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 الفصل األول

 (Postmortem Toxicology) علم السموم مابعد الوفاة

 مقدمة:-1

بالتقصي عن المواد التي يمكن ان يكون لها  (postmortem toxicologyيهتم علم السموم ما بعد الوفاة )

يختلف تماما عن علم السموم السريري وهو  ،الجثةاة في العينات المأخوذة من دور في حدوث الوف

(clinical toxicology الذي يهتم بتقييم الحالة السريرية للشخص المتسمم )كما يوجد صعوبة وعالجها .

 كبيرة في تفسير نتائج ما بعد الوفاة على خالف الفرع السريري في علم السموم.

لم أصبح ع المشروعة،غير غير الدوائية العقاقير الدوائية و واستخدامنظرا للتزايد المستمر في توافر 

ان  عن الموت.( يحتل مكانة كبيرة في االستقصاء postmortem toxicologyالوفاة ) دما بعالسموم 

علم السموم ويستلزم التقدم في  واختصاصيدخول مواد جديدة في السوق يتطلب تنبه كبير لدى األطباء 

أجهزة االستشراب الموصولة الى  حديثة مثل لحسن الحظ مكنت ظهور تقنيات أساليب الكشف.طرق و

 عالية لطيف واسع من المركبات.ودقة من اجراء تحاليل ذات حساسية  (LC/MSمطيافية الكتلة )

 األخذ بعين االعتبار العديد من العوامل التيالوفاة السمية  دما بعلدى اجراء تحاليل على الخبراء يتوجب 

او يساهم فهمها في اجراء التحليل ضمن الشروط المثلى. نذكر من هذه  يمكن ان تؤثر على نتيجة التحليل

التي يمكن ان تتسبب في ( Postmortem changes)الجثة العوامل التغييرات الحاصلة مابعد الوفاة على 

كما تعتبر العوامل الجينية من العوامل الهامة حيث تساهم  المواد.زيادة او نقصان في تراكيز بعض 

 Manner)في تحديد الطريقة التي تمت بها الوفاة  (Pharmacogenetic Analyses)الجينية التحاليل 

Of Death)  حيث يتم تحديد فيما اذا كانت الضحية لديها معدل استقالبي منخفض و بالتالي امكانية موتها

بسبب عدم تحملها و عليه تم ادراج هذه التحاليل من ضمن  ناولها لجرعات منخفضة من مركب مالدى ت

 postmortem) الوفاة دما بعالوفاة . اضافة لما سبق تعد دراسة اعادة توزع العقاقير  دما بعاجراءات 

redistribution of drugs)  وتأثيرها مدى أهمية انتقاء العينة من اهم العوامل التي سلطت الضوء على

 تراكيز العقاقير. على

يعتبر تفسير تراكيز المواد من المهام الصعبة و بالرغم من التطور الحاصل في علم السموم مابعد الوفاة اال 

ان المعلومات و وجود قصة مسبقة الستخدام الدواء و الظروف المحاطة بالموت و الموجودات التشريحية 

ا للوصول الى نتيجة صحيحة لدى تفسير النتائج التحليلية.  تعتبر من الركائز الهامة التي يتم االستناد عليه

يرتكز  السموم. واخصائين يكون التعاون كبيرا بين الطبيب المشرح من الضروري ا وعليه فإنه
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 sceneالتقصي في مسرح الجريمة ) محاور:عن استخدام عقار على ثالث  االستقصاء عن الموت الناتج

investigation( تشريح الجثة ,)autopsy( الفحص السمي ,)toxicological examination) 

 مراحل االستقصاء عن الموت: -2

 (Medicolegal Death Investigation) االستقصاء الطبي الشرعي للموت 2-1

, الغير (violent), العنيف  sudden))من مهام طاقم الفحص الطبي التقصي عن الموت المفاجئ 

. حيث يكون مسؤول عن تحديد سبب (unexpected)او غير المتوقع  (unnatural)طبيعي 

 of death (mannerو الطريقة التي تمت بها الوفاة )cause of death) (COD)الوفاة 

(MOD (( تنجم الوفاة .(COD)  عن إما أذية(injury) تسمم ,intoxication))  او مرض

(disease)  أما الطريقة فهي الظروف التي حدثت فيها الوفاة(MOD)  و يمكن تقسيمها الى

االنتحار, الجريمة, حادث, ظروف طبيعية او ظروف مبهمة. غالبا ما تكون الموجودات التشريحية 

عبر تشريح الجثة غير كافية لتحديد ظروف الوفاة لذلك ال بد من توظيف كافة المعلومات التي يتم 

تقرير  ،الوفاةت في المكان الذي تمت فيه حالة. تتضمن هذه المعلومات المشاهداجمعها لكل 

الموجودات التشريحية و الفحوص النسيجية و  للضحية،القصة االجتماعية و المرضية  الشرطة،

 السمية.

المحققين للنجاح في الوصول الى نتيجة صحيحة في االستقصاء عن الموت البد من تشارك جهود. 

((investigators الطبيب ,pathologist))  و علماء السموم(toxicologists)  الذين عليهم

 مهمة البحث فيما اذا كان الكحول او عقاقير اخرى المسبب او المساهم في حدوث الوفاة.

 مهام الشرطة ومكتب الفاحص الطبي 2-1-1

بمعلومات تمكن لدى احالة ملف حالة الوفاة الى مكتب الفحص الطبي يجب ان يكون مرفق 

المستقصي من الحكم فيما إذا كانت الحالة تقع من ضمن تشريعات الفحص الطبي. من اهم الحاالت 

 لب تقصي طبي شرعي للموت :النموذجية التي تتط

 موت عنيف ناجم عن جريمة او انتحار او حادثة كانت السبب المباشر او المساهم في الموت 

 مال جرميموت ناجم عن عمل غير قانوني او اه 

 موت حاصل في ظروف مبهمة 

 موت شخص متواجد في منشأة عامة 

 موت سجين حتى و إن ظهر سبب و ظروف الموت طبيعية 
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 موت ناجم عن عقار او تسمم كيميائي او فرط جرعة 

 موت مفاجئ لشخص بصحة جيدة 

 موت شخص خالل اجراءات تشخيصية او عالجية 

 وفاة شخص اثناء الوالدة بغياب الطبيب 

 اليوجد فيها معلومات طبية كافية لتفسير سبب الوفاة وفاة 

كما أنه أي وفاة تحدث  طبيا،يعتبر الموت غير طبيعيا عندما ال يكون نتيجة مباشرة لمرض محدد 

لدى تعرض الضحية لتأثير خارجي يساهم او يسرع او يفاقم من مراحل المرض تندرج ايضا 

 ضمن حالة الموت الغير طبيعي.

