
الموت

وعالماته



:  الموت

جهبة  أل( الالعكسف )التوقف  الفئا   هو ما يحل بالكائن الحي بسبب  
هبباة جهبباة الفببوجه وجهبباة الببلويان والج)الجسببا الحيويببر اليئيسببير البب    

سبب  وكان مبن المجباهيا اليليمبر لتمبو  هبو فوقبب اليتب  ولكبن وب( العصبي
تمبات الفطوي الحاصل في مجال العتبوا الطبيبر وةيا بر األ  بات ف فتبب الع

ر الميكاويكيببر فببي فجسببيي وفعييببب المببو  فيببل يفببوجه بعبب  األ بب ا  باليئبب
(Mechanical vetilator )  وقبببل فوبببب  قتبببوبها بجهببباة وببباب  اليتببب

..الكهيبائي

أوبب  البب ع  ببيب المببو  بسففم ومببن فتببت الفعبباييب اليليمببر فعييببب العببالا 
شفيرووا  بيب 1969فما فبي العباا . فوقب لائا لجهاة الفوجه فو اللويان 

ب وكببل الفعببايي. المببو   تببه فوبب  فيببلان لائببا لمفطتبببا  الحيببا  وليمومفهببا
فو المببببو  ( Clinical death)السبببابير ففحببببل   ببببن المببببو  السببببيييع 

(Somatic death)الجسماوي 



-:الخلويالموت 

مبل  مبن فن   يا الجسا لها اليابتير  تبه البيبات حيبر ل. فع مو    يا الجسا
البببةمن بعبببل المبببو  الجسبببماويق فعفمبببل  تبببه قابتيفهبببا  تبببه فحمبببل فيبببلان
بي األوكسببجين وفك ببي   يببا الجسببا حساسببير لبب لت هببي   يببا الجهبباة العصبب

لقييبر 30–20الميكةع الفي فمو  بعبل ب بد لقبائ  و فبيبه   يبا اليتب  
.  و لت ل  فائل  كبيي  في  متير ويل األ  ات

هبي مبن ف  ي  المو  السيييع مها لتطبي  لكي يحيي  هال  الوفات و
..  الو ائ  ال طيي 

-:هنيك نوعين من موت الئميغ

مو  ق ي  اللماغ . 1(Brain cortex death )  وك يي مبا يعببي  وب  بمبو
.  اللماغ

مو  ج ع اللماغ . 2(Brain stem death .)



يبر وييصبل بب  فوقبب ق بي  البلماغ واألجبةات العتو:موت قشفو  الفئميغ

عوي مو   ن العمل فيجيل الميب  بهب ا الطيييبر ااحسباه وااليات وال ب

ظر  تبه لكن كل من اجهة  الفوجه واللويان فبيه محاف. بال وب واأللا

ألمبل وقبل ي  د المي  لماغياً لغيبوبر طويتر ا. و اطها من لون فوقب 

اً فسببببفمي حالببببر فيببببلان الببببو ي ففببببي  طويتببببر فببببيمكن فغ يفبببب  وييببببلي

(Intravenous ) فو  بببن طييببب  األوبببب(Nasogastric ) قبببل فسبببفمي

 ً إلببه حالببر الفغ يببر بهبب ا الطيييببر ففببي  طويتببر جببلاً فيصببل الميبب  لماغيببا

(.  الحالر الوبافير)فواةن يطت   تيها 

وفيب  ففوقبب مظباهي االيات وااحسباه وال بعوي :موت جذع الفئميغ

العمبل باأللا وغييها باا افر إله فوقب جهاةع اللويان والفوجه  بن

لوجببول مياكببة السببيطي   تببه هبب ين الجهبباةين فببي موطيببر جبب ع الببلماغ 

.  الفي ففوقب  ن العمل في ه ا الووع من المو 







-:رعتمئ تشخرص الموت على عالميته وه 

:اولا •
العالمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيت ال نرفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف   و ا  تميلرفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف   و ال وورفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف •

(signs Immediate signs or propable ) وه  عالميت توق  األجهز  ال رور  الثال .

:  عنئ توق  الجهيز العصب  الموكزي نال  -

فعطل  مل الحواه كأوعلاا الوط  و  و  العيوين وإوعلاا الموعكسا  الييوير والحسير. 1 .

ر فو ويتهبا صبعباً 2 تل الع    اايالير فيهوى المفوفي  ته األي  فن لبا يكبن مسبفتيياً ويصببل فيتيب  الج ب.

. وقل يظهي الوةع وهي حيكا    تير فوفجا ير

حتول الي او  الع تير اابفلائير في كافر الع    اايالير والمتسات وقل يحل . 3:

يوج البول .

 محفويا  المعل  يوج.

يوج الغائط  .

غيبوبر لائمر  ميير .



:نال  ( القلب)عنئ توق  جهيز الئووان •

فو فع  ببيض  بباي  ( Radial pulse)إوعببلاا الوببب  الكعبببيع -1•

.  فح  الجتل

.  غيا  اصوا  اليت  و لا سما ها باأل ن فو السما ر الطبير-2•

موي بي  حو  ااجةات العتيا من الج ر فلييجياً مد فيبلا البةمن ال-3•

.   ته المو 



ا بل مبن غيبي ةفيبي ووهي حيكفها  هي شهق  الموت جهاة الفوجه يفوقب بم حظر 
تق كمبا   بيوهماق وقل فحصل فوفجا با  فوجسبير  با فهمبل حيكبر الصبلي والجب ع بعبل  لب

.  فسمد األصوا  الفوجسير بالمسماع الطبي

 ه ا الع ما  السابير لفوقب األجهة  ال    كتها فم ل الع ما  الظوير لتمو .

