
مرگ شناسی



عناوین
تعریف مرگ

انواع مر گ و تشخیص آنها

عالیم مرگ



تعریف مرگ
توقف غیر قابل برگشت عملکرد ارگانهای اصلی بدن شامل

سیستم گردش خون ،دستگاه تنفس و اعصاب مرکزی



انواع مرگ



و مرگ سلولیمرگ سوماتیک
اتیک با مرگ سوم. مرگ سوماتیک درحقیقت همان توقف سه سیستم حیاتی بدن میباشد

ز بین اکسیژن رسانی به ارگانهای مختلف متوقف شده و متعاقب آن بسیاری از سلولها ا

.رفته و دچار مرگ سلولی میشوند

در روند مرگ سلولی ابتدا سلولهای مغزی در مدتی حدود پنج دقیقه پس از توقف 

.سیرکوالسیون از بین میروند

ج سلولهای عضالنی در حدود یکساعت ، سلولهای قرنیه و گلبولهای قرمز در حدود پن

.ساعت و ارگانهایی که حاوی بافتهای فیبرینی هستند دیرتر از بین میروند

.دفاصله بین مرگ سوماتیک و مرگ سلولی بهترین زمان برای پیوند اعضاء میباش



مرگ مغزی
قلبی ایست-تمامی و یا قسمتی از بافت مغز میتواند در اثر صدمات فیزیولوژیکی مانند هیپوکسی

.مسمومیتها و ضربات مغزی بصورت غیر قابل بازگشت آسیب ببیند-خونریزی داخل مغزی

چار اگر در مواردی نظیر اثر برخی داروها و هیپوکسی کوتاه مدت تنها قشر مغز صدمه ببیند بیمار د

حالت بیهوشی عمیق شده ولی ساقه مغز فعالیت خود را ادامه میدهد و تنفس خودبخودی ادامه می یابد این

.میگویند (Vegetative State)را وضعیت نباتی

دق از آنجا که بیمار ارتباط خود را با محیط اطراف از دست میدهد تعریف مرگ سوماتیک در باره آن ص

.میکند

ب مراکز حیاتی در مدوال را تخری( هیپوکسی وعفونت ها،خونریزی-ادم مغزی-تروما)آسیب ساقه مغز

ته بلکه بعلت در این حالت نه تنها تنظیم تنفس از بین رف. کرده و سیستم حرکتی تنفس از کار می افتد

.هوشیاری نیز بصورت دائمی از بین میرود(ARAS)تخریب سیستم مشبک باال رونده



معیارهای مرگ مغزی
کرین یا هیپو بیمار باید دربیهوشی عمیق قرار داشته باشد که ناشی از اثر داروهای دپرسانت اختالالت متابولیک و اندو

 .ترمی نباشد

.بیمارباید بعلت عدم تنفس خودبخود یا نقصان آن به دستگاه تنفس مکانیکی متصل باشد

.تشخیص قطعی از پاتولوژی اولیه موجود باشد



:آزمایشات تشخیصی برای مرگ ساقه مغز مثبت باشد

(نداشتن رفلکس قرنیه-واکنش به نورثابت بودن مردمکها بدون)از بین رفتن کامل رفلکس های مغز

منفی بودن رفلکس اکولو وستیبول

عدم پاسخ به تحریکات دردناک

gagعدم رفلکس

میلیمتر 50به بیش از  Co2فشارعدم تحریک تنفسی پس ازقطع ارتباط از ونتیالتورعلیرغم رسیدن

.جیوه بعنوان محرک تنفسی

(یهیپو ترم.)صورت گیرد c 35/°آزمایشات فوق نباید در درجه حرارت کمتر از*

دقیقه20-30ساعت و هربار به مدت 6-8به فاصله  EEGصاف بودن دو نوار



نشانه های مرگ

عالیم آنی مرگ

عالیم زودرس مرگ

عالیم دیررس مرگ



عالیم آنی مرگ

از بین رفتن هوشیاری

از بین رفتن فشار خون و ضربان قلب

از بین رفتن تنفس

از بین رفتن رفلکس های مغزی

ادی افتادن فک تحتانی ،گش= شل شدن عضالت )از بین رفتن انقباض عضالت 
ه مردمک ، از بین رفتن چین و چرو ک صورت،رنگ پریدگی صورت،برآمدن گون

...(وها و فرو رفتن چشم ها 

کاهش و از بین رفتن فشار داخل چشم ها و منقطع شدن عروق شبکیه

.....و



عالیم زود رس مرگ

کاهش دمای بدن

کبودی نعشی

جمود نعشی



کاهش دمای بدن

بدنبال مرگ درجه حرارت بدن رو به کاهش گذاشته وپس از چند ساعت با درجه حرارت 

-conductionکاهش درجه حرارت بدن تحت تاثیر سه عامل.محیط یکسان میشود

radiation-evaporation میباشد.

