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 الطب العدلي

 السموم العدلية

 التسمم بغاز الفحم

ضوية ركبات العل للمغاز الفحم عديم اللون والرائحة وكثافته مشابهة الى كثافة الهواء ينتج عن األحتراق الغير الكام

(Organic compounds.ومنها الوقود العضوي بكل انواعه ) 

تمدة دفئة المعل التراجات عديمة التهوية حيث يتم استعمال وسائوتأتي خطورة الغاز لتراكمه في المحالت المغلقة , الك

كل حصان في لتر من غاز الفحم ل 28على الوقود الناتج من األحتراق الداخلي للمحركات ويصل معدل اإلنتاج الى 

 الدقيقة الواحدة.

ألعلى يسبب امليون والحد جزء بال 50-2ويعتبر غاز الفحم من الملوثات في الهواء الجوي حيث يتراوح مستواه بين 

 اشباعاً. %6-4وتدخين السكائر يرفعه الى  %8تشبعا للغاز في الدم في حدود 
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 ميكانيكية التسمم

 

 -التأثيرات السامة لغاز الفحم ناتجة عن اختناق األنسجة :

 ة.ألنسجخفاض مستواه في ا.انخفاض مستوى األوكسجين الالزم لألتحاد مع مركبات الدم الحمر و بالتالي ان1

ر في لمتوف.انحراف منحنيي تفكك اوكسي هيموغلوبين الدم الى اليسار مما يؤدي الى انخفاض الضغط الخارجي ا2

 األوكسجين.                                    

( متغيراً الى Sلـ)ابحرف ..ومن الناحية الرياضية ان دالة تفكك اوكسي هيموغلوبين الدم تزاح الى اليسار وتكون شبيهة 

 (Sigmide-hyperbolicزائدي المقطع )

 

لفحم يتحد وبألفة مع مرة اكثر من األلفة مع األوكسجين , غاز ا 240يتحد غاز الفحم مع هيموغلوبين الدم بالفئة تقدر ب

ب وكذلك القل عضلةالمايوكلوبين )بروتين يحتوي على الحديد ايضا"( مسؤوال عن نقل االوكسجين الى العضالت ومنها 

 الى السايتوكروم اوكسيد )أألنزيم المسؤول عن عمليات التنفس الخلوي(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط يوضح ميكانيكية التسمم بغاز الفحم مخطط يوضح النسب المئوية ألعراض التسمم بغاز الفحم



3 

 

 

 األعراض 

 درجة التشبع في الدم واعراض التسمم //

 )ليس هناك اعراض واضحة( 8-12% .1
 )صداع جبهي خفيف, اضطراب في الرئة( 13-20% .2
 % )ضعف في حدة البصر, وهن عضلي(. 30 -20 .3
 )يكون الصداع اعلى شدة ,خفقان,غثيان وتردد( 30-40% .4
 (.ة العدليةلطباب)اشتداد األعراض السابقة ويعتبر هذا التركيز في الدم مقابل اكثر حاالت الوفيات في ا40-50% .5
 )تفاقم في األعراض السابقة وقد يحصل الموت في األعراض اغلب األحيان(. 60-80% .6
 

 العوامل المؤثرة على نسبة التشبع

 ( .Increase metabolic rateصغار العمر من األطفال ) .1

 (.Anemiaفقر الدم ) .2

 (..C.O.P.Dامراض الجهاز التنفسي المزمنة ) .3
 (.Heart diseaseامراض الشرايين والقلب ) .4

                                         

كن بآلية له ولبطريقة مماثلة لطريقة دخو ان التسمم األكبر من غاز الفحم في الجسم يطرح خارجا عن طريق الرئتين

 معكوسة وال ينفصل عن الهيموغلوبين تلقائيا بل يزاح بفعل كتلة األوكسجين وزيادة الضغط الجزئي.

ة الحركو..وقد لوحظ ان اهم العوامل التي تساعد على تعجيل طرحه هي زيادة الضغط األوكسجيني وعمق التنفس 

كاء ة الذوالتمارين الرياضية . التعرض المستمر لغاز الفحم يؤدي الى اعراض جانبية منها الصداع وتناقص حد

 والتصلب المبكر للشرايين التاجية.

 المشاهدات بعد الوفاة

ى دة ذلك حتمشاه المشاهدات بوجود اللون األحمر القرمزي الزاهي للجلد واألحشاء الداخلية والدم . ويمكن تتمثل .1
 اشباعا(. %30 -25في التراكيز الواطئة من األشباع )

في  كربونمن المشاهدات األخرى المرافقة الى وقعات الحرق والتعرض للنيران قبيل الوفاة ووجود دقائق ال .2
 سية والفحم وكذلك احتقان تلك المسالك.المسالك التنف

 سيانيد فياز الغفي حاالت الوفيات الناتجة الى التعرض الى النيران في وقعات الحرائق فأنه يستوجب التحري عن  .3
وتكون  واألقمشة ألثاثالدم حيث يتولد هذا الغاز نتيجة احتراق مادة األكريليك في األلياف الصناعية المستعملة في ا

 و التسمم بغازي الفحم والسيانيد.الوفاة ه
 

ن اغلب اريء( ولك, الطيحدث التسمم بغاز الفحم في قضايا الطبابة العدلية بأنواعه الثالثة )التسمم الجنائي ,األنتحاري

 الحاالت المسجلة لدينا هي تقع في النوع الثالث.



4 

 

 

                           

 

                           

 

 

 

 (Case reportعدلية )قضية 

ابيك غادر ثالثة اشخاص مدينة كركوك قاصدين بغداد في سفرة يسودها جو عاصف وممطر في سيارة مغلقة الشب

ي ضعف عام فقيؤ ووقديمة الطراز بعد تناول طعام الغداء في المدينة , وقد افاد احد األشخاص بانهم شعروا بصداع وت

نهما لجا على اي وعوي الطريق. اما األثنان اآلخران فقد وصال الى مستشفى الكندالجسم وتفاقمت الحالة ألحدهم وتوفي ف

 اصيبا بتسمم غذائي , واستعادا عافيتهما وخرجا من المستشفى. 

ن األحمر اللو أجلبت جثة المتوفي الى الطبابة العدلية لغرض معرفة سبب الوفاة ولم يشاهد الطبيب العدلي الفاحص

دة دت في افاتي ورمشابهة لعدم وجود األنارة الكافية في صالة التشريح وللمعلومات الخاطئة الالمميز في الحاالت ال

 يقل عن كان الواألشخاص الناجين من الحادث. واثناء الفحص والتحري ظهر اللون االحمر القرمزي في األحشاء والدم 

( Silencerادم ز العارة المغلقة )المتآتي من غااشباعا للهيموغلوبين  وبعد التحقيق ظهر تجمع غاز الفحم في السي 80%

 كان سببا" في الوفاة.

 

 مقطع لدماغ متأثر بالتسمم بغاز الفحم, الحظ التلونات والبقع رديجثة بعد تسمم بغاز الفحم, الحظ التلونات الموتية باللون الو


