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  الفصل العاشرالفصل العاشرالفصل العاشرالفصل العاشر
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  : االختناق عامة

  .باالختناق عامة نقص األوكسجين الالزم الستمرار الحياة وفعاليتها يقصد 
في الطب الشرعي يتحدث المرء عن الوفاة الناجمة عن االختناق عندما يكون ذلك السبب 

األساسي لحدوث الوفاة وهنا يقصد جميع الحاالت التي يتم في احد المواضيع فيها إما خلل في 
  . المحيط واألعضاء الداخلية توزيع أو نقل األوكسجين ما بين

  : تعابير مهمة
- Hypoxia ِ/Anoxia  األعضــاء  –األنســجة  –فــي الــدم (إعاقــة أو غيــاب األوكســجين

  ). أو كامل الجسم
 - Asphyxia  يترافــــق مــــع اعاقــــة طــــرح (إعاقــــة أو قطــــع تــــنفس مهــــدد للحيــــاة

(Co2  هي عبارة عن تشارك نقص اكسجة+hyperkapnia  
 Co2(  )في الدم

- Cyanosis : أو الزرقة تلون الوجه واألغشية المخاطية باللون األزرق نتيجة إعاقة نقل
 . األوكسجين عبر الكريات الحمراء

 .مل هيموغلوبين أو اقل من ذلك ١٠٠/غ٥يالحظ بتراكيز اعتبارًا من 
- Ischaemia :انقطاع التغذية الدموية لعضو معين. 
- Dyspnea/Apnea :وبالدرجات األشد توقف التنفسزلة تنفس  -صعوبة تنفس. 

يمكن تقسيم االختناق بشكل عام إلى أربعة أنواع بحسب آلية حصول الـنقص فـي تـأمين 
  . حاجة النسيج الحية من األوكسجين

I. اإلختناق بنقص األوكسجين الدموي: 
 : يتميز بنقص ضغط األوكسجين في الدم الشرياني ويصادف في الحاالت التالية 

عنــدما تنســد الطــرق التنفســية أو فوهاتهــا كمــا هــو الحــال فــي الخنــق وكــتم التــنفس والغــرق  )١(
 . أو ينشأ عن آفة مرضية كالربو) االختناق الرضي(
 . عندما تضطرب آلية التنفس كما يحدث في الريح الصدرية وشلل الحجاب الحاجز )٢(
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 . في األمراض الرئوية وانتفاخ الرئة )٣(
 . النسبي في الهواء o2عليا حيث يقل ضغط عند الصعود لطبقات الجو ال )٤(
 . في اآلفات القلبية الوالدية التي تصل بين القلب األيمن والقلب األيسر )٥(
II. االختناق بسبب دموي : 

نقل األوكسجين بينما يبقى ضغط األوكسـجين فـي ليتميز بنقص كمية الخضاب الصالح 
 . الدم الشرياني ونسبة إشباع الخضاب في الحدود الطبيعة

حــاالت التســمم بــأول أوكســيد الكربــون وكــذلك التســمم بالمركبــات التــي تقلــب : أمثلــة  �
  . كذلك في حاالت فقر الدم الشديد، الهميوغلوبين إلى ميتهيموغلوبين 

III.  االختناق الركودي: 
يكـون فيــه ضــغط األوكسـجين ونســبته فــي الـدم الشــرياني طبيعيــين بينمـا تقــل نســبته جــدًا  

 .يصادف هذا النوع في استرخاء القلب والصدمة، بطء الدوران  في الدم الوريدي بسبب
IV.  االختناق النسيجي التسممي: 

) تســمم بالســيانيد(تتعطـل فــي هــذا النــوع الخمــائر المؤكســدة النســيجية بفعــل أحــد الســموم  
ويكــون األوكســجين وضــغطه فــي الــدم الشــرياني ضــمن الحــدود الطبيعيــة ولكــن النســج ال 

 . تقدر على استعماله
  : الفيزيولوجية المرضية لالختناق 

أن آلية حدوث األذيات الناجمة عن االختناق تختلف من جهاز إلى آخر وذلك حسب تحمل هذه 
األجهزة لنقص األوكسجين مما يؤدي إلى أذيات غير قابلة للعودة خالل فترة زمنية محددة تختلف 

  . باختالف هذه األعضاء
من خالل مراقبة األشخاص باإلضافة للتجارب المجراة على الحيوانات تبين أن  :مراحل االختناق

  .دقائق ٥-٣حدوث الوفاة في حاالت االختناق بوجود انقطاع تام وفجائي للتروية يدوم من 
ثا وٕاذا  ٣٠-٢٠تبدأ عملية االختناق بحبس النفس االنعكاسي لمدة : تم وصف المراحل التالية 
 : نالحظ ما يلياستمرت هذه اإلعاقة 

ـــــة - ١ ـــــق ويصـــــاب باضـــــطرابات ســـــمعية وبصـــــرية   :دور الزل ـــــدوار وقل يشـــــعر الشـــــخص ب
يســرع التــنفس والقلــب ويرتفــع التــوتر الشــرياني وتظهــر الزرقــة . واضــطراب فــي الســلوك 

  . خاصة في الوجه والنهايات ثم يفقد الوعي في كثير من األحيان
ي تحــدث اختالجــات معممــة مقويــة نتيجــة نقــص األوكســجين الــدماغ   :دور االختالجــات - ٢

 .وارتجاجية وقد يحدث دفق منوي وٕافراز بولي وتبرز غائطي
 . يضعف التنفس كثيرًا وقد يتوقف كما ينخفض الضغط الدمويـ :دور توقف التنفس - ٣
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 . الفعالية القلبية الكهربائية قد تستمر لعدة دقائق قد تصل حتى ربع ساعة
حركات تنفسية غير منتظمة ومتباعدة يحـدث غيـاب للمنعكسـات   :دور التنفس النهائي - ٤

بعــد ذلــك يحــدث شــلل تنفســي . هبــوط ضــغط شــديد ، ارتخــاء عضــلي ، توســع الحــدقتين 
  .تام

قد ال يمر المصاب بهذه األدوار بل قد يحدث الموت بالنهي العصبي ذلك أن  ضغط العنق 
 . كس موقف للقلب والتنفسوخاصة الجيب السباتي والحنجرة قد يكون مصدر فعل منع

  : العالمات العامة المشاهدة بحاالت االختناق
  : تكون بدرجات مختلفة في حاالت االختناق مع اإلشارة إلى إمكانية وجودها في حاالت أخرى

  .وهي عند األحياء مشعر لنقص نقل األوكسجين عبر الدم :الزرقة - ١
ن إوبالتالي ف. وقف بعد حدوث الوفاةعبر الدم يت o2في الجثث قد تكون مشكلة حيث أن نقل 

بشكل سريع قبل حدوث الوفاة  o2تمييز هذه التبدالت الناجمة بعد الوفاة عن وجود نقص نقل 
 .هو أمر غير ممكن

يشمل االحتقان أيضًا األعضاء : االحتقان الدموي عالمة وصفية في حاالت االختناق -٢
 .األيمنالداخلية وغالبًا يترافق مع توسع شديد بالبطين 

 . تكون متعددة األشكال وذلك تبعًا آلليات مختلفة: التبدالت الرئوية  - ٣
وقد تتراوح هذه التبدالت بين انتفاخ الرئة وحتى حدوث الوذمة الرئوية االحتقانية التي تكون ناجمة 

والركودة الدموية المرافقة له والمؤدية لنزوح السوائل خارج األوعية وانسكابها في  O2عن نقص 
 .لحويصالت كما أنها قد تنشأ أيضًا عن قصور القلب الحادا
تكون منتشرة على الوجه واألجفان والعنق وأعلى الصدر :  Petechienالنزوف النشمية  -٤

وملتحمة العين ويعزى وجودها إلى زيادة نفوذية األوعية الدموية الشعرية التالي لنقص األوكسجين 
 .الشعرية مما يؤدي إلى تمزقهاوبالتالي إلى زيادة الضغط في األوعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  

١٨٤

 
                        

  
 
  
  
  

  آلية تشكل النزوف النمشية) ٣١- ٢(الشكل 
  

وفيات (قد توجد النزوف النمشية في العديد من الحاالت األخرى سواء عند األحياء أو األموات 
  ).Co 2.3%تسمم  -%١٦الغرق  - SIDS 2.4% -%١٩ناجمة عن أسباب قلبية 

  :من العالمات الداخلية ميوعة الدم وعدم تخثره باإلضافة إلى - ٥
واضحة الحدود ) مم٣- ١(وهي عبارة عن بقع نزفية صغيرة تتراوح سعتها بين  :بقع تارديو

مدورة لونها احمر قاتم أو اسود وهي تشاهد على سطح األحشاء خاصة في الرئتين والقلب 
وترى عادة في غشاء الجنب تحت الوريقة الحشوية وفي التامور وعلى سطح التيموس عند 

 .الولدان
اعتبر وجودها على سطح الـرئتين دلـيًال و  ١٨٥٥ن تحدث عنها كان العالم تارديو أول م

. قاطعًا على الوفاة بكتم النفس وجزم بأنها ال يمكن أن توجد في أنـواع االختنـاق األخـرى
تبــين بعــد ذلــك أن هــذه البقــع النزفيــة ال تخــتص فقــط بأشــكال االختنــاق الرضــي بــل أنهــا 