هم عيون واذان العاملين في الفحص الطبي وخاصة في الحاالت التي يتم فيها نقل ان المحققين 

الجثمان الى مكان عمل الطبيب حيث من المهم اجراء استقصاء كافي عن القصة المرضية 

تعمل التقارير المقدمة من الشرطة والمحققين على توثيق المشهد وعادة  واالجتماعية للضحية.

العقاقير المتواجدة بجانب  الوفاة،زمن ومكان  الضحية،ديد هوية ماتتضمن وصف الجثة وتح

الضحية وصور للجثة. يتوجب على فريق التحقيق جمع كافة المعلومات التي تمكن من تحديد سبب 

مع عائلة الضحية واالصدقاء بهدف الحصول على القصة االجتماعية واالتصال الوفاة وطريقة 

كانت تأخذ أدوية موصوفة حيث يتم التأكد من محتوى زجاجات  إذاوالطبية للضحية ومعرفة فيما 

الكبسوالت التي بداخلها اضافة الى تفقد الصيدلية المنزلية التي تستخدمها الضحية االدوية وعدد 

 المعالجين واخذ السجالت الطبية للضحية. كلواالطباء في المداواة. كما يتم التواصل مع المشفى 

والطبية اسية يستند عليها الطبيب المشرح لفهم القصة االجتماعية ماسبق تعتبر معلومات اس

 للمتوفى.

 دور الطبيب المشرح 2-1-2

يتجلى الدور الرئيسي للطبيب الشرعي االستقصاء عن الموت المفاجئ, الغير متوقع و العنيف 

 بهدف تحديد سبب و طريقة الوفاة.

( كصدمات الرأس او نتيجة death by traumaفي معظم حاالت الوفاة الحاصلة إثر التعرض لصدمة )

( يتم تحديد سبب الوفاة من خالل تشريح الجثة instrumental deathاستخدام أداة )سكين, مسدس,...( )

(Autopsy اال أن هذا االجراء ال يعتبر كافيا حيث ال بد من القيام باستقصاءات مكملة و يتم ذلك بأخذ . )

لتحديد الفترة  التحليل الشرعيو ارسالها الى مخابر  (Pathologiste)عينات من قبل الطبيب المشرح 
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لدواء أو عقار مخدر قبل  ل(, البحث عن تناول محتمPostmortem Delayالمنقضية على الوفاة )

اذن في هذا النوع من الموت يعتبر تشريح الجثة  ذو الدور الرئيسي بالتشخيص في حين  الوفاة,....الخ.

 يعتبر تحليل العينات من قبل المحللين السموميين الشرعيين ذو دور مساعد. 

ال يسمح تشريح الجثة ( Toxic Deathالموت الناجم عن تناول أو التعرض لمادة سامة ) المقابل،في 

بإجراء تشخيص لسبب الوفاة إال في حاالت نادرة. تساعد الطبيب الشرعي بالتوجه الى السبب السمي 

يتوجب على الطبيب الشرعي استبعاد  ،رللتسمم بعقاالمحتمل لحدوث الوفاة. في حال الشك ان الموت يعود 

تيار العينات المناسبة إلجراء التحاليل خواضية او صدمات كأسباب محتملة لحدوث الموت روجود اليات م

السمية بعد عملية تشريح الجثة. تتسبب العديد من العقاقير والمركبات في ظهور عالئم على الجثة تمكن 

الطبيب من تحديد سبب وطريقة الوفاة دون اللجوء الى الى اختبارات اضافية. من المشاهدات التشريحية 

وجود نزف شديد في  الباراسيتامول،عقار معين تنخر الكبد التي يسببه  المشخصة للموت المتعلق بتناول

اصابة الشريان التاجي واضطراب النظم  للسيانيد،مخاطية المعدة وانبعاث رائحة اللوز المر لدى التعرض 

 القلبي لدى المدمنين على الكوكائين.

Role of the autopsy 

•To establish whether death is related to a drug or toxin or another process 

(e.g. positional asphyxia/pneumonia, or a combination of both) 

•To establish the pathological consequences of drug or toxin use or misuse 

•To establish if any traumatic injuries were a consequence of previous drug use 

•To establish if there was any natural disease that might have increased 

susceptibility to the effects of a drug or toxin 

•To consider if the toxicity could have been treated such as to prevent death 

•To obtain appropriate samples for toxicological analysis. 

 الوفاة السمي:ونذكر من المالحظات التشريحية التي يمكن ان تقود الى تحديد سبب 

A. ( الفم،مضغوطات( في الجهاز الهضمي )تجويف  حبوب،وجود بقايا لعقار )المري, المعدة 

B. آثار حقن وريدي أو تحت الجلد 
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C.  ظهور عرض او مجموعة اعراض على الجثة يمكن من خاللها االستدالل للعامل السمي

(symptoms, syndromes) : االختناقمتالزمة تتضمن على سبيل المثال (Asphyxia 

syndrome)  مجموعة من األعراض التي تدل على أن الضحية مرت بحالة من نقص األكسجة قبل

, نقط نمشية على  وذمة رئوية فرط نشاط الملتحمة,و نذكر منها ازرقاق األطراف, احتقان الوجه,  الوفاة

تالزمة الى وجود هذه المغشاء الشغاف و غشاء الجنب الحشوي. يمكن ان يتم التوجه من خالل 

حيث يمكن مالحظتها تحديد الدقيق لسبب الوفاة اال أنه ال تسمح بال تشخيص العامل المسبب للوفاة.

( opioids( والمركبات النارسئينية )opiatesبدرجات متفاوتة لدى كم هائل من المواد كاألفيونات )

الطيارة والغازية. إضافة الى أنه ( وبعض السموم psychotropicوالقسم األعظم من مضادات الذهان )

يمكن مالحظة هذه األعراض في حاالت االحتضار التي يمكن ان تستمر طويال )عدة دقائق( قبل حدوث 

( وهي hypercapnia antemortemفي الدم ) CO2الوفاة حيث يتم فيها توقف التنفس وتزداد نسبة 

 ظاهرة تالحظ لدى معظم الجثث التي يتم تشريحها.