:ال  وص واألختبيوات للتأكرئ من توق  األجهز  ال رور  وتشخرص الموت

جحببو  ي بب   المببو  السببيييع بالع مببا  الظويببر المبب كوي  سببابياً باأل ببافر لبببع  ال
:  واأل فبايا  موها

: ونسلوف فباي 

Epigastric)يبفا و ببد إوببات ةجبباجي يحفببوع قببلحاً مببن المببات  تببه الموطيببر ال يسببوفير 
region )فإن فسفيي سطل المات لل  لت  ته فوقب الحيكر الفوجسير  .

:  إركيوئف فباي 

متببا فحبب  8بالمببات الميطببي بحجببا ( الجتويسببين وبيكايبووببا  الصببوليوا)ةيض  تببيط مببن 
.  الجتل فيظهي لون فصجي م  ي في وهاير الموطير  ول الحي   المي 

:   ختبيو ميكنس

.  يبط قا ل  األصبد ب يط مفين فيحفين األصبد  ول الحي   المي 



اختبيو المنعكسيت ف  العرن. 1 :

ييويببر فوعببلاا مببوعكه اليةحيببر ال ببوئي ووجببول فوسببد  اببب  فببي البسبببس وفوعببلاا مببوعكه الوطببب فو ال
حيبب  يعفبببي مببن ( ophthalmoscope)وم بباهل  فو يببر ال بببكير  وببل فحصببها بموظبباي قبباع العببين 

فو يبر األموي الم  صر لتمو  في سا فين األوليفين مبن لحظبر وقو ب ق حيب  و حبظ فيطبد البلا فبي
وهببو فقببوى  stagnant segmentationال بببكير لفوقببب جيياوبب  وهبب ا مببا يسببمه بال ببلب السبباكن 

.التع ما  ااحفمالير لتمو 

لكببن قببل ي بباهل  وببل مفوبباولي العيبباقيي والم ببليا  ق( EEG & ECG)تسفف ت تخ ففر  الففئميغ والقلففب
. والبايبفون

. السطحير والعميير فو الجتلير والوفيير الع تير في حالر المو  نعئا  كل المنعكسيت

.فييي  ةغ  يي ر طائي فماا ففحا  الفوجه ال ايجير وم حظر حيكفها فن كان هوات فوجه

بسبب  وظد قطعبر ةجباج فو مبيأ  فمباا ففحبا  الفبوجه ال ايجيبر وفوفظباي ف بببها فن كبفن هوبات فبوجه
. وجول ب اي المات في هوات الةفيي

(:transillumination)ف ص التضوء 

 ي حظ و د المصباح اليلوع الصغيي  تب ا صابد الم مومر ي حظ لون احمي  ول ا حيات و  ول 
. ول ا موا  

متبا  وبل الميب  بعبل وصبب سبا ر مبن 3متبا ةئبب   وبل ا حيبات البه 20.14 غط العين من او جا  
.المو   ا اله الصجي بعل سا فين من المو  



 Apparent death or)ال رففففي  المعلقفففف  او المففففوت ال ففففيهو

suspended animation) هبي  بباي   بن حالبر

الوه حبل  اصر فو ج  فيها الوظائب الجسماوير ل جهة  الم فتجر اله

بطيئبر  بعيجر وق يكون هوات  يبا  قتيتر. ممكن ان فلوا مع  الحيا  

ل اليسب  بحي    يمكن لتطبي  سما ها بالسما ر و   يحه وب بها  وب

كاسبببا  كببب لت بالوسببببر لتحيكبببا  الفوجسبببير و ا وع. بواسبببطر ا صبببابد 

. العصبير الم فتجر 

. الج بر في ه ا الحالر يفع ي  ته الطبي  الف بب  مبن حصبول حيبا  فبي

وكبا و المو  الظاهيع ممكن ان يحصل ايالياً كما في بع  حا   الي

.و  ول بع  المسوين و المصابين بأميا   يتير و  صبير 



: و قئ ر صل ل  وائري و هو اله  ف  ال ب و ال ب العئل  عنئ 

الموف تون من المات وها بين الحيا  و المو  . 1.

المصعوقون بالفياي الكهيبائي . 2 .

المولول لفوا ال ع   يبلع   ما  الحيا  و ال ع لو فيت ب . د  بوان 3

.او لقائ  بلون اوعاش فأو  سوب يمو  

البببليوين و الييا ببيين والبب ين فعي ببوا لببي ي  ببليل يببس ع. الببلماغ 4

.فيوعكه  ته جهاة اللويان 

ال ين يفواولون جي با   اليبر مبن الم بليا  و المصبابين ببأميا. 5  

.موهكر 

وعا بير هس ت ممكن ان فوي  حيافها با سعافا  ا ولير و ا جيائا  ا 

يض ـ السييعر و الصحيحر كالفوجه ا صطوا ي م  ً في حالر الغ



الج الع مبببا  السبببابير لتمبببو  السبببيييع مهمبببر بالوسببببر لتطبيببب  المعببب

