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، اهتمام العديد من االختصاصات الطبية  Sudden Death"الموت المفاجئ " يستقطب 

فهو نقطة تقاطع بين الطب الشرعي والتشريح المرضي واألمراض القلبية والوعائية واألمراض 
  .العصبية وغيرها 

من مرضى القلب % ٦٠ويمكننا أن نتصور أهمية هذه الظاهرة إذا عرفنا أن حوالي 
األمر الذي يشكل صعوبة كبيرة من ناحية ، دون سوابق منذرة  اً مفاجئ موتاً واألوعية يموتون 

  . اإلجراءات العالجية والوقائية 
األطباء الشرعيون دورًا رئيسًا في مواجهة هذه المعضلة من حيث معرفة أسباب  يشغل

 أمها سواء االجتماعية ءوٕاجراء الدراسات العلمية لتحديد مختلف العوامل الكامنة ورا، الوفاة 
  .العمرية أو سوى ذلك  أوالمناخية 

  :تعريف الموت المفاجئ 
ريًا معافى ، وينجم عن مرض هو الموت الذي يحدث بسرعة عند شخص يبدو ظاه

  .مستبطن حاد أو مزمن 
  : اآلتيةوبالتمعن في هذا التعريف نالحظ أن هذا النوع من الموت يتسم بالعالمات 

هو موت غير ناجم عن رض أو أذية خارجية وٕانما عن مرض مستبطن أو  •
 .مرض عاصف تطور بسرعة كبيرة 

 . يحدث سريعًا خالل ثوان أو دقائق أو ساعات قليلة •
 يحدث بشكل مفاجئ غير متوقع عند شخص يبدو أنه سليم ظاهريًا  •

 .يعتبر هذا الموت دائمًا مثيرًا للشبهة والشك بحدوث موت غير طبيعي  •
 يعد وقد اختلف العلماء في تحديد الزمن من بداية األعراض لحين حدوث الوفاة كي 

يجب أال يتجاوز هذا الزمن  ١٩٦٤عام فوفقًا لرأي خبراء منظمة الصحة العالمية . الموت مفاجئًا 
فقد  ١٩٧٠أما المؤتمر العالمي الذي جرى في الواليات المتحدة األمريكية عام . ست ساعات 

. رأى أن الموت يجب أن يحدث خالل أربع وعشرين ساعة بعد بداية األعراض كي يكون مفاجئًا 
ففي . على الوفيات المفاجئة وهذا االختالف في تحديد الزمن ينعكس على الدراسات المجراة 
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أما في الحالة الثانية فتحتل أمراض األوعية الدماغية ، الحالة األولى تغلب األسباب القلبية 
  .واألمراض الحادة والمزمنة المرتبة األولى 
الموت مفاجئًا يشكل عقبة أمام الممارسة العملية لألطباء  يعد إن تحديد الزمن باألرقام كي 

ساعة كي تظهر فيها  ٢٤بعض االحتشاءات القلبية قد تستغرق زمنًا يتجاوز الشرعيين ، ف
التغيرات المورفولوجية الواسمة للتشخيص وبالتالي تخرج مثل هذه الحاالت عن كونها موتًا مفاجئًا 

  .وهذا غير مقبول قطعًا 
الطبي يم التقو أن جميع الحاالت التي تحدث فيها الوفاة خارج المشفى وبعيدًا عن  ىإننا نر 

يجب أن تحال إلى الطبابة الشرعية كحاالت موت ، والتي تكون فيها أسباب الوفاة مجهولة، 
مفاجئ ، دون التقيد بالزمن الذي بدأت فيه األعراض وانتهت بالموت ، السيما وأن هذا الزمن 

  .  غير معروف في كثير من األحيان 
ل نفي الموت العنيف أو إثباته بهذا الشكل يصبح دور الطبيب الشرعي فعاًال من خال
على الطبيب الشرعي كشف  يجبوهذه النقطة مركزية بالنسبة إلى القضاء ، باإلضافة لذلك 

وهنا تقدم الخبرة الطبية الشرعية فائدة كبيرة ، األسباب المرضية المسؤولة عن حدوث الموت 
  .لالختصاصات األخرى المهتمة بالتشخيص والمعالجة والوقاية 

  :المورفولوجية المشاهدة بتشريح الجثة في الموت المفاجئ  اللوحة
فإن التغيرات في ) خالل ثوان أو دقائق أو ساعات ( عندما يحدث الموت بسرعة 

" الموت الحاد " لذلك شاع استخدام مصطلح . األعضاء واألنسجة تمتلك خصائص مميزة 
  .ويقصد به الموت الذي تكون فيه فترة النزع قصيرة 

ويكون الدم سائًال داخل أجواف القلب واألوعية الكبيرة ، احتقان األعضاء الداخليةيشاهد 
كما تشاهد نزوف صغيرة أو كبيرة تحت األغشية المصلية ، وفي الجيوب الوريدية في السحايا 

وبسبب تحول أوكسي هيموغلوبين إلى هيموغلوبين مرجع نتيجة أخذ .لألعضاء واألنسجة 
يصبح لون الدم غامقًا ومائًال للسواد في الشبكة الوعائية وهذا يفسر ، ه األنسجة لألوكسجين من

  .لون األعضاء الداخلية الداكن المحتقنة بالدم السائل الداكن 
تشاهد النزوف النقطية تحت الملتحمة العينية وتحت الغشاء المصلي للجنب والتامور ، 

إذ أنها ، لنزوف مشخصة لالختناق الرضي وهنا البد من اإلشارة إلى االعتقاد الخاطئ بأن هذه ا
يمكن أن تشاهد حتى عند األحياء في حاالت مرضية وفيزيولوجية مختلفة عندما تحصل إعاقة 

وكأمثلة على ذلك يمكن أن نذكر السعال . في تدفق الدم أو نتيجة ارتفاع التوتر الشرياني 
اك والجهد الفيزيائي العنيف ، وأثناء التشنجي أو السعال الديكي ، وفي اإلقياءات الشديدة واإلمس
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والتهاب الشغاف ، يشاهد النزف تحت الملتحمة العينية أيضًا في تجرثم الدم .الوالدة عند الحوامل 
  .واللوكيميا ، 

يمكن أن تحدث النزوف الصغيرة بعد الموت على أرضية الزرقة الرمية نتيجة االحتقان 
كما يمكن أن تشاهد النزوف على . تكون الجثة معلقة الشديد خاصة في األطراف السفلية عندما 

الوجه عندما يكون الرأس متدليًا تحت مستوى باقي أجزاء الجسم ، وفي هذه الحالة يمكن أن 
  . تشخص خطأ على أنها ناجمة عن الموت باالختناق 
) نتيجة تجمع النزوف النقطية مع بعضها ( في الموت السريع قد تحدث نزوف واسعة 

سحايا ، وتكون واضحة خاصة عند الشبان الصحيحي األجسام في حاالت الغرق والصعق في ال
  .الناجم عن أمراض القلب واألوعية وغيرها  ئالكهربائي والموت المفاج

إن النزوف في العنق يمكن أن تنجم عن العنف كالخنق باأليدي ، ولكنها يمكن أن 
حاد حيث يشاهد النزف هنا على مسير تحدث بدون أي ضغط على العنق في حاالت الموت ال

الحزم العصبية الوعائية للعمود الفقري ، وخاصة في الموت السريع القلبي الوعائي وفي التسمم 
  . COبسيانور البوتاسيوم ، والتسمم بأول أكسيد الكربون  