D. رات الطبيعية للجثة بعد الوفاة لتغيافات التي تطرأ على ااالنحرPostmortem Changes)) 

 سريعة ثالثة أطوار: تقسيمها في حيث تمعلى جسم االنسان بعد الموت طبيعية  عادة ما تطرأ تغيرات

تطرأ )تغيرات , باكرة (توقف تام لألجهزة الحيوية الرئيسية وهي الجهاز العصبي والتنفسي والدوراني)

و  األنزيمي)التحلل الذاتي و متأخرة.( الزرقة الرمية, البرودة الرمية, التيبس الرمي,.... ,على الجلد و العين

التغيرات في بعض حاالت الموت الناجمة عن  البعض من هذهيمكن عدم مالحظة  .التخمر البكتيري(

طبيعية  الغيرو نذكر من التغيرات  التسمم.حيث تظهر على الجثة عالئم تدل على حالة معين التسمم بعقار 

 التي تطرأ على الجثة و التي يمكن أن تكون مؤشر للتسمم بعقار ما:

 (Livor mortisالزرقة الرمية )التغير في لون  -

عامل المسبب الفي تشخيص  من المعايير الهامة التي تساعد الزرقة الرمية )الجيفية(يعتبر التغير في لون 

االزرقاق الناتج بعد  وتعني livor mortis باالتيني تدعى ( و لها تسميات عديدةtoxic death) للوفاة

   postmortem lividityباالغريقي   و تدعىالوفاة  

الرمية هي تلون الجلد باللون البنفسجي الغامق و الذي ينتج من ركود الدم في االوعية الدموية  الزرقة

)القلب يتوقف عن ضخ الدم الى انحاء الجسم ( و حيث يتراكم خاصة في االوردة و األوعية الشعرية في 

اخرى )كحزام(او تماس االجزاء السفلية نتيجة فعل الجاذبية األرضية. و لكن في أماكن التماس مع أشياء 

مع األرض  )االماكن التي يكون فيها التماس شديدا حمالة الصدر( ال تظهر الزرقة الرمية بسبب الضغط 

 على األوعية الشعرية و انسداده و بالتالي عد ركود الدم فيها.
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يعني في   place of death الوضعية التي تمت فيها الوفاةاوال  يمكن من خالل هذا التغيير الحاصل تحديد

لقيه على وجهها و الزرقة الرميه في منطقة الظهر فهذا دليل ان الجثة قد تم تحريكها مستحال وجدت الجثة 

 و ليست هذه الوضعية التي حصلت فيها الوفاة.

حيث يتم مالحظة   time of deathإضافة الى مكان الوفاة فهي تدل على الزمن التي حدثت فيه الوفاة

ساعات من حدوث الوفاة   0خالل  دقيقة و من ثم يصبح احمر بنفسجي 02-02الزرقة الرمية بدءا من 

 (  تحديد الزمن)اذن من شدة اللون يمكن 

المرحلة التالية تتلخص في زيادة مساحة البقع البنفسجية  في الساعات التي تلي ظهور اللون حتى تصل الى 

ثبات الزرقة السبب في و ساعة و هنا تكون الزرقة ثابتة و ال تتغير ابدا. مع الوقت  20اقصاها خالل 

الرمية انه مع مرور الوقت تدخل الجثة في مرحلة التفسخ و تخرب جدران االوعية الدموية مما يؤدي الى 

 .اذن وجود الزرقة او غيابها قد تفيد في تحديد زمن  تقريبي الوفاة تسرب الدم الى االنسجة و توضعها فيها 

كما ذكرنا سابقا ان    cause of deathسبب الموتمكن ايضا من تغير لون الزرقة الرمية ان نستدل الى ي

تغير هذا اللون فهو دليل على ان الوفاة قد  اللون األصلي للزرقة الرمية هو البنفسجي الغامق في حال

اللون الزهري الفاتح هو دليل تسمم بالسيانيد حيث ان   حصلت نتيجة للتعرض لمادة ما. على سبيل المثال ان

لمتواجد في السيتو كروم في السلسلة التنفسية مما يؤدي الى تثبيط التنفس السيانيد يرتيط مع الحديد الثالثي ا

لون الدم الوريدي لماذا يصبح وعدم القدرة على استخدام االكسجين المتواجد في الخلية و هذا ما يفسر  ,

 ( و بالتالي تلون الجثة باللون الوردي.دم مؤكسج) لدم الشرياني ا مشابه للون

كرزي الحمرااللون اليتشكل كربوكسي الهيموغلوبين ذو  CO الكربون أكسيدغاز اول في حال التسمم ب

 .رزيتلون الجثة باالحمر الكغير القادر على نقل االكسجين حيث ان ارتفاع تراكيزه تتسبب في 

يكون التلون بالبني في حال التسمم بالمركبات المشكلة للميتهيموغلوبين متل نترات و نتريت و كلورات و 

 .انيلين و نترو بنزن حيث يتلون الدم باللون البني الشوكوالتي )لون الميتهيوغلوبين(

Various colors of post mortem lividity associated with cause of death 

1. Normal – Bluish pink which later turns into bluish purple 

2. Carbon monoxide – Bright cherry red 

3. Cyanide – Pink 

4. Phosphorous – Dark brown or yellow 

5. Nitrates, Chlorates, Aniline, Nitrobenzen, bromates, potassium bicarbonate – 

Chocolate brown 

6. Hydrogen sulphide H2S – Bluish Green 

7. Opiates – Black 
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Rigor mortis :التيبس الرمي او الجيفي و يمتاز بتصلب العضالت 

Algor mortis البرودة الرمية : 

Livor mortisالزرقة الرمية : 

 و هي كلمة ال تينية البرودة الرمية او الجيفية   algor mortisفي ال 

طاقة و حرارة و  مثلما نعلم يعتبر الجسم مقرا للعمليات االستقالبية و يمكن تشبيهها بالمعامل التي ينتج عنها

... لدى تتوقف االعضاء عن العمل اي تتوقف المعامل تبدأ  03هي التي تحافظ على حرارة الجسم الداخلية 