ض الحـاالت المرضـية مثـل الوفيـات تشاهد في جميـع أنـواع االختناقـات األخـرى وفـي بعـ
كذلك بالنزوف الدماغية والرضوض القحفيـة والكثيـر مـن . باالختالجات أو قصور القلب

كـذلك بـالنزوف الدماغيـة  .التسممات مثل التسمم بالزرنيخ وأوكسـيد الكربـون والـديجتالين 
  .ونبالزرنيخ وأوكسيد الكرب والرضوض القحفية والكثير من التسممات مثل التسمم

  

 : األشكال الطبية الشرعية المهمة لالختناق
ضــــغط المجــــاري التنفســــية أو أوعيــــة العنــــق مــــن الخــــارج مثــــل الشــــنق والخنــــق بنوعيــــه  - ١

  ). االختناق الرضي(
 . كتم التنفس: سد الفوهات التنفسية  - ٢
 .Bolusdeath) الغصص(انسداد الطرق التنفسية بجسم أجنبي  - ٣
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 ) .الغرق(انسداد الطرق التنفسية بجسم سائل  - ٤
قد تكون اإلعاقة داخلية ناجمة عن أمراض معينة مثل وجود كيسات معينة داخل المجاري 

وقد تكون الوفاة ناجمة أحيانًا عن االستنشاق والذي هو ، التنفسية أو وجود أورام معينة 
بشرط أن يكون ذلك (عبارة عن دخول جسم أجنبي أو سائل إلى داخل المجاري التنفسية 

 ). تالي للفعالية التنفسية بشكل فعال
  . وجود محتويات المعدة في المجاري التنفسية قد يكون سببًا للوفاة •

أثنــاء تحريــك الجثــث (فقــد تتواجــد محتويــات المعــدة فــي المجــاري التنفســية بشــكل منفعــل 
فحصـول إقيـاء ، مثًال أو حتى فـي مراحـل االحتضـار األخيـرة وعنـدها تغيـب المنعكسـات 

 ).قد يؤدي بوجود حركات تنفسية خفيفة إلى حدوث االستنشاقفي هذه المرحلة 
استنشاق الدم بسبب وجود أورام مثًال أو جـروح للمجـاري التنفسـية باإلضـافة لألوعيـة فـي  •

كــذلك نشــاهد فــي حــاالت الرضــوض الشــديدة للــدماغ والجمجمــة أو . منطقــة العنــق مــثالً 
يعتبـر استنشـاق الـدم الشـديد عالمـة . وجود كسور جمجمة أو على مستوى عظام الوجه 

 . حيوية
 انضغاط جدار الصدر - ٥

  

 :صنيف االختناق الرضيت
  .  يمكن تصنيف االختناق الرضي في مجموعتين رئيستين وذلك حسب آلية االختناق الرضي 
  انضغاطية وتشمل  - أوالً 

  الشنق - ١
 الخنق برباط - ٢
 الخنق اليدوي - ٣
 .انضغاط الصدر أو البطن أو كليهما - ٤
 : ساّدة وتشمل: ثانياً 

  سد فوهتي الفم واألنف - ١
 بأجسام أجنبيةانسداد المجاري التنفسية  - ٢
 .الغرق أو انسداد المجاري التنفسية بمواد سائلة - ٣
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  اإلختناق الرضي
وبالدرجة األولى يشمل باإلضافة إلى ، االختناق الرضي هو القسم الذي يهمنا في الطب الشرعي 
بأشكاله الثالثة  Strangulationالغرق الحاالت الناجمة عن انضغاط العنق أو ما يسمى 

 ). الخنق اليدوي -الخنق برباط–الشنق (
  . سوف يتم التحدث عن هذه األشكال بالتفصيل الحقاً 

  :الفيزيولوجيا المرضية لالختناق الرضي
أن تطبيق ضغط على ناحية العنق األمامية تؤدي وذلك تبعًا لعوامل متعددة إلى تضيق أو حتى 

  .لعنقانسداد األوعية الدموية في ناحية ا
. كغ يؤدي إلى إعاقة في عودة الدم الوريدي من ناحية الرأس٢فتطبيق ضغط على ناحية العنق 

في حال بقاء التدفق الشرياني موجودًا فسوف يؤدي ذلك إلى احتقان شديد في ناحية الوجه وغالبًا 
  .يترافق ذلك مع زرقة باإلضافة إلى تشكل نزوف نمشية مختلفة في ناحية الرأس

في حال كون موقع الضغط ) كغ  ٥-٣(اد شرايين الرقبة ال يتطلب في الواقع قوة كبيرة أن انسد
) كغ٣٠- ١٦(في حين يتطلب انسداد الشرايين الفقرية قوة اكبر من ذلك ، ) السباتي(مناسبًا 

  .باإلضافة إلى ضرورة وجودة األداة المستخدمة بشكل عالي في منطقة النقرة 
عمومًا تحتاج النزوف النمشية ، العامل اآلخر المهم هنا هو مدى تطبيق هذا الضغط على العنق 

  . دقائق كي تتشكل ٣ثانية وحتى  ٢٠بين 

  
  

  النزوف النمشية) ٣٢- ٢(الشكل                                        
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ضغط الرباط على الجيب د تنجم الوفاة في أحوال نادرة جدًا عن النهي العصبي الناجم عن ق
) توقف القلب �اضطراب نظم قلب  - تباطؤ قلب  -هبوط ضغط (السباتي والعصب المبهم 

  . تلعب هذه اآللية دورًا في حاالت الخنق اليدوي
عن انسداد المجاري التنفسية ) بعض حاالت الشنق النموذجي(قد تنجم الوفاة في حاالت قليلة 
  .الخلف وانطباقها على الجدار الخلفي للبلعومبسبب اندفاع قاعدة اللسان إلى 

  

  الشنق
  

. الشنق بالتعريف هو تعليق الجسم في نقطة ثابتة برباط يلف حول العنق مدة كافية لحدوث الوفاة
ال يشترط تعليق كامل الجسم بل يكفي تعليق الجسم بشكل غير تام مثل استناد القدمين أو 

إذ أن ثقل الرأس وحده كاف ، وضعية االضطجاعالركبتين على األرض وقد يتم الشنق في 
  . إلحداث الضغط الالزم على العنق لحصول الوفاة

 القوة الضاغطة المؤثرة بحالة الشنق هي ثقل الجسم الكلي في الشنق حر التعليق أو ثقل الجسم
  .الجزئي في الشنق المستند

  

  األشكال المختلفة للشنق) ٣٣ - ٢(الشكل                                            
  

  . يؤدي عادة إلى فقد سريع للوعي وأيضًا إلى الوفاة
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  ). من أشكال االنتحار عند الرجال% ٣٨(أكثر أنواع االنتحار شيوعًا 
  . وقد يكون حادثًا عرضياً ، غالبًا هو انتحار

  . ممكن ولكن من النادر مشاهدته: جنائياً 
حبل عادي مصنوع من ألياف القنب أو أسالك بالستيكية (األربطة المستخدمة في الشنق متعددة 

  )قشاط جلدي أو حتى قطعة قماش طويلة -أو شريط كهربائي 
  . ليس من الضروري أن ينضغط العنق من جميع جوانبه لتحدث الوفاة

  : أنواع الشنق
  : الشنق النموذجي •

 . نحو األعلىممتدة في الخلف ، أداة الشنق متوضعة بشكل متناظر حول جانبي العنق  )١
 . العقدة في أعلى نقطة من النقرة )٢
 . كامل الجسم معلقًا بشكل حر )٣

قد نشاهده بالشنق (عمليًا فأن الشكل النموذجي من الشنق نادر المشاهدة وهو االستثناء 
 ).القضائي

  :الشكل غير النموذجي •
 . أداة الشنق تتوضع بشكل غير متناظر على جانبي العنق )١
 . في أداة الشنق ال تتوضع في أعلى ومتوسط النقرةالعقدة أو  أعلى نقطة  )٢
 . وجود اتصال بين الجسم واألرض )٣

 . أن أكثر حوادث الشنق المصادفة هي من الشكل غير النموذجي
على ، لذلك يقال أن الشنق النموذجي هو في المشاهدات العملية للطب الشرعية غير نموذجي

  حين 
  .ه األكثر مصادفةأن الشنق غير النموذجي هو النموذجي ألن

  



  
  

١٨٩

                      الشنق النموذجي )٣٥ -  ٢(الشكل                            الشنق الال نموذجي  )  ٣٤ -  ٢(الشكل           
                                                                             

  :فحصًا مكثفًا دقيقًا ابتداًء من أن تقييم ظروف الوفاة بحاالت الشنق تتطلب
طريقـة الشـنق أو مــثًال وجـود عالمـات لســحب الحبـل المسـتخدم فــي : (مكـان وجـود الجثــة )١

  ).المكان الذي علق فيه
نزوف شديدة في حالة شنق نمـوذجي   +كوجود احتقان  شديد : فحص الجثة الظاهري  )٢

