد الوفاة ، ولذلك ال يجو   

  . أثناء الحياة  في األذيات التي حدثت
عليهــا تســمية تكتســب الســحجات المعرضــة للتجفــف لونــًا مصــفرًا وملمســًا قاســيًا ، يطلــق   

  .البقع االصطباغية أو الصفائح الرقية 
أحيانــًا يظــن خطــًأ بــأن التجفــف المشــاهد علــى الشــفتين وكــيس الصــفن هــو أذيــات حــدثت   

  .أثناء الحياة في 



  
  

٣٧

  :  Postmorten Lividityالزرقة الرمية
مع توقف القلب ينعدم الضغط الدموي داخل األوعية ، ويبدأ الدم باالنحدار إلى األجـزاء 

وتــرى مــن خــالل . فتمتلــئ الشــعيرات الدمويــة واألوردة الموافقــة بالــدم وتتوســع . الســفلية مــن الجثــة 
م الجلــد بقــع بلــون بنفســجي ، أو أحمــر مــزرق ، نطلــق عليهــا البقــع الموتيــة أو الزرقــة الرميــة ومــادا
لــون هــذه البقــع يختلــف حســب عوامــل عــدة ، كمــا هــي الحــال فــي تــأثير بعــض المــواد الســامة التــي 

تغيــر لــون البقــع الموتيــة ، فــإن  وبالنتيجــةالهيموغلــوبين وتــؤدي إلــى تغيــر لــون الــدم ،  فــي تــؤثر 
  .هو مفهوم اصطالحي  - الشائع في المؤلفات العربية -مصطلح الزرقة الرمية 

فقـط لآلليـة الفيزيائيـة المتمثلـة فـي  عالموتيـة ـ أو الزرقـة الرميـة ـ ال يخضـإن تشكل البقـع   
الــتقلص العضــلي الــذي يصــيب جــدران  يشــغل قــوانين األوانــي المســتطرقة وتــوازن الســوائل ، وٕانمــا 

  . األوعية الدموية نتيجة الصمل الرمي دورًا في دفع الدم بشكل معاكس لقوة الجاذبية غالبًا 
موتيـة فـي الحالـة الطبيعيـة بلـون أزرق فـاتح ، أو أزرق مائـل لالحمـرار ، أو تبدو البقع ال  

  .ساعة على الوفاة  ٢-١بنفسجي ، على جلد األجزاء السفلية من الجثة ، وذلك بعد مضي 
فإن البقع  إن توضع البقع الموتية متعلق بوضعية الجثة ، فإذا كانت مستلقية على ظهرها ،      

عـــن األمـــاكن التـــي تتعـــرض  وتعـــف . جـــزاء الخلفيـــة والجانبيـــة مـــن الجســـم الموتيـــة تظهـــر علـــى األ
حيث يعيق االنضغاط امتالء األوعية بالـدم  ..) .لوحي الكتفين ، اإلليتين ، الربلتين ( لالنضغاط 

 .  
انطبـــاع لتضـــاريس  هـــييالحـــظ علـــى أرضـــية الزرقـــة الرميـــة أجـــزاء شـــاحبة مـــن الجلـــد ،   

  . ثة السطح الذي تستلقي عليه الج
  :  نميز في تطور الزرقة الرمية ثالث مراحل  

  : hypostasisمرحلة الركودة  - ١

ــدم فــي األوردة والشــعيرات الموجــودة فــي األمــاكن المنخفضــة مــن الجثــة  تتميــز بتجمــع ال
، والكريـــات الحمـــر هـــي التـــي تترســـب أساســـًا ، وبدرجـــة ثانيـــة ةنتيجـــة تـــأثير الجاذبيـــة األرضـــي

وعنــد الضــغط علــى الزرقــة ، ســاعة بعــد الوفــاة  ١٢ – ٨البالســما تســتمر هــذه المرحلــة حتــى 
الرمية في هذه المرحلة فإنها تغيب تمامًا من مكان الضغط ، لتعود سريعًا إلـى مـا كانـت عليـه 