  :أسباب الموت المفاجئ 
وبعضها اآلخر أقل إن األمراض التي تؤدي إلى الموت المفاجئ متعددة ، بعضها شائع 

قسم منها مسؤول عن موت األطفال بشكل خاص ، وقسم آخر مسؤول عن الموت ، مصادفة 
  .المفاجئ عند الكبار 

  : أسباب الموت المفاجئ عند األطفال -أوالً 
تشكل . أكثر األسباب شيوعًا أمراض الجهاز التنفسي وبشكل خاص اإلنتانات الفيروسية 

أسباب وفيات األطفال في األعمار المبكرة ، وفي كثير من من %  ٨٠ – ٧٠هذه األمراض 
أعراض عند الطفل ، ولكن يمكن أن يحدث ارتفاع حرارة ، وسيالن أنفي ،  داألحيان ال تشاه

  .وصعوبة في التنفس ، وعكوف عن الرضاعة 
عند األطفال األكبر سنًا ، واليفع يعتبر التهاب شغاف القلب ، والتهاب العضلة القلبية 

  .تشوهات العضلة القلبية أسبابًا مهمة للموت المفاجئ و 
من األسباب األخرى غير النادرة للموت المفاجئ عند األطفال اإلنتانات الهضمية 

  .  يوخاصة التهاب األمعاء الفيروس
يسبب قصور مجاورات الدرق نقصًا في كالسيوم الدم وتكززًأ عضليًا يمكن أن يفضي إلى 

وينجم الموت في هذه الحالة عن االختناق التنفسي ، ال حديثي الوالدة الموت خاصة عند األطف
  .بسبب تكزز عضالت التنفس 
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  :أسباب الموت المفاجئ عند الكهول والمسنين -ثانياً 
تشكل أمراض القلب واألوعية وخاصة تصلب الشرايين وارتفاع التوتر الشرياني نسبة 

ويحدث الموت في هذه الحاالت نتيجة القصور . من هذه األسباب %  ٩٠ – ٨٥عالية تبلغ 
  . اإلكليلي ، واحتشاء العضلة القلبية ، والنزف الدماغي 

  :الموت المفاجئ الناجم عن أمراض الجهاز القلبي الوعائي  -  ١
  ن تصلب الشرايين وارتفاع التوتر الشرياني أكثر األسباب شيوعًا ، وغالبًا ما يكو  يعد

إن تصلب الشرايين من أكثر األمراض التي تصيب البشر ، حيث .هذان السببان متشاركين معًا 
يحدث ارتشاح دهني بجدران الشرايين مع تسمك في النسيج الضام وحدوث العصيدة الشريانية 

  . مما يؤدي إلى زيادة سماكة جدار الشريان وتضيق لمعته 
ولة عن التصلب الشرياني وتبين الدور الرئيسي المرضية المسؤ  تلقد كشفت مؤخرًا اآلليا

ومن المتفق عليه حاليًا وجود عدد من عوامل الخطر التي  .لعمليات االلتهاب في هذه الحدثية 
،  LDLارتفاع الكولسترول وخاصة : أهم هذه العوامل . وتطوره تحدد وتيرة تصلب الشرايين

واإلفراط ، وقلة النشاط الفيزيائي  والتدخين ، وارتفاع التوتر الشرياني ، والتوتر النفسي المديد ،
  ..في تناول الطعام ، والحمية الغذائية الخاطئة ، واالستعداد الوراثي 

  :احتشاء العضلة القلبية  - أ 
" أكثر شبابًا " ا لقد بينت الدراسات الوبائية في مختلف أنحاء العالم أن هذا المرض غد

ومن الممكن حدوثه في العقد ، احتشاء العضلة القلبية االختالط األهم للتصلب الشرياني  ويعد
ويعزى ذلك إلى تطور ، سنة فأصبح ظاهرة شائعة  ٥٠ – ٤٠الثالث من العمر ، أما في سن 

غالبًا ما .لخطر الحياة المدنية والتحضر المتسارع مع ما تستجلبه الحضارة المعاصرة من عوامل ا
فيتساوى معدل   ٦٠ – ٥٠الرجال باالحتشاء قبل سن الخمسين عامًا ، أما بعمر   بيصا

عامًا يصبح معدل إصابة النساء باالحتشاء أعلى  ٦٠وبعد سن ، اإلصابة بين الذكور واإلناث 
  .من الذكور 

أو  ل ،في المنزل ، أو العم: يمكن أن يحدث احتشاء العضلة القلبية في أي مكان 
ولكن من الشائع أن يسبق بجهد فيزيائي أو انفعال . دون إنذار الشارع ، أو في مكان عام ، و 

نفسي ، وقد وصفت حاالت من احتشاء العضلة القلبية أثناء الجماع ، كما أن تناول الكحول 
 قد يسبق) خاصة اإلنتانات التنفسية الفيروسية ( المفرط ، واإلصابة باألمراض اإلنتانية 

وتلعب العوامل الجوية دورًا في بعض الحاالت ؛ حيث من الثابت ازدياد حاالت . االحتشاء 
االحتشاء مع ازدياد العواصف المغناطيسية الشمسية ، كما أن انخفاض الضغط الجوي ، وهبوط 
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ولكن ليس من النادر أن يحدث . حرارة الطقس يمكن أن تعتبر عوامل مساعدة لحدوث االحتشاء 
  .  ء دون وجود أي من هذه الظواهر االحتشا
ن انسداد الشريان اإلكليلي أو أحد فروعه يمكن إن يؤدي إلى الموت ، ولكن نالحظ إ

في هذه الحالة يحدث تشنج . أحيانًا وجود عصيدة شريانية إكليلية دون وجود انسداد يعلل الموت 
التالي زيادة حاجتها لألكسجين مع عصبي للشرايين اإلكليلية ، أو زيادة فعالية العضلة القلبية وب

  .وجود التضيق فيحدث القصور اإلكليلي الذي يمكن أن يفضي إلى الموت 
قد يؤدي احتشاء العضلة القلبية العابر للجدار إلى تمزق القلب وحدوث النزف ضمن 

وعندما ال . مل  ٣٠٠ – ٢٠٠الجوف التاموري ، وتصل كمية الدم النازف داخل التامور إلى 
االحتشاء كامل جدار الصدر يحصل تلين ثم ندبة ، وقد يتبارز جدار القلب في منطقة  ليشم

وٕاذا .  الندبة إلى الخارج ، ويترقق الجدار ، ثم تحدث أم دم قلبية يمكن أن تتمزق وتحدث الوفاة 
حدث التصاق بين الوريقة الحشوية والجدارية للتامور في منطقة الندبة فإن هذا االلتصاق يعيق 

  .وقد يعيش المريض سنوات طويلة ، شكل أم الدم ت
من الوفيات المفاجئة الناجمة عن أسباب قلبية تحدث خالل ساعة من بدء %  ٧٠حوالي 

األعراض الحادة ، األمر الذي يعقد من إمكانية تقديم المعالجة اإلسعافية الضرورية لمثل هؤالء 
  . المرضى 

على أية  رة والوعائية تختلف بشدة ، فقد ال نعثإن درجة تظاهر التغيرات المرضية القلبي
تغيرات في الشرايين اإلكليلية والعضلة القلبية ، أو قد يشاهد التضيق أو االنسداد على أرضية 