 .عالمات أو جروح دفاعية، وجود عالمات خنق باأليدي!! . 
 : تشريح الجثة )٣

إثبــات وجــود بعــض األليــاف علــى يــدي الضــحية وذلــك باســتخدام : مــن الناحيــة الجنائيــة
الصق معين ومقارنتهـا مـع الحبـل أو األداة التـي تـم اسـتخدامها وذلـك باسـتخدام المجهـر 

 .قد يكون ذو فائدة عظيمة
  : األعراض

البروفسور الروماني وذلك حسب األشخاص الذين جربوا شنق أنفسهم ألغراض علمية مثل 
  : أو الذين أنقذوا من الموت بعد شنق أنفسهم انتحارًا تتجلى بـ Minoviciالشهير
  . شعور المشنوق بحرارة في رأسه وطنين في أذنيه ووميض أمام عينيه -

 .شعور بالسعادة   والحس الشهواني تشبه النشوة الجنسية
Quick motion picture :جمل حياته كشريط سينمائيوهي عبارة عن رؤية الشخص لم.  
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  . ثوان من بداية عملية الشنق ١٠يحدث فقدان الوعي بعد حوالي  -
 . ثانية ٣٠ثانية تبدأ العضالت باالختالج ثم تهدأ لتعاود ثانية بعد  ٣٠بعد حوالي  -
 .اختالجات تشنجية تتوقف ويهدأ الجسم ١٠-٨بعد حوالي  -
ي العضـالت قـد يسـيل البـول أو يتوقف التنفس وتظهر أعراض الموت الظـاهري وتسـترخ -

 . الغائط أو الدفق المنوي ثم يتوقف القلب ويتوفى اإلنسان
 

  :العالمات التشريحية
والطريقة التي تم فيها ، وعدد اللفات حول العنق ، تبعًا لألداة المستخدمة في الشنق 

  ).معينالسقوط في األنشوطة مثًال أو القفز من ارتفاع (وضع األنشوطة حول العنق 
فتوجد أشكال متعددة ومختلفة تتراوح بين غياب األذيات الخارجية وحتى انفصال الكامل للجسم 

  . على مستوى ثلم الشنق
  

  : عالمات التشريحية الظاهريةال �
 األمـام إلـى الخلـف واألعلـى مـاراً  ثلم الشنق غالبًا ما يقع فوق مسـتوى الحنجـرة ويمـر مـن

   .يكون أقل وضوحًا أو معدومًا هناكة حيث بزاويتي الفك وممتدًا إلى النقر 
 

قد يكون هناك أكثر من .  في بعض األحيان قد يكون محيطًا بكامل العنق وهو بالعادة ثلم وحيد
يجب أن يكون ثلم الشنق مائًال وهو عادة غير تام ويبلغ عمقه األشد في الناحية المقابلة .ثلم 
  .أن الشنق تم أثناء الحياةثلم الشنق بحد ذاته ليس داللة على . للعقدة

عندما يكون الرباط المستخدم بالشنق عبارة عن حبل من القنب أو الصوف الخشن ويلف على 
فأنه يحدث أن ينزلق هذا الحبل على جلد الرقبة عند حدوث عملية ، الرقبة بشكل رخو نسبيًا 

  . نق تم أثناء الحياةويسبب تسحجات خفيفة حيث يعتبر وجودها مؤشرًا جيدًا على أن الش، الشنق
على الرقبة أكثر من مرة فقد يحدث أن ينضغط جلد الرقبة  بين  عندما يكون رباط الشنق ملفوفاَ 

اللفتين وتحدث نزوف نقطية صغيرة بهذه المنطقة ناجمة عن االحتقان الدموي في الشعيرات 
  . قويعتبر وجودها عالمة حيوية للشن، وتدعى النزوف بين األثالم . الدموية 
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  النزوف بين األثالم)  ٣٦ - ٢(الشكل 
  

رايين نتيجة انسداد أوردة العنـق مـع بقـاء الشـ(الوجه األزرق  ينميز عادة بين المشنوق ذ
وذلك نتيجـة ، الوجه الشاحب في حاالت الشنق النموذجي  يوالمشنوق ذ) مفتوحة جزئياً 

وهنا يفتقر . فيبدو الوجه شاحبًا وال يوجد به احتقان أو نزوف ، النسداد الشرايين الرقبية 
  . الفحص الظاهري للجثة لوجود العالمات الحيوية للشنق

يــث ح، قـد يشـاهد سـيالن اللعــاب مـن الفـم علــى شـكل خيـوط علـى الــذقن ومقدمـة الصـدر •
  ). يرجح الشنق الحيوي( يجف هذا اللعاب ويترك أثرًا يشير إليه 

 . خروج الدم من الفم واألنف واألذن •
 . يشاهد أحيانا انتعاظ القضيب وحدوث دفق منوي يلوث الثياب الداخلية للمشنوق •
 . عالمات وآثار تدل على محاولة المشنوق إنقاذ نفسه •
جروح رضية في ظاهر اليدين والقدمين والركبة ناجمة عن ارتطامها بالجدار أو الشجرة  •

 . بسبب االختالجات التشنجية الحاصلة أثناء الشنق 
تتشكل الزرقة الرمية عادة في الطرفين السفليين والساعدين شريطة أن يبقى الجسم  •

  . معلقًا حتى يكتمل تشكل الزرقة
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 : اطنةالعالمات التشريحية الب �
ية الخشـائية علـى الترقـوة فـي إحـدى واضحة في مكـان ارتكـاز العضـة القصـنزوف  - ١

  .كون العقدة على احد جانبي الرقبةالجهات أو الجهتين وتشاهد خاصة عندما ت
. وجود نزف باألقراص بين الفقـرات خاصـة بالمنطقـة القطنيـة ويـدعى نـزف سـيمون - ٢

  .عند الشبابلشنق حر التعليق خاصة يشاهد نزف سيمون في ا
كســور بقرنــي العظــم الالمــي وقرنــي الغضــروف الــدرقي مــع ترافقهــا بنــزف وارتشــاح  - ٣

 ). من حاالت الشنق% ٣٠(الدم بالمنطقة المحيطة بالكسر 
تشــاهد أحيانــًا تمزقــات فــي بطانــة الشــريان الســباتي ناجمــة عــن مــط الشــريان أثنــاء  - ٤

 .التعليق
وأهمهــا ، ا بحســب طريقــة الشــنق عالمــات االحتقــان باألحشــاء والتــي تختلــف شــدته - ٥

زبــد رغــوي مــدمى فــي المجــاري ، وذمــة الــرئتين ووجــود بقــع تــارديو علــى ســطحها 
 .احتقان بالسحايا وتوسع القلب األيمن،   التنفسية 

ن حدوث الوفيات الناجمة عن أذيات العمود الفقري تكون فقط عندما يتم السقوط من ارتفاع إ
) النتوء المعترض(أذيات على مستوى الفقرة الرقبية الثانية هنا تحدث ،  عالي في األنشوطة 

 . حيث يتم أذية النخاع الشوكي وحدوث الوفاة
  

  : األشكال الطبية الشرعية للشنق
وجــود انطبــاع علــى األطــراف العلويــة (التفتــيش عــن العالمــات الحيويــة للشــنق الجنــائي  -

مع العلـم أنـه يمكـن ، للضحية قد تكون ناجمة عن حمل الضحية وتثبيتها في األنشوطة 
  ). أن تتشكل عند نزع جثة متوفية حديثًا عن حبل المشنقة

يزهــــا عــــن الجــــروح يجــــب تمي، وجــــود أذيــــات علــــى األطــــراف ناجمــــة عــــن االختالجــــات  -
 . الدفاعية

 . البحث عن العالمات الحيوية لالختناق الرضي -
،  أن غيـاب وجـود آثــار مـن أليــاف األداة التـي اسـتخدمت فــي الشـنق علــى أيـدي الضــحية -

سـحب الضـحية إلـى (أو وجود آثار لسحب هذه األداة في المكان الذي علقت الجثة فيـه 
 . يمكن أن تكون دليًال على الفعل الجنائي) األعلى

  

 
 



  
  

١٩٣

  الخنق
 

ويمكننا تمييز شكلين ، ة لحصول الوفاةهو ضغط العنق إما برباط يلف حوله أو باليد مدة كافي
  . من الخنق هما الخنق برباط والخنق اليدوي

  . القوة الضاغطة في حاالت الخنق هي عضالت الجاني
  

  :الخنق برباط  - أ
حيث يلف المنتحر ، غالبًا ما يكون الخنق إجراميًا وتصادف أحيانًا حوادث انتحار بهذه الطريقة

الرباط عدة لفات حول عنقه أو يشد الرباط حول عنقه باستخدام قطعة خشبية صغيرة تمنع ارتخاء 
حادثا  ونادرًا ما يكون الخنق بالرباط. الرباط عندما يتوقف الشد عليه بسبب حصول فقدانه الوعي

 . عرضيًا باستثناء األطفال والسكارى
لكن القوة الضاغطة هنا أقل من تلك المطبقة  ، تحدث الوفاة بآلية مشابهة لما هي عليه بالشنق 

لذلك ال يحدث انقطاع تام للتروية الدموية الدماغية بسبب بقاء الشريان الفقري مفتوحًا ، بالشنق 
وٕانما يرتخي الرباط قليًال بعد ، فس قوة الضغط على العنق وعادة ال يستطيع الجاني االستمرار بن