.درجه حرارت بدن جسد از راه رکتوم و گوش میانی اندازه گیری میشود

 F/°1.5درجه حرارت بدن پس از مرگ درآب و هوای معتدل بطور متوسط

(0.9 °/C  )کاهش میابد.

به با استفاده ازکاهش درجه حرارت میتوان زمان سپری شده ازمرگ را بطور تقریبی محاس

  .نمود



شیکبودی نعیا لیویدیتی 

تانی تغییر رنگ ناشی از رسوب خون که پس از مرگ در اثر نیروی جاذبه در قسمتهای تح

.رنگ طبیعی آن قرمز متمایل به بنفش میباشد. جسد مستقر میشود

ی که به جسد. با توجه به محل لیویدیتی میتوان موقعیت قرار گرفتن جسد را مشخص نمود

.پشت افتاده باشد لیویدیتی در نواحی کمر،پشت رانها و ساق ها مستقر میشود

ستقر جسدی به جلو افتاده باشد لیویدیتی در نواحی صورت،قدام سینه،شکم و روی پاها م

.میشود

تحتانی لیویدیتی در انتهای تحتانی شکم انتهای( دار آویختگی)جسدی که آویزان شده باشد

.دستها و پاها مستقر میشود



یکبودی نعش

ن لکه ها در در ابتدا لیویدیتی بصورت لکه های پراکنده تشکیل شده وتدریجاٌ با به هم پیوستن ای

.سرتاسر بدن مستقر میگردد

کامل ساعت 6-10معمواٌل درحدود نیم ساعت پس از مرگ شروع به تشکیل شدن نموده و در عرض

.میشود

دیده مکن است حتی در زمان حیات نیز(وبا-اورمی)در مواردیکه سیرکوالسیون عروقی ضعیف باشد

.شود

.در افرادیکه پوست روشن دارند با وضوح بیشتری قابل رویت میباشد

.درافراد نحیف ونوزادان و بیماران آنمیک ممکن است تشکیل نشود

سرمازدگیCO-گاز-مسمومیت با سیانور (Cherry Pink):رنگ قرمز روشن











جمود نعشی

مدتیگذشتباوشدهاولیهشلیدچارعضالتابتدامرگازپس
ایتاٌ نهوکردهشدنسفتبهشروععضالتبتدریجمرگازپس
میگرددمستقربدنکلدر



دلیل ایجاد جمود نعشی

انقباض طبیعی عضالت درافرادزنده توسط رشته های میوفیبریل آکتین ومیوزین صورت 

عمل )اشدمیوزین ایجاد شده که ازدورشته فوق کوتاهترمیب-میگیردوازترکیب این دو رشته آکتینو

الت درصورت تامین انرژی این عمل صورت گرفته وروند انقباضی عض( انقباض صورت میگیرد

شرکت و آزاد شدن گروه فسفات و ADPبه ATPمعمواٌل تامین این انرژی از تبدیل. حادث میشود

صورت کردن این فسفات در تبدیل گلیکوژن به اسید الکتیک وآزاد شدن مقادیر متنابهی انرژی

.واکنش فوق بصورت عکس نیز عمل کرده و روند انبساط عضالت را سبب میشود.میگیرد

پس از مرگ.بستگی به ذخیره گلیکوژن موجود در بدن دارد ADPبه ATPپس از مرگ تبدیل

آن کاهش میابد و بدنبال ATPگلیکوژنولیز باعث کاهش ذخیره گلیکوژن شده و در نتیجه میزان

اضی باقی می میوزین بصورت ثابت باقی مانده و درنتیجه عضالت در یک حالت انقب–ترکیب آکتینو 

 .مانند

وقتی بهمیزان طبیعی برسد شروع شده و% 85به  ATPجمود نعشی بطور طبیعی زمانی که میزان

.برسد بطور کامل در بدن مستقر میگردد 15%







عوامل دخیل در سرعت ایجاد جمود نعشی

درجه حرارت محیط

فعالیت فیزیکی در زمان کوتاهی قبل از مرگ



بسیار مناسبی در تعیین زمان سپری شده از عالمت Coolingبرخالف کبودی نعشی،جمود نعشی همانند

.مرگ میباشد

.گذشته استساعت اززمان مرگ 3اگر بدن جسد گرم،نرم باشد بطور متوسط

.استساعت گذشته 3-8اگر بدن جسدنیمه گرم و سفت باشد در حدود

.ساعت گذشته است 8-36اگرسرد و سفت شده باشد در حدود

.گذشته استساعت 36اگر سرد ونرم بوده و عالئم فساد دیده شود در حدود

ند در قلب میتوا-در رحم میتواند باعث خروج جنین شده .جمود نعشی در احشاء داخلی نیز دیده میشود