، فإن الزرقة تختفـي مـن أمكنـة تشـكلها البدئيـة  قبل الضغط ، وكذلك عند تغيير وضعية الجثة
لتعود وتتشكل في األماكن الجديدة الموافقة ، وهذا عائد إلـى أن الـدم مـا زال محتفظـًا بخواصـه  

إن االحتقـان الشـديد يـؤدي  إلـى خـروج الـدم خـارج األوعيـة وتشـكل نـزوف . من حيث السـيولة 
   .نمشية 

  



  
  

٣٨

 Blood Concentration:  مرحلة تكثف الدم  - ٢

نتيجــة انتشــار البالســما عبــر جــدران األوعيــة الشــعرية والوريــدات إلــى األنســجة المجــاورة 
يزداد تكثف الدم ، ويرتفع تركيز الكريات الحمر داخل البالسما ، مما يؤدي إلى زيادة لزوجـة 

المسـتخدم   STASISإن المصـطلح  . الدم ، وبالتالي إنقاص قابليته للتحرك داخل األوعية 
بدقـة الحـدثيات الحاصـلة فـي هـذه المرحلـة ، وٕان تعبيـر تكثـف  سي المراجع األجنبية ال يعكف

عنـــد الضـــغط علـــى الزرقـــة الرميـــة فـــي هـــذه المرحلـــة يشـــحب لونهـــا دون أن . الــدم أكثـــر دقـــة 
ــًا   عتختفــي تمامــًا ، وعنــد رفــ الضــغط تعــود لتتشــكل مــن جديــد ، وتســتغرق عــودة تشــكلها زمن
وعنـــد تغييـــر وضـــعية الجثـــة تتشـــكل الزرقـــة بدرجـــة خفيفـــة فـــي . ولـــى أطـــول مـــن المرحلـــة األ

تسـتمر هـذه المرحلـة .األماكن الجديدة الموافقة دون أن تختفي كليًا من أمـاكن تشـكلها األوليـة 
  .ساعة بعد الوفاة  ٣٦ – ١٢وسطيًا من 

   IMBIBITIONS: مرحلة االنحالل واالرتشاح   - ٣

اح للبالســما المحتويــة علــى الهيموغلــوبين المنحــل يحــدث انحــالل للكريــات الحمــر وارتشــ   
إن الضـغط علـى .ضمن األنسجة المجاورة لألوعية ، مما يشـكل مـا يـدعى بالكـدمات الكاذبـة 

مكـــان  ركمـــا أن تغييـــر وضـــعية الجثـــة ال يغيـــ، الزرقـــة فـــي هـــذه المرحلـــة ال يغيـــر مـــن لونهـــا 
زمـن الـدخول فـي المرحلـة الثالثـة يختلـف  . توضع الزرقة البدئي وال تتشكل في  أماكن جديدة
إن الكريـات الحمـر تـتعفن بسـرعة كلمـا كانـت . حسب عوامل عدة أهمهـا درجـة حـرارة الوسـط 

  . حرارة الوسط مرتفعة ، والزمن الوسطي لحدوث المرحلة الثالثة هو اليوم الثاني أو الثالث 

يـــة جــدًا وهــي عرضـــة واألزمنــة المــذكورة تقريب، إن مراحــل الزرقــة الرميــة متداخلـــة بشــدة   
للتغيـر بشـكل شـديد ، وهـذا عائـد الخـتالف الظـروف المتعلقـة بالوسـط الموجـودة فيـه الجثـة أو 

  . بالجثة نفسها 

فمـثًال فـي حـاالت النـزوف يتـأخر ، يختلف زمن تشكل الزرقة الرمية وشدتها بشكل كبير   
وعنـدما تكـون فتـرة . ويكون تشـكلها ضـعيفًا وقـد تغيـب تمامـًا ، ساعات أو أكثر  ٤-٣تشكلها 

النزع طويلـة فـإن الزرقـة تكـون بطيئـة التشـكل وأقـل شـدة ، وعلـى العكـس مـن ذلـك فـي المـوت 
(   مما يسمح بحدوث الزرقة خالل زمـن قصـير، يبقى الدم سائًال داخل األوعية  إذ، السريع 