فترة ولو للحظات مما يسمح بوصول كمية أكبر من الدم إلى الرأس وهذا بدوره يجعل االختناق 
 .بالرأس شديدًا ألن رجوع الدم من الرأس يكون متوقفًا بسبب انضغاط انسداد الوريدين الوداجيين

فهذا يؤدي إلى فقدان ، عنق بشكل فجائي وشّده بشكل ثابت أما في حال وضع الرباط على ال
سريع للوعي وقد تكون العالمات الظاهرية في حدودها الدنيا باإلضافة إلى غياب المقاومة 

قد يتشارك الخنق برباط مع أشكال أخرى للعنف وقد تكون هي العوامل . الدفاعية من الضحية 
  . المسببة للوفاة

  : تشريحيةالتغيرات والعالمات ال
ثلـم الخنـق اقـل وضــوحًا وعمقـًا مـن ثلــم الشـنق باسـتثناء الحالـة التــي يسـتعمل فيهـا للشــنق  -

ــًا ويقــع عــادة بــنفس مســتوى الحنجــرة أو تحتهــا ، ســلك رفيــع  عنــدها قــد يكــون الــثلم عميق
ونـادرًا مــا يقــع فــوق مسـتوى الحنجــرة وهــو غالبــًا دائــري يحـيط بكامــل العنــق ويســير بشــكل 

ق بحـد يجـب العلـم أن ثلـم الخنـ. قبة ودون أن يبدي صعودًا ألحد الجوانب أفقي على الر 
  . ذاته ليس عالمة حيوية

ــم الخنــق وينتهــي عنــد حــدوده - عــادة يتواجــد هــذا . احتقــان واضــح بــالرأس فــوق مســتوى ثل
 /. بدرجات متفاوتة/ االحتقان في جميع حاالت الخنق 
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 . ازرقاق بالوجه خاصة الشفتين -
 .  خلف شحمة األذن -الغشاء المخاطي للفم-نزوف نمشية تحت الملتحمة العينية  -
نزوف باألنسجة الرخوة في جميع طبقات العنق وذلك تبعًا آللية  ونوع األداة المسـتخدمة  -

توجــد هــذه النــزوف بشــكل . باإلضــافة إلــى الشــدة التــي اســتعملت فــي الخنــق، فــي الخنــق 
فهـــي أذيـــات محدثـــة ، توى وفـــي مختلـــف الطبقـــات مطـــابق لـــثلم الخنـــق علـــى نفـــس المســـ

 /. ثلم الخنق الداخلي/ميكانيكيًا وتدعى 
 . بشكل نادر قد تحدث أذية على مستوى أوعية العنق -
كسور بالغضروف الدرقي والغضروف الحلقي وكـذلك بـالعظم الالمـي مـع نـزف وارتشـاح  -

 . بالنسج المجاورة لهذه الكسر
 . زيادة واضحة بمفرزات الرغامى مع تشكل زبد رغوي ذو فقاعات صغيرة -
أحيانـــًا تشـــاهد بقـــع تـــارديو علـــى . اختنــاق عـــام باألحشـــاء خاصـــة بـــالرئتين مـــع توذمهمـــا  -

 . سطحهما
  : األشكال الطبية الشرعية

من الصعب عادة التمييز بين الخنق برباط االنتحاري أو الجنائي ما لم توجد عالمات أو 
كوجود جروح دفاعية في حاالت القتل أو جروح ترددية (ات أخرى قد تساعد في ذلك أذي

  ). مثًال في حاالت االنتحار
إن وجود األداة التي استخدمت في الخنق يشترط وجودها دائمًا في حاالت االنتحار 

من باإلضافة لذلك ففي حاالت االنتحار غالبًا ما يتم تثبيت التأثير الضاغط ألداة الخنق (
  ). خالل عقدة تمنع ارتخاء الرباط

  . تتوضع العقدة  في االنتحار عادة في اإلمام والجانب
في حاالت االنتحار ال تتطلب غالبًا قوة ثابتة كبيرة وذلك ينعكس على صورة األذيات 

من حاالت االنتحار بينما % ١٠-٨فمثًال كسور العظم الالمي تشاهد في (الداخلية المرافقة 
وكذلك ينعكس على الفترة الزمنية للبقاء حيًا ) في حاالت الخنق الجنائي % ٥٠د تكون بحدو 

والقدرة على التحرك أو اإلتيان ببعض األعمال والحركات الحيوية لذلك فمن الممكن هنا 
  . مشاهدة عدة أدوات استخدمت حول الرقبة أو حتى وجود عدة عقد

  :الخنق اليدوي  - ب
والخنـــق بكلتـــا . اليـــدين مـــدة كافيـــة لحصـــول الوفـــاة هـــو انضـــغاط العنـــق بإحـــدى أو كلتـــا 

يد واحدة يكون  اليدين قد يحدث من الخلف أو من األمام على حين أن الخنق باستعمال
  .  غالبًا من األمام
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جميــع حــاالت الخنــق اليــدوي إجراميــة ومعظــم الضــحايا هــم مــن النســاء واألطفــال وكبــار 
   .السن

المســــتعملتين بــــالخنق تحــــدث إعاقــــة للتــــنفس أو إعاقــــة بحســــب وضــــعية اليــــد أو اليــــدين 
ــدم للــدماغ  ــًا تحــدث الوفــاة نتيجــة فقــر الــدم الــدماغي وكــذلك االحتقــان ، لوصــول ال وغالب

الدماغي ألن األوعية الدموية الرئيسـية فـي العنـق ال تنّسـد بشـكل كامـل إذ يبقـى الشـريان 
دة الوداجيـة والسـباتي لـذلك يشـاهد الفقري قادرًا علـى إيصـال الـدم للـرأس بينمـا تنسـد األور 

  .االحتقان واالزرقاق بالرأس بشكل أكيد في جميع حاالت الخنق اليدوي
  .قد يشترك بآلية الوفاة انسداد المجاري الهوائية بسبب انضغاطها بالعمود الفقري 
مـــن ، الحـــديث عـــن حـــدوث وفـــاة مباشـــرة بعـــد تطبيـــق ضـــغط علـــى العنـــق نـــوقش كثيـــرًا 

الوفــاة بــالنهي القلبــي الناشــئ عــن انضــغاط الجيــب الســباتي والعصــب الممكــن أن تحــدث 
  .المبهم وهنا قد تغيب عالمات الخنق اليدوي بشكل كامل من الجثة 

أن تطبيــق الخنــق اليــدوي علــى منطقــة الحنجــرة باســتعمال كلتــا اليــدين يــؤدي إلــى انغــالق 
ذا يتطلب عمليًا قوة وه) وليس في الجهتين بالضرورة (شرايين العنق في إحدى الجهتين 

هـــذا ، األمـــر الـــذي يترافـــق مـــع إغـــالق المجـــاري التنفســـية ) كـــغ ١٨-٢٠(مرتفعـــة نســـبيًا 
وهــذا مــن الناحيــة العمليــة ، تلعــب هنــا دورًا أساســيًا لحــدوث الوفــاة  Asphyxieيعنــي أن 

يــؤدي إلــى إطالــة الــزمن الــالزم لحــدوث فقــد الــوعي باإلضــافة إلــى إمكانيــة وجــود مقاومــة  
  .لضحيةمن ا

محاولــة ، غالبــًا يتشــارك الخنــق اليــدوي مــع األشــكال األخــرى للعنــف ســواء الخنــق بربــاط 
  . أذيات كليلة أو حتى جروح قاطعة وطعنية، سد الفوهات التنفسية 

  

  : العالمات التشريحية
أن صورة األذيات الداخلية والخارجية هنا يمكن أن تتغير بشكل كبير فتتراوح مثًال ما بين غياب 

كذلك . وما بين وجود األذيات التي ال يمكن تجاهلها، آثار االعتداء أو الضغط على الرقبة 
األمر بالنسبة لغضاريف الحنجرة والعظم الالمي التي قد تكون سليمة أو بعكس ذلك تشاهد كسور 

  . تشوهات شديدة في هذه األعضاء+ متعددة 
  

  : بشكل عام  تشاهد األذيات التالية في حاالت الخنق اليدوي
  
  
  



  
  

١٩٦

  : العالمات الخارجية على ظاهر الجثة -١
ازرقــاق واضــح واحتقــان شــديد بالوجــه مــع وجــود نــزوف نمشــية بالوجــه وتحــت الملتحمــة  -

 . وكذلك زرقة بالنهايات 
، بع كـدمات مـدورة أو بيضـية الشــكل علـى ظـاهر العنـق ناتجــة عـن الضـغط بلـب األصــا -

تبدو هـذه السـحجات بشـكل . تصحبها سحجات ظفرية هاللية الشكل أو سحجات خطية 
يختلــف موضــع الكـــدمات والســحجات فــي العنـــق بــاختالف طريقـــة  . أوضــح متــى جفـــت

إذا كــأن الجــاني مرتــديًا قفــازات بيديــه عنــد خنــق ، الخنــق وموضــع الجــاني مــن الضــحية 
 . دمات تكون خفيفة الشكلالضحية فقد ال تشاهد السحجات الظفرية والك