القديم أو  ءالتصلب الشرياني ، أو نجد التخثر الوعائي ، والتصلب القلبي ، أو مناطق االحتشا
  . الحديث 

عن التصلب الشرياني باختالف العمر ، فقبل سن األربعين  تختلف شدة التغيرات الناجمة
، يشاهد غالبًا التشحم المترافق بلويحات متليفة ، وهذه اللويحات تصاب أحيانًا بالتقرح أو التخثر 

وٕانما يغلب وجود تكلس مع ، وحده يندر أن يشاهد التشحم أما بعد سن األربعين عامًا ف.أو النزف 
  .ية ، ولويحات تصلبية ، أو خثرات متعضية تضيق للشرايين اإلكليل

. زل للشريان اإلكليلي األيسر اتصادف التغيرات التصلبية غالبًا في الفرع األمامي الن
  .وبشكل أقل في الشريان اإلكليلي األيمن 

  . مع تقدم العمر يزداد احتمال إصابة أكثر من فرع شرياني من الشرايين اإلكليلية 
شديد المشاهد في الشرايين اإلكليلية يترافق غالبًا مع تغيرات مماثلة إن تصلب الشرايين ال

  .الدماغية و السباتية والكلوية وغيرها : في الشرايين األخرى 
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الموجودات الموضوعية ، وهذه  إلىإن تشخيص االحتشاء الطبي الشرعي يجب أن يستند 
إن تشخيص االحتشاء . لمستخدمة الموجودات يتوقف اكتشافها على درجة تطور الوسائل التقنية ا

لكن االكتفاء بالفحص العياني . وحده ممكن في بعض الحاالت على الفحص العياني  دباالعتما
. وعدم اللجوء إلى الفحوص النسيجية يبقي القسم األكبر من حاالت االحتشاء دون تشخيص 

، وأخرى غامقة عيانيًا  باإلضافة لذلك فإن إجراء مقاطع في العضلة القلبية يظهر مناطق شاحبة
هذا التباين خطأ على أنه احتشاء ، في الوقت الذي ينجم فيه عن اختالف  صوكثيرًا ما يشخ، 

وعند الشك باالحتشاء يجب أخذ عينات . امتالء األوعية الدموية بالدم أثناء فترة االحتضار 
. من النسيج الطبيعي وجزءًا ، نسيجية من المناطق المشتبهة بحيث تشمل كامل سماكة البطين 

من الثلث : يجب أخذ عينات نسيجية من مناطق مختلفة من القلب ، إضافة للمناطق المشتبهة 
والثلث المتوسط للحجاب بين البطينين ، والثلث ، المتوسط األمامي الجانبي للبطين األيسر 
أو في ، لحليمية وفي حال وجود تغيرات في العضالت ا. المتوسط للبطين األيمن ، وذروة القلب 

  . أي جزء آخر من القلب يجب أخذ عينات من هذه األماكن 
 ٤يجب أن يمر فترة  إذ، إن الفحوص الخمائرية العيانية غير عملية في الطب الشرعي 

ويجب أن تؤخذ العينات قبل مرور ، ساعات على األقل من بدء اإلقفار القلبي وحتى الوفاة  ٦ –
  .ساعة بعد الوفاة  ١٢

ساعات  ٤ – ٣باستخدام المجهر الضوئي يمكن كشف عالمات االحتشاء النسيجية بعد 
  . ساعة كي يتم اكتشافه  ٢٤بينما يحتاج االنحالل العضلي إلى . من بدء اإلقفار 

يمكن كشف العالمات المميزة لالحتشاء بعد بضع دقائق من بداية حدوثه باستخدام 
  . المجهر اإللكتروني 

  :وتر الشرياني ب ـ ارتفاع الت
هذا المرض يكون مترافقًا  إلى أنولكن بالنظر . أحد األسباب الشائعة للموت المفاجئ 

  . غالبًا مع تصلب الشرايين ، فإن تحديد السبب الحقيقي للوفاة بتشريح الجثة يصبح مهمة صعبة
بطين ة الرتفاع التوتر الشرياني ضخامة العضلة القلبية ، وخاصة الالمات الرئيسمن الع

أثناء تشريح الجثة  في االستدالل على في ولذلك نعتمد على وجود الضخامة القلبية . األيسر 
غرام ، أو سماكة جدار البطين  ٤٠٠إذا كان وزن القلب أكثر من . ارتفاع التوتر الشرياني 

ـ  ٨٠٠ أحيانًا يبلغ وزن القلب. سم يمكن التفكير بارتفاع التوتر الشرياني  ١.٥األيسر أكثر من 
وقد وصفت حاالت تجاوز فيها .سم   ٣.٥ – ٢.٥األيسر  نوسماكة جدار البطي، غرام  ٩٠٠

  .غرام  ١٠٠٠وزن القلب 
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ينجم الموت في ارتفاع التوتر الشرياني عن قصور القلب الحاد أو احتشاء العضلة القلبية 
  .أو النزف الدماغي 

  :   ج ـ التهاب العضلة القلبية 
، رثوية أو إنتانية أو تحسسية : التهاب العضلة القلبية ألسباب مختلفة يمكن أن يحدث 

  . العضلة القلبية الذاتي ، أو اعتالل العضلة القلبية الكحولي  لأو اعتال
،  اإن العديد من األمراض اإلنتانية يمكن أن تختلط بالتهاب العضلة القلبية كالدفتيري

إن وضع التشخيص بتشريح الجثة يعتمد على الفحص . زا واإلنتانات الفيروسية بما فيها األنفلون
  .ويحتاج إلى خبرة جيدة ، النسيجي 

  :        د ـ التهاب الشغاف 
وٕانتانات في مختلف األعضاء ، ، يمكن أن يسبب التهاب الشغاف صمات جرثومية 

تحدث  ومن النادر أن يتأخر التشخيص السريري في أيامنا هذه بحيث. وخراجات ، وتجرثم دم 
  .  الوفاة المفاجئة دون معرفة السبب 

  :  ه ـ أمراض الدسامات القلبية 
التضيق التاجي ، والتضيق األبهري : أهم األمراض الدسامية التي تسبب الموت المفاجئ 

  .، والقصور األبهري 
لكن االختالط . وزلة تنفسية ، وتعبًا عند الجهد ، يسبب التضيق التاجي احتقانًا رئويًا 

ألهم هو الرجفان األذيني الذي يؤهب لتشكل الخثرات داخل األذينة اليسرى ، ومن ثم انطالقها ا
إلى أعضاء بعيدة عن القلب وخاصة الدماغ ، محدثة انصمامًا في أحد أوعيته ،مما يفضي إلى 

  .الموت المفاجئ 
حًا مما أما تضيق الدسام األبهر فيقود إلى ضخامة البطين األيسر الذي يكون أكثر وضو 

وينجم عن ذلك حاجة متزايدة للبطين األيسر من الدم من . هو عليه في ارتفاع التوتر الشرياني 
جهة ، ومن جهة أخرى يحدث انخفاض في ضغط اإلرواء في فوهة الشرايين اإلكليلية مما ينقص 

  .فيحدث القصور اإلكليلي و الموت المفاجئ ، الجريان اإلكليلي أكثر 
  . ظم القلبي دورًا رئيسيًا في حدوث الموت في هذه الحاالت يلعب اضطراب الن

  : و ـ أم الدم األبهرية 
وتنجم عن أذية الجدار بالتصلب العصيدي ، ويؤدي ، في األبهر البطني  ثغالبًا ما تحد