  ) .في نهاية الساعة األولى للوفاة أو أبكر من ذلك

  : أهمية الزرقة الرمية 

  عالمة أكيدة للموت البيولوجي - ٢



  
  

٣٩

 . يمكن الحكم على الزمن المنقضي على الوفاة من خالل الزمن الذي تمر به الزرقة  - ٣

كمــا هــي الحــال فــي ، يمكــن أن يســاعد لــون الزرقــة الرميــة فــي التوجــه نحــو ســبب الوفــاة  - ٤
ض والتســمم بــبع،   COوالتســمم بــأول أكســيد الكربــون ، الســموم المشــكلة للميتهيموغلــوبين 

 .والموت بسبب البرد ، والنزف الدموي الغزير ، أنواع الفطور الزراعية 

إن الزرقــة الرميــة تتشــكل أيضــًا فــي األعضــاء الداخليــة ، كمــا أن ارتشــاح البالســما عبــر 
األغشية المصلية يؤدي إلـى تجمعهـا ضـمن األجـواف المصـلية بعـد اليـوم الثـاني مـن الوفـاة ، 

مل داخل جوف الجنـب أو جـوف البريتـوان  ، ويكـون  ١٠٠ – ٥٠وتصل كمية السائل إلى  
هذا السائل في البداية رائقًا ثم يصبح مدمى نتيجة انحالل الكريات الحمر ، وهـذا السـائل هـو 

أثنــاء الحيــاة  فــي مــع االنســكابات المصــلية الحادثــة أن نخلطهــاوال يجــب ، ظــاهرة رميــة بحتــة 
  .  والعائدة ألسباب مرضية أو رضية 

مرحلـة الزرقــة يـتم الضــغط عليهـا إمـا باإلصــبع أو باسـتخدام جهــاز خـاص يطبــق  لمعرفـة  
ويستمر الضغط مدة ثالث ثـوان ، أمـا مكـان الضـغط فيتعلـق  ٢سم/ كغ ث  ٢ضغطًا مقداره 

بتوضـــع الزرقـــة ، ويفضـــل اختيـــار منطقـــة تحتهـــا ســـطح عظمـــي كالمنطقـــة القطنيـــة أو مقـــدم 
ونهــا أو عــدم حــدوث أي تغيــر فيهــا ، كمــا يقــاس يالحــظ اختفــاء الزرقــة أو تغيــر ل. الصــدر 

  . الزمن الالزم لعودة لون الزرقة إلى ما كانت عليه 

  : AUTOLYSIS:التحلل الذاتي  

هو ظاهرة رمية يحدث فيها تحلل لألنسجة بفعل إنزيمات داخل الخليـة أو خارجهـا  دون 
مباشـرة  فإلنزيمـي ال يتوقـويمكـن فهـم هـذه الظـاهرة إذا تـذكرنا أن النشـاط ا.مشاركة جرثوميـة 

  .  عقب الوفاة ، وٕانما يستمر لفترة تختلف من نسيج آلخر وتبعًا لعوامل عدة 

ــذاتي هــي الغشــاء المخــاطي للمعــدة ، والمعثكلــة ،  أول األنســجة التــي تصــاب بالتحلــل ال
نتيجــة تــأثير حمــض كلــور المــاء الموجــود فــي المعــدة علــى الخضــاب بشــكل . وقشــر الكظــر 
هــذه . كمــا أن الغشــاء المخــاطي المعــدي يتخــرب. لونــه غامقــًا مــائًال لالســوداد  مباشــر يصــبح

وبشــكل . تســممًا بــالمواد الكاويــة  -نتيجــة نقــص فــي خبــرة الفــاحص -الظــاهرة قــد تعتبــر خطــأ
 ح المبتدئ تشخيص التهـاب بنكريـاس حـاد بشـكل خـاطئ اعتمـادًا مماثل يمكن أن يضع المشر