 درجة حرارة الجسم بالهبوط حتى تصبح معادلة للدرجة الحرارة المحيطية

الت الحيوية يكون هذا الهبوط على ثالثة مراحل : المرحلة األولى هبوط طفيف   ليش طفيف ألن التفاع

الناشرة للحرارة تستمر بعد الوفاة لبعض الوقت حيث يتفكك الغليكوجين ليعطي حمض اللبن الذي يستخدم 

 و حرارة  ATPالنتاج ال 

 ساعات و هو الزمن الالزم النتقال الحرارة الى السطح الخارجي للجسم 0-2هذه المرحلة  تستمر 

 هبوط سريع لدرجة حرارة الجسم  ساعات و يكون فيها 9المرحلة الثانية تستمر 

ساعة حيث تكون درجة حرارة الجسم قريبة من حرارة المحيط و يكون  02و من ثم هبوط بطئ  يستمر 

 ساعة  02-20الهبوط بمعدل درجة في الساعة عندما تكون درجة حرارة المحيط 

هبوط حرارة الجثة  فبالتالي ان التغير في البرودة  و على درجةهناك سموم تؤثر على مركز الحرارة 

 الرمية يمكن ان يكون وجه لنوع معين من السموم مما يجعله وسيلة مساعدة في التشخيص يهمنا السموم  

الظروف الجوية المحيطة  (يجب األخذ بعين االعتبار العديد من العوامل المؤثرة على هبوط حرارة الجثة 

 لدى تحديد زمن الوفاة.  )بس و حرارة الجوبالجثة كارتداء المال
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  التغير في زمن تفسخ الجثة : -

خمر بتفسخ الجثة و التي تتضمن عملية تحلل ذاتي أنزيمي داخل العضوية و الت طور المتأخرال يتمثل

مع عمل البكتيريا مثل التشمع او التصبن حيث في غياب االكسجين و البكتيري و التغييرات المترافقة 

ة العالية تعمل البكتيريا على تحويل األنسجة الشحمية الى شحوم مشبعة حيث تأخذ األنسجة قوام الرطوب

 الشمع أو الصابون , التحنيط

 مرحلتينتفسخ الجثة يتضمن 

و هي بالتعريف تحطم للخاليا او تحلل للخاليا و األعضاء   autolysisيبدأ بمرحلة التحلل الذاتي أو ال  -

 ائية تقوم بها االنزيمات الخلويةبسبب عمليات كيمي

  بعد الموت يحدث تحطم او تمزق في األغشية الخلوية مما يؤدي الى تحرر محتواها من أنزيمات الحالة

للغلوكوز  و البروتين و الليبيد. تهاجم هذه االنزيمات االنسجة و تسبب عمليه هضم ذاتي بواسطة عمليات 

كيميائية فهو يكون متأثر  بالحرارة الذي تسرعه اما  تسبب تفاعالكيميائية . و بما أن هذا التحلل يحدث ب

 بالبرودة فيكون بطيئا

  االعضاء الغنية بهذه االنزيمات هي األكثر عرضة للتحلل بسرعة اكبر من غيرها )بانكرياس يتحلل

بسرعة اكبر من القلب( كما يطال التحلل مخاطية المعدة و يحدث تقطع في المعدة و انتقال محتواها الى 

 االحشاء لتبدأ المرحلة الثانية و هي مرحلة التخمر 

مل البكتيريا التي تتواجد بشكل رئيسي في الجهاز الهضمي و لدى نتيجة ع putrefaction عملية التخمر -

المسبب حادثة التخمر هي .التحلل تنتقل هذه البكتيريا الى االوساط الحيوية و االحشاء و تمارس تأثيراتها

التي تعمل على افراز  Cl.Welchiiأهم هذه البكتيريا هي bacterial enzymesاالنزيمات البكتيرية 

 انزيم الليستيناز الذي يحل جدران الكريات الحمر مسببا انحالل الدم

  من العوامل المؤثرة على التكاثر الجرثومي داخل الجثة حيث يزداد مع نقص االكسجين و زيادة

كل الهيدروجين و تواجد السكاكر و البروتينات  و دهون الجسم و التي تعتبر كوسط زرعي جيد يؤمن 

 الحاجات الضرورية لنمو الجراثيم
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من  %22إن غياب اي مؤشرات على الجثة تدل على المادة يتطلب اجراء تحاليل سمية حيث أنه تقريبا 

تفيد التحليل السمي. بالمقابل يمكن الحاالت الخاضعة للتحليل السمية ال يكون لديها أي عالئم موجهة 

و ذلك باالستناد و الربط بين نتائج التشريح و القصة  استبعاد االالف من المركبات كمسبب للموت

 المرضية و االجتماعية للضحية. 

بشكل عام ان الغالبية العظمى من العقاقير ال تتسبب في ظهور اذيات امراضية مميزة مما يجعل تأكيد 

 وجودها في الجسم يستند فقط على الطرق الكيميائية التحليلية.

طوة هامة في مرحلة الفحص التشريحي حيث يجب ان يتم جمع كميات كافية يعتبر جمع و حفظ العينات خ

أوعية مناسبة, نظيفة و من العينات و حفظها بالطرق المثلى بإضافة المواد الحافظة المناسبة ووضعها في 
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مكتوب عليها كافة المعلومات الضرورية. في الحاالت التي يفشل فيها تشريح الجثة عن تحديد سبب الوفاة 

و في حال وجود استقصاء غير مكتمل للحالة البد من جمع العديد من العينات المتنوعة. و ان اي ا

ق مجال البحث و يجعل ليس من الضرورة اجراء التحاليل يمالحظات تحليلية سابقة يمكن ان يغير او يض

تضيع في حال لم يتم أن بعض السموم يمكن أن تتخرب او على كافة العينات المأخوذة. يجدر اإلشارة إلى 

جمع العينات المناسبة في الوقت المناسب و هو بداية الفحص مابعد الوفاة, األمر الذي يجعل من تحديد 

 سبب الوفاة مهمة مستحيلة.