ا الب ع و الطبيب  وحبل. لف  ي  المو  ق ومن  ا فحييي  هال  الوفا  

ي بب   المببو  و يجبب   تيبب  الفأكببل مببن  لببت و  ببلا ا  فمببال  تببه 

:مسا لير او  ته الممي ر فهو سيوقد  هال  الوفا  الفي فعوي 

ف  ن اوفهات حيا   لت ال    و السماح بلفو  

فيقين قيلا من سج   المليور 

ن فباحببر اوفيببال اموالبب  و ممفتكافبب  الببه الوي ببر ا ببافر الببه غييهببا مبب

المفيفبا  و ا جيائا  الياوووير 

السماح لةوجف  بالةواج بعل وفاف  بايبعر ا هي 

.امكاوير السماح بويل ا  اتا وةي ها بعل ا   الموافير من  وي 



ا  :ثينري

و تسففمى المزكنفف  اي انهففي اقففو  مففن ( early signs)المبكففو  العالمففيت 

:  العالميت ال تميلر  

ت قئ الجث   واوتهي ل و الحمبل ببالطيائ  الجيةياويبر كا  بعاع و الفوصبي -

لان بمعبلل و يحل  الجيلان وفيجر لفوقب  متيا  ا كسل  و يكون ه ا الجي

ا ولببه بعببل الوفببا   ببا 6فببي السببا ا  ال 1,52ليجببر مئويببر واحببل  الببه 

.يكون الجيلان بمعلل اقل في السا ا  الفي فتي  لت 

 متيبر اما في ليجر بباطن الج بر او لا تهبا فيفبأ ي فيبلاوها بسبب  اسبفمياي

ا كسبببل   ببب ل ففبببي  المبببو  الحجيبببيع او ال تبببوع حيببب  يبببسلع فحتبببل 

سبببعي  حياييبببر ق و بصبببوي   امبببر وفبببي 140الك يكبببوجين البببه اوفببباج 

الظببيوب ا  فياليببر ففعببالل ليجببر حببياي  ببباطن الج ببر مببد ليجببر حببياي  

.سا ر 24اله 18المحيط بعل 



:  العوامل المؤثو  على فقئان  واو  الجث  

حيبب  فكببون ليجببر حببياي  الجسببا /  ففواو  الجسفف  قبففل الوفففي  ئوجفف  

مو جظبببر كمبببا فبببي حبببا   الوبببةب البببلموع ال بببليل او حالبببر الصبببلمر 

ي  الجياحير وهوات بع  ا لوير الفي فبسلع البه او جبا  ليجبر حبيا

largectil)الجسبا م بل  (chlorpromazine الب ع يسبف لا فبي  ب ج

.ال هان 

وهوات حالبر فكبون حبياي  البلا مو ج بر وهبي  جبة اليتب  ا حفيباوي

(congestive heart failure )  وهوببات حببا   فكببون فيهببا حببياي

وفببي ( septicemia)الجسببا ميفجعببر قبببل الوفببا  م ببل ا فوببان الببلموع 

.حالر  يبر ال مه واصابر اليفه 

د يكببون فيببلان الحببياي  اسببيع  وببل الوحيببب ميايوببر مبب/ بنرفف  الشففخص 

لان البببلين وفيجببر لوجببول طبيببر  ببحمير فحبب  الجتببل كعبباةل يببس ي فيبب



يكبببون فيبببلان الحبببياي  بمعبببلل ا تبببه  وبببل الي بببد / عمفففو الشفففخص 

طحير و ال ببيون وفيجببر لكبببي المسبباحر السببوا طجببال ميايوببر  بال بببا  

.لتجسا 

 بب  حيبب  فجيببل الج ببر العاييببر حيايفهببا بسببي ر اكبببي مببن الج/الم ففر  

اسبيع المغطا  ق ويكون الجيلان ب كل اسيع في المياا مما في الهبوات و

.في المات الجايع من المات الياكل 

البةمن ا سفجال  من او جا  ليجر حياي  باطن الج ر فبي فيبليييمكن 

.الموي ي  ته المو  في ا جوات و المواط  البايل 

ل  و من المعال   المسف لمر معاللر ماي ال وهبوي و  يمكبن ا سبفجا

.من  لت في ا جوات الحاي 



: البقع الموتر  او الن ئاو الئموي بعئ الوفي  

او الةيقببر ( Hypostasis)فسببمه اي بباً فتووببا  المببو  ا وحلاييببر •

وفيجبر لفوقبب اليتب   بن العمبل ( post mortem lividity)اليميبر 

لمويببر يوحببلي الببلا و يفجمببد بجعببل الجا بيببر ا ي ببير فببي ا و يببر ال

و بعيفها ال عيير اللقيير و  لت في المواط  السجته من الج ر حس 

.

