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  الفصل اخلامس 
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يمكن أن تنجم األذيات عن مختلف وسائط النقل البرية والبحرية والجوية ، ولكن األكثر أهمية    

في الطب الشرعي من الناحية العملية هي حوادث المركبات ، والدراجات النارية ، والقطارات ، 
  .والطائرات 

  حوادث السيارات
    
خاص الذين يلقون حتفهم سنويًا في جميع وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية يقدر عدد األش   

مليون شخص نتيجة الحوادث على الطرق ، بينما يصل عدد المصابين  ١.٢أنحاء العالم حوالي 
كما أن . مليون شخص ، أي ما يوازي إجمالي عدد سكان أكبر خمس مدن في العالم  ٥٠إلى 

  .لمتكاملة هذا العدد في ارتفاع متصاعد ما لم تتخذ اإلجراءات الوقائية ا
  :تصنف حوادث السيارات في خمس مجموعات كبيرة 

  صدم المارة  - ١ 
  الدهس  - ٢ 
  السقوط من العربات المتحركة  - ٣ 
  األذيات داخل المركبات  - ٤ 
  .األذيات الناجمة عن انضغاط الضحية بين العربة المتحركة وجسم آخر  - ٥ 

   .دم والدهس ، أو السقوط من المركبة والدهسالص: هناك حاالت تتشرك فيها األذيات ، مثًال 
كم أن هناك حاالت غير نموذجية نادرة كحالة سائق سيارة ، يخرج ذراعه عبر النافذة وينطلق 

  .بسرعة عالية فتصدم يده سيارة أخرى ، مما يؤدي إلى بتر أو انقالع الطرف تمامًا 
  :الحوادث الناجمة عن صدم المارة بسيارة متحركة  - أوًال 
  :تحدث أذيات هذا النوع من الحوادث خالل مراحل متعاقبة وسريعة     
  التماس األولي مع السيارة  -  ١  
  انقذاف الضحية على السيارة  -  ٢  
  سقوطها على األرض  -  ٣  
  انزالقها على الطريق  -  ٤  



  
  

٠

فاآللية ي الصدم ، أما في مرحلة االنزال إن آلية حدوث األذيات في المراحل الثالثة األولى ه
  مختلفة ، ما هي ؟

  .يمكن أن تغيب المرحلة الثانية ضمن بعض الظروف 
  .الضحيةن جسدتصنف األذيات الحاصلة كأذيات أجسام كليلة ، وتتوضع على أجزاء متعددة م

  ،)لطاقةالحركيةتذكر مفهوم ا( تها تتعلق شدة األذية في المرحلة األولى بكتلة السيارة ، وبسرع
يمكن أن تحدث كدمات انطباعية معطية شكل الجزء الصادم من السيارة ، كالكدمات القوسية أو 

  .نصف الدائرية المسببة بإطار المصباح األمامي 
يمكن أن تسبب الواقية األمامية للسيارة كسرًا معترضًا أو إسفينيًا في عظام الساق أو الفخذ ،     

راجع آلية ( لقوة الراضة وبالتالي جهة قدوم السيارة من خالل دراسة الكسر ، ويمكن معرفة اتجاه ا
  ) .حدوث الكسور 

أذيات متوضعة في عدة أجزاء من الجسم ، ) باص مثًال ( يسبب الصدم بسطح واسع للسيارة    
 يتعلق توضع هذه األذيات بوضعية الجسم بالنسبة للسيارة ، وبالتالي بأجزاء الجسم التي وقعت

  .بتماس مباشر أولي مع السيارة 
  



  
  

١٢١

  
  صدم المارة بعربة ثقيلة) ٧ - ٢(الشكل رقم 

  
يمكن أن يحدث نتيجة الصدم األولي ارتجاج عام في الجسم نتيجة انفراغ الطاقة الحركية عبر   

نزيفًا في السرتين الرئويتين ، أو تحت التامور عند قاعدة القلب ، : نقطة التماس مما قد يسبب 
  . أو في أربطة الكبد أو أو تمزق الكبد والطحال ، ونزيفًا في المساريقى 

دم الشديد على الوجه الخلفي للجذع إلى فرط بسط للعمود الرقبي ، وحدوث ما يؤدي الص    
نزوف مع تمزق في األربطة المفصلية ، كسور انضغاطية في : يسمى بأذيات ضربة السوط 

  .األجزاء الخلفية ألجسام الفقرات ، وخلوع فقرات ، وكسور في النواتئ الشوكية 
زية على الوجه السفلي لحذاء الشخص الماشي تحدث تسحجات سطحية على شكل خطوط متوا

أو الواقف ، عند تعرضه للصدم وذلك نتيجة انزالقه على الطريق ، ويمكن من خالل هذه 
  . التسحجات معرفة جهة تأثير القوة وبالتالي جهة الصدم 

      



  
  

١٢٢

  
  

  الصدم الجانبي بعربة ثقيلة) ٨  - ٢(الشكل 
  

حيث ارتفاع واقية السيارة يقع تحت مركز ثقل الضحية ، ) تكسي ( عند الصدم بسيارة سياحية  
  :فإن الصدمة األولى  تضرب ساقي الضحية ، وحسب سرعة السيارة لحظة الصدم 

ساعة فإن الضحية تنقذف مباشرة إلى األمام على سطح / كم  ١٩إذا كانت السرعة أقل من  - ١
  .الطريق 

ساعة فتقذف الضحية إلى األعلى ، وتسقط على / كم  ٢٣انت السرعة أكثر من وٕاذا ك -  ٢
غطاء محرك السيارة ، أو الزجاج األمامي ، أو الدعامات الجانبية ، مما يؤدي ألذيات الرأس 

ساعة ، قد ينقذف الجسم عاليًا في الهواء ، / كم  ٥٠في حالة الصدم مع سرعة تتجاوز . خاصة 
  .ارة ، أو إلى جانبها أو حتى خلفها ويسقط على سقف السي

  .شدة األذيات تزداد بشكل متناسب مع السرعة 
  



  
  

١٢٣

  
  

  الصدم األمامي بعربة سياحية) ٩  - ٢(الشكل رقم 
  

عندما تكون الضحية طفًال فإن مركز تأثير القوة األولية يقع أعلى مركز ثقل الجسم ، األمر الذي 
  .الطفل مباشرة على سطح الطريق يؤدي لغياب المرحلة الثانية ، وسقوط 

فإن نقطة الصدم ) باص أو شاحنة ( بسيارة ثقيلة ) الواقف ( عندما يصدم الشخص الماشي 
األولية تقع في مستوى أعلى ، وقد تسبب أذية أولية للحوض أو البطن أو زنار الكتف أو الذراع 

ألمام مباشرة ، وتسقط على وبسبب ارتفاع هذه المركبات فإن الضحية تنقذف إلى ا. أو الرأس 
  .أجزاء السيارة 

السقوط على زجاج السيارة األمامي ، قد يؤدي لجروح قاطعة بحواف الزجاج ، سواء في الوجه أو 
اليدين ، وبسبب تعدد هذه الجروح على الوجه وشكلها المميز ، الناجم عنقطع الزجاج الصغيرة 

  ".قدم الطائر " مكعبة الشكل ، يطلق عليها عالمة 



  
  

١٢٤

   :عندما تسقط الضحية على سطح الطريق فإن األذيات تحصل بآليتين 
ومن الشائع . الصدم ، واالحتكاك ، وبالتالي يلعب السطح الواسع والخشن دورًا في إحداث األذية 

إصابة الرأس والوجه واألطراف ، حيث قد تشاهد الجروح الرضية خاصة على الذقن واألنف 
تكون هذه السحجات خطية . حجات واسعة على األطراف والجذع والحاجبين والوجنتين ، وس

كسور الجمجمة تكون على شكل . متوازية ، وقد تكون عميقة فتتحول إلى جروح سطحية 
كسور األطراف غير مباشرة ، يمكن أن تصيب الكعبرة ، والعنق . تشققات تمتد إلى القاعدة 

  .ث الخلوع كما يمكن أن تحد. الجراحي لكل من الفخذ والعضد 
  ) :الدهس ( األذيات الناجمة عن مرور العجالت فوق الضحية  - ثانيًا 
الحاصلة هنا بتوضعها المحدد في أماكن مرور العجالت ، وبتعقد آليات  تتميز األذيات   