 :يجب تزويد المخبر بالمعلومات التالية 

 )..,معلومات شخصية عن المريض أو الضحية )عمر, جنس, مهنة 

 د توفرها.معلومات موجزة عن االعراض عن 

 .األدوية التي كانت تستخدم من قبل المريض أو الضحية 

 .المدة الزمنية المنقضية بعد الوفاة 

 .التاريخ والتوقيت الدقيق الخذ العينات 

 .طبيعة أي مادة حافظة مستعملة في كل عينة 

 وجود خطورة بفحص العينات مثل: التهاب الكبد االنتاني, االيدز, السل

 دور علم السموم في التقصي عن الموت 2-1-3

ROLE OF TOXICOLOGY IN DEATH INVESTIGATION 

 traumatic or في حال ال الوفاة و ظروف سبب  تحديدفي  مساعدايلعب السمومي الشرعي دورا 

instrumental death  يكون فيه عامال مساهما في حيث تكون مهمته البحث عن تناول محتمل للعقار

عندما يكون العقار هو العامل المسبب هوية و تحديد التراكيز . الالكشف عن  و تتضمنحدوث الموت 

 .تحديد سبب و طريقة الوفاة يستند عليه الطبيب الشرعي فيدوره أساسيا  , يكونtoxic deathللموت 

يجب األخذ بعين االعتبار كافة العالئم الموجهة التي تظهر على الجثة و عدم تجاهل أيا منها حيث يمكن أن 

يكون لها دالالت هامة تساعد االختصاصي الشرعي بمهمته في الكشف عن سبب الوفاة اال أن للتحليل 

  المخبري  الدور األساسي في الكشف عن هوية العامل السمي المسبب للوفاة   

    " toxic death has become exclusively a diagnostic laboratory " 
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عن إحداث الوفاة حيث تقع عليه العقار الشرعي ان يؤكد او ينفي مسؤولية  السمومي ليس من شأن المحلل 

مهمة التحليل و تفسير النتائج و ارسالها الى الطبيب الشرعي ليكتب تقريره النهائي باالستناد على 

 المشاهدات التشريحية و النتائج التحليلية.

Homicide )جرائم القتل( 

حيث من  أمر مسلم به و معروف. violenceو العنف  intoxicationان العالقة القائمة بين 

الممكن ان تكون الضحية كانت واقعة تحت تأثير عقار ما و هذا ماقاد الى الى مواجهة مع الجاني 

انتهت بموتها )اي ان تكون الضحية هي التي تسببت بالفعل الذي ادى الى موتها(. ان الدراسات 

ب تتضمن يج traumatic homicideالسمية التي تتم في جرائم القتل التي تتم عن طريق العنف 

اختبارات الكشف عن الكحول, االدوية الموصوفة, و عقاقير اخرى. ان النتائج السلبية لهذه 

االختبارات يمكن ان تستخدم في قاعة المحكمة لنفي ادعاء الدفاع عن النفس من مهاجمة شخص 

(. في حين ان النتائج drug-crazed attackerواقع تحت تأثير الكحول او عقاقير اخرى )

يجابية يمكن ان يكون مساعد في تقسير كيف ان الضحية يمكن ان يكون لها دور في المواجهة اال

الفيزيائية التي تمت و التي انتهت بقتلها. كما ان نتائج استقصاء العقاقير يمكن ان تكون مفيدة 

ارات للشرطة لمعرفة تمط حياة الضحية و التي قد تقود الى القاتل. كما انه يمكن ان تكشف االختب

السمية فيما اذا تم اعطاء الضحية نوع من العقاقير لتجعلها غير قادرة على المقاومة و من ثم قتلها. 

العقاقير التي يمكن ان تكون مسؤولة عن  اضافة لدور علم السموم مابعد الوفاة في التحري عن 

بيرا في التحري عن , يلعب هذا العلم دورا ك traumatic deathالجرائم التي تتم نتيجة العنف ال 

( حيث يكون الموت الناجم هو criminal poisoningالجرائم التي تستخدم العقاقير في القتل )

 .(overdose)فقرة   و ليس نتيجة العنف  Toxic deathموت بالتسمم ال 

Suicides )االنتحار( 

الناس منساقين الى في حاالت االنتحار يحاول المحققون البحث عن تفسير لماحدث. يمكن ان يكون 

االنتحار نتيجة تدهور في الصحة او مشاكل مادية , المرور فشل في عالقة عاطفية, اضطراب 

عقلي حاد او حاالت اخرى.  من الشائع الكشف عن العقاقير التي يمكن ان تعزز او تزيد من 

دات االكتئاب االكتئاب في حاالت االنتحار )يزداد خطر االنتحار لدى االشخاص المتناولين لمضا

في االسبوع االول من العالج حيث تعزز من حالة التثبيط قبل ان توثر على المزاج( . من العقاقير 

الشائع كشفها لدى ضحايا االنتحار الكحول, االدوية المهدئة )بنزوديازيبنات( مسكنات االلم و 

 رات(. العقاقير المنومة و العقاقير التي يساء استخدامهاالغير مشروعة )المخد
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في بعض الحاالت يعمل المنتحر على توظيف عدة وسائل للتقليل من فرص النجاة لذلك يجب  عدم 

 التغاضي عن فكرة تناول العقار حتى و ان كانت جلية وسيلة االنتحار.

Accidents )الحوادث( 

يمكن ان يحدث الموت نتيجة حادث قي العديد من الظروف كالسقوط من علو , االحتراق, مس 

كهربائي, غرق او تحطم طائرة , او تناول جرعة مفرطة من الدواء عن طريق الخطـأ. ان مثل 

هذه الحوادث تتم نتيجة االهمال او خلل عقلي او حركي للضحية او شخص اخر. البد من في 

تأكيد او نفي دور العقاقير او الكحول في حدوث هذا الخلل العقلي  accidental deathحاالت ال 

او الحركي. البد من االشارة الى انه يمكن ان يظهر الموت الطبيعي او الموت انتحارا كموت ناجم 

عن حادث على سبيل المثال سائق اصيب بأزمة قلبية ادت الى توقف القلب اثناء قيادته للسيارة و 

دت الى فقدانه السيطرة عليها و التسبب بحادث و ايضا الكشف عن عقاقير يمكن ان تكون التي ا

مؤشر الى ان الموت الذي تم بشكل قصدي و ليس حادث )وجود كمية كبيرة من العقار في معدة 

متوفي تقنرح فرضية ان الجرعة المفرطة مقصودة )انتحار( اكثر من كونه حادث عن طريق 

سبق يمكن ان يظهر الموت الناجم عن قتل قصدي )جريمة قتل( كموت ناجم عن الخطأ(. اضافة لما