قد يبلغ حجم أم الدم حجم . أغلب الضحايا من الرجال المسنين . تمزقها إلى الموت المفاجئ 
يرق جدار الوعاء نتيجة . أو مغزليًا " يتمدد من جانب واحد " يكون االنتفاخ كيسيًا و ، البرتقالة 
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قد تبقى أم الدم فترة طويلة دون أن تتمزق ، . تخرب النسيج المرن وتتقرح البطانة وقد تتكلس 
  . جودات التي ال عالقة لها بالوفاةويمكن أن تكشف بتشريح الجثة كإحدى المو 

يمكن إنقاذ حياة المريض بالمداخلة الجراحية العاجلة ، ولكن إذا حدث تمزق جزئي ف
يحدث نزف غزير ضمن األنسجة . أغلب المرضى يموتون بسرعة قبل تقديم أية مساعدة لهم 

خلف البريتوان ، وحول الكلية ، وأحيانًا تتمزق أم الدم عبر األنسجة خلف البريتوان مسببة 
  .انصبابًا دمويًا في البريتوان 

تحدث أم الدم األبهرية المسلخة ، وفي هذه الحالة تتنخر الطبقة المتوسطة من جدار قد 
األبهر مما يؤدي إلى ضعف الطبقات المركزية وتمزقها ، فيدخل الدم عبر هذا التمزق الذي غالبًا 

لدم أن يسلخ جدار األبهر باتجاه األسفل نحو الفروع لتدفق ا يمكن. ما يوافق لويحة عصيدية 
فية وحتى الفخذية ، ولكن الغالب هو تسليخ جدار األبهر باتجاه األعلى حول القوس الحرق

األبهرية وضمن جوف التامور ، ويمكن أن يحدث انصباب دموي واندحاس التامور ، يوصف 
   .األلم الناجم عن تمزق أم الدم المسلخة بأنه أشد ألم يمكن أن يتعرض له المريض 

  الصمة الرئوية ز ـ التهاب الوريد الخثري و 
تنطلق الصمة الخثرية غالبًا من . الصمة الرئوية أحد أهم أسباب الموت المفاجئ  تعد

أحد األوردة العميقة للطرف السفلي أو الحوض لتستقر في الشريان الرئوي أو أحد فروعه سادة 
  .إياها ومحدثة االحتشاء الرئوي والقصور التنفسي الحاد ومن ثم الموت 

. وزيادة لزوجة الدم للتخثر الوريدي العميق ، الدموية ، وتأذي بطانة الوريد  تؤهب الركودة
ويغلب أن تنطلق ، تحدث هذه الحاالت عادة بعد العمليات الجراحية وخاصة الحوضية منها 

كما أن اإلصابات الرضية القريبة من أوردة . الصمات غالبًا في األسبوع الثاني بعد العملية 
أحيانًا يحدث . تؤهب اللتهاب الوريد الخثري وبالتالي خطر االنصمام الرئوي  الطرفين السفليين

أو نقص في ، التخثر الوريدي العميق دون أن يكون ثمة مداخلة جراحية ، أو إصابة رضية 
  . يالحظ أحيانًا ترافق مثل هذه الحاالت مع احمرار الدم . الفعالية الفيزيائية أو الحركة 
يجب تمييز الصمة . داخل لمعة الشريان الرئوي أو أحد تشعباته  بالتشريح نجد الصمة

وأقل اصطباغًا ، ، تكون الصمة عادة أكثر قساوة . عن الخثرات الدموية المتشكلة بعد الوفاة 
وآخر ذو سطح غير ، أحدهما منحٍن ومنتظم يوافق رأس الصمة : ين أويمكن أن نميز فيها جز 

  . لت منه الصمة يوافق المكان الذي انفص، منتظم 
  . إن معرفة مصدر الصمة يكون صعبًا في بعض الحاالت 
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  :ـ األسباب الرئوية  ٢
يمكن لاللتهاب الرئوي أن يحدث الموت المفاجئ خاصة عند الشيوخ والكحوليين ، في 
مثل هذه الحاالت قد يتطور االلتهاب الرئوي دون أعراض نمطية بحيث يبقى دون تشخيص 

  .سريري 
يمكن لألورام القصبية غير المشخصة أن تسبب الموت المفاجئ عندما يحدث النزف من  

  .الورم  مؤديًا إلى االختناق بالدم النازف 
ولكن يصادف أحيانًا أن يحدث النزف ، إن السل الرئوي ليس سببًا شائعًا للموت المفاجئ 

  .من أحد الكهوف السلية مسببًا االختناق 
بديدان األسكاريس التي عبرت الحنجرة إلى الرغامى وأحدثت وصفت حاالت اختناق 
  .الموت المفاجئ عند األطفال 

  :ـ أمراض جهاز الهضم  ٣
إن أمراض الفم والبلعوم ال تسبب عادة الموت المفاجئ باستثناء الخراج خلف البلعوم 

منعكس المبهمي أو عبر ال قالذي يؤدي عند األطفال إلى انضغاط الحنجرة مسببًا الموت باالختنا
.  

  .سرطانات المري الممتدة إلى األبهر قد تسبب نزفًا صاعقًا وموتًا مفاجئًا 
التهاب البريتوان اختالطًا مهمًا  ويعد قد يسبب نزف القرحة أو انثقابها الموت المفاجئ ، 

ويعتقد األشخاص المحيطون بالمريض عند انثقاب القرحة المعدية أن الحالة  .للقرحة المنثقبة 
يتم التشخيص بعد تشريح الجثة حيث نشاهد القرحة عيانيًا وتكون ممتلئة بالدم . عن تسمم  ناتجة

  .وربما وجد الدم في هذه الحالة ضمن األمعاء ، المتخثر 
حاالت نادرة التهاب الزائدة الدودية  من األسباب األخرى التي قد تسبب موتًا مفاجئًا في

و ، و انفتال األمعاء ، واحتشاء المساريقى ، والتهاب البنكرياس الحاد ، وانسداد األمعاء ، الحاد 
  .الفتوق المختنقة 

  .إن تشمع الكبد ودوالي المري الناجمة عنه قد تسبب نزفًا قاتًال 
  :ـ أمراض الجهاز العصبي المركزي  ٤

أثناء حدوث النوبة ، وأورام الدماغ الصامتة سريريًا والتي تصاب  يف أهمها الصرع
بالنزف ، واألشكال الصاعقة من التهاب السحايا ، وبعض األمراض الطفيلية كالكيسات المائية 

  .الدماغية 
يمكن أن تنجم عن الرض  ألنهاإن النزف تحت العنكبوتية حالة معقدة في الطب الشرعي 

وهو شائع دون أن .دث النزف عن تمزق أم الدم المشابهة لحبة الفريز يح.أو أن تكون عفوية 
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إن النزف تحت العنكبوتية سبب معروف للوفاة خاصة عند الشباب ، . يكون ثمة رض خارجي 
يحدث النزف أحيانًا بعد القيام بجهد فيزيائي متوسط الشدة كالجري أو . ومتوسطي األعمار 

  .  تقد أن السبب في هذه الحاالت ارتفاع الضغط العابر التمارين الرياضية أو الجماع ويع
  : ـ األمراض اإلنتانية  ٥
أهم ، بأشكالها الشديدة " اإلنفلونزا " وخاصة النزلة الوافدة ، اإلنتانات الفيروسية  تعد