  . ي هذه الغدة على التحلل الذاتي الحاصل  ف
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  : التغيرات الرمية المتأخرة 

هوظـــاهرة يحـــدث فيهـــا تحلـــل األعضـــاء واألنســـجة بفعـــل :  putrefactionالتفســـخ 
إن زوال الحاجز الدفاعي الطبيعي المتمثـل فـي المناعـة يـؤدي . الجراثيم الهوائية والالهوائية  

، ي والمجـــاري التنفســــية إلـــى تكـــاثر الجـــراثيم المتواجـــدة بشـــكل طبيعــــي فـــي األنبـــوب الهضـــم
وبالتـالي تعتبـر عمليـة التفسـخ ظـاهرة بيولوجيـة ، ، وغزوها لألنسجة ولألوعية الدموية خاصة 

وهــذا مــا يميزهــا عــن التغيــرات الرميــة األخــرى التــي تخضــع آلليــات فيزيائيــة وكيميائيــة بشــكل 
  .رئيسي

لموجــودة فيــه إن الجــراثيم المســؤولة عــن تفســخ الجثــة متنوعــة وتختلــف حســب الوســط ا 
الجثــة أهــو المــاء أم الهــواء أم التــراب ؟ تلعــب الجــراثيم الموجــودة بشــكل طبيعــي داخــل الجســم 

والمكـورات  ، دورًا رئيسًا فـي عمليـات التفسـخ وأهمهـا الجـراثيم الهوائيـة مثـل العصـيات المعويـة 
 - نفأو التع –لتفسخ تنجم الرائحة الكريهة المميزة ل.  أما الجراثيم الالهوائية فتلعب دورًا أقل 

تبــدأ .عــن تشــكل غــاز كبريــت الهيــدروجين ومشــتقاته النــاتج عــن تفســخ البــروتين  بشــكل رئــيس
عملية التفسخ مباشرة عقب الوفاة ، ويمكن أن تشاهد أولى عالئمها على جلد الحفرة الحرقفية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاتح ،                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــون أخضـــــــــــــــــــــــــــــــر ف ـــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــكل بقعـــــــــــــــــــــــــــــــة بل ـــــــــــــــــــــــــــــــى عل اليمن
الجراثيم فيها بأعداد  وجودويمكن فهم ذلك إذا عرفنا أن عملية التفسخ تبدأ في األمعاء بسبب 

ء إلـى جـدارها ومـن ثـم إلـى جـدار إضافة لذلك يسهل انتقـال الجـراثيم مـن لمعـة األمعـا. هائلة 
  .البطن في هذه المنطقة 

تنطلـــق عـــن عمليـــة الـــتعفن غـــازات مختلفـــة وفقـــًا للمجموعـــات الجرثوميـــة المســـاهمة فـــي   
  . H2Sوغاز كبريت الهيدروجين  CH4وغاز الميتان CO2التفسخ ، وأهم هذه الغازات 

تنقـــل جـــراثيم التفســـخ إلـــى مختلـــف  وبالنتيجـــةتـــدفع الغـــازات المنطلقـــة الـــدم داخـــل األوعيـــة  
، ينجم عن الغازات انتفاخ البطن الشديد الذي قد يؤدي إلـى تمـزق المالبـس . األعضاء واألنسجة 

كمـــا يـــؤدي ضـــغط الحجـــاب . أو إلـــى خـــروج الجنـــين مـــن المجـــاري التناســـلية عنـــد المـــرأة الحامـــل 
ن طريـق الفـم وفـوهتي األنـف الحاجز إلى دفعه نحو األعلى وخروج محتويات المجاري التنفسـية عـ

إن خروج سائل  مدمى من هذه الفوهات هو ظاهرة رميـة . ، وتخرج محتويات المعدة بنفس اآللية 
  .طبيعية تنجم عن مشاركة التحلل الذاتي والتعفن