في دم ضحية محترقة يمكن ان  Coحادث فعلى سبيل المثال الكشف عن تراكيز عالبة من من ال 

تكون ناجمة عن جريمة تم فيها قتل الضحية و من ثم اشعال الحريق في المكان المتواجدة فيه 

 كحادث. كمحاولة لجعل الموت يبدو

ان الحوادث التي تتم في مكان العمل يجب التحري فيها دوما عن دور محتمل للكحول او عقاقير 

اخرى و التي عادة تستخدم كأدلة يدان بها رب العمل حيث انه في حال اثبات ان الضحية كانت قد 

تعلقة . من الجوانب االخرى المتعرضت لحالة من التسمم يتعرض رب العمل للمساءلة و الحجز

بحوادث العمل متعلق بالتعرض للمواد الكيميائية السامة. تتعلق شدة مثل هذه التعرضات بطبيعة 

العمل. في حال الشك بالتعرض الى مادة كيميائية يعمل المحققون على اخذ قائمة بالمواد الكيميائية 

بي التحري عن اي المتواجدة في مكان العمل و على مخبر التحليل السمي التابع لمكتب الفحص الط

 كانت متضمنة في الظروف التي ادت الى الموت.من هذه المركبات 

Natural death )الموت الطبيعي( 

في حالة الموت الطبيعي يمكن للطبيب المشرح ان يطلب اختبارات سمية و يمكنه اال يطلب في 

تناول العقار او حال كان تشريح الجثة يبين بوضوح سبب الوفاة و ال يوجد اي قصة الساءة 

الكحول. في بعض االحيان يطلب التحري عن بعض االدوية في كان المتوفى يتعالج بها كتحديد 
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مستويات مضادات االختالج في دم شخص يعاني من الصرع كان قد اصيب بنوبة اختالج و من 

 .ثم توفي

Unclassified death )الموت المجهول و الغير مصنف( 

وت مجهوال لدى االنتهاء من االستقصاء المخبري و التشريحي يتم ترك هذه عندما يكون سبب الم

 الحالو من دون تحديد السبب. و من الممكن طلب دراسات ميكروسكوبية و سمومية اضافية.

Dose-related death (overdose), toxicology en pending )الموت بفرط الجرعة( 

يمكن ان يكون هذا النوع من الموت عرضيا او انتحارا او ناتجا عن قتل قصدي. حيث في بعض 

االحيان يتم ايجاد كميات من مضغوطات دوائية تم تخربها بشكل جزئي في المعدة او المري او 

الفم. او يمكن االستدالل الى هذا النوع من الموت من من خالل وجود رائحة قوية كرائحة الكحول 

من خالل وجود روائح غير اعتيادية او الوان غير اعتيادية لمحتوى المعدة, البول, االنسجة. في  او

بعض االحيان يمكن االستدالل الى الموت بفرط الجرعة من خالل ظروف الحادث كترك رسالة 

من المنتحر او ايجاد عبوات فارغة من الدواء بقربه. ان في اغلب حاالت الموت بفرط الجرعة ال 

يترك دالئل تشريحية كالتي تخلفها الهجمات القلبية, السرطان و صدمات الرأس . اال انه يمكن 

مالحظة احتقان رئوي او وذمة. و من هنا يستند الطبيب المشرح على مخبر السموم و يؤكد 

اشتباهه من خالل تحديد السم و اعطاء معطيات كمية تمكن من الوصول الى خالصة ان السم الذي 

 كشف عنه كافي للقتل او ال.تم ال

A. الفحص السمي  TOXICOLOGICAL EXAMINATION 

( او للمركبات الكيميائية drugsللعقاقير ) (screening)يبدأ االستقصاء السمي مع تحديد مبدئي 

(chemicals المتواجدة في العينات المأخوذة مابعد الوفاة. و من ثم اختبار توكيدي )

(confirmatory testing ).يتم فيها تحديد هوية العقار بدقة 

 :Screening tests الطرق االستقصائية -2

يبدأ التحليل الشرعي باالستقصاء و هي مرحلة سريعة و ذات تكلفة رخيصة, تمكن من إجراء 

تصنيف عام للعقار ) او العقاقير( المتواجد في العينة )يحدد العائلة التي ينتمي لها العقار(. إن هذه 

 .Confirmation testsالطرق غير كافية و ال بد أن يتبعها طرق توكيدية 
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االستقصائية استخداما: كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة, الكروماتوغرافيا الغازية و  من أكثر الطرق

 و لكن اال كثر استخداما على اإلطالق هي الطرق المناعية

  التقنيات المناعية الكيميائيةimmunochemical technics  : 

البول )يتم الكشف  واحدة من الطرق الرئيسية المستخدمة لالستقصاء و عادة ما تطبق على عينات

. تقوم هذه في البول فقط باستخدام التقانات المناعية( stupefying drugsعن المواد المشدهة 

التقنيات على مبدأ تشكل معقد )ضد, مستضد( و تحدد المجموعة التي ينتمي لها العقار أو الدواء 

 ن مثال(.كاألفيونات دون أن تحدد هوية العقار المنتمي لهذه الزمرة )الهيروئي

تمتاز هذه الطرق بكلفتها الرخيصة و سرعة تطبيقها ولكنها ال تخلو من العيوب أيضا. في بعض  

 األحيان يحدث خطأ في تفسير النتائج ألنها:

حيث ان االضداد ال تكون نوعية بشكل كلي للجزيئة المراد تحليلها وتقوم باالرتباط تفتقد للنوعية 

التركيب فعلى سبيل المثال االيبوبروفين يعطي ايجابية كاذبة مع جزيئات اخرى مشابهة لها في 

نظراً االلفة  هذه الطرق ليست حساسة كفاية. إضافة الى أن في العضوية Cannabisلوجود ال 

الضعيفة التي تبديها بعض المركبات تجاه األضداد )اختالف في األلفة بين المركبات التي تنتمي 

ب في سلبية كاذبة. مما يتطلب التأكد من النتائج باستخدام تقنيات الى نفس العائلة( مما قد يتسب

 التحقق. من اهم الطرق المناعية المستخدمة في التحري عن العقاقير:

EMIT: Enzyme Multiplied Immunoassay Technique. 

ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay. 

KIMS: Kinetic Interaction of Microparticles in Solution. 