ويحدث الموت هنا بسبب االختالطات الناجمة عن . العوامل اإلنتانية المسببة للموت المفاجئ 
واضطراب ، الذي يتميز بقصور  كبدي حاد ، و وذمة دماغية "راي " وافدة وخاصة تناذرالنزلة ال

. يعتبر إعطاء األسبرين أثناء عالج األنفلونزا عامًال هامًا في إحداث هذا التناذر . في الوعي 
ة يجب أن تتخذ التدابير الوقائية لحماي" . راي " يعتبر الديكساميثازون عالجًا إسعافيًا لتناذر 

الطبيب الشرعي والعاملين معه من األمراض السارية ، ونذكر على سبيل المثال تناذر االلتهاب 
قد يكون الطبيب الشرعي أول من يدخل بتماس مباشر مع  إذ)  SARS( الرئوي الالنوعي 
  . سبب وفاتهم أصًال  فالذين ال يعر ، ،هؤالء المرضى 

  :ـ األسباب المتعلقة بالحمل ٦
وينجم ، مل بشكل مفاجئ يثير الشك باحتمال إجراء اإلجهاض الجنائي موت امرأة حا

  .الموت في هذه الحالة بسبب النزف واإلنتان من األدوات الملوثة ، و الصمة الهوائية 
كما أن تمزق الحمل خارج الرحم يسبب الموت نتيجة النزف ضمن البريتوان ما لم تتم 

  . ه الحالة في الشهرين الثالث والرابع من الحمل هذ فوأكثر ما تصاد. المداخلة اإلسعافية 
ويعتمد التشخيص الطبي الشرعي في هذه الحالة ، االنسمام الحملي قد يسبب موتًا مفاجئًا 

على جمع المعلومات الطبية عن وجود ارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل ، ويبين تشريح الجثة 
ية ، و وذمة دماغية مترافقة مع نزوف في المادة وجود ضخامة كبدية مع تنخر في الكبد والكل

  .البيضاء 
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  : SIDSثالثا ـ متالزمة موت األطفال الرضع المفاجئ 
تعرف هذه المتالزمة بأنها موت طفل رضيع غير متوقع مع عدم وجود أية تغيرات تعلل 

  .الوفاة بتشريح الجثة والفحوص المكملة 
في سريره مساء دون أن تبدو عليه أية أعراض غير في أغلب الحاالت يتم وضع الطفل 

  .طبيعية ـ أو تالحظ أعراض تافهة كسيالن األنف مثًال ـ ليكتشف في الصباح ميتاً 
  " .وفاة المهد " ولذلك تدعى هذه المتالزمة في بريطانيا بـ 

كاذبة هناك زيادة ملحوظة في معدل وفيات التوائم بهذه المتالزمة سواء الحقيقية منها أو ال
  .وقد أظهرت بعض الدراسات أن الخطورة تبلغ خمسة أضعاف .

يتراوح مدى العمر المقبول في هذه المتالزمة بين أسبوعين وحتى السنتين ، إال أن أغلب 
تختلف نسبة . أشهر ٣ – ٢الحاالت تحدث بين عمر الشهر والسبعة أشهر مع ذروة حدوث بين 

جح أن هذا االختالف عائد إلى عدم الدقة في حدوث هذه المتالزمة من بلد آلخر واألر 
فالحاالت . واختالف مستوى الخبرة الطبية الشرعية من بلد آلخر ، اإلحصائيات من جهة 

المرضية أو حتى الجنائية التي ال يتم كشفها بسبب ضعف مستوى الخبرة تصنف ضمن هذه 
  .المتالزمة مما يرفع بشكل وهمي معدل حدوثها 

  :  SIDSد احتمال العوامل التي تزي
  ترك الطفل ينام على بطنه  – ١
  ) غ  ٢٥٠٠أقل من ( نقص وزن الطفل عند والدته  – ٢
  حول الطفل تدخين األم في أثناء الحمل ، أو التدخين  – ٣
  تناول األم للكحول أو المخدرات في أثناء الحمل  – ٤
  سنة  ٢٠إذا كان عمر األم أقل من  – ٥
  األطفال التوائم  – ٦
 الوسط االجتماعي الفقير  – ٧

 

تحدث متالزمة موت األطفال الرضع المفاجئ عند الذكور واإلناث بنفس النسبة تقريبًا مع 
  .معدل حصولها في الفصول الباردة  ويزداد. رجحان خفيف للذكور 

كان بعض األطباء يعتقد سابقًا بأن الموت ينجم عن اختناق الطفل الميكانيكي بسبب 
بحيث يضغط على صدره أو فتحاته  نفسه أثناء النوم والذي ينام معه في السريرفي تدحرج البالغ 
هم بما يشاهدونه من نزوف نمشية على سطح ءوكان معتقدو هذه النظرية يدعمون آرا. التنفسية 
السيما أن غالبية األطفال ـ في البلدان و حاليًا  ةوقد تبين خطأ هذه النظري. التامور  الرئتين و
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كما أن النزوف النمشية تحدث في كل حاالت الموت السريع . الغربية ـ ينامون في أسرة مستقلة 
  . وال يجوز بأي حال اعتبارها مشخصة لالختناق 

طفلهم دون أساس منطقي يعتبر حماقة إن توجيه التهمة أو اللوم ألهل مفجوعين بوفاة 
  . خاصة إذا تخيلنا الحالة النفسية السيئة لألم في مثل هذه الحالة ، كبيرة 

وفي الحقيقة يصعب التسليم بأي منها دون ، وضعت فرضيات كثيرة لتعليل هذه الظاهرة 
  : نذكر منها . تحفظ 

 التحسسس من بروتينات حليب البقر  •

 التحسس من العت المنزلي  •

 نقص الكالسيوم  •

 نقص سكر الدم •

 قصور الغدة الدرقية •

يحدث : والنظرية تقول ، انتشرت نظرية حظيت بقبول عام  في أواخر القرن الماضي
يؤدي انقطاع التنفس إلى ،  CO2أثناء النوم توقف تنفس سببه عدم تحسس مركز التنفس لفرط 

شذوذ في  CO2لفرط عتقد أن سبب عدم تحسس مركز التنفس وي .تباطؤ القلب ومن ثم  توقفه 
كناقل عصبي   Serotoninالتي تستعمل السيروتونين   Brain stemمنطقة جذع الدماغ 
Neurotransmitter  ويعتقد بأن هذا الناقل يشترك في السيطرة على التنفس أثناء النوم ،

  .لى االستيقاظ والتحسس لثاني أوكسيد الكربون واألكسجين ، والقدرة ع
أمكن تحديده في متالزمة موت لقد بينت الدراسات األخيرة على وجود عامل وراثي 

واإلجراءات العملية للوقاية النسبية من هذه المتالزمة تتلخص في .  األطفال الرضع المفاجئ
ي العناية الصحية بالطفل منذ الحياة الجنينية ، وتجنب تنويمه بوضعية االضطجاع البطني الذ

  . ربما سبب اضطرابًا بالدوران الدماغي نتيجة دوران الرأس الشديد إلى أحد الجانبين 
  :اإلجراءات التي يمكن أن تقي من متالزمة موت األطفال الرضع المفاجئ 

االنتظار على األقل سنة واحدة للحمل مرة أخرى بعد الوالدة ، فكلما كانت الفترة أقصر بين  – ١
  .أكبر  SIDSالحمل ، والذي يليه ، كان احتمال حدوث 