ي امباكن فبلف بيد اللا ا وحلايير ببالفكون  تبه  بكل ويباط صبغيي  فب•

فكبون م فتجر من الج ر بعل حوالي وصب سا ر من المو  و ففجمد ل

هبا سبا ا  و فكفمبل هب ا البيبد ق اع يكفمبل فكويو8-6بيد كبيي  بعبل 

.سا ا  8بعل 









هبا و موقد ه ا البيد في الظهي ا ا كاو  الج ر متيبا   تبه ظهيكون ي•

ي ا مباكن في البطن ا ا كاو  متيا   ته البطن و ف فجي هب ا البيبد فب

 ا الموباط  الفي فيفكة  تيها الج ر و  لت بجعل ال غط المستط في ه

و الببب ع يموبببد فجمبببد البببلا و لببب لت   ف ببباهل فبببي موببباط  الكفجبببين و

ط و الكعبين كما اوها   ف اهل في موباط   بغ( Buttocks)ا ليفين 

.علوير ا لبسر و حما   ال لع ال يير او اماكن الحتي ال هبير و الم

   جبة قل فظهي البيبد ا وحلاييبر قببل الوفبا  بيتيبل و  لبت فبي حبا •

ي حالبر اليت  ا حفياوي او حا   ا سفتيات الطويل  ته الجبياش و فب

يببل او ف ببل الكتيببر او حببا   المببو  الوافجببر  ببن الطببا ون او الفيجوئ

.و تسمى قبرل الموت بيل تقين الستلقي   الكولييا ق 



:اهمر  بقع الئ  الن ئاور  ف  ال ب العئل  

.من   ما  المو    مر *

فكي   ن الةمن الما ي او الموي ي  تبه الوفبا  مبن  ب ل م حظبر مبلى ا طات *
.سا ا  8سا ر و فكفمل بعل وصب اوف اي ه ا البيد ا  ففكون بعل 

فكي   ن و عير الج ر ؟ا طات *

تي مبن الج بر فجي حالر الج ر المتيا   ته الظهي سويى البيبد الموفيبر فبي الجبةت السبج
مببا  ببلا موبباط  ال ببغط او ا سببفوال و فببي حالببر ال ببو  سببوياها فببي اسببجل ا طببياب

.ا يبد و الموطير الفواستير 

فكي   ن سب  المو ؟ ا طات *

من ملى و  وحها فهي  ئيتر ا  ي في حالر المو  بالوةب اللموع الغةي .ي -ف

و فكون ( او بوجسجي)لووها فجي الحا   ا  فيالير يكون لووها احمي مةيض من -  
 ليل  الةيقر في الحا   ا  فواقير م ل ال و  و ال و  اليلوع و بتون ويلع 

بتون قهوائي في اوكسيل الكيبون  و اول اع في حالر الفسما بغاة الجحا محمي 
حا   الفسما بميكبا  البوفاسيوا و ا ويتين و قهوائي غام  في حا   الفسما 

بميكبا  الجسجوي 



ا ا فكون موقد هب ا البيبد فبي الظهبي)من موقد ه ا البيد كما  كيوا . ج

طن و كاو  الج ر متيا   ته ظهيها و في البطن ا ا كاو  متيا   ته البب

بجعببل ف فجببي هبب ا البيببد فببي ا مبباكن الفببي فيفكببة  تيهببا الج ببر و  لببت

ال ببغط المسببتط فببي هبب ا الموبباط  و البب ع يموببد فجمببد الببلا و لبب لت  

و الكعبين كما اوهبا   ( Buttocks)ف اهل في مواط  الكفجين و ا ليفين 

ن ف بباهل فببي موبباط   ببغط ا لبسببر و حمببا   ال ببلع ال ببيير او امبباك

(الحتي ال هبير و المعلوير



-( :Rigor mortis or post mortem rigidity)الموت  الصمل 

ل ففببي  وهببو فصببت  فببلييجي فببي   بب   الج ببر يبببلف فببلييجياً بعبب•

ل فجسب  ا يف ات ا ولبي و يوفهبي با يف بات الع بتي ال باووع بحتبو

.الج ر وهو يصي  جميد      الجسا األيالير و ال فيالير 

سببا ا  مببن الوفببا  فببي الع بب   الصببغيي  4ـبب2يبببلف الصببمل بعببل •

ا و كع بب   الججببون  ببا الجببت  ببا ي ببمل   بب   ا طببياب العتيبب

12  بب   الظهببي و   بب   ا طببياب السببجته و يكفمببل بعببل 

سبا ر ف بيى فيييبباً ق  با يبةول فبي12سا ر فيييباً ق  ا يبيه لمل  

ييبر اع سا ر ال ال ر ق وفي حالر ةوال  فاو  يةول بوجه الطي12ال 

الع بببب   الصببببغيي  فببببا كبي فيبببببلف مببببن   بببب   الججببببون الببببه

بير  ول اكفمالب  فظهبي الج ب  و كأوهبا البواح   ب. ا طياب السجته 

اصبل حي  يمكن يفعها كيطعر واحل  لون ان فو وي فبي موباط  المج

.





Cutis ansetina)الت بب  or goose skin: )-

   آلن الصمل يصي  جميد      الجسبا ق فأوب  يصبي  الع ب•

ها بجتببل الواصبببر لت ببعي و وفيجببر لبب لت يفحببب  الجتببل و يظهببي  بببي

  ا وة  او اللجاجر موةو ر الييش و قل يحل  في الحيا  في حبا 

.الجةع و البيل 

ين بعبل ان فصا  العين بالصمل اي ا فيحصل ف بي  فبي حلقبر العب•

 اهل فبي كاو  مفسعر و ففصت       المجايع الفواستير حي  ف

و بعبب  ا حيببان قطببيا  موويببر  تببه الع ببو الفواسببتي البب كيع ا

.الج  ين 







: الر  الصمل الموت 

Rigor mortis
 The membranes of muscle cells become more permeable to 

calcium ions. Living muscle cells expend energy to transport 
calcium ions to the outside of the cells. 