قد تنشأ سحجات وكدمات بالوجه أو حول الفم واألنف ناتجة عن محاولـة القاتـل إسـكات  -
الضـحية ومنعهــا مــن الصــراخ وقــد تشــاهد آفــات رضــية بالناحيــة التناســلية أو علــى جــدار 

وعنــدما يحــاول المجــرم تثبيــت الضــحية ومنعهــا مــن الحركــة بوضــع ، الــبطن أو الصــدر 
 .بطنها أو فخذيها  ركبته على

 : العالمات الداخلية   - ٢
نــزوف احتقانيــة المنشــأ علــى الوجــه البــاطن لفــروة الــرأس وفــي الغشــاء المخــاطي لبــاطن  -

 . الفم
هـــذه . نـــزوف تحـــت جلـــد العنـــق وفـــي عضـــالت الرقبـــة مـــع ارتشـــاح دمـــوي بالعضـــالت  -

 . النزوف تشاهد في جميع حاالت الخنق اليدوي تقريباً 
بـالحنجرة خاصـة بـالقرنيتين العلـويتين للغضـروف الـدرقي مـع كسـور بـالعظم كسور نازفـة  -

 .الالمي
 .نزوف في قاعدة اللسان والبلعوم ولسان المزمار -
 .انتفاخ وذمي في الغشاء المخاطي للحنجرة -
احتقـان باألحشــاء خاصــة فــي الــرئتين مــع توذمهمــا ووجــود بقــع تــارديو وأحيانــًا زبــد رغــوي  -

 . مدمى في القصبات
  
  
  
  
  

 
 



  
  

١٩٧

     كتم النفس                              
مدة ) األنف والفم معاً (هو نوع من االختناق الرضي يحصل بسد المنفذين التنفسيين 

  . يغلب كتم النفس أن يكون جنائيًا وأحيانا يكون عرضيًا خاصة عند الرضع. كافية لحصول الوفاة
يكثر اللجوء إلى كتم النفس في قتل الولدان كذلك بقتل الشيوخ والنساء حيث يستر الجاني وجه 

  . ويضغط بيديه على ناحية الفم واألنف) لحاف، وسادة(الضحية بغطاء سميك 
لكن فحص ، الضحية مقاومة  الوجه إذا لم تبد فيال يترك الضغط بهذه الطريقة أثرًا واضحًا 

يبين عادة وجود كدمات أو تمزقات بالغشاء المخاطي بسبب انضغاطه الشديد  باطن الفم والشفتين
  . على األسنان والفك

إذا تم كتم النفس بتطبيق األيدي مباشرة على المنافذ التنفسية ظهرت حول الفم واألنف كدمات 
  . إصبعية وسحجات ظفرية

فيسد أنفه وفمه بالوسادة أو ينقلب الرضيع على وجهه  إذقد يكون كتم النفس عارضًا عند الرضع 
الفراش وقد يكتم نفس الرضيع بثدي أمه إذا نامت وهي ترضعه أو بضغط ذراعها أو صدرها 

  . على فمه وأنفه أو بتغطيتهما باللحاف أو من انقالب األم على طفلها
ذكرت حوادث قليلة عن االنتحار بكتم النفس إذا يقوم المنتحر بتطبيق مشمع الصق على فوهتي 

  . ألنف والفما
  

  : العالمات المشاهدة بتشريح الجثة
تكون ضئيلة عادة حيث تظهر عالمات االختناق من نزوف صغيرة تحت الملتحمة العينية       

خاصة  كذلك االحتقان باألحشاء الداخليةو ، و قد ال توجد إطالقاً وبالوجه لكن بشكل خفيف جدًا أ
  . الرئة

المكان الذي وجدت فيه الجثة والوضعية التي كانت يجب تشريح الجثة بشكل مبكر وفحص 
  . عليها

  

  :انسداد الطرق التنفسية
قد يحدث االختناق نتيجة انسداد الطرق التنفسية بأجسام أجنبية إذ قد يكون هذا االنسداد ناجمًا 

  . عن استنشاق منفعل للدم النازف أو لمحتويات المعدة ودخوله للقصبات عند فاقدي الوعي
مثل األسنان االصطناعية أو قطعة بالستيكية أو ما  هااستنشاق األجسام أجنبية ودخول أو يحدث
  . شابه ذلك



  
  

١٩٨

  :Bolusdeath) موت البلعة(الغصص 
   . هي الوفاة الناجمة عن ابتالع لقمة كبيرة

في معظم حوادث الغصص ال تنجم الوفاة عن اختناق حقيقي وٕانما عن النهي القلبي المنعكس 
مما يؤدي  تهوٕاثار لعصب الحنجري العلوي الموجود في الغشاء المخاطي الحنجري بسبب تنبيه ا

ختناق الرضي هو سبب قد يكون اال. لحدوث توقف قلب مفاجئ وتحدث الوفاة خالل لحظات 
  .الوفاة في بعض الحاالت ويحدث ذلك عادة بشكل متباطئ

عند السكارى وكذلك أن معظم حوادث الوفاة بالغصص هي حوادث عرضية وأكثر ما تشاهد 
 . أو المصابين باضطرابات عصبية  بسبب اضطراب في تنظيم المنعكسات ،المرضى العقليين

  

 :االختناق الناجم عن إعاقة حركات التنفس
 

تحصل الوفاة اختناقًا إذا حصلت إعاقة لحركات التنفس نتيجة انضغاط القفص الصدري من     
  .واألنف حرتين وكذلك المجاري التنفسية سالكةالخارج على الرغم من بقاء فتحة الفم 

إضافة لتوقف حركات التنفس تحصل إعاقة في العود الوريدي ووصول الدم بالتالي إلى الرئتين 
  . وهكذا تتوقف تقريبًا عملية التبادل الغازي فيهما

  . معظم حوادث انضغاط الصدر الخارجي تشاهد في انهيار المباني واألتربة والرمال
ة الحوادث المشاهدة عرضية واإلصابات المشاهدة على الجثة تتعلق بطبيعة الحادث فقد غالبي

  .تشاهد كدمات ونزوف وكسور باألضالع وغيرها
احتقان شديد وازرقاق بالوجه مع حدوث نزوف نمشية كثيرة بالجلد : أما العالمات التشريحية    

أشد )ازدياد الضغط في أوردة الرأساندفاع الدم إلى األجوف العلوي و (واألغشية المخاطية 
  . عالمات االختناق تشاهد عندما تمر عجالت سيارة شاحنة فوق صدر المصاب

 Burking death : الوفاة بانضغاط الصدر ناجمة عن حادث قتل إذ يجثو القاتل بثقله على
تكون  وعادة) األنف والفم(صدر الضحية أو يجلس عليه ويقوم بنفس الوقت بسد فتحتي التنفس 

بهذه الحالة ال تظهر عالمات خارجية على الضحية تشير إلى االختناق . الضحية بحالة سكر
  ).Asphyxie death(الرضي
  
  
  
   



  
  

١٩٩

  وفيات االختناق الناجمة عن النهي العصبي
  

في جميع حاالت العنف المطبقة على العنق وخاصة بحاالت الخنق برباط أو باأليدي فقد     
  .لنهي العصبي المنعكس الذي يؤدي إلى هبوط الضغط وتوقف القلبتحدث الوفاة بآلية ا

  .منعكس الجيب السباتي وذلك عند الضغط على منطقة تفرع الشريان السباتي - ١
ـــة الحنجـــرة  - ٢ ـــك عنـــد الضـــغط علـــى منطق تنبيـــه العصـــب (تنبيـــه مـــنعكس المـــبهم وذل

 ).الحنجري العلوي
 : المظاهر الخارجية

وتكون ، هذه اآلليات بحاالت الخنق اليدوي عندما يتم تطبيق قوة على العنق في يجب الشك    
  . األذيات على الجلد في هذه الناحية أو عالمات االختناق الرضية في حدودها الدنيا

  :المظاهر الداخلية
إن األذيات التي تشاهد في األعضاء . أيضًا هنا قد تغيب عالمات االختناق الرضي الداخلية  

  . لية تتوافق مع الموجودات في الوفيات الناجمة عن أسباب قلبيةالداخ
  .وجود نزوف أو أذيات على مستوى الرقبة قد تكون أيضًا زهيدة جداً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

٢٠٠

 الغرق

هو غمر األنف والفم في سائل ما مع تنفس الشخص تحت سطح هذا السائل مدة كافية      
  . لحدوث الموت

  . وقد شوهدت حوادث غرق في عمق بضع سنتمترات من الماء وباألخص عند األطفال والسكارى
غالبًا يحدث الغرق نتيجة حوادث عرضية تصيب األطفال غالبًا أو األشخاص الذين ال يتقنون 

  . السباحة أو الذين ال يستطيعون إنقاذ أنفسهم
  . الظروف المرافقة للحادثتتعلق هذه الحوادث بخصائص الماء عادة باإلضافة إلى 

  . يقصد بذلك العمق، درجة حرارة المياه، وجود أمواج: خصائص الماء •
كــون المــاء دافئــًا بعــد التعــرض ، هــل يســتطيع الشــخص الســباحة أم ال : ظــروف الحــادث •

فــي القفــز فــي المــاء ، حــرارة ميــاه منخفضــة، التعــب واالضــطراب ، ألشــعة شــمس قويــة 
وية ذات تـأثير عصـبي مركـزي ، أشـخاص تحـت تـأثير الكحـول تناول أد، أثناء السباحة 