الحصول على العناية الطبية خالل الحمل بشك جيد ، مع التغذية الصحيحة وعدم التدخين  – ٢
  .كشوف الطبية الدورية مع بداية الحمل أو تعاطي األدوية أو الكحول ، وٕاجراء ال

  اإلرضاع الطبيعي  – ٣
  منع التخين قرب الطفل الرضيع  – ٤
  .وضع الطفل للنوم على ظهره ليًال وعند تغيير الحفاض ، مالم ينصح الطبيب بغير ذلك  – ٥
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  وضع الطفل على مفرش قوي وقاس  – ٦
  إبقاء وجه الطفل مكشوفًا وبدون أغطية  – ٧
  إجراء الفحوصات الدورية بشكل منتظم  – ٨

  :الخبرة الطبية الشرعية 
عند إجراء الخبرة الطبية الشرعية يجب أن يكون اهتمام الطبيب موجهًا لكشف وجود 

. يفضل إجراء صور شعاعية شاملة لكامل الجسم قبل التشريح . اعتداء جسدي على الطفل 
عند اكتشاف آفة تشريحية قادرة على تسبيب . فل يم حالة نمو الطو يجب أن تتم قياسات كاملة لتق

  . SIDSالوفاة يتم استبعاد 
  .يجب أخذ عينات نسيجية شاملة للفحص النسيجي والجرثومي والفيروسي 

كما ينبغي التركيز على الرئتين والمجاري التنفسية ، حيث يجب أخذ ست عينات نسيجية على 
وبرغم ذلك يجب االعتراف بقلة أهمية النتائج . كما تؤخذ عينات من األمعاء . األقل من الرئتين 

 وكذلك وجود جراثيم متعايشة بشكل، وذلك نتيجة التلوث المحتمل أثناء التشريح ، البيولوجية 
  . طبيعي 
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٧٥

        الفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامن
 Infanticide قتل الوليد 

تعرف جريمة قتل الوليد بأنها قتل الرضيع حديث الوالدة عمدًا من قبل أحد الوالدين 
  .وذلك لسبب ما) عمومًا األم(

وذلك مقارنة هذا وقد تناقصت حاالت قتل الوليد في الوقت الحاضر بشكل واضح 
فقد كان معروفًا في روما القديمة أن من حق الوالد أن يقتل طفله الوليد دون أن . بالماضي
  .ووئد البنات كان معروفًا في عصر الجاهلية إلى أن حّرمه اإلسالم. يعاقب

مع مرور الزمن وتطور البشرية سّنت معظم المجتمعات البشرية قوانينًا تحرم وتجرم هذا 
  .العقوبات القاسية جدًا على الوالدة التي تقتل وليدها الفعل وطبقت

ونتيجة لتطور الطب النفسي ومعرفته بالتغيرات النفسية التي تحصل عند األم إثر 
الوالدة وحالة الكآبة التي قد تنتابها وخاصة إذا كان الحمل سفاحًا فإن عقوبة جريمة قتل الوليد 

  .خصوصية معينةمن الجرائم التي لها  دتخفضت كثيرًا وعُ 
من قانون ) ٥٣٧(من المواد التي تناولت هذا الموضوع في القانون السوري المادة 

  :العقوبات السوري والتي تنص على ما يلي
على قتل وليدها الذي حبلت فيه " اتقاء للعار"تعاقب باالعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم  - ١

  .سفاحاً 
 .الفعل عمداً وال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع  - ٢

 :الوبائيات

 ١٩٨٩-١٩٨٠حالة قتل وليد مجراة في ألمانيا في الفترة الممتدة بين  ٢١١إن دراسة على 
  : تيةأظهرت الموجودات اآل

  .تناقص معدل قتل الوليد في السنوات األخيرة -
سنة ومتوسط  ٢١ - ١٦في معظم حاالت قتل الوليد كان عمر األمهات يتراوح بين  -

 .سنة ٢١.٨العمر كان 
 .معظم الحاالت ترافقت بوجود خالف بين األم واألب أثناء فترة والدة الطفل -
 .من الحاالت كان المولود هو األول لدى األم% ٧٠في  -
 .من الحاالت كان الحمل غير معلن للمحيط ألسباب مختلفة% ٣٨في  -



  
  

٧٦

 .لم توجد زيارات طبية منتظمة أثناء الحمل لدى جميع الحاالت التي تمت دراستها -
فقد تم مالحظة أن معظم حاالت الوالدة كانت في المنزل وأنه ، بالنسبة لظروف الوالدة

% ٨٠في أكثر من نصف الحاالت تمت الوالدة في الحمام أو المرحاض وفي أكثر من 
 .من الحاالت لم يتلق الوليد أية عناية طبية بعد الوالدة

بقتل الوليد كانت هناك نسبة ال بأس  في العديد من الدراسات المجراة على الحاالت المشتبهة
بها لم يتم تحديد سبب الوفاة بدقة فيها بالرغم من وجود عالمات عنف خارجية مما يدل على أن 

 .هناك الكثير من الصعوبات في إثبات قتل حديثي الوالدة
  في حاالت الشبهة بقتل الوليد من المهم معرفة تفاصيل الوالدة بشكل: الفحص الطبي الشرعي

  لذلك فإن التعاون مع أخصائي، دقيق من األم باإلضافة إلى تشخيص حالة ما بعد الوالدة 
  .النسائية والتوليد أمر مهم من أجل صياغة تقرير طبي شرعي موثق 

العديد من المؤلفين يرى ضرورة إجراء الفحص النسائي تحت التخدير مع تحديد حجم 
اهرة والباطنة لعنق الرحم باإلضافة إلى وجود اتساع الرحم ومستوى قعر الرحم واتساع الفوهة الظ

  .في قناة عنق الرحم
أسابيع بعد الوالدة وعمليًا يمكن  ٦- ٥إن عودة الرحم لوضعه الطبيعي تكون عادة بعد 

  :أتيكما ي تحديدًا تقريبياً تحديد الوالدة الحاصلة 
  .تقريباً يكون قعر الرحم في مستوى السرة : حالة ما بعد الوالدة مباشرة -
 .قعر الرحم على مستوى أصبع تحت السرة: يوم على الوالدة ١مرور  -
 .قعر الرحم على مستوى أصبعين تحت السرة: مرور يومين على الوالدة -
 .قعر الرحم على مستوى ثالثة أصابع تحت السرة: مرور ثالثة أيام على الوالدة -
 .ق ارتفاق العانةقعر الرحم على مستوى أصبعين فو : مرور أسبوع على الوالدة -
 .قعر الرحم على مستوى ارتفاق العانة: أيام على الوالدة ١٠مرور  -

بعد تحديد حجم الرحم ومستوى قعر الرحم يتم إفراغ محتوى الرحم ودراسته بوسائط متعددة 
)Arias – Stella , Galli – Mainini – Reaction ( مما يساعد على تحديد زمن

  .الوضع بشكل أفضل
الشفاء يتم إفراغ سائل الهالبة من باطن الرحم الذي يكون بلون مدمى في األسبوع في طور 

وبشكل مصفر ) L.Fusca(ويصبح بلون بني محمر في األسبوع الثاني) L.Rubra(األول 
وفي األسبوع الثالث تصبح مصلية عديمة اللون ) L.Flava(في نهاية األسبوع الثاني 