تحدث ) . االنضغاط ، الشد ، االحتكاك ، الصدم : ( حدوثها ، حيث تتشارك عدة آليات 
  : األذيات خالل خمس مراحل 

  )الصدم ( التماس األولي لإلطار مع الضحية  - ١
  )احتكاك (  دفع الضحية وتحريكها باتجاه حركة الضحية - ٢
  )احتكاك وشد ( تسلق العجلة على جسد الضحية  - ٣
  )انضغاط وشد ( مرور العجلة فوق جسد الضحية إلى الجهة األخرى   - ٤
   )احتكاك ( مغادرة العجلة للضحية وانتقالها للطريق  - ٥
  
  

  
  
  

ألية تشكل جيب )  ١٠ -  ٢ (الشكل 
Decollement 



  
  

١٢٥

  
  

انطباع لسطح ينتج عن مرور العجالت 
العجالت الذي وقع على تماس مع الضحية ، 
ويكون هذا االنطباع إيجابيًا على شكل تلوث 
في المالبس ، بينما تتشكل على الجلد الموافق 
كدمات سلبية ، وكالهما ـ التلوث والكدمات ـ 
يساعدان كثيرًا في التعرف على السيارة 

  .الداهسة عند فرار السائق بعد الحادثة
شد الجلد في جهة ورود السيارة ، يتسلخ نتيجة 

الجلد عما تحته من أنسجة ، ويتشكل جيب 
مملوء بالدم واألنسجة الشحمية المهروسة 
يعرف هذا الجيب في األدب الطبي عالميًا 

،  DECOLLEMENTبالكلمة الفرنسية 
وأكثر ما تشاهد على الفخذ ، ويبقى الجلد 

  .محافظًا على وحدته التشريحية 
العجالت فوق البطن يؤدي إلى تمطط عبور 

الجلد وحدوث جروح تمزقية موافقة للنواتئ 
  .العظمية للحرقفة 

) شاحنة أو باص مثًال ( الدهس بعربة ثقيلة 
فوق الرأس أو الجذع أو الحوض ، يؤدي إلى 
تشوهها وتسطحها بآلية االنضغاط  مع كسور 

ن يترافق ذلك مع متشظية وعديدة ، ويمكن أ
 الطبيعية خروج المادة الدماغية من الفتحات

ألعضاء اكسور و أذيات   باإلضافة إلى 
  ى قد المن جهة أخر .  الداخلية

  سيارة خفيفة فوقيسبب مرورعجالت  
                        . أذيات هامة الصدر أو الحوض  
   

 الدھس ) ١١ -  ٢(الشكل 



  
  

١٢٦

على الرأس من األمام ، بينما يحدث يحدث تمزق أمام صيوان األذن في حال مرور العجالت  
  .هذا التمزق خلف صيوان األذن في حال مرور العجالت على الرأس من الخلف 

  
  

  
              

  في الدهس bوخلف الصيوان   aتمزق الجلد أمام الصيوان )  ١٢ - ٢(الشكل                    
  
  

األذيات الناجمة عن السقوط من عربة  - ثالثًا 
  :متحركة 
يحدث السقوط غالبًا من السيارات الشاحنة التي        

تستخدم لنقل الركاب ، وكذلك في السيارات السياحية عند 
عدم إغالق األبواب بشكل جيد ، وعند انفتاحها في 

يحدث سقوط الركاب . الحوادث ، وانقذاف الراكب منها 
من صندوق السيارة الشاحنة الخلفي عند اإلقالع الحاد ، 

التوقف المفاجئ ، وكذلك عند المنعطفات في حال أو 
يؤدي السقوط على الرأس  إلى .  عدم تثبت الراكب جيدًا 

  أذيات خطيرة داخل القحف ،
   .مع كسور متشظية في الجمجمة  

يحدث تكدم دماغ ، ونزوف تحت الجافية في مكان        
كما ) . أذية رجع الضربة ( تأثير القوة ، وفي المنطقة المقابلة 

  ) ١٣ - ٢(الشكل 
 السقوط من عربة متحركة 



  
  

١٢٧

                                           .أن أذيات العمود الرقبي الناجمة عن فرط البسط أو فرط العطف ليست نادرة 
إلى كسور في الوركين ، مترافقة أحيانًا مع كسور في  السقوط على المقعد يمكن أن يؤدي   

  .االرتفاق العاني ، وكسور انضغاطية في الفقرات القطنية والصدرية  
  .السقوط على الجذع يترافق مع ارتجاج في األعضاء الداخلية 

بشكل عام تتعلق األذيات المشاهدة في حالة السقوط من عربة متحركة ، بسرعة العربة ،  
تتميز هذه األذيات بسحجات واسعة في مكان تأثير القوة ، وذلك نتيجة . اعها عن األرض وبارتف

  .االنزالق واالحتكاك على السطح 
  : ت داخل المركبةاألذيا -رابعًا 

فطالما كانت سرعة المركبة . تحدث األذيات داخل المركبة أثناء تغير التسارع زيادة أو نقصانًا 
   .الركاب داخل السيارة نتيجة حوادث السير ثابتة ، ال تحدث أذيات 

  :أذيات السائق  - 1
  يجب معرفة األذيات المميزة للسائق من أجل اإلجابة على أسئلة التحقيق من كان السائق ؟

  :تتميز أذيات السائق بكثرتها وتنوعها ، وختلف حسب وضع حزام األمان ، أو عدمه 
يتغير التسارع خالل زمن  أو بمركبة أخرى بعائق صطدامعند اال :عدم وضع حزام األمان  -آ 

  . قصير ، وكلما كانت سرعة السيارة أكبر وكان هذا الزمن أقصر كلما كانت األذيات أكثر شدة 

  
  أذيات السائق غير المثبت بحزام األمان)  ١٤ - ٢(الشكل                         

  
إلى األمام واألعلى ، فيصطدم الرأس ) والركاب ( يؤدي هذا التباطؤ الحاصل إلى انقذاف السائق 

والوجه بالزجاج األمامي أو باإلطار ، ويصطدم البطن وأسفل الصدر بالمقود ، والركبتان بتابلوه 
  :السيارة ، ويحدث فرط انعطاف للعنق ، مما يؤدي إلى إمكانية مشاهدة األذيات التالية 

المكسور ، متعددة ، تأخذ أشكاًال مميزة يطلق  جروح قاطعة في الوجه مسببة بقطع الزجاج - ١ً
  .عليها عالمة قدم الطائر 

  .كسور في عظام القحف مع أذيات داخل القحف  - ٢ً



  
  

١٢٨

كدمات انطباعية قوسية على جدار الصدر مسببة بمقود السيارة ، مع أذيات داخل الصدر  - ٣ً
أو انقطاع األبهر ، أو تهتك  والبطن مختلفة الشدة ، وقد تصل حتى درجة التمزق الكامل للقلب

  .الكبد 

  
  

  كسور السائق أو راكب الحجرة األمامية)  ١٥ - ٢(الشكل 
  
جرح رضي بين السبابة واإلبهام ناجم عن انتقال القوة عبر المقود ، وأحيانًا كسر في عظام  - ٤ً

  .الساعد للسبب نفسه 
مباشرة في الفخذ أو عنق الفخذ  كسور مباشرة في الركبتين تشمل الرضفة ، وكسور غير  - ٥ً

  .أو الجوف الحقي والحوض ، مع خلع خلفي للمفصل الحرقفي الفخذي 
كسور عظام عنق القدم القدم اليمنى نتيجة الضغط على المكابح ، وأحيانًا الضغط على  - ٦ً

  ) .حاالت االنتحار ( دواسة البنزين في 
العطف ، أو فرط البسط عند صدم السيارة من كسور انضغاطية للفقرات الرقبية نتيجة فرط  -  ٧ً

  .   الخلف ، مع عدم وجود سنادة الرأس 
  



  
  

١٢٩

  
  

  أذيات العمود الرقبي والقطني عند السائق أو راكب الحجرة األمامية)  ١٦ - ٢(الشكل 
  

في حال وضع السائق  -ب 
لحزام األمان فإن أذيات 
الصدر والبطن والرأس تغيب 
غالبًا بسبب تثبيت الحزام 
للجسم ومنعه من االندفاع 