 ربالخضــاب ويتشــكل مركــب ذو لــون أخضــر وهــو مــا يفســ نالهيــدروجي تيــرتبط غــاز كبريــ
بــألوان  تكمــا تبــدو األوعيــة الوريديــة نتيجــة انتفاخهــا بالغــازا.ر تلــون أمــاكن التفســخ بــاللون األخضــ

مختلفـــة تتـــراوح بـــين األخضـــر والرمـــادي واألحمـــر المائـــل لالســـوداد وذلـــك حســـب ارتبـــاط الغـــازات 
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الناجمة عن التعفن بنواتج تفكك الهيموغلوبين ويعطي الجلد في هذه الحالـة منظـرًا يـدعى بتعرقـات 
  . وريدية الرخام أو بشجرة التعفن ال

ينــتفخ الوجـــه بشــدة ويصـــبح مــن غيـــر الممكــن التعـــرف علــى هويـــة الجثــة اعتمـــادًا علـــى   
  .كما وينتفخ الصفن والقضيب بالغازات بدرجة كبيرة ، الشكل الخارجي 

وتــوفر األكســيجين ، وارتفــاع درجــة حــرارة ، تتســرع عمليــة التفســخ بارتفــاع معــدل الرطوبــة 
درجــة مئويـــة مناســـبة لتســـريع عمليــة التفســـخ ، أمـــا ارتفـــاع  ٤٠-٣٠الوســط ، وتعتبـــر الحـــرارة مـــن 

كمــا أن ســبب الوفــاة يــؤثر فــي ســرعة .الحــرارة بدرجــة كبيــرة فيخــرب الجــراثيم ويوقــف عمليــة التفســخ 
فالوفيات الناجمة عن اإلنتانات تسرع هـذه العمليـة والتسـمم الحـاد بـالزرنيخ يبطئهـا بسـبب ، التفسخ 

.                                                                                   على الزمرة المعوية الجرثومية والتأثير ، التجفاف الحاصل 
تقــف الطبقــة المتقرنــة فــي بشــرة الجلــد حــائًال دون نفــوذ الجــراثيم مــن الوســط الخــارجي إلــى 

ية كالجروح فـي تسـريع عمليـة بينما تساهم األذيات التي تخرب وحدة الجلد التشريح. أنسجة الجثة 
التفسخ خاصة في المناطق الموافقة لهذه األذيـات بسـبب سـهولة دخـول الجـراثيم عبـر هـذه الجـروح 

وبشـــكل مشـــابه تـــؤدي الفوهـــات المحدثـــة بيرقـــات الحشـــرات أو بالحيوانـــات األخـــرى  إلـــى تطـــور .
  . عمليات التفسخ بسرعة 

درجة التعفن الحادثة في جثة موجودة في والتي تنص على أن ، إن قاعدة كاسبر القديمة 
تحتاج إلى أسـبوعين فـي حـال وجودهـا فـي المـاء وٕالـى أربعـة أسـابيع فـي حـال ، العراء منذ أسبوع 

إن تفسـخ الجثـة :  اآلتيـةولكنهـا تعكـس الحقيقـة العامـة ، هـي غيـر دقيقـة ، وجودها ضمن التراب 
اعتبـار هــذه  زومــع ذلـك ال يجــو ، التـراب  فــي ئـاً يكـون أســرع فـي الهــواء وأبطـأ فــي المـاء وأكثــر بط

فالتفســخ يتوقــف فــي حــال وجــود جثــة فــي منطقــة حرارتهــا دون درجــة الصــفر ، االســتنتاج مطلقــًا 
  . مئوية ، حتى ولو كانت في العراء 

، وقــد نجــد علــى الجثــة نفســها منــاطق متعفنــة بشــدة ،  اً متباينــ تفســخاً قــد تتفســخ أجــزاء الجثــة 
كمـا أن األعضــاء الداخليـة تتبـاين أيضــًا فـي درجــة قابليتهـا للتفســخ  ، ة وأخـرى متصـبنة أو متحنطــ

والموثــة ، فــي حــين قــد يتــأخر الــرحم غيــر الحامــل ، فاألمعــاء والمعثكلــة ولــب الكظــر تتحلــل بــاكرًا 
بـأي حـال أن يمتنـع الطبيـب الشـرعي عـن تشـريح  زوال يجـو .  العدة أشهر محافظتين علـى بنيتهمـ