 The calcium ions that flow into the muscle cells promote the cross-
bridge attachment between actin and myosin, two types of fibers 
that work together in muscle contraction. 

 The muscle fibers becoms shorter and shorter until they are fully 
contracted or as long as the neurotransmitter acetylcholine and 
the energy molecule adenosine triphosphate (ATP) are present. 

 However, muscles need ATP in order to release from a contracted 
state (it is used to pump the calcium out of the cells so the fibers 
can unlatch from each other). ATP reserves are quickly exhausted 
from the muscle contraction and other cellular processes. This 
means that the actin and myosin fibers will remain linked until the 
muscles themselves start to decompose.



:العوامل المؤثو  ف   صول الصمل

ع بمببا ان الصببمل وببافج  ببن فجا ببل كيميببائي فهببو يسببي:ئوجفف  ال ففواو  1.
.بالظهوي و الةوال في ليجا  الحياي  العالير 

بنرفف  الشففخص . وين فهببو يفببأ ي بببالظهوي و الببةوال  وببل ا  بب ا  البببلي:2
.بالميايور بالوحيجين 

عمو الشفخص . با  ق بسب   بعب البوبات الع بتي لبليها بالميايوبر بال ب:3
.فأو  يظهي و يةول اسيع  ول ال يون و الي د 

مخففزون العضففل  مففن . 4(Glycogen: ) مبب   يظهببي الصببمل سببييعا  وببل
وفي فبي الم كا المفوفي في الجولر العا ي  من الوبةال بالميايوبر مبد المفب

يا  هوببات امبب. الجولببر ال ال ببر بسببب  اسببفه ت الك يكببوجين الع ببتي 
سلع البه مسلير اله الف وج الع تي م ل الكةاة و بع  حا   الفسبما فب

الفببي فسببفعمل ليفببل ( Strychnine)حصببول ف ببوجا    ببتير م ببل مببال  
.الك   



: همر  الصمل الموت  

؟( Sign of death)1  مر من   ما  الوفا  .

ا طات فكي   ن الةمن الموي بي  تبه الوفبا  مبن  ب ل م حظبر مبلى او ليجبر . 2
.اوف اي الصمل 

ا طات فكي   ن و عير الج ر قبل . الوفا 3

:ال يلت المشيبه  للصمل الموت 

التشنج الموت  . 1(Cadaveric spasm: )-

او ا صببمئ ل الحيببوع او ا  ببفلال العوجببي وهببو  ببباي   ببن فيتبب  مجمو ببر مببن 
  الع بب   ا ياليببر فيببط و  صوصببا   بب   اليببل ق و يحببل  وفيجببر ا وجعببا 

ا  كمبا يحبل  فبي العصبير ال ليل  الفي فحل  قبل الوفبا  بيتيبل و فسبفمي لحبين الوفب
.ر حا   ا وفحاي ق حي  العامل هو  امل  صبي وفيجر ا وجعا   العصبي

مببر بيببل   يمكببن فم يببل الف ببوج المببوفي ا  ييببوا بعبب  المجببيمين بو ببد الا  الجيي
ف بوج ال حير او اع الر ا يى لفببلو الحالبر كاوهبا اوفحباي و لكبن الجبيض فبي حالبر ال

عوبر اقبل فبي الموفي   يمكن ففل اليبل ا  بصبعوبر  بليل  بيومبا يمكبن فبفل اليبل بصب
.حالر الصمل الموفي 



:امثل  على التشنج الموت  

ففف   يلفف  ال ففو   حيبب  و حببظ ان ال ببحير ممسببت بيببو  بيببلا  تببه- 

في ا  ببا  و ح ببائش مببن الوسببط المببائي لبب لت يعفبببي الف ببوج المببو

  مر فأكيلير لتغيض 

ف   يل  الخنق  ن قل و حظ قطعر من جتل الجاوي او و اهل اةياي مب-ب

.قمي  الجاوي او  صتر من  عي الجاوي في يل ال حير 

ول الصبمل الف وج الموفي يسفمي في الع    الفي اصابها لحين حص

ابر يحببل  الصبمل فببي الع بب   المصببومببن  ببا فبي ببباقي اوحببات الج بر 

بالف وج الموفي 







( :Heating stiffness)التربس ال واوي 

وهبببو ف  بببي ببببيوفين الع ببب   الوبببافج  بببن الفعبببي  لبببليجا  الحبببياي  العاليبببر

يبا ممبا يبسلع وبا  افر لتفيت  يحل  قصي في اليافها  صوصا في ا طبياب العت

الحبيوض اله  ويها ففبلو الج ر بو عير الم كبا المفأهب  لتوبةال و يحبل  هب ا حالبر

.الفجحمير 







:التربس بيلبووئ  

و يحببل  فببي حالببر الفعببي  لببليجا  الحببياي  المو ج ببر ممببا يببسلع الببه اوجمببال 