و در اسکروتوم –درموها میتواند باعث افزایش طئل آنها شود–بصورت یک هیپر تروفی دیده شود 

    .شود Semenمیتواند سبب خروج مایع



هوایوآبدر.شوددیدهنعشیجمودکاذببطوراستممکنحرارتدرجهتغییراتبا

درتحالاین.میشوندسفتآنهاداخلآبزدنیخبعلتعضالت(صفرزیر)سردبسیار

ازسرماازناشیسفتیشودگرممجدداٌ بدنزمانیکه.آیدمیبوجود-c/°5حرارتدرجه

.میشودتشکیلنعشیجمودورفتهبین

منعقدوپختهحالتایندرعضالتوشدهسفتیایجادباعثنیزباالحرارتدرجه

یحرارتمنبعباتماسزمانمدتوحرارتدرجهمیزانبهبستگیسفتیاین.میشوند

سطحوآمدهدرایقهوهبهمتمایلصورتیرنگبهعضالتاجسادایناتوپسیدر.دارد

.میشودکربونیزهنیزبدن

کهآورنددرشکلیبهراجسدظاهرکهشدهکوتاهبقدریعضالتاستممکنحالتایندر

بوکسیافهقاصطالحاٌ راحالتاین.شوداشتباهجناییمواردباوگرفتهخودبهتدافعیحالت

Pogilisticیاباز Attitudeمیگویند.



عالیم دیر رس مرگ

فساد نعشی

مومیایی شدن

صابونی شدن



(Putrifacation)فساد نعشی

هااتولیز ناشی از آزاد شدن آنزیم

رشد میکرو ارگانیسمها روده ها













































هاآرتيفكت

غیراد است به اشتباه توسط افرممكنجسد رويطبیعيهايپدیده

، ارتباط داده شودطبیعيغیریاو جنایيبه موارد كارشناس

كيپزشامور و استفاده از نظرات کارشناسان اینلزوم توجه به 

ايبرامور ایندر صالحیتبه عنوان تنها افراد صاحب قانوني

. باشدميضروريهاپدیدهاینبهتر درك



لف هاي مختهاي حیوانات و كندگي قسمتگاز گرفتگي•
.گر ضرب و جرح باشدبدن، نمایان

ل با برعکس این وضعیت نیز دیده شده است یعنی قت•
حمله حیوانات



بعد از مرگ جوندگان انگشتان متوفي را جویده اند: 3-11تصویر شماره 



پرندگان دریایی خرچنگ
سگ خانگی 

حیوانات جنگل 

حمله جانوران مختلف به جسد انسان: 3-12تصویر شماره 



.نرمه گوش  و انگشتان دست توسط حشرات جویده شده است: 3-13تصویر شماره 



گيسائیدو خراشیدگياست با ممكنحشرات در پوست، فعالیت
(  ردنمانند گ)اشتباه گرفته شده و اگر در مناطق حساس حیاتزمان 

.نمایدرا مطرح دیگركشيباشد، ظن به 



ضایعات پوست ناشی از فعالیت مورچه ها : 3-1تصویر شماره 



و ضایعات پوست ناشی از فعالیت آنها (پیکان)ها مورچه: 3-2تصویر شماره 



چند مورد از گزش حشرات بعد از مرگ : 3-3تصویر شماره 



خشکی زبان و لب ها بعد از مرگ: 3-4تصویر شماره 



خشک شدن انگشتان بعد از مرگ: 3-5تصویر شماره 



خشکی شدن چشم ها بعد از مرگ : 3-6تصویر شماره 



هايتاولاست با ممكناز فساد ناشيهايتاول
.اشتباه گرفته شوندحرارتي



های ناشی از فساد تاول: 3-7تصویر شماره 



با نعشيفساد بدليل، از دهان مستفرغهمواد يابينيفساد از دهان و مايعخروج 
.ضرب و جرح اشتباه گرفته شود



خروج خون از دهان و بینی پدیده شایع بعد از مرگ بوده و ارتباطی با علت مرگ ندارد 



ا پوست برويشده ايجادهايتركو سوختگي
.ضرب و جرح اشتباه گرفته شود



افتراق کبودی زمان حیات از کبودی نعشی با یک برش کوچک روی : 3-15تصویر شماره 

در تصاویر سمت راست یک مورد کبودی ناشی از ضربه و یک . کبودی امکان پذیر است

تصاویر سمت چپ مربوط به . مورد تزریق زمان حیات با برش روی محل مشخص شد
کبودی نعشی است که در برش کبودی زیر پوستی واضحی ندارد



د از عروق بعپرخونيو احتقانبدليلكه( اكيموز، پورپورا، پتشي)پس از مرگ، منقوطهايخونريزي
.شوندتلقيحياطزمان خونريزيبه اشتباه شوندميايجادمرگ 