فالمعلومـات التـي يمكـن الحصـول ، ثة من القبر لتشريحها بحجة التفسـخ أو نبش ج، جثة متعفنة 
  .حتى في مثل هذه الحاالت قد تكون مفاجئة ، عليها 

 ١٨ -١٢يحتاج تحول الجثة إلى هيكل عظمي مع بقاء األربطة المفصـلية والغضـاريف إلـى 
ــ مأمــا الــزمن الــالز . شــهرًا فــي بيئــة معتدلــة  طــة أو غضــاريف هيكــل عظمــي دون أرب ىللتحــول إل
  .فيقدر بثالث سنوات 
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هـو ظــاهرة يتحـول فيهــا النســيج الـدهني فــي الجثـة إلــى مــادة : Adipocerous التصــبن
تكمــــن اآلليــــة الكيماويــــة وراء التصــــبن حيــــث يحــــدث حلمهــــة وهدرجــــة . شــــمعية مقاومــــة للتفســــخ 

  . للحموض الدهنية 

قالبــــًا يحمــــي العضــــالت التصــــبن هــــو ظــــاهرة محافظــــة ، فالنســــيج الــــدهني المتصــــبن يشــــكل 
واألنسجة األخرى من التفسخ ، وقد تحتفظ الجروح بأشكالها البدئية التي كانت عليها ساعة الوفاة 

وحرارة مناسبة ، وقلة في األكسـجين ، ونسيج دهني وافر ، التصبن رطوبة عالية  ليلزم لحصو . 
صـفت حـاالت مـن التصـبن ولكـن و . تتوفر هذه الشروط عند دفن الجثة في تربة رطبـة وكتيمـة . 

ومـع ذلـك يجـب أن ، في بيئة جافة ، وهنا يعتقـد أن مـاء الجثـة كـان كافيـًا لحلمهـة النسـيج الـدهني
ينفي الطبيب الشرعي فـي مثـل هـذه الحـاالت إمكانيـة نقـل الجثـة مـن مكـان وجودهـا األصـلي إلـى 

  .مكان آخر 

والفخـــذان ، واإلليتـــان ، رأة وثـــديا المـــ، الوجنتـــان : أكثـــر األمكنـــة المعرضـــة لحـــدوث التصـــبن 
  .ويمكن أن يشاهد التصبن عيانًا بعد شهر واحد من الوفاة . البدينان 

مـــاء الجثـــة بشـــكل يوقـــف عمليـــات  دهـــو فقـــ Mummification: الطبيعـــي التحـــنط
ولكــن مــع ذلــك هنــاك ، يســاعد علــى التحــنط التيــارات الهوائيــة الجافــة ، والوســط الــدافئ . التفســخ 

بينمــا ، جــة التجمــد ، ويمكــن تعليــل ذلــك بــأن الطقــس البــارد جــدًا يوقــف التفســخ حــاالت تحــنط بدر 
وقاســيًا ، يصــبح لــون الجلــد فــي التحــنط بنيــًا داكنــًا . تقــوم التيــارات الهوائيــة الجافــة بتجفيــف الجثــة 
  . ومشدودًا ، بحيث تبرز النتوءات العظمية تحته 

ـــاج تشـــكل التحـــنط عـــادة عـــدة أشـــهر لكنـــه يمكـــن أن يشـــ اهد فـــي الظـــروف المثاليـــة بعـــد يحت
  . أسبوعين من الوفاة 

ويمكــن أن يترافــق التحــنط مــع التصــبن ، يمكــن للتحــنط أن يحــافظ علــى األذيــات لفتــرة طويلــة 
ممـا يسـاعد علـى ، أثنـاء عمليـة حلمهـة الـدهون فـي التصـبن فـي ويعلل ذلك باستهالك ماء الجثـة 