جر و  ول فحل  ا ا و  ع  الج ر في ال  . سوائل الجسا و صعوبر  وي المجاصل 

.ا ياجها يبلف الصمل بالفكون في الج ر بالطييير ا  فيالير 



(Decomposition)الت لل 

-:وي مل 

الت سخ . (Putrefaction( )التئعص)1

ر وهو الع مر ا كيل   ته المو  او الع مر المفبأ ي   تيب  او الميحتب

ن تت ففول فرهففي انسففج  الجسفف  مففا  يببي  مببن الفغيببيا  اليميببر الفببي 

ال يلففف  العضفففور  الفففى الالعضفففور  ثففف  رجفففوي امتصفففيص السفففوا ل و

.الموائ المت سخ  الى التوب  ول ربقى سو  الع ي  











(Autolysis)الت لل الذات  

اع ( Enzymes)ف فتب  ن  متير الفجس  وهي ففا بجعل ال مائي الموجول  لا بل ال  يبا 

الجوبين     قر او   ل ل لتبكفييا فبي هب ا العمتيبر و يحبل  الفحتبل الب افي  وبلما يمبو 

ي  لا ببل الببيحا حيبب  و حببظ حصببول ابي ببا  و اوفجببان الجتببل مببد فكببون فيا ببا  صببغي

 با  فايكبر مغطا  بب ي  يقيير جلا فحفوع ه ا الجيا ا   ته سائل  كبي فوسبت  هب ا الجيا

صبتير قا ل   ا  لون اسمي محمي و بفيلا الوق  بعل حصول المبو  فيف بي ا يبطبر المج

و و يف ببوا  ببكل العظبباا و ففببلا ل  ظبباا الجمجمببر مببد بع ببها و يف ببوا فيكيبب  الببيفه

( .Maceration( )الفعطن او الفهيس)فوبع  يائحر كييهر و فسمه ه ا الحالر بـ 





لفجسبب  وفتعبب  البكفييببا الهوائيببر و ال هوائيببر لويا كبيببيا فببي احببلا  ا

Cl)المهمرومن البكفييا  . welchii & proteus. )

Cl)حي  فيوا  . welchii ) ببأفياة كميبا  مبن اوبةيا(Lecithinase )

الموجببول  فببي جببليان ( Lecithine)والبب ع يعمببل  تببه فحتببل مببال  ال 

و فوبعبب  وفيجببر الفجسبب ( Hb)الكييببا  الحمببيات و فحتببل   ببا  الببلا 

غببببباةا   ا  يائحبببببر كييهبببببر م بببببل ا موويبببببا و المي بببببان و كبييفيبببببل 

( .H2S)الهيليوجين 

كبييفيل يفحل الحليل الموجول في   ا  اللا مد الكبيي  الموجول في

 و التبون ا   بي واول مبا ( FeS)الهيليوجين مكووا كبييفيبل الحليبل 

اع ( Right iliac fossa)يبلف ه ا الفتون في الجهر السبجتير مبن الببطن 

موطير الةائل  اللولير او ا  وي و سب  حصبولها فبي هب ا المكبان هبو

.ك ي  البكفييا هوات بسب  فوفي اليطوبر 



س  بجعبل يوف ي التون ا   ي لا ل ا و ير اللموير والفي ففج

وفجبان الغاةا  الوافجر  ن الفجس  حيب  ي بمل هب ا الفتبون و ا 

و ا ويل  فببي موطيببر الصببلي و البببطن و ا   ببات الفواسببتير

 لت فسمه الج  ين مكووا ما يسمه ب جي  الفجس  او الفعجن و ل

ي  بسببب  ا وف بباي  تببه  ببكل  ببج( الف ببجي)هبب ا الظبباهي    

( الفببي ا) ا  اغصببان مفجي ببر و غيببي مويقببر و فسببمه اي ببا 

(Marbling ) 48سبا ر فبي الصبيب و 24و يبلف الفجس  بعل

اا سببا ر فببي ال ببفات و قببل ي حببظ  بب ل ب ببد سببا ا  فببي ا يبب

.الحاي  جلا 













: ئواو او موا ل الت سخ 

ئوو الت سففخ البتففئا   . يمفبباة وهببو البب ع يبببلف بعببل يببومين فببي ال ببفات و:1