  .نحو األمام 
تشاهد في هذه الحالة كدمة  

انطباعية ناجمة عن حزام 
  األمان على الوجه األمامي 
                                             قالسائعند  جروح رضية على راحة اليد)  ١٧ - ٢(الشكل              ولكن. للكتف األيسر للسائق 

  عند السرعات العالية جدًا ،  
والتي يحصل فيها اصطدام السيارة بسيارة أخرى أو عائق ، فقد يتشوه شكل السيارة بشدة ويدفع 

أذيات شديدة ) وللراكب في المقعد األمامي ( مسببًا له المحرك مع حامل العجالت باتجاه السائق 
األمان ، ألنه حتى في حال عدم وهذه ليست نقطة سلبية ضد حزام . رغم وضع حزام األمان 

  .وضع الحزام في مثل هذه الحاالت فإن األذية ستكون مميتة أو شديدة جدًا 
  :أذيات الراكب جانب السائق  - ٢

هذه األذيات خطرة عادة ، حتى أن البعض يطلق على المكان الذي يتنافس عليه الركاب غالبًا 
  والسبب غياب المقود الذي يمكن أن يتثبت به السائق ، والذي يؤمن له حماية " مكان الموت "



  
  

١٣٠

، والعامل اآلخر األهم هو عدم انتباه الركب جانب السائق لمفاجآت الطريق  - ولو واهية  -
  .قارنة مع السائق اليقظ بالم

عند الراكب جانب السائق يغيب انطباع المقود على الصدر أو البطن وتغيب الجروح الرضية 
الناجمة عن التشبث بالمقود وكذلك األذيات الناجمة عن الضغط الشديد على المكابح ، بينما 

العمود الفقري أكثر األذيات األخرى مشابهة لما هي عليه عند السائق ،  مع مالحظة أن أذيات 
بمرة ونصف مما هي عليه عند السائق ، مع غلبة كسور الفقرات الرقبية الناجمة عن ضربة 

  . االسوط خاصة عند غياب سنادة الرأس 
  .تشاهد الكدمة االنطباعية الناجمة عن حزام األمان على مقدم الكتف األيمن 

  : السيارة وجسم آخراألذيات الناجمة عن انضغاط الجسم بين  -خامسًا 
جرارات زراعية أو جرافات ( تشاهد هذه الحوادث عند انقالب السيارة الثقيلة أو المركبات األخرى 

فوق الضحية ، وتختلف األذيات المشاهدة بحسب شدة الضغط ، ومساحة السطح ) أو غيرها 
متعددة ، يشاهد عادة تسطح للجزء المضغوط مع كسور مغلقة . المضغوط ، ووضعية الجسم 

قضي الضحية اختناقًا نتيجة تحدد حركات تمع تهتك قد يكون شديدًا في األعضاء الداخلية ، وقد 
  .الصدر والبطن 

  :أذيات الدراجات النارية  - سادسًا 
في بالدنا ما تزال العديد من األرواح تزهق باستمرار نتيجة حوادث الدراجات النارية ، والمؤسف 

  . بان واليفع أن أغلب الضحايا من الش
  ، وتقل في أشهر الشتاء الباردة  يزداد عدد حوادث الدراجات النارية في أشهر الصيف عموماً 

  :يمكن تصنيف حوادث الدراجات النارية كما يلي 
  صدم الدراجة النارية للمشاة  - ١
  دهس الدراجة النارية للمشاة - ٢
  سقوط راكبي الدراجة النارية عنها - ٣
  الدراجة النارية بعائقاصطدام  - ٤
  اصطدام الدراجة النارية بواسطة نقل  - ٥

  .في الممارسة العملية يمكن مصادفة حاالت مشتركة ومعقدة وغير نمطية 



  
  

١٣١

  
، أو بأحد أجزاء المقود ، أو " الرفراف " يتم صدم المشاة بالعجلة األمامية ، أو بغطاء العجلة 

لي في مناطق الطرفين السفليين أو الحوض ، ثم إما أن يحدث الصدم األو .. . بالواقية الجانبية 
وعادة ال يحدث انزالق الضحية على الطريق . تسقط الضحية على الدراجة ، أو على األرض 

  .بعد سقوطها ، وبالتالي األذيات الناجمة عن االحتكاك بالطريق نادرة 
والجروح الرضية على السحجات ، والكدمات ، : تحدث نتيجة الصدم بأجزاء الدراجة      

  ويمكن أن يسبب الصدم بالمقود أذيات الجلد . الطرفين السفليين ، وكذلك كسور الساق 

  
  اصطدام الدراجة النارية بحاجز)  ١٨ - ٢(الشكل 

  
واألنسجة تحت الجلدية في مستوى الحوض ، وأحيانًا إصابة األعضاء الداخلية في الحوض  

الصدم األولي يمكن مشاهدة أذيات موضعية مسببة  في مكان. والبطن  مع كسور حوضية 
  ) .أذيات انطباعية ( بأجزاء الدراجة ، وذات شكل مميز يعطي فكرة عن الجزء الصادم 



  
  

١٣٢

مرور عجالت الدراجة فوق جسد الضحية نادر جدًا ، واألذيات الناجمة عن ذلك مشابهة    
ت اإليجابية على المالبس ، مع لمرور عجالت السيارة من حيث الكدمات السلبية ، والتلوثا

  . االختالف في شدة أذيات األعضاء الداخلية والكسور 
، يؤدي إلى ) سيارة مثًال ( اصطدام الدراجة المنطلقة بسرعة عالية بجسم ثابت ، أو متحرك 

تغير حاد في تسارع الدراجة ، مما ينجم عنه انقذاف السائق ، والراكب خلفه ، وسقوطهما عن 
ونتيجة لهذه السلسلة من األحداث . وارتطامهما بالعائق ، وسقوطهما على الطريق  الدراجة ،

الدراماتيكية ، تحدث عند السائق أذيات عديدة تصيب الجلد ، واألنسجة تحته ، وتشاهد الكسور ، 
تشاهد عند السائق أذيات على الوجه األنسي للفخذين ، وأحيانًا . وأذيات األعضاء الداخلية 

، على شكل كدمات ، وسحجات واسعة ، مسببة باالحتكاك بأجزاء المقود ، كما تشاهد الساقين 
سحجات وكدمات يمكن أن تكون شديدة في المنطقة التناسلية والعجان ، وهي تنتج عن االحتكاك 

  . بغطاء خزان البنزين ، ويمكن أحيانًا مشاهدة جرح رضي في المنطقة التناسلية 
يمكن أن . في الركبتين والساقين نتيجة االصطدام بأجزاء الدراجة  يمكن أن تحدث كسور أيضاً 

ويمكن أيضًا مشاهدة سحجات على . جرح بين السبابة واالبهام نتيجة انتقال القوة عبر المقود 
  .بطن السائق ناجمة عن االحتكاك بالمقود عند السقوط 

: إلى أذيات شديدة في الرأس االرتطام التالي بالعائق الثابت أو المتحرك يؤدي عادة       
كسر ( سحجات وجروح رضية ، كسور متشظية وأخرى انخسافية ، كسور قاعدة الجمجمة 

، وقد أطلق أيضًا على هذا الكسر كسر الدراجة النارية ) الكتاب المفتوح أو الكسر المتمفصل 
نخامية ثم إلى وهو كسر عابر للقاعدة من خلف الجناح الكبير للعظم الوتدي ، إلى الحفرة ال

يمكن أن يحدث أيضًا كسر حلقي حول الثقبة العظمى في الحفرة الخلفية في . الجهة المقابلة 
  .حالة اصطدام قمة الرأس بالعائق 

إضـــافة للقيـــام بـــاإلجراءات المعروفـــة عنـــد الكشـــف علـــى حـــادث ســـير مـــن وصـــف لمكـــان الحـــادث 
دقيـــق للجـــروح المشـــاهدة ، فيجـــب ولآلليـــات المشـــاركة بـــه وكـــذلك لألشـــخاص المصـــابين ووصـــف 

  :إجراء مايلي لما له من أهمية بتوضيح الحادث 
قياس ارتفاعات أجزاء السيارة ، المشكوك بكونهـا هـي التـي صـدمت الضـحية ، عـن  -١  

  .سطح األرض خاصة قياس ارتفاع واقي الصدمة ، إطار الضوء األمامي بالسنتيمتر 
لصدم المباشـر فـي جسـم الضـحية عـن مسـتوى قياس ارتفاع الجروح ، الناجمة عن ا -٢  