)L.Alba(  
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  : ؟ لحياةهل كان الوليد قابًال ل
ويعني ذلك قابلية الوليد على البقاء حيا بعد الوالدة فاألجنة غير الناضجة قد تولد حية 
و لكنها غير قابلة للبقاء حيه بشكل مستقل غير معتمد حيث يتعلق ذلك بالحالة الخاصة لكل 

  .جنين باإلضافة إلى التسهيالت الطبية المتوفرة في المكان و الوقت المناسبين
الجريمة على وليد غير قابل للحياة قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة على الجاني  إن وقوع

كما أن عدم قابلية الوليد للحياة قد تعلل سبب وفاته وتنفي التهمة عن المتهم إذا لم تكن هناك 
 .عالمات صريحة للقتل الجنائي

ته أو إذا الطفل غير قابل للحياة إذا كان يحمل تشوهات خلقية تمنع استمرار حيا ديع
  .كان نموه غير كاف الستمرار حياته خارج الرحم

  
  :هل كان الوليد تام النضج عند والدته؟

  :تيةاآل معظم المراجع القديمة اعتبرت أن الوليد تام النضج يتمتع بالمواصفات
  .سم ٥٢- ٤٨طوله يتراوح بين  -
 غ ٥٠٠٠- ٢٥٠٠الوزن يتراوح بين  -
 سم ٣٥-٣٤محيط الرأس  -

 .الدهني بشكل كثيفوجود الطالء  -
 .غياب الشعر الناعم مع وجوده في منطقة الظهر والكتفين -
وعند اإلناث الشفران الكبيران يغطيان ، عند الذكور تتوضع الخصيتان بكيس الصفن -

 .الصغيرين 
 وجود األظافر في أصابع اليدين والقدمين ويكون الظفر متجاوزًا لحافة األصابع باليدين  -

 .سم من ارتفاق العانة ٥-٣ تتوضع السرة على بعد -
 .سم ٥٠يكون الحبل السري وسطيًا بطول حوالي  -
 .غ ٥٠٠سم وتزن حوالي  ٢٠- ١٥تقيس المشيمة وسطيًا  -

كما  اً تقريبي تقديراً في حال غياب عالمات النضج السابقة يمكن تقدير عمر المولود حديثًا 
 :أتيي

  .سم ١.٢٥الطول حوالي  :عمر شهر واحد -
 .سم مع وجود أظافر على أصابع اليدين والقدمين٩الطول حوالي  :أشهر ٣عمر  -
 غ مع وجود شعر على الرأس ٤٥٠- ٣٥٠الوزن ، سم  ٢٥-١٨الطول  :أشهر ٥عمر  -
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غ مع وجود شعر زغابي ١٤٠٠- ٩٠٠الوزن  ،سم ٣٥الطول حوالي  :أشهر ٧عمر  -
 .والجزء األول من عظم القص Talusتعظم في ، منتشر

غ مع بداية تعظم في  ٢٠٠٠-١٥٠٠والوزن ، سم  ٤٠حوالي الطول  :أشهر  ٨عمر  -
القسم السفلي من عظم القص والنهاية السفلية من الفخذ وكذلك العظم النردي وربما 

 .النهاية العلوية للظنبوب

نبضان الحبل : أن يتوافر فيه واحد من ثالث عالمات حيوية تتطلبإن والدة طفل حي 
الوليد الذي يلد متوفيًا تغيب هذه و  ،ين مهواة بشكل كامل وجيدخفقان القلب أو وجود رئت، السري

  .غ ٥٠٠وطبعًا يجب أن يكون وزن الوليد هنا أكثر من  هالعالمات عند
 

  :؟هل ولد الوليد حياً 

إن أهم عالمة تدل على والدة الطفل حيًا هي تنفسه ألن التنفس الحاصل يكسب الرئتين 
  :تيةصفات جديدة ثابتة تكشفها الفحوص اآل

أجراه طبيب خبير حيث إذا يه بشكل جازم إال لال يعتمد ع الفحص العياني للرئتين -
يشاهد أن رئتي الوليد الذي لم تتنفس قط تكونان بلون أحمر متجانس قوامهما متماسك 
وملمسهما يشبه ملمس الكبد وبقطعها تبدو بقوام ولون متناسق وعند فرك قطعة صغيرة 

رمادي  –إذا تنفس الوليد فتكون رئتاه بلون أحمر زاهي  أما. ال يسمع صوت فرقعات
، ويصبح ملمسها مرنًا ويشعر الفاحص بالفرقعة الغازية حين الضغط عليها باإلصبع

  .تنتج هذه التغيرات عن دخول الهواء إلى الرئتين ومرور الدم الوريدي فيهما
ولد حيًا أم ال ودومًا يجب اللجوء  هذه التغيرات العيانية ال تكفي لوحدها لتقرير فيما إذا الوليد

 .إلى فحوص أخرى لتأكيد التشخيص
يعتمد هذا االختبار على ما هو معروف من أن الرئة المتنفسة أقل : اختبار الرئة المائي -

كثافة من الماء ولذلك تطفو على سطحه بينما تغطس الرئة غير المتنفسة واعتمادًا 
 . ئية للرئتين لتقرير ما إذا تنفس الوليد أم العلى هذا المبدأ نلجأ إلى التجربة الما

وتوضع مع القلب والتوتة واللسان ) الضفدع(يتم استخراج الرئتين بتقنية تشريحية خاصة 
في إناء كبير مملوء بالماء العذب فإذا طفت الرئتان على  هممع بعض ونوالحنجرة وهم متصل

بينما يدل غوصهما ، الوليد بشكل كامل السطح حاملتان معهما بقية األحشاء دل ذلك على تنفس
 .إلى قعر اإلناء على أن الوليد لم يتنفس مطلقًا أو أن تنفسه كان بشكل جزئي

كما يتم فصل ، فيما بعد تفصل الرئتان عن بعضهما وتوضع كل منها على حدة في اإلناء
كل فص رئوي على حدة ومن ثم تؤخذ قطع صغيرة من كل فص رئوي وتوضع في اإلناء 
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تهرس بعض قطع الرئة . فإذا طفت جميعها دل ذلك على التنفس الكلي. ويالحظ إذا طفت أم ال
 .تحت الماء ويالحظ خروج فقاعات هوائية

هامة جدًا ولكن هناك بعض الحاالت التي يحدث فيها  تجربة إن تجربة الرئة المائية تعتبر
أي أن _  نتائج إيجابية كاذبةدث فيها نتائج إيجابية كاذبة أو سلبية كاذبة وأهم الحاالت التي يح

  :هي _ الرئة تطفو دون أن يكون الوليد قد تنفس
حيث تطفو الرئة هنا بسبب امتالئها بغازات التفسخ وهنا يمكننا : تعفن وتفسخ الرئتين - ١

إجراء اختبار بسيط حيث تؤخذ قطعة صغيرة من الكبد وتوضع بالماء فإذا طفت دل 
بالكبد وبما أن الكبد يتفسخ بعد الرئة بشكل عام فهذا يدلنا ذلك على حدوث التفسخ 

 .أن الوليد قد تنفس على على أن الرئة التي طفت ال تعتبر دليال
بوضع قطع الرئة العائمة على لوح  Gordonلتقييم هذا االختبار بشكل إضافي قام 

اء خشبي وقام بضغط هذه القطع بسكين ذات نصل عريض ومن ثم إعادتها إلى الم
  .ففي حال عامت هذه القطع مرة أخرى فإن ذلك دليل على التهوية الكاملة للرئة