.بأ  ياي البطن و بلت فكوين  جي  الفجس  و الفعجن 

ئوو الت سخ المتوسف  . فحفبوع يببلف هب ا البلوي بفكبوين فيا با  صبغيي :2

( غبو الةببل  او الي)سائل  و لون بوي لاكن و و حظ في ه ا اللوي فكون 

(Froth )حصبل حول ففحفي الجا او ا وب و يج  فميية ه ا الةبل ال ع ي

قييبر و  ول الغيض و ال ع يكون ابي  واصبد  بليا اليائحبر  و حبيببا  ل

ر كييهبر صغيي  بيوما يكون الةبل في حالبر الفجسب   و لبون لاكبن و يائحب

.  وقل يكون ملمه 

عيوبان و وفي هب ا البلوي فبةلال الغباةا  الفجسب ير فيوبفج  الوجب  و فجحبظ ال

 ببات يبببية التسببان الببه ال ببايج كمببا فوببفج  البببطن و كببيه الصببجن و ا  

فويافب  البه الفواستير و ي يج المسفييا  ايج فوهر ال يج و يتجظ البيحا مح

.ال ايج 



ئوو الت سخ النهفي   او المتقفئ  . فبي و يببلف هب ا البلوي  ب ل اسببو ين:1

ت  جتبل ال فات و فيب  يمكبن قتبد ا  بافي و اةالبر ال بعي بسبهولر كمبا يوسب

فحبول وف. الكجين  ته هيئر قجاة ق و يحل  هب ا اي با فبي حبا   الغبيض 

ففحبول ا ح ات اللا تير في ه ا اللوي اله كفتر  جيوير  ا  لون لاكن  ا

.اله حالر  ب  سائتر  ا اله حالر سائتر 

سبب  اول ا   ببات الجسببمير  ي ببر لتفجسبب  هببو الببلا ق كمببا يحصببل الفج•

حا بسبي ر فبي الببلماغ و البوكييباه وكبب لت فبي يحبا الحامببل ميايوبر بببي

اب  غيي الحامل و لت بسب  غةاي  اللا في اليحا الحامل الب ع يجعتب  قب

.لومو و فكا ي البكفييا فيكون اك ي  ي ر لتفجس  

ك ببي  كبب لت يحصببل الفجسبب  بسببي ر فببي اليصبببر الهوائيببر و الحوجببي  ل•

صبا  السبوائل امفيبفا . البكفييا فيها ويبطأ الفجس  في غبل  البيوسبفا  

( Soft tissue)الوافجببر  ببن الفجسبب  فببي الفيبببر وف فجببي األوسببجر التيوببر 

.  ويحصل فجس  مفيلا و يفبيه سوى العظاا



الجث تكيثو ال شوات على 

ر لتجسببا ف ببد الح ببيا  م ببل البب با  بيو ببها  تببه الجفحببا  الطبيعيبب

عبل يببوا والجبا واأل ن والجوهببر ال بيجير وفجيبه هبب ا البيبو  بكباألوب 

6-4واحل  ن ييقبا   با ففحبول الييقبا  إلبه مبا ي بب  الليبلان  ب ل 

كبببا ي ايببباا وفصببببل بالغبببر فبببي فسببببوع إلبببه فسببببو ين ويسبببفجال مبببن ف

لوي  الح يا  فبي فحليبل البةمن الموي بي  تبه الوفبا  و لبت بلياسبر

الحيبببا  لهببب ا الح بببي  وهببب ا يحفببباج إلبببه  بببالا  بببا  بعتبببا الح بببيا  

(Entomology ) يسببمه هبب ا العتببا البب ع يببليه الح ببيا  المهاجمببر

 Forensic( ) تببببببا الح ببببببيا  العببببببللي)لتج بببببب  الب ببببببيير بببببببـ 

entomology .)















الت سخالعوامل المؤثو  على 

ئوجفف  ال ففواو . ( 40-25)اف ببل ليجببر حببياي  لتفجسبب  فكببون بببين : 1

فجسب  لكووهبا الحبياي  الم ئمبر لومبو البكفييبا ويفعيقبل المسيبر ليجر 

مئويبر ( 10) بن قتب  فو ( 50)فيها إ ا اةلال  ليجبر الحبياي   بن 

.  و لت بسب  فأ ييها  ته ومو البكفييا

الهواء . لفجسب  يسيع الفجس  في الهبوات ميايوبر بالمبات لب لت يفبأ ي ا: 2

.  في المات  ول الغيض اوعلاا األوكسجين وقتر ليجر حياي  المات

 يويع ألحلا  الفجس  ول لت يبلف في اليطوبر وجول : الو وب .3
  فو الةائل  اللولير لفوفي اليطوبر فيها كما يسيع الفجساأل وي موطير 

الفوجس   ول البطن ويبطأ  ول األ  ا  المصابين بإسفسيات 
يبطأ  ول كباي السن بسب  قتر كما األ  ا  المصابين بالججاب 

. السوائل لا ل األح ات وباقي الجسا



لبكفييببا حيبب  يبطببأ الفجسبب   وببل الي ببد وفيجببر ليتببر ا: الشففخصعمففو .4

.  لا ل فمعائها

حيبب  يسببيع فببي األ بب ا : التفف  رعففين  منهففي الشففخصاألمففوا  .5

ويسيع فبي ( Septicemia)ال ين يعاوون من األوفان فو الفعجن اللموع 

كمبببا يبطبببأ فبببي حبببا   الفسبببما ( Atropin)المفسبببممين ببببالكحول و البببـ 

هبا  واصبي بالمعالن ال ييتر والموال ال   بوير كبالةيوي  والةئبب  لكوو

. ييتر ومياومر لتفجس 



األهمر  ال بر  العئلر  للت سخ

.  1  مر فكيل   ته المو .

فيليي الةمن الموي ي  ته الوفا . 2  .

-:ورشكل الت سخ معضل   بر  عئلر  ورعوئ ذلك إلى

صعوبر الفعيب  ته صاح  الج ر. 1  .

ا فجات فو فغييي معالا بع  األصابا . 2  .

صعوبر ف  ي  السب  المسلع فو المي ي لتمو . 3  .

صعوبر ف  ي  . .  بك يي من الموالالفسما 4



الت روات الومر  الت  ت ئ  ف   وو  خيص  

الف مد ال حمي  (Adipocereformation)ف-

  يحصل الف مد ال حمي  ول وجبول الج بر فبي ظبيوب  اصبر حيب  ففحبول الحبوام•
إلبه حبوام  لهويبر م بعبر (    (Unsaturated         F.Aاللهويبر غيبي الم ببعر 

(Saturated )  و لبت ألكفسبابها  ي(H )  حيب  ففحبول الحبوام(Palmitic acid
Oliec Hydroxy)وهبب ا بببلويا يفحببول إلببه ( Stearic acid)إلببه حببوام  ( &

stearic acid )فسبا والب ع يعفيبل بأوب  المبال  المفكووبر فبي حالبر الف بمد ويطتب   تيب  
(Stearin  .)