  .أسفل القدم بالسنتيمتر 
وصف دقيق ألجزاء السيارة التي تشوه شكلها األصلي نتيجة الحادث وكـذلك فحـص  -٣  

  ). أشعار ، بقع دموية ،بقايا نسيجية (اآلثار والبقع التي قد توجد عليها 



  
  

١٣٣

يـــه مـــن أجســـام أجنبيـــة وصـــف دقيـــق لنـــوع الجـــروح وموقعهـــا ومســـاحتها ومـــا قـــد تحو  -٤  
  ).قطع دهان ،أتربة ، زجاج مكسور (

ينصح بإجراء تصوير فوتوغرافي للحادث والسيارة والضحية وكذلك لما يشاهد  - ٥  
 .بتشريح الجثة 
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ـــز األجســـام  ـــة والشـــفرة ، أو بنهاياتهـــا الحـــادة تتمي الحـــادة بحوافهـــا القاطعـــة كموســـى الحالق
ـــة حـــادة ، كـــاإلبرة و المخـــرز  ـــر ( أو بامتالكهـــا لحاف ـــة حـــاد ة كالســـكاكين والحـــراب ) أو أكث ونهاي

  .والخناجر 
ســب آليــة إحــداثها حتقســم األذيــات التــي تحــدثها هــذه األجســام أو األدوات أو األســلحة ـ 

  :لألذية ـ إلى 
  : أوًال ـ الجروح القاطعة 

يحدث هذا النوع من الجروح بحافة النصل الحادة كالشفرة أو سكين المطبخ أو حواف 
الزجاج المكسور وذلك بتطبيق ضغط للحافة الحادة على سطح الجلد مترافق مع حركة انسحابية 

  . مما يؤدي لتشكل الجروح القاطعة 
نتظمة والملساء ونهاياته الحادة ، وغالبًا ما يتميز الجرح القاطع النموذجي بحوافه الم

يمكن أن تكون . يتوضع على األجزاء المكشوفة من الجسم وخاصة العنق والساعدين واليدين 
  .حواف الجرح القاطع غير منتظمة وغير ملساء إذا كان نصل األداة القاطعة مثلمًا وغير حاد 

ا وذلــــك بســــبب تقلــــص الجلــــد وحالمــــا يحــــدث الجــــرح القــــاطع تتباعــــد الحــــواف عــــن بعضــــه
الهاللـي  ليحـدث الشـك( والعضالت تحته مما يؤدي إلى أن يصـبح شـكل الجـرح مغزليـَا أو هالليـًا 

ولكـــن عنـــدما يـــتم تقريـــب الحـــواف مـــن ) إذا كـــان مســـتوى األداة القاطعـــة مـــائًال علـــى ســـطح الجلـــد 
ة ثنيـات جلديـة فإنــه أمــا إذا حـدث الجـرح فـي منطقـ. شـكل الجـرح خطيـًا أو منحنيـًا  حبعضـها يصـب

  .يأخذ شكل خط منكسر
  . إن طول الجرح القاطع النموذجي أكبر من عرضه وأكبر من عمقه 

يمكن أن نشاهد في زوايا الجروح القاطعة جروحًا سطحية متمادية مع الجرح األصلي 
دد وغير متباعدة الحواف ، وهي تشير إلى تحريك األداة القاطعة جيئة وذهابًا ، ويمكن معرفة ع

هذه الحركات من خالل عدد الجروح السطحية الواقعة في نهايات الجرح الرئيسي أو المتمادية مع 
حوافه ، حيث أن كل حركة تسبب جرحين سطحيين ـ واحد في كل نهاية ـ وبالتالي عدد الحركات 

  .يساوي نصف عدد الجروح كحد أدنى 
  



  
  

١٣٦

  
  الجرح القاطع وآلية حدوثه)    ١٩ -  ٢( الشكل 

  
يمكـــن معرفـــة االتجـــاه الـــذي تـــم بـــه تحريـــك األداة القاطعـــة مـــن خـــالل كـــون الجـــرح القـــاطع 

إضافة لذلك تكون األشعار مقطوعة في . عميقًا في بدايته ، وسطحيًا ومتماديًا بسحجة في نهايته 
  . بداية الجرح ومنتصفه باألداة الحادة بينما تكون سليمة في نهايته 

به الجرح في اإلجابة علـى أسـئلة التحقيـق فيمـا إذا كـان الجـرح  تفيد معرفة االتجاه الذي تم
انتحاريــًا ، كمــا أن الجــروح الســطحية المتعــددة والمتوازيــة والواقعــة فــي منطقــة تتناولهــا يــد الضــحية 

  .تشير إلى احتمال إحداثها بيد الضحية نفسها 
النســـيج الـــدهني إن الحـــواف الملســـاء للجـــرح القـــاطع تشـــمل البشـــرة واألدمـــة فقـــط وال تشـــمل 

  .منتظمًا و أملسًا وٕانما محببًا  نتحت الجلد الذي ال يكو 
إن الجروح القاطعة نازفـة بشـدة ، وٕاذا وجـدت خطـوط الـدم سـواء علـى مالبـس الضـحية أو 

  .على سطح الجلد فإنها تساعدنا في معرفة وضعية الضحية أثناء حدوث اإلصابة 
، يــرة بســبب خطورتهــا العاليــة علــى الحيــاة تمتلــك الجــروح المتوضــعة علــى العنــق أهميــة كب

  .وهي ما يعرف بالذبح ، الذي قد يكون انتحاريًا أو جنائيًا أو عرضيًا 



  
  

١٣٧

يجب أن يكون الطبيب الشرعي شديد الحذر عنـد البـت فيمـا إذا كانـت الجـروح انتحاريـة أم 
رأيــه شــفويًا إلــى  فاإلجابــة النهائيــة علــى هــذا الســؤال مــن مهـام التحقيــق ، والطبيــب يعطــي، جنائيـة 

المحقق ، أو يدونه في تقريره بتحفظ كأن يذكر مثًال أن الموجودات التـي تـم الحصـول عليهـا أثنـاء 
  .الكشف على الجثة تتماشى مع االنتحار 

  :ـ عالمات الذبح االنتحاري  ١
يأخــذ الشــخص المنتحــر وضــعية الوقــوف أو الجلــوس عنــدما يقــوم بــذبح رقبتــه ،  •

الدم بشكل خطـوط منتظمـة ومتوازيـة علـى الجهـة األماميـة  مما يؤدي إلى سيالن
 .للجسم من األعلى باتجاه األسفل 

يتعلق مسار الجرح باليد التي اعتاد المنتحر على استعمالها ، فإذا كان قد اعتاد  •
على استخدام يده اليمنى ، بدأ الجرح من القسم العلوي األيسر للعنق واتجه نحو 

ا كان المنتحر أيسرًا بدأ الجـرح مـن القسـم العلـوي األيمـن األسفل واأليمن ، أما إذ
ومع ذلك ليس مـن النـادر توضـع الجـرح . واتجه نحو األسفل واأليسر  قمن العن

 . على العنق بشكل أفقي على مقدم العنق في االنتحار 

ـــه ، ومتماديـــًا  • ـــه ، ويصـــبح ســـطحيًا فـــي نهايت ـــق فـــي بدايت الجـــرح االنتحـــاري عمي
 .بسحجة خطية 

ود الجــروح التردديــة ، وهــي جــروح ســطحية تشــاهد فــي بدايــة الجــرح الــرئيس وجــ •
 كثر ، وقد تغيب الجروح الترددية وموازية له ، وقد يشاهد جرح ترددي واحد أو ا

والسـبب إجـراء الـذبح ، حيث يالحظ مستويين لخط الـذبح : انقطاع مسار الجرح  •
لواقـع فوقهـا وذلـك فـي ببطء وتقلص العضالت المقطوعـة التـي تشـد معهـا الجلـد ا

بداية الجرح العميقة ، أمـا فـي القسـم االنتهـائي مـن الجـرح حيـث يكـون سـطحيًا ، 
 .قطع كامل للعضالت وال شد للجلد  ثوبالتالي ال يحد

 تلوث يدي المنتحر بالدم  •

ســالمة المالبــس مــن التمــزق حيــث يعمــد المنتحــر إلــى تبعيــدها قبــل إقدامــه علــى  •
 .فعلته 