RIA: Radio ImmunoAssay. 

FPIA: Fluorescence Polarization ImmunoAssay. 

 

  تقنيات التحققMethods of confirmation 

 الكشفالطريقة الرئيسية المتبعة في  Mass spectrometry methodتعتبر مطيافية الكتلة 

النوعي عن العقاقير التي يساء استخدامها و المواد المخدرة الغير مشروعة كاألمفيتامينات و 
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و األفيونات )مورفين,  methylecgonine, benzoyl (ecgonineالكوكائين و مستقلباته )

 (.THCمونو استيل مورفين( و الحشيش ) -6كودئين, 

و  MSلهذه العقاقير من خالل الطرق الكروماتوغرافية التي يتم وصلها الى ال  التحديد الكمييتم  

ً ال  و هو  GC-MS ,LC-MS/MS (LC tandem mass spectrometryاكثرها استخداما

كروماتوغرافيا سائلة موصولة الى جهازين مطيافية الكتلة مما يجعل إمكانية الكشف أكبر و اسهل 

عقيد , تقنية فائقة الحساسية قادرة على الكشف عن التراكيز الضئيلة حتى في األوساط الشديدة الت

 جداً ألي مركب(.

( يجب ان positive identificationفي المخبر الشرعي ان النتيجة االيجابية لعملية الكشف )

 تكون مبنية على نتيجة تحليلين منفصلين على االقل يعتمد كل منهما على مبدأ تحليلي مختلف. 

م تأتي الخطوة التالية و التي تتجلى بعملية تحديد كمي للعقاقير  التي تم الكشف عنها في و من ث

العينات. ان التحديد الكمي للعقاقير المتواجدة في سوائل االطراح البول و الصفراء عادة ما يكون 

من  له قيمة تفسيرية منخقضة او معدومة. في المقابل تكون المعلومات التي يتم الحصول عليها

التحديد الكمي للعقاقير في الدم المحيطي و محتوى المعدة و عينات مأخوذة من الكبد ذات قيمة 

 تفسيرية عالية. 

ان للتصنيف الطبي الشرعي للموت و العينات المأخوذة ذو اهمية كبيرة لدى اجراء التحليل و 

 بالعموم ال يمكن البحث عن كافة العقاقير في كل الحاالت.

The general unknown 

 generalغالبا ما تكون طبيعة السم الذي يشتبه بوجوده غير معروفة. هذه الحالة تدعى ب 

unknown   و تتطلب تحاليل مفتوحة و غير محددة لجميع العينات المتوفرة تستخدم فيها تقنيات

 متعددة بهدف الحصول على نتيجة. 

هو اجراء تحليل   general unknownالخطوة االولى التي يتم اتباعها في االستقصاء عن ال 

, الموجودات التشريحية case history, القصة   medical recordsدقيق ل: التقرير الطبي 

autopsy finding  و المالحظات المسجلة في مسرح الموتscene observations  بهدف

 ايجاد دليل يشير الى سم معين او الية تسمم معينة.
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يمكن ان تصف القصة و التقارير الطبية أعراض نوعية لفئة دوائية معينة. اضطرابات في نظم 

القلب, معدل التنفس , حجم الحدقة, المنعكسات, االختالجات و اي اعراض اخرى مالحظة ماقبل 

( يمكن ان تقترح الية تسمم يتم بها استقصاء بعض السموم premortem symptomsالوفاة )  

 autopsy)  مة الطويلة المحتملة من العوامل المسببة للموت. الموجودات التشريحية من القائ

findings يمكن ان تعطي دالئل حيث ان وضع المعدة و المري و المخاطية يمكن ان يقترح او )

يستبعد السموم الكاوية. وجود وذمة رئوية شديدة يمكن ان تشير الى حدوث تثبيط تنفسي. في حين 

شير تنخر الكبد الى التسمم بالباراسيتامول او بفطر األمانيتا او غيرها من العوامل التي يمكن ان ي

تسبب هذه االذية الكبدية. وجود اثار حقن يمكن ان تدل على اعطاء محتمل لجرعة مفرطة من 

عقار عير الطريق الوريدي. ان مثل هذه المالحظات و المشاهدات يمكن ان تضيق مجال البحث 

 .التحليلي

حيث يمكن ان يساعد في توجيه   اضافة لما سبق يؤخذ بعين االعتبار المكان الذي حدثت فيه الوفاة

)على سبيل المثال وفاة شخص يعمل في  workplace death      التحليل السمي: في مكان العمل

نزل و في الم )محل للمجوهرات يمكن ان يكون ناتج عن السيانيد الذي يستخدم في صناعة الذهب 

home  حيث تكون المواد الشائع التعرض عليها هي المبيدات الحشرية و مركبات التنظيف و

 .االدوية و التي عادة ماتكون تسممات عن طريق الخطأ او قاتلة

اولى المركبات التي يتم البحث عنها و يشك بوجودها هي المركبات الطيارة و بعدها يتم 

ستقصاء عن العقاقير الشائعة و في حال عدم تواجدها يتم االستقصاء عن العقاقير . يتم بدء اال

   بواسطة ال    المواد الطيارةالبحث عن العقاقير و السموم غير الشائعة. يتم االستقصاء عن 

headspace/GC  كالكحول و االسيتون و المواد المستخدمة في التخدير و محالت أخرى. اما

الطرق الكروماتوغرافية كما يمكن التحري عن مركبات  هي العقاقيروسيلة التحري الرئيسية عن 

اساسيا في االستراتيجيات المتبعة  GC/MSكيميائية اخرى باستخدام هذه الطرق. يعتبر ال 

حيت تتم عملية الكشف من خالل المقارنة بين الطيوف  general unknownللنقصي عن ال 

يانات في الكمبيوتر الموصول مع هذه الكتلوية للمركبات و بين طيوف متواجدة في مكتبة الب

طيف للمبيدات و العقاقير و المواد  02222االجهزية و تحتوي هذه المكتبة على اكثر من 

 atomicالكيميائية. يتم التقصي عن وجود المعادن الثقيلة من خالل جهاز االمتصاص الذري 

absorption spectrophotometry  كما توجد تقانات مناعية نوعية ,specific 

immunoassay الغليكوزيدات القلبية,  للكشف عنLSD ,fentanyls ,haloperidol, 
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aminoglycoside antibodies ,anticonvulsants  يمكن للمخابر السريرية ان تساعد .