  .التحنط 

فــي محلــول مــن الغليســرين   ةالتشــريح بوضــع الجثــ يمكــن اســتعادة طــراوة الجلــد المتحــنط قبــل
   .  لعدة أيام % ١٥

  :مهاجمة الحيوانات والحشرات للجثة  

ــًا لمختلــف الحيوانــات والحشــرات  وتلعــب . مــع بــدء عمليــة التفســخ تصــبح الجثــة هــدفًا ثمين
يمكن للنمـل أو القـوارض آو الـذئاب . الروائح المنبعثة من الجثة دور جذب كيماوي لهذه الكائنات 



  
  

٤٣

أو الكــالب أو غيرهــا أن تلحــق أذى فادحــًا بالجثــة ويختلــف ذلــك حســب مكــان تواجــد الجثــة  أهــي 
أم داخــل مبنــى مهجــور ، أم فــي غابــة عــامرة بالحيوانــات المفترســة ؟ وعمومــًا تتميــز أذيــات  بــالعراء

الحيوانــات للجثــة بغيــاب العالمــات الحياتيــة لألذيــات مــن ارتشــاح دمــوي أو ارتكــاس التهــابي  كمــا 
. يعطـــي تـــأثير األســـنان مشـــهدًا متميـــزًا يختلـــف بـــاختالف الحيـــوان المهـــاجم وحجـــم فكيـــه وأســـنانه 

وتســبب الكـالب والثعالــب جروحـًا طعنيــة بــالقرب ، ارض مــثًال تحـدث تســننًا فـي حــواف الجـرح فـالقو 
الجثــة علــى شــكل حفــر متوازيــة  مويمكــن أن يصــل تــأثير األســنان إلــى عظــا. مــن الحافــة المخربــة 
  .على سطح العظم 

   ـــذباب مـــن الحشـــرات التـــي تلقـــى اهتمامـــًا خاصـــًا فـــي الطـــب الشـــرعي  يعـــد وقـــد نشـــأ . ال
 ةمســتقل نشـأة  FORENSIC ENTOMOLOGYتصـاص علـم الحشــرات الطبـي الشــرعي اخ

وتسـتخدم مهاجمـة الحشـرات للجثـة فـي تقـدير الـزمن . مكتسبًا اهتمامًا خاصـًا فـي السـنوات األخيـرة 
فتهاجم الجثة عاملة  ،التي تعتبر إحدى مراحل حياة الذباب  ،أما اليرقات .  المنقضي على الوفاة

فيهــا تخريبــًا و فتكــًا   تضــع أنثــى الــذباب بيضــها أوًال علــى األمــاكن الرطبــة مــن الجثــة كــالمنخرين 
وبعـد أن ينشـط التفسـخ تتوضـع البيـوض فـي كـل مكـان . وحواف الفم واألجفان والمناطق التناسلية 

وتختلــف دورة حيـــاة تفقــس البيــوض خــالل يـــوم أو يــومين متحولــة إلــى يرقــات . مــن ســطح الجثــة 
فهــي تستكشــف أوًال الممــرات الطبيعيــة كــالفم ، واليرقــات شــرهة ونشــيطة . اليرقــة بــاختالف األنــواع 

وهــي تفــرز إنزيمــات هاضــمة حالــة للبــروتين تســاعد فــي . ثــم تحفــر أنفاقــًا فــي النســج ، والمنخــرين 
ى العمــق وبالتــالي تطريــة النســج والحفــر تحــت الجلــد وصــنع أقنيــة وجيــوب تســمح بــدخول الهــواء إلــ

مؤديـة إلـى توليـد أجيـال جديـدة ، تتوضـع موجـات متعاقبـة مـن البيـوض . تسرع من عمليـة التفسـخ 
يـــؤدي التجفـــف الحاصـــل وفقـــدان األنســـجة إلـــى جعـــل الجثـــة أقـــل جاذبيـــة  ، وأخيـــراً . مـــن اليرقـــات 
  . تصبح المراحل األخيرة من التحلل خالية تقريبًا من الحشرات  وعليه، للحشرات 
  
  
  
  

        
        