أو ندبات لجروح قديمة توجه نحو محاوالت لالنتحار سـابقًا ، وجود جروح أخرى  •
 . مثل جروح المعصم المتوازية والسطحية 
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  :ـ عالمات الذبح الجنائي  ٢
خطــوط الــدم عشــوائية ، غيــر منتظمــة ، وكثيــر االنقطــاع ، وتســيل غالبــًا باتجــاه  •

 .الجريمة الخلف ، ألن المذبوح يكون في وضعية االستلقاء أثناء ارتكب 
يبـدأ مســار الجـرح مــن الجهـة اليمنــى للعنـق ويمتــد لأليسـر ، ويكــون عميقـًا ، وقــد  •

 .تتعدد الجروح العميقة بسبب تحريك السكين عدة مرات 
 .وجود الجروح الدفاعية على اليدين أو الساعدين  •
  .وجود تمزقات في المالبس  •

النـازف ، أو الصـمة الهوائيـة التـي قد تنجم الوفاة في الذبح عن النـزف ، أو استنشـاق الـدم 
  .تدخل من أوردة العنق إلى القلب األيمن 

  :ثانيًا ـ الجروح الطعنية 
تتميز الجروح الطعنية بعمقها وخطورتها العاليـة علـى الحيـاة ، وتقسـم حسـب مسـبباتها إلـى 

  : مجموعتين رئيسيتين 
كـالجروح : فتين حـادتين ـ الجروح المسببة بأدوات لها نهاية حادة وحافـة حـادة أو حـا ١

تمتلـك هـذه الجـروح فوهـة دخـول . الطعنية الناتجة عن إغماد سكين أو حربة أو خنجر في الجسم 
  .وتتميز بالتأثير القاطع للحافة الحادة . أحيانًا فوهة خروج ،، وقناة مسير ، 

 عنـــدما تكـــون األداة الطاعنـــة لهـــا حافتـــان حادتـــان فـــإن شـــكل فوهـــة الـــدخول يكـــون مغزليـــاً 
تكـون نهايـات . وأحيانًا بيضويًا بسبب مرونة الجلـد ، وٕاذا قربنـا الحـواف مـن بعضـها أصـبح خطيـًا 

  .الجرح حادة الزوايا خاصة عند تقريب حواف الجرح 
أما في حال استخدام أداة طاعنة لها حافة حادة واحدة وأخرى كليلـة ، كمـا هـي الحـال فـي 

وأحيانـــًا نشـــاهد فـــي إحـــدى  Πن مـــدورة أو بشـــكل فـــإن إحـــدى نهـــايتي الجـــرح تكـــو ، ســـكين المطـــبخ 
. النهــايتين تشــققات ســطحية فــي الجلــد ناجمــة عــن الحافــة الكليلــة للســكين إذا كــان النصــل ســميكًا 
تكون هذه التشققات مفردة أو مزدوجة وتنشأ عن تطبيق ضغط على الحافـة الكليلـة للسـكين باتجـاه 

أو كانــت مــدورة ) ملــم  ٢أقــل مــن ( غيــر ســميكة  الجلــد ، ولكــن إذا كانــت الحافــة الكليلــة للســكين
  . وليست مضلعة فإن نهاية الجرح الموافقة لها تكون حادة 

تكون حواف الجرح الطعني ملساء ومنتظمة في منطقة الجلد ، ولكن إذا حدث الطعن فـي 
  .منطقة تحتوي على ثنيات جلدية فإن الحواف تكون غير منتظمة 

كدم عنـد إغمـاد كامـل النصـل فـي الجسـم والضـغط بالقبضـة يمكن أن يشاهد التسحج أو الت
وٕاذا وصل الجرح إلى أحد األعضـاء البارانشـيمية كالكبـد أو الكليـة فـإن شـكل . على حواف الجرح 
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قنـــاة الجـــرح فـــي هـــذه األعضـــاء يوافـــق شـــكل النصـــل وخاصـــة فـــي جزئـــه النهـــائي ممـــا يســـاعد فـــي 
  .االستعراف على األداة المستخدمة 

  
  

  
  

  اختالف عمق الجرح الطعني باختالف منطقة األذية)  ٢٠ -  ٢( الشكل 
  

عنـدما يكــون الطعــن عموديــًا علــى ســطح الجلــد فــإن طــول فوهــة الــدخول يكــون أصــغر مــن 
عـــرض النصـــل بســـبب تقلـــص وانكمـــاش األليـــاف المرنـــة فـــي الجلـــد ، وكلمـــا كانـــت الحافـــة الحـــادة 

، أقـــل وبالتـــالي كـــان طـــول فوهـــة الـــدخول أكبـــر للنصـــل أكثـــر شـــحذًا كـــان انكمـــاش األليـــاف المرنـــة
  % . ١٥وعندما يكون نصل األداة الطاعنة مثلما فإن نقص طول فوهة الدخول يبلغ 

عنــدما يــتم انتــزاع األداة الطاعنــة مــن الجســم غالبــًا مــا يــتم تــدويرها حــول محورهــا الطــوالني 
مشــكلة عالمــة ذيــل  ممــا يــؤدي إلــى حــدوث جــروح ســطحية إضــافية توافــق الجهــة الحــادة للنصــل

  .السنونو أو ذيل السمكة 
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  آلية حدوث الجروح الطعنية بأداة لها حافة حادة)  ٢١ -  ٢( الشكل 
  
حسـب مقطـع : ـ الجروح الطعنية المسببة بأدوات ذات نهايات حادة دون حواف حادة  ٢

ز ، واإلزميـل و المخـر ، مثل المسامير واإلبـر . هذه األدوات يمكن أن تكون مضلعة أو أسطوانية 
 ثوخالفـًا للجـروح الطعنيـة المسـببة بــأدوات لهـا حافـة حـادة فـإن هــذا النـوع مـن الجـروح ال يحــد... 

فيه قطع بحافة حادة وٕانما يحدث تبعيـد لألليـاف النسـيجية علـى مسـار الجـرح ونتيجـة لـذلك تحـدث 
  .فوهة دخول صغيرة وقناة مسير وأحيانًا فوهة خروج 

فاألجسام األسطوانية ذات المقطع . بشكل مقطع األداة الطاعنة يتعلق شكل فوهة الدخول 
  .الدائري على سبيل المثال تسبب جروحًا مغزلية أو بيضوية ، وعند تقريب الحواف تصبح خطية 
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  العالقة بين شكل الجرح الطعني والمقطع العرضي لألداة الطاعنة)  ٢٢ -  ٢( الشكل 
  

  :ثالثًا ـ الجروح الجذية 
قاطعة مسببة بأدوات ثقيلة لها حواف حـادة ، ولـذلك يطلـق عليهـا أحيانـا تسـمية هي جروح 

الجــروح القاطعــة الرضــية ، وهــي جــروح عميقــة تترافــق غالبــًا مــع كســور عظميــة ، مثــال علــى هــذه 
  .األدوات الفأس والساطور 

يمكــــن أن تــــؤدي األذيــــة بهــــذه األدوات إلــــى بتــــر أجــــزاء مــــن الجســــم كبتــــر أصــــابع اليــــدين 
الجمجمــــة وأذيــــة الســــحايا  ويمكــــن أن تترافــــق إصــــابة الــــرأس مــــع كســــور. دمين بشــــكل كامــــل والقــــ

  . والدماغ
أذية األنسجة الرخوة شبيهة باألذيات التي تحدثها األدوات القاطعة غير الثقيلة حيث يكون 

 والحواف ملساء ، ونهايات الجـرح تكـون حـادة) عند تباعد الحواف ( شكل الجرح خطيًا أو مغزليًا 
الزوايا ، وفي حال كون الفأس هي التي سببت األذية فإن شكل الجرح يختلف حسب عمق انغماد 

  الفأس و الجزء المنغمد ، والزاوية التي تشكلها الفأس مع سطح الجسم 
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  تشكل الجروح الجذية)  ٢٣ -  ٢( الشكل 
  
  

لنــوع الفــأس حيــث عنــدما تتــأذى العظــام بحافــة الفــأس الحــادة يمكــن أن تشــاهد آثــار مميــزة 
أذيــات الــرأس بهــذه األدوات . تــدرس مجهريــًا ويــتم التعــرف مــن خــالل ذلــك علــى األداة المســتعملة 