تعتبــر هــذه العوامــل مــن األمــور التــي تســهل حــدوث . باإلضــافة إلــى وجــود معــدة ممتلئــة 
 . الوفيات غرقاً 

 ). مثًال القفز في الماء من ارتفاعات عالية(حاالت االنتحار نادرة جدًا 
ء وجود الشخص في البانيو أو عندما يتم قذف تشاهد غالبًا أثنا(الحاالت الجنائية أيضا نادرة 

  ). الشخص في الماء
يجب على الطبيب الذي تعرض عليه جثة انتشلت من الماء ان يعرف قبل كل شيء كيف حدثت 

  : الوفاة وكتشخيص تفريقي يجب االنتباه إلى االحتماالت األربعة التالية
أي أن الشخص كان حيًا عندما نزل إلى الماء وتوفي بعد ذلك : الوفاة ناجمة عن الغرق - ١

  . غرقاً 
 ) احتشاء عضلة قلبية مثالً (الوفاة ناجمة عن سبب مرضي ما وحدثت في الماء  - ٢
 . الوفاة ناجمة عن النهي القلبي المنعكس - ٣
 . الوفاة ناجمة عن قتل بطريقة أخرى وتم نقل الجثة وألقيت بالماء - ٤
تمتلـئ ،  عند يغمر الفم واألنف تحت الماء مع تنفس الشخص تحت سـطح هـذا السـائل  - ٥

وقــد تكــون ، وتحصــل الوفــاة بــنقص األوكســجين ) استنشــاق(المجــاري التنفســية بالســائل 
 . الوفاة ناجمة عن تشنج الحنجرة أيضاً 

  ). و الحليبالبنزين أ(في إصابات العمل قد تكون الوفاة غرقًا في سوائل أخرى غير الماء 



  ٢٠١

ويمكننا تمييز ستة أطوار ، إن سير عملية الوفاة غرقًا تمر بعدة أطوار كما في االختناقات عامة
  : أو مراحل غير مفصولة عن بعضها فصًال واضحًا وهذه األطوار هي

علـى ، يحـدث شـهيق عميـق لحظـة مالمسـة جسـم الغريـق للمـاء البـارد
  . حين يحدث تنفس عميق عند حس تعب من السباحة وبدء الغرق

تتفــاوت طــول هــذه المــدة ، يحــدث توقــف تنفســي إرادي قصــير المــدة

في الدم مما ينبـه  co2اد كمية غاز نتيجة توقف التنفس اإلرادي تزد
مراكـز التـنفس فيحـدث شـهيق عميـق قســري تحـت سـطح المـاء  ويـدخل بسـببه المــاء 

فيحصــل الســعال كمحاولــة ، إلــى الرغــامى والقصــبات حيــث تتهــيج الرغــامى وتثــار 
يحصـل بهـذا الـدور تـنفس قسـري تحـت . لطرد ما دخل من الماء للمجـاري التنفسـية 

ويبــدأ التــنفس العفــوي ، إثــره المــاء ثانيــة للمجــاري التنفســية 

نتيجة للسعال يختلط الماء الداخل للقصبات مع المخاط الموجود فيها وكذلك الهواء الذي 
في نهاية . تحويه مما يؤدي لتشكل زبد رغوي مؤلف من فقاعات صغيرة  قد يكون مدمى 

 . لوعي ومن ثم يحدث فقدان الوعي
  . تحدث اختالجات معممة وكذلك زفير جهدي قوي

تحدث نوبـات مـن توقـف التـنفس الـالإرادي ومـن ثـم يتوقـف التـنفس 
 .مع استمرار القلب بالعمل لعدة دقائق أخرى
 تلوها توقف تنفس نهائيحركات تنفسية سطحية غير مجدية ي

  مراحل الغرق المختلفة

  

إن سير عملية الوفاة غرقًا تمر بعدة أطوار كما في االختناقات عامة
أو مراحل غير مفصولة عن بعضها فصًال واضحًا وهذه األطوار هي

يحـدث شـهيق عميـق لحظـة مالمسـة جسـم الغريـق للمـاء البـارد: الطور األول -
حين يحدث تنفس عميق عند حس تعب من السباحة وبدء الغرق

يحــدث توقــف تنفســي إرادي قصــير المــدة: الطــور الثــاني -
 . تبعًا ألمور مختلفة

نتيجة توقف التنفس اإلرادي تزد: الطور الثالث -
مراكـز التـنفس فيحـدث شـهيق عميـق قســري تحـت سـطح المـاء  ويـدخل بسـببه المــاء 

إلــى الرغــامى والقصــبات حيــث تتهــيج الرغــامى وتثــار 
لطرد ما دخل من الماء للمجـاري التنفسـية 

إثــره المــاء ثانيــة للمجــاري التنفســية  المــاء حيــث يــدخل علــى
 . تحت الماء وكذلك السعال

نتيجة للسعال يختلط الماء الداخل للقصبات مع المخاط الموجود فيها وكذلك الهواء الذي 
تحويه مما يؤدي لتشكل زبد رغوي مؤلف من فقاعات صغيرة  قد يكون مدمى 

لوعي ومن ثم يحدث فقدان الوعيهذا الطور يتغيم ا
تحدث اختالجات معممة وكذلك زفير جهدي قوي: الطور الرابع -
تحدث نوبـات مـن توقـف التـنفس الـالإرادي ومـن ثـم يتوقـف التـنفس : الطور الخامس -

مع استمرار القلب بالعمل لعدة دقائق أخرى توقفًا كامالً 
حركات تنفسية سطحية غير مجدية ي: الطور السادس -
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٢٠٢

دقائق وقد تكون أطول من ذلك بقليل عندما يتمكن  ٥-٣تستمر المراحل السابقة عادة بين  
  . الشخص بين الحين واآلخر من الصعود لألعلى واستنشاق الهواء

    
  : الغرق في الماء العذب والماء المالح

المجــراة علــى الحيوانــات أثبتــت أن المــدة الالزمــة لحــدوث الوفــاة فــي المــاء  إن التجــارب
 ).د ٤-دقائق ٨(المالح هي ضعف ما هي عليه في الماء الحلو 

لدم لذلك في حاالت الغرق هنا يحدث انحالل دم إلى ا الماء العذب ناقص التوتر بالنسبةيعتبر  
Haemolyse  بشكل سريع جدًا بسبب جريان السائل من األسناخ إلى الشعيرات الدموية

 Hypotone المحيطة بها مما يؤدي إلى حالة من فرط التميه ناقص التوتر
Hyperhydratation   تكون الرئة هنا عادة جافة. تترافق هذه الحالة مع ارتفاع بوتاسيوم الدم.  

فهذا سيؤدي إلى ، ) لدمإلى اعالي التوتر بالنسبة  نهألو (لغرق في الماء المالح إلى ا بالنسبة
جريان السوائل مع البروتينات من األوعية الدموية إلى األسناخ الرئوية مما يؤدي إلى حدوث 

قد يصل . تتميز هذه الوذمة كونها غنية بالبروتينات . وذمة رئوية باإلضافة إلى تكثف الدم
  . العذب ومن هنا جاء مصطلح انتفاخ الرئة المائيانتفاخ الرئة لمرحلة كما هو في الماء 

  ـHypertone Hypohydratationإذًا الصورة المخبرية هنا عبارة عن نقص تميه عالي التوتر 
نهايـة هنــاك العديـد مــن المــؤلفين الـذين ال يــرون اختالفـات جوهريــة للموجــودات السـابقة فــي المــاء  

فـإن ، اليًا أنه وبغض النظـر عـن درجـة ملوحـة المـاء كما أنه من المثبت ح. بنوعي العذب والمالح
   .مع انتفاخ الرئة الحاد توجد وجودًا مترافقاً وذمة الرئة تشاهد حتى عند استنشاق مياه عذبة والتي 

  : فحص الجثة الظاهري
على ناحية الفم واألنف أحيانا العالمة الخارجية الوحيدة لحدوث  زبد رغويقد يكون وجود       
  . حمر ويتواجد في حاالت الغرق الناجمة سواء عن الماء العذب أو المالحأقد يكون بلون . الغرق

ويتم تشكله . قد يكون الزبد غائبًا عند استخراج الجثة من الماء% . ١٤-١٣.٥يشاهد بنسبة 
  . حجم الرئتين تأخر بسبب الصغر فيبشكل م

يتشكل كما ذكرنا في الطور الثالث نتيجة اختالط الهواء و الماء والسوائل والمخاط داخل المجاري 
  . التنفسية وذلك نتيجة السعال االنعكاسي الناجم عن دخول الماء إلى المجاري التنفسية

وهذا ما يميزه عن الزبد الناجم عن أسباب ، هذا التشكل الخليط يجعل من الزبد الرغوي ثابتاً 
، E605وذمة الرئة التالية لقصور القلب والتسمم بـ (تكون الفقاعات كبيرة وغير ثابتة  إذ، أخرى

  ). أحيانًا بعض حاالت االختناق الرضي



  
  

٢٠٣

  
  
  
  
  
  

  
  

