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  ):Post Mortem Intervalزمان گذشت از مرگ (

 

  شود:به منظور تعيين ميزان زمان گذشت از مرگ از پارامترهاي زير استفاده مي

  )livor - mortisكبودي نعشي( •

 )Rigor - mortisجمود نعشي ( •

 درجه حرارت جسد •

 شودايجاد مي تغييراتي كه در اثر فساد جسد •

 آناليز محتويات معده •

 تغييرات زجاجيه •

 فعاليت حشرات •

 كليدهاي موجود در صحنه •

هاي بنفش متمايل به آبي كه بر اساس نيروي جاذبه زمين و تجمع خون در عروق لكه كبودي نعشي: -

روق شود و در نواحي از بدن كه تحت فشار قرار گيرد بعلت عدم امكان تجمع خون در عكوچك ايجاد مي

 شود.آن ناحيه كبودي نعشي ديده نمي

-ساعت به حداكثر خود مي 8- 12ساعت ايجاد شده و در مدت  2دقيقه تا  30كبودي نعشي ظرف مدت 

 رسد.

در بعضي از بيماران بعلت ناكافي بودن گردش خون (مانند بيماران دچار نارسائي قلبي) حتي قبل از فوت 

 شوند.  livor mortisممكن است دچار 

  

 

 



  تفاوت كبودي واقعي و كبودي نعشي :

رنگ كبودي واقعي بنفش مايل به قرمز است در صورتي كه رنگ كبودي نعشي بنفش  �

  مايل به آبي است.

 كبودي واقعي داراي حاشيه مشخصي است اما كبودي نعشي حاشيه مشخصي ندارد. �

مجاور در صورت لمس كبودي نعشي (به شرط آن كه فيكس نشده باشد) خون به عروق  �

اما كبودي واقعي    )Blin- chingگردد (پديده جابجا شده و مجددا به محل خود باز مي

 با لمس قابل جابجائي نيست.

 

با ايجاد برش در محل كبودي واقعي به علت  آسيب عروق خون از بافت بريده شده خارج  �

در  خواهد شد در صورتي كه با برش بر روي محل كبودي نعشي به دليل وجود خون

 داخل عروق خون  از محل خارج نخواهد شد.

شود اما همچنان مصرف آن ادامه دارد و همين متوقف مي ATPپس از فوت در جسد توليد جمود نعشي:  -

هاي اكتين و ميوزين موجود در سلولهاي عضالني در هم شده و لذا در پي اين امر باعث قفل شدن رشته

 شود.ركت ميپديده مفاصل خشك و ثابت و غير قابل ح

ساعت به حداكثر ميزان خود رسيده  6-12شود و با گذشت ساعت ايجاد مي 2-4جمود نعشي ظرف مدت 

ساعت مجددا بعلت شروع فساد جسد مجددا سفتي عضالت به حالت اوليه  36و پس از سپري شدن 

 بازخواهد گشت.

   



  ود.جابجائي اجساد در زمان جمود نعشي ممكن است موجب شكستگي اندام ش

  شود و بالعكسرا افزايش دهد موجب كاهش زمان شروع جمود نعشي مي ATPهرعاملي كه مصرف 

  برخي عوامل كاهنده زمان شروع جمود نعشي عبارتند از:

  بيماري كه تب داشته باشد •

 فعاليت شديد قبل از مرگ •

 تشنج •

 درجه حرارت باالي محيط (گرما) •

 شود.موجب افزايش زمان شروع  جمود نعشي مي ATPسرما بعلت كاهش مصرف      

Cadaveric spasm شود كه قبل فوت شود كه در مواقعي ايجاد ميبه حالت شديد جمود نعشي اطالق مي

پس از مرگ عضالت بالفاصله به حالت اسپاسم  ATPاسترس بسيار شديد به فرد وارد شود و لذا بعلت مصرف سريع 

  كند)در خواهد آمد (مانند باقي ماندن اسلحه در دستان فردي كه خودكشي مي

  

  

  



 درجه حرارت:

ماند در صورتي كه جسد در آب دماي بدن در سه ساعت اول پس از مرگ تغييري ندارد و دماي بدن ثابت باقي مي

  ر ساعت از گذشت مرگ يك درجه افت دماي بدن را شاهد هستيم.وهواي معتدل قرار گيرد به ازا ه

  =زمان گذشت از مرگ (ساعت)0C37+(3 -(درجه حرارت جسد 

  است زمان تقريبي مرگ وي را محاسبه كنيد. 0C35مثال: در جه حرارت جسدي 

3+(37-35)=5
 

 سرد و شل سرد و سفت گرم و سفت گرم و شل وضعيت بدن

 ساعت36بيشتراز ساعت 8-36 ساعت 3- 8 ساعت 3ر از كمت مدت زمان تقريبي مرگ

  فساد جسد:

  اتوليز -

 هاي تجزيه كنندهها و قارچها و ميكروبفعاليت باكتري -

 سرعت فساد جسد به عوامل زير بستگي دارد: -

 محيط: گرما، لباس فراوان، چاقي و ... •

ها در خون و بدن سمي به دليل وجود ميكروبشرايط پيش از مرگ: سپتي •

 دهد.سرعت فساد جسد را افزايش مي

بورني است چون اين نقطه نزديكترين محل اولين نشانه شروع فساد جسد، ايجاد لكه سبز در ناحيه مك -

 شود.ساعت پس از مرگ ايجاد مي 24- 36دستگاه گوارش به پوست است و معموال در مدت 

- Marbling  تجزيه هموگلوبين داخل عروقي است : نماي شبيه تارعنكبوت عروق در زير پوست كه به علت

 هاي داخل عروقي  استكه بيانگر فعاليت باكتري

 

 شود.ساعت جسد متورم و متالشي مي 60- 72در نهايت بعد از  -

 فعاليت حشرات (مگس) در طول روز بيانگر اين موضوع است كه فرد در مدت روز فوت شده است. -



 فرم (گواهي ) فوت:

باشد. و با مجوز دفن متفاوت است. گواهي فوت و مجوز دفن افراد معمولي مي اين فرم شامل مشخصات فردي

شود اما مجوز دفن شود اما در موارد مرگ مشكوك، گواهي فوت توسط پزشك صادر ميتوسط يك پزشك صادر مي

  بايد توسط پزشكي قانوني صادر شود.

  موارد زير پرداخته شده است: در گواهي فوت به

اي كه منجر به اختالل فيزيولوژيك در بدن شده و آن اختالل بيماري يا حادثه علت مرگ: كه شامل -

  فيزيولوژيك منجر به مرگ فرد شده است.

ريتمي مكانيسم مرگ: اختالل فيزيولوژيكي كه منجر به مرگ شده است مانند خونريزي، هايپوكسي، ديس -

 و...

 داد مرگ: طبيعي و يا غير طبيعي نحوه رخ -