ويمكــن أن تكــون انتحاريــة فــي حــاالت نــادرة خاصــة عنــد المرضــى العقليــين ، وهنــا ، غالبــًا جنائيــة 
  .تكون أقل عمقًا ومتوازية 

  :رابعًا ـ الجروح المنشارية 
ــًا عــن حــوادث طارئــة خاصــة عنــد عمــال نــادرة المشــاهدة  فــي الطــب الشــرعي ، تــنجم غالب

الغابات الـذين يقطعـون األشـجار أو عنـد الصـناعيين أو الحـرفيين الـذين يسـتخدمون هـذه المناشـير 
  .وقد ذكرت حاالت انتحار باستخدام منشار الخشب 
ي حـال وفـ. مع تشـكل سـدل جلديـة صـغيرة ، تكون حواف الجرح غير منتظمة ، و مسننة 

  .نشر العظم يمكن أن نشاهد نشارة العظم المميزة جدًا لهذه اإلصابات 
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الوفاة إحـدى  ويعتبر تحديد سبب،  ينجم الموت في األذيات الميكانيكية عن أسباب متنوعة
عليه دراسـة األذيـات الميكانيكيـة جيـدًا لتحديـد المهام األساسية للطبيب الشرعي ، ومن هنا يتوجب 
  .السبب المباشر ، وتمييزه عن األذيات األخرى المرافقة 

وفــي بعــض الحــاالت يتعــرض المصــاب إلــى أذيــات متعــددة مــع اختالطــات شــديدة ، وربمــا 
نجمت هـذه األذيـات عـن اعتـداء عـدة أشـخاص ، ممـا يجعـل تحديـد اإلصـابة المميتـة مسـألة هامـة 

  . من أجل تحديد المسؤولية  للقضاء
من أجل معرفة صحيحة بسبب الوفاة ينبغي معرفة سلسلة التغيـرات المرضـية التـي نجمـت 
عن األذيـة الميكانيكيـة وانتهـت بـالموت ، ومـن دون معرفـة هـذه التغيـرات يصـبح مـن غيـر الممكـن 

  .تحيد سبب مباشر للوفاة 
أســـباب : إلـــى مجمـــوعتين رئيســـيتين  يمكـــن تقســـيم أســـباب المـــوت فـــي األذيـــات الميكانيكيـــة

  .وموت نتيجة االختالطات ، مباشرة 
          : ـ أسباب الموت المباشرة  ً أوال

مثال على ذلك هـرس الـرأس : ـ األذيات التشريحية الشديدة غير المتناسبة مع الحياة  ١
ت تقـود إن هـذه األذيـا. ، أو انشطار الجسم الكامل على مستوى الجـذع ، أو تمـزق القلـب الشـديد 

  .إلى الموت الحتمي خالل زمن قصير 
تختلـف هــذه . كتكـدم جــذع الـدماغ أو تهتـك القلـب : ـ أذيــات األعضـاء الهامـة حياتيـًا  ٢

المجموعـة عـن ســابقتها بكونهـا غيــر مترافقـة بالضــرورة مـع تشــوهات جسـدية جســيمة ، وٕانمـا تــؤدي 
  .إلى اضطراب في وظيفة األعضاء الهامة للحياة مسببة الموت 

إن حجم الـدم النـازف . يعتبر أكثر األسباب شيوعًا للموت في األذيات اآللية : ـ النزف  ٣
عنــدما . المســبب للوفــاة يختلــف بدرجــة كبيــرة تبعــًا للعمــر والجــنس والحالــة الصــحية وســرعة النــزف 

يحدث النـزف بـبطء يسـتطيع المصـاب أن يتحمـل فقـد كميـات كبيـرة مـن الـدم قـد تصـل إلـى نصـف 
لدموية دون حدوث الموت ، وعلى العكس من ذلك يؤدي فقدان كميات غير كبيرة من الدم الكتلة ا

  .خالل زمن قصير إلى حدوث الوفاة 
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/  ١أي ( مل  ٦٠٠٠ـ  ٥٠٠٠يبلغ حجم الدم عند اإلنسان البالغ الطبيعي وسطيًا حوالي  
حجـم الـدم أي ثلـث أو نصـف ( مـل مـن الـدم  ٢٥٠٠ـ  ٢٠٠٠إن خسـارة ) . من وزن الجسم  ١٣

  . خالل زمن قصير يسبب الوفاة بسرعة عادة ) الكلي 
يكون تحمل األطفـال للنـزف أقـل مـن الكبـار وذلـك بسـبب انخفـاض حجـم الـدم بالنسـبة إلـى 

ـ  ٥٠وربمـا سـبب فقـد ) . مـن وزن الجسـم  ٢٠/  ١ـ  ١٦/  ١( الوزن لـديهم بالمقارنـة مـع الكبـار 
أمـا النسـاء فيـتحملن الخسـارة الدمويـة أكثـر . دة المـوت مل من الـدم عنـد األطفـال حـديثي الـوال ٦٠

  .من الرجال 
عندما يحدث النزف خالل زمن قصير ، تكون العالمات الدالة على النـزف بفحـص الجثـة 
أقــل وضــوحًا ، مثــال علــى ذلــك تتشــكل الزرقــة الرميــة بوضــوح ، ويكــون لــون األحشــاء واألعضــاء 

أن ســـبب المـــوت فـــي هـــذه الحالـــة هـــو  جلـــى االســـتنتاالداخليـــة قريـــب مـــن الطبيعـــي ، ممـــا يـــدعو إ
بينمـا تكـون جثـث المتـوفين . الصدمة وانخفاض الضغط المرافق وليس نضوب الدم مـن العضـوية 

عقب خسارة كبيرة للدم خالل زمن مديد إلى ضعف تشكل الزرقة الرميـة أو عـدم تشـكلها إطالقـًا ، 
تحتـوي أجـواف القلـب علـى كميـات . اطيـة مع شحوب شديد في األعضاء الداخليـة واألغشـية المخ

أو النــزوف الناجمــة عــن النــزوف مــن العالمــات الهامــة مونــاكوف تعتبــر بقــع .  مضــئيلة مــن الــد
المصادفة فـي النـزف ، وهـي عبـارة عـن بقـع نزفيـة تحـت شـغاف البطـين األيسـر وصـفها ألول مـرة 

الشــديد مــع تشــكل ضــغط وعلــل حــدوثها بانخفــاض الضــغط الــدموي  ١٩٠٢العــالم مونــاكوف عــام 
بينمــا يعلــل بعــض البــاحثين هــذه النــزوف بتــأثير . ســلبي داخــل البطــين األيســر فــي زمــن االنبســاط 

العصــب المــبهم علــى القلــب ، النــاجم عــن نقــص األكســجة الدماغيــة والــذي يــنجم بــدوره عــن الفقــد 
جمــة عــن إن النــزوف تحــت الشــغاف يمكــن أن تشــاهد فــي حــاالت الصــدمة النا. الــدموي الشــديد 
  .أن يكون مختلطًا بنزف دموي غزير الرض الشديد دون

تســتجيب العضــوية علــى الــرض الشــديد باســتثارة الجهــاز العصــبي بشــكل : ـ الصــدمة  ٤
  . مفرط ومن ثم اضطراب في التنسيق العصبي 

تــنجم الصــدمة األوليــة عــن . قــد تحــدث الوفــاة نتيجــة الصــدمة الرضــية األوليــة أو الثانويــة 
تنبيه رضي شديد للنهايات العصبية الحسية األلميـة فـي بعـض المنـاطق الغنيـة بهـذه النهايـات كمـا 

يتميــز تشـريح الجثــة فــي . هـي الحــال فـي منطقــة الحنجـرة وســرير الظفـر والخصــيتين و الشرسـوف 
لـــة بغيـــاب للموجـــودات التشـــريحية المرضـــية النوعيـــة ، ويعتمـــد التشـــخيص علـــى اســـتبعاد هـــذه الحا

  . األسباب األخرى للوفاة ، وعلى المعلومات المستقاة من اللوحة السريرية 
أما الصدمة الرضية الثانوية  فتتطـور خـالل بضـع سـاعات بعـد حـدوث الـرض الميكـانيكي 