  الرغويآلية تشكل الزبد ) ٣٨ - ٢(الشكل 
  

  . عمومًا فإن الزبد الرغوي ليس بالداللة األكيدة للوفاة غرقًا ولكنه يقدم دليًال جيدًا على ذلك
  ). غير وصفية(أحيانًا قد يكون الوجه مزرقًا كذلك الرقبة والكتفين  •
 . جلد اإلوز نتيجة تقلص العضالت الناصبة لألشعار •
 . انكماش القضيب وحلمة الثدي •
يشــاهد نــزوف علــى مســتوى جلــد الوجــه ، تبــرز غــائطي او عــض  بشــكل نــادر جــدًا قــد •

 . اللسان

 ": التشريحية"الموجودات الداخلية 
غالبــــًا مــــا تشــــاهد نــــزوف  شــــريطية لعضــــالت الرقبــــة : نــــزوف علــــى مســــتوى العضــــالت •

.  خصوصًا العضلة القترائية أو العضـالت الصـدرية وكـذلك عضـالت النقـرة فـي الجهتـين
  %). ٥٠-١١.٥(تراوحت هذه النزوف بنسب مختلفة 

نها من ألقد تكون هذه النزوف ناجمة عن تشنج هذه العضالت باإلضافة إلى فرط اإلجهاد 
 . العضالت المساعدة في عملية التنفس

 كما تتباعد المسافات بين الضلعية ، يكون الحجاب الحاجز منخفضًا نحو األسفل  •
 :والمجاري التنفسية انالرئت •

  . يكون الغشاء المخاطي للمجاري التنفسية عادة بلون أحمر -
أحيانـا قـد ، وجود زبد رغوي وأحيانا مائي في المجاري التنفسية مع تشكل الفقاعـات  -

  . تشاهد أجسام صلبة أيضاً 
  . وجود انتفاخ رئوي شديد باإلضافة إلى وجود وذمة داخل األسناخ بشكل متواقت -



  
  

٢٠٤

بشــكل كبيــر بحيــث تمــآلن التجويــف ) مــع زيــادة وزنهمــا(تكــون الرئتــان متضــخمتين  -
. يشـاهد علـى سـطحهما غالبـًا انطبـاع األضـالع. سـتدير حافتاهمـا كمـا ت، الصدري 

إن وجــود االنتفــاخ الرئــوي الشــديد يــؤدي إلــى غيــاب مرونــة أنســجة الرئــة بحيــث إن 
  . ضغط النسيج الرئوي باإلصبع يترك انخفاضًا واضحًا وصريحاً 

  . أحيانًا يشاهد استنشاق محتويات المعدة -

غير واضحة الحواف تتواجد ) عادة أكبر من بقع تارديو(جم بقع نزفية كبيرة الح: بقع بالتاوف
يتعلق لون . عادة تحت الوريقة الحشوية لغشاء الجنب وخاصة في األثالم بين الفصوص الرئوية 

بشكل نموذجي هي . هذه البقع وحجمها بكمية الماء النافذة إلى الشعيرات بين األسناخ الرئوية 
   . كون بحجم األظافر تقريباً بقع حمراء شاحبة أو بنية شاحبة ت

وذلك يعود في معظم األحيان إلى صعوبة تمييزها بالعين % ٦٠- ٥يتراوح بين  وجودهانسبة 
  .أو بألوان أخرى) الناجم عن الهباب(المجردة وذلك بسبب تلون الرئة باألسود 

   
  : الموجودات النسجية للرئتين

  . انتفاخ رئة مركزي من النوع االنسدادي -
 . جدران األسناخ تكون رقيقة جداً  -
 .أجواف األسناخ تكون متوسعة جداً  -
 الجدران الفاصلة بين األسناخ الرئوية تبدي تمزقات عديدة -

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  

  تمزق جدران األسناخ)  ٣٩ - ٢(الشكل 
                



  
  

٢٠٥

  :المعدة و ا8ثني عشر
عنـدما نسـكب محتويـات المعـدة ونتركهـا نالحـظ . محتوى المعـدة قـد يكـون مائيـًا أو رغويـاً 

 ) :  عالمة وايدلر(تشكل ثالث طبقات 
وباألســفل البقايــا الصــلبة مــن ، بالطبقــة المتوســطة ســائل الغــرق ، بــاألعلى رغــوة بيضــاء 

  . الطعام والرمال أو األعشاب المبتلعة
قـــد تكـــون ناجمـــة عـــن ، قـــد تشـــاهد تمزقـــات فـــي الغشـــاء المخـــاطي للمعـــدة قـــرب الصـــائم 

ليس (حدوث اقياء مع تخريش الغشاء المخاطي أو بسبب التمدد الزائد للغشاء المخاطي 
  ) . لها داللة حيوية

 Sehrt-Magen-Death,قد يتم أحيانًا استنشـاق لمحتويـات اإلقيـاء مـع حـدوث الوفـاة 
  . حتوى العفج أيضًا مائيًا أو رغوياً أحيانًا يكون م

  : الجمجمة •
  عالمة حيوية جيدة على الوفاة غرقًا ويمكن دد سائل الغرق بالجيب الوتدي يعإن وجو   
    يمكن بزل الجيب الوتدي عن. الجثةاالعتماد على ذلك حتى حصول التعفن في    
 .طريق إدخال إبرة ثخينة عن طريق السرج التركي      

قــد تتشــكل بعــد الوفــاة فــي : الخاليــا الحلميــة cellulae mastoideaeفــي  وجــود نــزف
  . بعض األحيان

  ": غير نوعية"بعض الموجودات األخرى  •
) الرئـة الممتلئـة بالمـاء(نـه يعمـل وأمامـه عـائق كبيـر أل، القلب األيمـن متوسـع بشـدة  -

 . وتكون ألياف العضلة القلبية عادة متوذمة
 . دم سائل -
 . احتقان األعضاء الداخلية غالبًا باستثناء الطحال الذي يكون صغيرًا و منكمشاً  -

تقدر (كائنات دقيقة تصنف مع األشنيات ولها أشكال مختلفة  هي :التحري عن المشطورات
أبعادها حوالي ، ويات وهي مكونة من هيكل ال عضوي مقاوم للحرارة واألحماض والقل) باآلالف
  . ميكرون ٢٠٠

تنفذ المشطورات مع الماء إلى داخل األوعية في جدار األسناخ وتعبر مع الدورة الدموية إلى 
  ). دماغ ، كبد، نقي العظم(األعضاء البعيدة عن الرئتين 

إن وجود المشطورات في هذه األعضاء وفي نقي العظم يعتبر دليًال موضوعيًا على أن سبب 
مشخصًا للغرق ألنها يمكن أن  ديج الرئوي فقط فال يعها في النسأما اكتشاف. الوفاة هو الغرق 

  ـ تنفذ إليه نتيجة غمر الجثة بالماء



  
  

٢٠٦

  
  الناجمة عن النھي القلبي المنعكسالوفاة بالماء   .ثانياُ 

  
يموت بعض األشخاص عند سقوطهم بالماء أو تماسهم معه بسبب النهي القلبي المنعكس الناجم 

لرأس أو الرقبة أو مناطق أخرى من الجسم التي تثار عن تحريض بعض المنعكسات في منطقة ا
  .نتيجة مالمسة جسم اإلنسان للماء

قـد يثـار هـذا المـنعكس عنـد تمـاس الجسـم وخاصـة   Ebbecks Reflexمنعكس ايبك  •
وأحيانًا يكفي تماس ذروة األنـف مـع المـاء البـارد ليثـار ، الوجه مع الماء أو الهواء البارد 

  . هذا المنعكس 
ويحدث بطء ، يشحب الوجه تتسع الحدقتان ، يتظاهر بالغثيان واإلقياء مع حس باالختناق 

  . الكحول يزيد من احتمال إثارة المنعكس. مفاجئ بالقلب والنبض 
 

عنـــد . ويســـمى أيضـــًا المـــنعكس العينـــي القلبـــي :  Achner Reflexمـــنعكس أشـــنر  •
بالنبض ناجم عن إثارة العصب  الضغط باإلصبع على مقلة العين لفترة ما يحدث تباطؤ

 . مثلث التوائم وقد يحدث توقف القلب
 : يلعب هذا المنعكس دورًا في الوفيات الفجائية التالية لـ

 . بسطح الماء )العين(السقوط في الماء واصطدام الوجه  -
  . ضربة قوية على الوجه خاصة اللكمات التي تصيب العين -

  Valsalva Phenomenonظاهرة فالسالفا  •
وحــدوث ، تحــدث هــذه الظــاهرة عنــد استنشــاق كميــة كبيــرة مــن الهــواء وحبســها بــالرئتين   

  . وقد ينجم عن هذه الظاهرة اضطرابات وعائية تؤدي للوفاة، ضغط زائد بالصدر 
 : ةتيع الضغط بالصدر عن الحاالت اآلوقد ينجم ارتفا

  . عند امتالء الرئتين بالهواء المستنشق قبل الغطس بالماء -
 . عند رفع أثقال كبيرة -
 .الصراخ والغناء  -
 .السعال  -

 .يحصل تباطؤ بالقلب واضطراب بالوعي مع ميل للنوم ومن ثم فقدان الوعي
  : Golts R.منعكس غولتس  •



  
  