ر وهبي فبي غيبي الم ببعالج بر وكان يعفيل سابياً بأن الف مد وبافج  بن  فحبول حبوام  •
ويسبيوا حالر  ب  سبائتر مبن فمب ح الصبوليوا و البوفاسبيوا إلبه امب ح الكالسبيوا والمغ

.  وه   العمتير  بيهر بعمتير صوا ر الصابون ل لت كاو  فسمه بالفصبن

وفي الببلهون وفببوفببوفي ويحفبباج الف ببمد لحصببولر إلببه وجببول مصببلي لمببول الهيببليوجين •
لهبا لوي فبي ففمباا حصبول ( Cl.Welchii)ووع  ا  من البكفيياق ويعفيل فن البكفييبا 

.   متير الف مد ال حمي

6اسبابيد ويكفمبل بحبلول 3يبلف الف بمد فبي حالبر فبوفي الظبيوب الم ئمبر  ب ل ففبي  •
جببل ف ببهي وقببل فصببل هبب ا المببل  إلببه سببور وقببل فيببل حيبب  وصببج  حالببر الف ببمد لج ببر ط

.  يوا فيط45فكفمت    ل 



• Adipose cells are rich in glycerol molecules and are formed 
by triglycerols (or triglycerides). Bacterial activity releases 
enzymes that break these triglycerides into a mixture of 
saturated and unsaturated free fatty acids, a process known 
as hydrolysis. In the presence of enough water and 
enzymes, triglycerol hydrolysis will proceed until all 
molecules are reduced to free fatty acids. Unsaturated free 
fatty acids, such as palmitoleic and linoleic acids, react with 
hydrogen to form hydroxystearic, hydroxypalmitic acids and 
other stearic compounds, a process known as saponification, 
or turning into soap.

• This final product of fat decomposition, or adipocere, can be 
stable for long periods of time due to its considerable 
resistance to bacterial action. This resistance allows for 
slower decomposition of those areas of a corpse where 
adipose tissues are present, such as cheeks, thighs, and 
buttocks. When a corpse is exposed to insects, however, 
adipocere probably will not be formed, as body 
decomposition will be much faster because of the 
insects’ action. Animal scavenging of a dead body will also 
prevent adipocere formation.
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البلهون يصي  الف مد األح ات اللا تير و صوصاً المواط  المحاطبر ب

-:فكون الج ر المف معر. كالوسيج اللهوي فح  الجتل

. 1 ا  قواا صت .

لووها فبي  مصجي. 2 .

فوبع  موها يائحر ةو ر. 3 .

فحفجظ الج ر بمعتمها. 4  .



الش م األهمر  ال بر  العئلرب  للتشمع 

يم ل   مر اكيل  من   ما  الوافا . 1.

ف طات فكي   ن الةمن الموي ي  ته الوفا . 2  .

الفوصببل إلببه سببب  الوفببا  حيبب  فبيببه ااصببابا  محفجظببر ب.  ببكتها 3

جمعببا  وفحببفجظ ااح ببات المف ببمعر بفياكيبهببا كمببا يمكببن فمييببة الف

ح اللمويببر وكبب لت يمكببن فمييببة ففحببا  ااط قببا  الواييببر والجببيو

.  الطعوير

الفعيب  ته هوير الج ر  صوصاً إ ا اصا  الف مد موطير ا. .  لوج 4

حلو  فكي   ن الوسط ال ع حل   في  الوفا  حي  يك ي ف طات .5
في حا   الغيض بسب  حلو  المات والهيليوجين وه ا الحالر الف مد 
ج ر يحصل فيها الف مد والفجس  في فن واحل إ ا كان لتاحلى الفي فم ل 

. جةت طافي



(Mummification)الت ن  

اليبر وفبي يحصل الفحوط طبيعيباً فبي فعبي  الج بر لبليجا  الحبياي  الع•

ا  جو جاب وكما يحصل في حالر فيت الج ر فبي الصبحيات حيب  ليجب

تيببر الحببياي  العاليببر والججبباب وإوعببلاا اليطوبببر إ ببافر إلببه الفيبببر اليم

وائل لتصببحيات فسببب  فمفصببا  سببوائل الج ببرق إ ببافر إلببه فب ببي السبب

.وها األصتيالباقير بجعل الحياي  فيفجعل الجتل وفصبل الج ر بيبد وة

وفبا  مبن والفحوط م ل الف مد يسا ل في معيفبر البةمن الموي بي  تبه ال•

وب   ل م حظبر مبلى ججباب الج بر وفيبسبها وفيبلان وةوهبا فبعباً لظبي

.  المكان الفي هي في 

تببول وفببي بعبب  األحيببان وحفبباج إلببه حجببظ الج ببر حيبب  فحجببظ بببةيض مح•

% 5فويمبببالين و % 20)لا بببل ال بببيايينق يفكبببون هببب ا المحتبببول مبببن 

.وه ا هو الفحويط الصوا ي(كتيسييين في المات% 5بوياكه و 



واجعونالرهوانيهللاني