يالحظ بتشـريح الجثـة . زف دموي غزير خارجي أو داخلي وتتميز بترافقها مع أذيات شديدة أو ن، 
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وجود األذيات الشديدة ، أو تجمع الدم داخل األجواف ، أو تشرب المالبس بكميات كبيرة من الدم 
تشــاهد عالمــات زيــادة : مجهريــًا . ، كمــا يالحــظ شــحوب األعضــاء الداخليــة واألغشــية المخاطيــة 

ووذمــة نســيجية ، وتغيــرات اســتحالية فــي خاليــا األعضــاء نفوذيــة األوعيــة الشــعرية و الشــرينات ، 
ولكــن يبقــى التشــخيص . البارانشــيمية ، باإلضــافة إلــى تغيــر فــي تركيــب إنزيمــات الــدم فــي األوعيــة 

الصـــعبة ويعتمـــد فيهـــا علـــى القصـــة الســـريرية ، وعلـــى  لالتشـــريحي المرضـــي للصـــدمة مـــن المســـائ
مـــن االختبــارات المفيـــد . األســباب األخـــرى للمــوت  العالمــات المـــذكورة آنفــًا ، باإلضـــافة إلــى نفـــي

  .لتشخيص الموت الناجم عن الصدمة الثانوية نضوب الغليكوجين من الكبد 
 ءقـد يـنجم المـوت عـن انضـغاط بعـض األعضـا: ـ انضغاط األعضاء بالدم أو بـالهواء  ٥

لجـــوف للتمـــدد ، ويتعلـــق األمـــر بأهميـــة العضـــو المنضـــغط ، وقابليـــة ا، بالـــدم النـــازف أو بـــالهواء 
 ١٢٠ـ  ١٠٠مل مـن الـدم خـارج الجافيـة ، أو  ٧٥ـ  ٧٠فانسكاب كمية . ودرجة مرونة األعضاء 

تشــاهد فــي النــزوف خــارج . مــل تحتهــا يمكــن أن تســبب انضــغاطًا خطيــرًا للــدماغ وحــدوث الوفــاة 
 الجافيــة و النــزوف تحــت الجافيــة فتــرة حــرة خاليــة مــن األعــراض عقــب حــدوث الــرض تســتمر لعــدة

  . ساعة  ٢٤ساعات وقد تصل حتى 
عنـد حــدوث النـزف ضــمن جـوف التــامور تنضـغط الجــدران الرقيقـة لألذينــة اليمنــى واألوردة 
الوداجيــة ممــا يســبب انقطاعــًا أو إعاقــة لوصــول الــدم إلــى جــوف القلــب ومــن ثــم توقفــه هنــاك آليــة 

ـــاة فـــي النـــزف ضـــمن جـــوف التـــامور وهـــي اآلليـــ ة االنعكاســـية أخـــرى تلعـــب دورًا فـــي حـــدوث الوف
حيــث تتنبــه النهايــات العصــبية الحساســة فــي غشــاء التــامور نتيجــة التمــدد ) الصــدمة ( العصــبية 

إن هــذه اآلليــة تعلــل حــدوث المــوت فــي النــزف داخــل التــامور . الحاصــل ممــا يســبب توقــف القلــب 
  . عندما تكون كمية الدم النازف ضئيلة وغير كافية إلحداث االنضغاط الميكانيكي

ب الدم ضمن جوف الجنب يؤدي إلى انضغاط الرئتين ، لكن الموت في هذه الحالة انسكا
ال يــنجم عــن هــذا االنضــغاط بقــدر مــا يــنجم عــن النــزف الــدموي الغزيــر ، فمرونــة الــرئتين العاليــة 
واتساع جوف الجنب يتطلب كمية كبيرة من الدم النازف بحيث تحدث الصدمة النزفية قبل حـدوث 

يمكن أن يتسرب الهواء إلى جوف الجنب من جـروح جـدار الصـدر أو . نضغاط إعاقة تنفسية باال
عنــدما تكــون الــريح الصــدرية ثنائيــة الجانــب تكــون . نتيجــة جــروح الــرئتين مســببًا الــريح الصــدرية 

شديدة الخطورة ، أما عندما تحدث الريح الصدرية فـي جهـة واحـدة مـن الصـدر فـإن الجهـة اليمنـى 
حجــم الــرئتين أكبــر ، باإلضــافة إلــى انضــغاط األذينــة اليمنــى واألوردة  هــي األكثــر خطــورة ، حيــث

  .الوداجية ، وبالتالي إعاقة عمل القلب 
عند الشك بوجود الهواء في جوف الجنب ينبغي إجراء اختبار التحري عن الـريح الصـدرية 

جــودة ولهــذه الغايــة ، وقبــل تشــريح الصــدر يجــرى تســليخ عميــق لجلــد الصــدر مــع األنســجة المو . 
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بــين األضــالع بواســطة  رثــم يمــأل الجيــب المتشــكل بالمــاء ، ثــم يجــرى ثقــب جــدار الصــد، تحتــه 
. سكين تشريح طويلة ، ويراقـب خـروج الهـواء علـى شـكل فقاعـات فـي حـال وجـود الـريح الصـدرية 

  . وبعد فتح الصدر نشاهد انخماص الرئتين في هذه الحالة 
غازيــة ، شـــحمية ، خثريــة ، نســـيجية ، (   هنـــاك أنــواع عديــدة للصـــمات: ـ الصـــمات  ٦

  ..) أجسام أجنبية 
تصــادف الصــمة الهوائيــة فــي جــروح األوردة الكبيــرة للعنــق ، واإلجهــاض الجنــائي ، وعبــر 
الحقــن أو القثــاطر  الوريديــة ، كمــا تصــادف الصــمة الغازيــة أثنــاء نفــخ الغــاز فــي الــرحم واألقنيــة 

من الهواء إلى الدوران الدموي فإن هذه  ٣سم ١٠ـ  ٥ عند دخول. الناقلة خالل عمليات التصوير 
كما أن دخول كمية كبيرة إلى الـدوران . الكمية يمكن أن تنحل في الدم دون أن تسبب أية مشاكل 

وبسـرعة  ٣سم ٢٠ـ  ١٥أما وصول الهواء بحجم . الدموي خالل زمن طويل يمكن أن يمر بسالم 
ســبب انســداد البطــين األيمــن بفقاعــة هوائيــة كبيــرة إلــى الــدم فيــؤدي إلــى مضــاعفات خطيــرة وذلــك ب

تعيق وصول الدم من الدورة الدموية الكبرى إلى البطين األيمن ، كما تعيق ضخ الدم إلـى الـرئتين 
  .  مما يؤدي إلى الموت بسرعة 

إن التشخيص الطبـي الشـرعي للصـمة الهوائيـة أو الغازيـة يـتم أثنـاء تشـريح الجثـة قبـل فـتح 
مــأل جــوف التــامور بالمــاء ومــن ثــم يجــرى جــرح طعنــي عبــر جــدار البطــين األيمــن القلــب ، حيــث ي

ويراقب خروج الفقاعات الهوائية ، كما أن التصوير الشعاعي البسيط قبل التشريح قد يكشف وجود 
عند الشك بالصمة الغازيـة يجـب البـدء بـإجراء االختبـار السـابق قبـل . الهواء داخل البطين األيمن 

عند الشـك بـالموت نتيجـة الصـمة الغازيـة فـي الـدماغ يجـرى . يح بقية أجزاء الجثة الشروع في تشر 
مـن العالمـات التشـريحية المرضـية المميـزة للصـمة الغازيـة فـي الـدماغ . التصوير الشعاعي للرأس 

إذا بقي المصاب حيًا لفترة زمنية كافية بعد تعرضه . النزوف المتعددة في القشرة الدماغية خاصة 
  . لغازية الدماغية يمكن أن تحدث بؤر تلين حمراء في أماكن النزف للصمة ا

تحدث الصمة الشحمية عندما يدخل الدوران الوريدي قطرات من الدهن يمكن أن تنشأ من 
غالبـــًا مـــا تصـــل . أو انهـــراس النســـيج الـــدهني ، نقـــي العظـــم عنـــد كســـور العظـــام الطويلـــة المفتتـــة 

يحدث القصـور . ، وتؤدي إلى انسداد األوعية الرئوية الشعرية الصمة الدهنية إلى الدوران الرئوي 
ـــ ـــة الدموي ـــر مـــن نصـــف األوعي ـــدما ينســـد أكث ـــرئتين  ةالتنفســـي والمـــوت عن يمكـــن . الشـــعرية فـــي ال