٢٠٧

إن ضــربة مباشــرة علــى جــدار الــبطن فــوق المعــدة قــد تــؤدي إلــى تهــيج العصــب المــبهم 
ث أن يصـطدم جـدار الـبطن بسـطح فعند القفـز فـي المـاء قـد يحـد. وبالتالي توقف القلب 

 .المعدة الممتلئة تساعد على حدوث هذا المنعكس. الماء مما يثير هذا المنعكس
إن وجـــود عامـــل مهـــيج كيميـــائي أو فيزيـــائي    Hering'scher R.مـــنعكس هيرينـــغ  •

هــذا المــنعكس ذو أهميــة خاصــة فــي . للغشــاء المخــاطي لألنــف يــؤدي إلــى تبــاطؤ القلــب
فسحب شخص ما من قدميه ،  ئي في حوض الحمام البانيو  خاصة حاالت القتل الجنا

يؤدي إلى نزول سريع ومفاجئ للرأس تحت مستوى الماء وبالتاي تحريض هذا المنعكس 
 . بشدة بسبب االستنشاق المفاجئ للماء

 
إن دخـول المــاء البــارد : N. Laryngeus superiorإثـارة العصــب الحنجـري العلــوي  •

ى الحنجــرة قــد يثيــر وينبــه العصــب الحنجــري العلــوي ويــؤدي لتوقــف ولــو بكميــات قليلــة إلــ
 . القلب كما هو الحال في الغصص

إن الوفيات الناجمة عن هذه المنعكسات تعتبر نادرة وعالمات الغرق تغيب بهذه الوفيات أو 
كثير من المؤلفين على استخدام مصطلح الغرق لذلك اتفق ، جد بشكل خفيف جدًا تتوا

 . في الوفيات الناجمة عن هذه الحاالتالالنموذجي 
قد تترافق بعض هذه الوفيات مع وجود أمراض معينة عند هؤالء األشخاص كوجود إنتان فيروسي 

ولكنه قد يشكل عامًال مساعدًا أو ، والذي ال يمكن أن يفسر حدوث الوفاة ، للعضلة القلبية 
  . مناسبًا لهذه المنعكسات إلحداث الوفاة

بإجراء اختبارات ، في جميع هذه الحاالت يفضل القيام باإلضافة إلى الفحوص النسيجية 
  . فيروسية

  لمفاجئة الناجمة عن أسباب طبيعيةالوفيات ا  .ثالثاً 
  

أثناء وجود في ولكن حدوث الوفاة يكون مصادفة ، الموت المفاجئ بسبب آفة مرضية طبيعية 
  ). او االستحمام في البانيوبغرض السباحة مثًال (الشخص في الماء 
أو تمزق أم ) احتشاء مثالً (عند البالغين عن آفات على مستوى العضلة القلبية  تنجم بشكل أساس

عند األطفال قد يكون السبب وجود آفات قلبية غير مشخصة او تضيق على مستوى . دم أبهرية 
  . مضيق األبهر مثالً 

  . في جميع األعمار يجب التفكير بحاالت الصرع



  
  

٢٠٨

إضافة إلى الموجودات التي أدت إلى حدوث الوفاة قد تشاهد عالمات : الموجودات التشريحية هنا
  ). أثناء االحتضار(الغرق بدرجات متفاوتة 

  
  : في الماء وسباب غير طبيعية وغير ناجمة عن الغرق ونا8شخاص المتوف .رابعاً 

  

لتناول أدوية  الجثة في البانيو وذلك بشكل تالٍ  يغلب أن توجد. األولى هي حاالت انتحاربالدرجة 
أو بتأثير الكهرباء كإلقاء أداة كهربائية ، جروح انتحارية في معصم اليد ، معينة بقصد االنتحار 

  . مثل المذياع او السيشوار في البانيو
ء في مكان آخر وحملت الجثة وألقيت بالماء قد تكون الوفاة هنا أيضًا ناجمة عن قتل أو اعتدا

  . بهدف تضليل التحقيق وٕاخفاء الجريمة
وكثيرًا ما يكون إثبات ذلك من األمور الصعبة ، بهذه الحالة يجب معرفة السبب المؤدي للوفاة 

خاصة عند وجود جروح وكسور بالرأس ألنه من الممكن ان تنجم هذه الكسور عن ضربة بحجر  
وكذلك قد تنجم عن اصطدام رأس الشخص الذي ألقى بنفسه ، س خارج الماء ثقيل على الرأ

في ومما يزيد صعوبة التشخيص أن الجراح الحادثة . بالماء بحجر أو صخرة موجودة في الماء 
  . خاصة النزف من الجرح نتيجة الغسل المستمر بالماء، أثناء الحياة قد تفقد عالماتها الحيوية

مية على كل جثة انتشلت من الماء وال تظهر عليها عالمات الغرق يجب إجراء الفحوص الس
  . الواضحة

  
  : التغيرات الحادثة نتيجة وجود الجثة في الماء

علمًا بان هذه ، يؤدي بقاء الجثة في الماء لبعض الوقت إلى ظهور العديد من العالمات المميزة 
خاصة  داة في الماء لذلك ال تعث الملقالعالمات والتغيرات المشاهدة تظهر أيضا على الجث

  . بالغرق
يحـــدث بشـــكل مشـــابه للتبـــدالت التـــي تحـــدث فـــي الهـــواء مـــع  هاتحلـــل الجثـــة وتفســـخ -

  ). ٨-٢-١(مراعاة قاعدة كاسبر 

نه إ إذمن المالحظ أن سرعة تشكل التعفن بعد انتشال جثة من الماء قد تكون بسرعة كبيرة جدًا 
رف على الجثة التي تم انتشالها لذلك ينصح دومًا بإجراء وبعد عدة ساعات أحيانًا ال يمكن التع

  . تشريح الجثة بأسرع ما يمكن
فينتفخ ، يبدأ التفسخ في الرأس والقسم العلوي من الجذع نظرًا لتجمع سوائل البدن في هذا الجزء 

  . الوجه وتبرز المقلتان وتسود اللحف لذلك يشبه البعض الرأس هنا برأس العبد



  
  

٢٠٩

انتفاخ وتجعد مع انسالخ تدريجي لبشرة الجلد في راحة اليدين وأخمص القدمين  تعطن الجلد هو
  . حيث تسقط بشكل شرائح كبيرة أو بشكل أصابع القفاز

يستفاد من هذه التغيرات الجلدية في تقدير المدة التي مكثتها الجثة في الماء وقد وضع بروكوب 
PROKOP رات التالية بالجلد تحدث بعد مرور قاعدة يستفاد منها بذلك وتنص على أن التغي

  : الزمن التالي على مكوث الجثة بالماء 
  . ساعات على المكوث بالماء يشاهد التعطن في رؤوس األصابع فقط ٣بعد  -
 ) . يد الغسالة(ساعات أخرى يشمل التعطن كامل راحة اليد  ٣بعد  -
 . أيام يشمل التعطن كامل اليد وتصبح بلون أبيض ٣بعد  -
 .م أخرى يبدأ انسالخ الجلد أيا ٣بعد  -
 . أسابيع تحصل ظاهرة انسالخ جلد اليد كأصابع القفاز ٣بعد  -

 . يتأخر التعطن بالجثة كلما زادت برودة الماء وقد يتأخر ظهور عالمة أصابع القفاز عدة أشهر
تطفو الجثة على سطح الماء بسبب تشكل غازات العفونة وهـذا يتعلـق أيضـًا بدرجـة  -

أيــام بينمـــا  ٣-٢مئويـــة تطفــو الجثـــة عــادة بعـــد  ١٨Cفبدرجـــة حــرارة . حــرارة المــاء 
وقـــد ال تطفـــو ، درجـــات مئويـــة فيســـتغرق ذلـــك أســـابيع أو أشـــهر ١٠<بدرجـــة حـــرارة 
  . الجثة أبداً 

ناجمــة عــن جــرف التيــارات المائيــة للجثــة ...) كســور، جــروح(آفــات رضــية مختلفــة  -
لــى أطرافــه وكــذلك قــد تــنجم واصـطدامها بالعقبــات التــي توجــد فــي قــاع المجـرى أو ع

عن اصطدام الجثـة بمـراوح السـفن أو القـوارب السـريعة ممـا يـؤدي إلـى حـدوث بتـور 
 . واسعة فيها

وذلك لوجود غازات (تأخذ جثة الرجل في الماء وضعًا مقوسًا بطنيًا يتجه فيه الوجه نحو االسفل 
 ،  ) تتجه لألسفل التعفن في البطن بكثرة مقارنة مع الصدر والرأس أو االطراف التي

  . مما يؤدي لتوضع اآلفات الرضية السابقة في الوجه والركبتين وظهر القدمين
  
  
  
  
  
  



  
  

٢١٠

  
  
  
  
    
  
  
  
  
  

  أذيات الغريق نتيجة اصطدامه بالقاع)  ٤٠ - ٢(الشكل 
  

في بعض األحيان ونتيجة محاولة الشخص النجاة من حادثة الغرق يحدث ان يطفو فوق 
االمر الذي يؤدي إلى حدوث سطح الماء لمرات متعددة مع استنشاق الهواء والماء المتكرر 

     .المعدة ) تطبل(انتفاخ رئوي مترافق مع تمدد 
  
  
  
  
  
  