جليد وبهذه الحالة إلى التجلد أي تجمد الرئتين بتأثير البرد الشديد واستحالة سوائلها  - ٢
 .تطفو الرئتين رغم عدم تنفس الوليد

  .إجراء التنفس االصطناعي للوليد مما يؤدي إلى نفخ الهواء بالرئتين - ٣

أي تغرق الرئتين رغم كون الوليد قد _أما الحاالت التي يحصل بها نتائج سلبية كاذبة 
 :فهي _تنفس
 .استنشاق الوليد لكمية من السائل األمينوسي أو سوائل أخرى - ١
 .إذا قتل الوليد بعد الوالدة مباشرة وقبل أن يقوم بأي حركة تنفس - ٢
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 اختبار الرئة المائي) ١ -١(الشكل 

� �

 :�المعدة المائياختبار 

ومن خالل إثبات . إن ابتالع الهواء ودخوله للمعدة حادث حيوي يرافق التنفس عادة
 .وجود الهواء في الجهاز الهضمي يمكن تحديد الفترة التي عاشها الوليد بعد الوالدة بشكل تقريبي

ير األجزاء غ. هنا يتم وضع المعدة واألمعاء في وعاء مملوء بالماء بعد ربط الطرفين
المهواة تغوص في الماء أما األجزاء التي طفت على سطح الماء فيتم إحداث ثقوب فيها ومراقبة 

هنا أيضًا توجد . وجود فقاعات هوائية مما يدل على حدوث استنشاق للهواء وأن الوليد قد ولد حّياً 
وليد قبل أن أو سلبية كاذبة كقتل ال، إيجابية كاذبة كحدوث التعفن أو إنعاش الوليد االصطناعي

 .يقوم بأي حركة تنفس أو عند استنشاق سوائل
في القاعدة يتم استنشاق الهواء في الرئة بشكل أولي فحدوث الوفاة باكرًا بعد الوالدة 

  .األمعاء –يكون اختبار الرئة إيجابي مع سلبية اختبار المعدة 

  
  اختبار المعدة المائي) ٢ -١(الشكل 
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  :المدة التي عاشها الوليدإثبات حدوث الوالدة وما هي 

بالفحص الظاهري للرأس يجب تحري وجود الحدبة المصلية الدموية وهي تتراجع عادة 
  . الوالدة منساعة  ٢٤بعد 

قد تغيب هذه الحدبة في حاالت متعددة كأن يكون حجم الوليد صغيرًا أو عندما يكون 
  .ريعحوض الوالدة متسعًا كفاية وكذلك في حال تمت الوالدة بشكل س

  . بتمسيد فروة الرأس يتم إثبات وجود سائل مدمى مع وجود رطوبة في فروة الرأس 
يجب تحري وجود الطالء الدهني كعالمة باكرة للوالدة مع تحري وجود آثار للدم على 

  .ناحية اإلبطين والناحية اإلربية، الشعر واليدين
فقطع الحبل السري بعد ، الوليدإن الحبل السري قد يقدم معطيات مهمة حول مدة حياة 

وبعد عدة ساعات يبدأ بالتجفف وفي اليوم الثاني يصبح قاسيًا ، الوالدة مباشرة يكون طريًا ومرناً 
  ).أو التجفاف(رقيقًا مع بداية التحنط 

حيث تشاهد هذه التبدالت أيضًا ، دليًال على أن الوليد قد ولد حّياً  تهذه التبدالت ليس
  .عقب الوفاة

  .بعد الوالدة ٥- ٤الحياة يسقط الحبل السري في اليوم  أثناء
، استنادًا إلى درجة امتالء األمعاء بالهواء يمكن تقريبًا تحديد المدة التي عاشها الوليد
فوجود فقاعات هوائية في المعدة واالثني عشر يقدم دليًال على أن الوليد قد عاش لمدة تقدر 

  .ببضع دقائق حتى نصف ساعة كحد أعظمي 
ساعات  ٦على حياة الوليد لمدة تصل حتى  وجود الهواء في كامل األمعاء الدقيقة دليلٌ 

 ١٢بينما وجود الهواء في كامل األمعاء الغليظة فهو دليل على أن الوليد قد عاش لمدة حتى 
  .ساعة أو أكثر

 ٤٨وجود العقي في كامل األمعاء الغليظة دليل على أن الوليد قد عاش لمدة تقل عن 
  .تعطن الوليد دليل على حدوث الوفاة داخل الرحم. عةسا

  :سبب الوفاة

لإلجابة عن السؤال فيما إذا كانت الحالة قتل وليد أم ال فإنه من الضروري أن ننفي 
�.األسباب الطبيعية لحدوث الوفاة أو حدوث الوفاة بوجود رض مرافق للوالدة �

�:أهم األسباب الطبيعية لحدوث الوفاة هي �

  .جنينعدم نضج ال •
  .وجود قصور مشيمة والذي يؤدي عادة إلى حدوث الوفاة داخل الرحم •
 .وجود تشوهات خلقية •



  
  

٨٢

 .نقص األكسجة داخل الرحم •
 .يزداد معدل الوفيات مع الحمل المديد عادة •
 .الرض المرافق للوالدة مع وجود تمزقات في أوعية الدماغ المختلفة وحدوث الوفاة •

 /:الطرق المستخدمة في قتل الوليد/أسباب الوفيات غير الطبيعية 
رغم أن معظم ، إن األذيات المشاهدة على الجثة قد تكون ذات أهمية كبرى على الفعل الجرمي

  .حديثي الوالدة الذين يعرضون على الطبيب الشرعي ال توجد عليهم مثل هذه الرضوض
  

 : تل الوليد هيإن القيام بالتحريات العديدة أظهرت أن الطريقة األكثر استخدامًا لق
وهو يتمثل بالعالمات العامة للكدمات والسحجات على العنق وقد تكون هذه : الخنق  -

وحتى تشريح الجثة ، وسادة مثالً الالعالمات معدومة وخاصة عندما يتم استعمال أداة طرية ك
  .قد ال يقدم أية معلومات ذات قيمة هنا

وجود عالمات عنف على ناحية العنق أو وجود  فهنا يمكن تحري، خنق الطفل باليد أو برباط    
  .سحجات ظفرية مثًال وأحيانًا أداة الخنق نفسها

من الصعوبة إثبات حدوث الوفاة بكتم النفس حيث تغيب النزوف النمشية تقريبًا في معظم  -
 .هنا يجب تحري الكدمات والسحجات ضمن الجلد أو عميقًا في الشفتين والفم، الحاالت
  لطعن معروفان جيدًا كوسائل لقتل الوليدالذبح وا -  
قد تحدث وفاة الوليد نتيجة إهماله وعدم العناية به من قبل األم وأهم األذيات هنا هي  -  

  .الناجمة عن انخفاض درجة حرارة الوليد حتى حدوث الوفاة بسبب أذية البرد
ييز هذه األذيات عن أحيانًا يتم قتل الوليد بتطبيق أداة راضة على الرأس وهنا يجب تم -  

وعمومًا وجود مراكز متعددة للكسور في ناحية الجمجمة ال ، األذيات العرضية على ناحية الرأس
  .يمكن تفسيرها عادة بأذيات عرضية

الغرق هو شكل آخر غير مألوف لقتل الوليد بوضعه في سائل معين أو حوض الحمام  -   
  .لفترة معينة تكون كافية لحدوث الوفاة

  
  
  
  