للقطرات الدهنية أن تعبر خالل الشبكة الوعائية للرئتين ، أو عبر فتحة بين القلب األيمن واأليسر 
يـــنجم المـــوت فـــي الصـــمة الدماغيـــة عـــن تـــأذي . مية الدماغيـــة إلـــى الـــدماغ محدثـــة الصـــمة الشـــح
يمكــن أن تصــيب الصــمة الدماغيــة مختلــف األعضــاء مثــل القلــب . المراكــز الحيويــة فــي الــدماغ 

  . والكبد والكلية 
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يمكن أن تحدث الصمة الشحمية بعد حدوث الرض مباشرة أو يتأخر حدوثها لعدة ساعات 
  . ر أو عدم نقل المصاب بشكل صحيح أو أيام خاصة عند سوء تثبيت الكس

في الصـمة الشـحمية الدماغيـة يبـدي تشـريح الجثـة نزوفـًا نقطيـة واسـعة فـي المـادة البيضـاء 
ــًا باســتخدام ملــون ) . فرفريــة دماغيــة ( للــدماغ  يمكــن فحــص الصــمات الشــحمية الدماغيــة مجهري

ـــــة بلـــــون أحمـــــر آجـــــري  يمنـــــع تثبيـــــت . الســـــودان حيـــــث تبـــــدو القطـــــرات الشـــــحمية داخـــــل األوعي
  .المستحضرات النسيجية بالكحول أثناء التحري عن الصمات الشحمية تجنبًا النحاللها 

يمكـن أن تتحـرر كميـة كبيـرة مـن الـدهن أثنـاء تعفـن الجثـة تنتشـر بفعـل دفـع غـازات الـتعفن 
ولـذلك يجـب التثبـت مـن كـون الشـحوم ، في مختلف األنسجة و األجواف وضـمن األوعيـة الدمويـة 

عثر عليها أثناء الفحـص النسـيجي حيويـة المنشـأ وذلـك باسـتبعاد وجـود الـتعفن ، وٕاال النتيجـة التي 
  . غير مؤكدة 

الصمة الخثرية هـي األكثـر شـيوعًا وتـنجم عـن انفصـال خثـرة دمويـة ضـمن أحـد األوردة أو 
ن انطالق صمة خثريـة مـن أحـد أجـواف القلـب ووصـولها إلـى الـرئتين مسـببة احتشـاء رئويـًا قـد يكـو 

  . قاتًال 
وكــــذلك ، االنصــــمام بأجســــام أجنبيــــة كحبــــات الخــــردق أو الشــــظايا نــــادر المشــــاهدة عمليــــًا 

  .الصمة النسيجية 
غالبـًا بأذيـات  يترافـق تكـدم الـدماغ الشـديد: ـ تكـدم األعضـاء الحيويـة كالقلـب والـدماغ  ٧

جـاه القـوة الراضـة يمكن في بعـض األحيـان تحديـد ات. الرأس األخرى كالكسور و النزوف المختلفة 
يعتبر تكدم جـذع الـدماغ . من خالل تحليل مناطق التكدم الدماغي وعالقتها بأذيات رجع الضربة 

  . األكثر خطورة نظرًا إلمكانية تثبيط مركز التنفس 
يصــادف تكـــدم القلـــب فـــي حـــاالت الـــرض الكليـــل للصـــدر خاصـــة عنـــد تلقـــي الصـــدم علـــى 

يمكــن أن تترافــق الحــاالت الشــديدة مــن . كــان مرتفــع الصــدر مباشــرة أو فــي حــوادث الســقوط مــن م
   .تكدم القلب مع تمزق العضلة القلبية وحدوث السطام القلبي 

يعتقــد أن تمــزق القلــب يحــدث فــي زمــن االنقبــاض البطينــي عنــدما تغلــق الدســامات األذينيــة 
ـــاع الضـــ ـــؤدي إلـــى ارتف ـــل أن ينفـــتح الدســـامان األبهـــري والرئـــوي ، ممـــا ي غط داخـــل البطينيـــة ، وقب

  .البطينات مما يؤدي إلى تمزق القلب 
تشـاهد هـذه الحالــة عنـدما يصـل الـدم النـازف إلـى داخــل :ـ االختنــاق بالـدم المستنشـق  ٨

. كما في الجـروح القاطعـة فـي العنـق المترافقـة مـع جـروح الحنجـرة أو الرغـامى ، المجاري الهوائية 
يصــادف استنشــاق الــدم أيضــًا فــي كســور األنــف وكســور العظــم الغربــالي حيــث قــد يصــل الــدم مــن 



  
  

١٤٨

ًا مــا يحــدث المــوت بهــذه اآلليــة عنــد األشــخاص فاقــدي غالبــ. البلعــوم األنفــي إلــى الطــرق الهوائيــة 
  . الوعي نتيجة اإلصابات الرضية الشديدة ، أو عند السكارى 

ـــدم  ـــل هـــذه الحـــاالت اعتمـــادًا علـــى اكتشـــاف ال يوضـــع التشـــخيص الطبـــي الشـــرعي فـــي مث
المستنشق ضـمن الطـرق الهوائيـة ، وعلـى المظهـر الصـدفي للـرئتين ، حيـث تتنـاوب منـاطق داكنـة 

للـــون مـــع منـــاطق أخـــرى فاتحـــة ، ويبـــدي الفحـــص النســـيجي وجـــود الـــدم ضـــمن لمعـــة القصـــيبات ا
   . الشعرية و األسناخ 

  : ثانيُا ـ الموت نتيجة االختالطات 
  . يكون طويًال  يحدث الموت نتيجة االختالطات الناجمة عن الرض بعد زمن قد

تالطـــات اإلنتانيـــة الخطيـــرة ومـــن االخ. يعتبـــر اإلنتـــان أهـــم االختالطـــات وأكثرهـــا مصـــادفة 
وذات الرئة ، وذات الجنب ، والتهـاب السـحايا ، وخـراج الـدماغ ، التهاب البريتوان القيحي : نذكر 

   .دم ، والكزاز ، والموات الغازي ، والصرع التالي للرض ، وانسداد األمعاء، وتجرثم ال
االخــتالط والمــوت مــن الضــروري إثبــات الرابطــة الســببية بــين كــل مــن اإلصــابة الرضــية و 

وكمثال على ذلك أذكر . وأحيانًا يكون هذا اإلثبات صعبًا خاصة عند وجود أمراض مزمنة مرافقة 
عامـًا لــرض علـى الـرأس ، فـي سـوابق المصـاب التهــاب  ١٤تعـرض فتـى عمـره : " الحادثـة التاليـة 

انــت حالتــه أذن وســطى قيحــي مــزمن ثنــائي الجانــب ، خــالل الثالثــة أســابيع األولــى بعــد الــرض ك
وحدث ارتفاع حرارة وتوفي بعد ثالثـة أيـام ، وفي اليوم الرابع والعشرين ساء وضعه بشدة ، مستقرة 

التشريح المرضي والخبرة الطبية الشرعية بينت أن الوفاة حدثت نتيجة خراج . من إسعافه للمشفى 
ط بـين الـرض والخـراج في الدماغ ، لكـن اللجنـة الطبيـة الشـرعية التـي شـكلت لدراسـة الحالـة لـم يـرب

  .الدماغي 
قـــد يـــنجم عـــن الـــرض حالـــة انســـمامية ناجمـــة عـــن تســـمم العضـــوية بنـــواتج تحلـــل األنســـجة 

تحــدث هــذه الحالــة خاصــة فــي تنــاذر االنضــغاط المديــد ، أو مــا يعــرف أيضــًا بتنــاذر . المتهتكــة 
جسـام ثقيلــة ، يشــاهد هـذا التنـاذر عنــدما تنضـغط األطــراف لفتـرة طويلـة تحــت أ. االنسـمام الرضـي 

ويمكـــن أن يصـــادف أيضـــًا نتيجـــة ، وكـــذلك عنـــدما يصـــيب التهتـــك أنســـجة واســـعة فـــي العضـــوية 
سـبب المـوت فـي هـذا التنـاذر عـادة هـو . االستلقاء لفترة طويلـة دون تقليـب المصـاب علـى جانبيـه 

  .القصور الكلوي الذي ينجم بدوره عن انسداد األنابيب الكلوية بالميوغلوبين 

  
  