 .c-peptideالمخابر الشرعية في التقصي عن البوتاسيوم, الليثيوم, الحديد, االنسولين و ال 

السموم استخدام شائع و مهما كانت حالة الموت يكون التحليل الشرعي متضمن بالعموم لبعض 

البحث و التحري عنها كااليتانول و الساليسيالت و الباراسيتامول و عقاقير اخرى مثل الكوكائين و 

االفيونات و مضادات االكتئاب.يتم البدء بالتحري عن هذه السموم و من ثم االنتقال الى السموم 

 وعا.االقل شي

هو االساس  analytical toxicologyباالستناد على ماسبق يمكن القول ان علم السموم التحليلي 

فعلم السموم الشرعي قائم على تحديد هوية و كمية   toxicology  forensicلعلم السموم الشرعي

حديث عن العقاقير المتواجدة في العينات الحيوية و ذلك بطرق تحليلية مختلفة. من المستحيل ال

 السموم الشرعي من غير شرح علم السموم التحليلي بالتفصيل.

Case review. B  

يجب ان تكون هناك مراجعة دورية  toxicological investigationخالل االستقصاء السمي 

تتم بين السمومي و الطبيب المشرح. حيث يتم انتقال المعلومات في اتجاهين: من الطبيب المشرح 

pathologist المخبر و من ثم العودة الى الطبيب الشرعي الذي يعمل على دراسة كل  الى

الموجودات التشريحية و المخبرية. يتوجب على السمومي الشرعي التواصل بشكل دوري مع 

الطبيب المشرح فيما يتعلق بالخدمة التي يمكن ان يزود بها الطبيب و بما ال يمكن ان يزوده به, و 

 يل عند الضرورة و المساعدة في تفسير النتائج.اقتراح عينات أخرى للتحل

لدى اجراء استقصاء العقار يجب اعالم الطبيب المشرح اي من العقاقير التي تم البحث عنها و 

ن عمل السمومي الشرعي وكشفها و العقاقير التي لم تكشف في العينات المرسلة اليه. و كي يك

و المالحظات  historyناجعا يصل فيه الى نتيجة مفيدةالبد من تزويده بمعلومات كافية عن القصة 

 كي يتمكن من اختيار االختبارات التحليلية االكثر مالئمة. autopsy findingsالتشريحية 

Quality assurance .C 

( الذي يؤمن حماية توكد ان التقرير QAيجب ان يكون كل مخبر خاضع لبرنامج ضمان الجودة )

و ان العينات التي تمت  reproductibleالسمي يحتوي على نتائج صحيحة و دقيقة و متكررة 

الدراسة عليها تم حفظها بالشروط المثالية. ان دخول و التزام المخابر ببرنامج ضمان الجودة يولد 

 لتحديات الشرعية التي يمكن ان تظهر.ثقة بمنتج عمل هذه المخابر و يساعد في التغلب على ا
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The Toxicology Report.  D التقرير السمي 

عند االنتهاء من من االختبار السمي يتم تلخيص جميع نتائج االختبار في تقرير يتم ارساله الى 

. يتضمن هذا autopsy reportالطبيب المشرح حيث يصبح هذا التقرير جزء من تقرير التشريح 

المتوفى اذا كان معلوما, نوع العينات التي اجري عليها االختبار, المواد التي تم  التقرير: اسم

الكشف عنها في كل عينة و تراكيز تلك المواد حيث توضع بشكل مجدول. كما يجب ان يتضمن 

تقرير الفحص السمي قائمة بالمواد التي تم البحث عنها و التي لم يتم ايجادها و خاصة ائا كانت 

الطلب المقدم الجراء الفحص السمي. اضافة لماسبق يجب ان يكتب في التقرير  مذكورة في

 العقاقير التي كشف عنها و لكن لم يتم تأكيد النتيجة.

يجب أن يذكر في التقرير معلومات عن العينات كتاريخ ووقت جمع الدم ماقبل الوفاة او اي ظرف 

التوزع مابعد الوفاة للعديد من العقاقير البد  غير اعتيادي للعينة. نظرا للصعوبات المتعلقة باعادة

 من تحديد المكان الذي تم منه سحب العينة في التقرير.

توقع تقارير فحص السمية من قبل السمومي الشرعي الذي قام بالتحليل و توجد خانات يمكن ان 

 تتطلب توقيع الطبيب المشرح.

يجب ان يتم شرح دالالت و معاني النتائج   Toxicological Interpretation التفسير السمي

التي تم توثيقها للمحكمة. الخصائص الدوائية و السمية و اعطاء موضعي لعقار يتم تعاطيه بشكل 

 سرفي , تغيرات مابعد الوفاة كلها عوامل يمكن ان تلعب دور في تفسير النتائج السمية.

اال يكون لديه جواب دقيق وواضح لها  ألسئلة التي يمكن ان توجه للسمومي و التي من المحتملا

 في بعض الحاالت

1. What was taken, when, and how? 

2. Was the drug or combination of drugs sufficient to kill or to affect 

behavior? 

3. What are its effects on behavior? 

4. Does the evidence indicate if a substance was taken for therapeutic 

purposes, as a manifestation of drug misuse, for suicidal purposes, or was 

it administered homicidally? 
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1. Was the deceased intoxicated at the time of the incident that caused 

death?  

2. How would intoxication by the particular drug manifest? 

3. Is there any alternative explanation for the findings ? 

4. What additional tests might shed light on the questions? 

 

4 CERTIFICATION OF DEATH 

بعد االنتهاء من االستقصاء السمي لكل حالة وفاة يتم التوقيع على شهادة الوفاة و هو مستند طبي شرعي 

المتعلقة بسبب و طريقة الوفاة كا يحددها الطبيب الشرعي و العاملين في مكتب يتضمن كل المعلومات 

الفحص الطبي. و عادة ما يتم االشارة للوفاة  من ضمن التصنيفات الخمسة : جريمة, انتحار, حادث, موت 

 طبيعي او مجهول السبب.

و السم هو السبب في الوفاة او تتضمن الوثيقة ايضا نتائج التحليل السمي لإلشارة فيما اذا كان العقار ا

 المساهم في حدوثها. مع العلم ان نتائج التحليل السمي السلبية هي بأهمية النتائج اإليجابية.

 

 


