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وجـود    ريـوي - و تصميم براي عدم شروع عمليات احياء قلبـي    صحنه بيمار در   قطعي به منظور تشخيص مرگ   

  : اين عاليم شامل بلكه .نيستكافي  عالمت زير در مورد بيمار 5 تنها

   )Unresponsiveness( غير پاسخگو بودن بيمار

   )Apnea( آپنه و وقفه تنفسي

  )absence of a palpable pulse ( فقدان نبضهاي مركزي و محيطي

 نور واكنش به در مردمكها  و ثابت بودنگشادي دوطرفه

)Bilaterally fixed, dilated pupils (  

 قدان صداهاي قلبي و عدم شنيده شدن آنهاف

absence of audible heart sounds)(  

  

   مي تواند تمام عاليم فوق را تقليد كندهيپوترمي شديد و مسموميت با داروهايي مثل فنوباربيتال: نكته

حداقل يكي از فاكتورهاي همراه زير وجود داشته باشد تا مرگ           ،   بايد عالوه بر وجود همگي عاليم فوق       بلكه 

 بـه عهـده     CPRتور انجام يا عدم انجام      و دس  تشخيص قطعي مرگ      است  بديهي .شودبيمار در صحنه قطعي     

  :اين فاكتورها شامل. باشدپزشك مي

كبودي وابسته به جاذبه به قرمز يـا ارغـواني    Lividity (Livor Mortis):كبودي وابسته به جاذبه  )1

ايـن امـر بـه دليـل تجمـع خـون            . شـود   شدن بخشهايي از بدن كه نزديك زمين قرار دارند اطالق مي          

كبودي وابسته به جاذبـه      .گردد ايجاد مي  ، زمين هستند   به كه نزديك هايي   بافت  بدن يا   تحتاني قسمتهايدر

  .دهد پس از مرگ رخ مي اوليه ساعت چنددر

HYPOSTASIS : مي شود كه نيروي  در اين گونه موارد اين عبارت ارجح تر است و به حالتي اطالق

ـ    مز به سطوح تحتاني   وقتي گلبولهاي قر    و رداجاذبه بر روي خون ساكن اثر مي گذ         بـه   تبدن برسند پوس



 

 

 رنگ آن بسته به ميزان اكسيژناسيون خون و علت مرگ متغير مـي  .رنگ قرمز متمايل به آبي ديده مي شود  

 ولي گفته مي شود در افـرادي كـه در            اين حالت در عرض نيم ساعت پس از مرگ شروع مي شود            .باشد

در نوزادان، افراد پير يا كـم       . مرگ نيز مي تواند رخ دهد      كماي عميق هستند و نارسايي قلبي دارند قبل از        

 ولـي در    .در ساعات اوليه با تغيير حسد هيپوستاز نيز مي توانـد جابجـا شـود              .خون مي تواند ايجاد نشود    

  .اي نيستتعيين زمان گذشته از مرگ معيار كمك كننده

بـسته بـه ميـزان     كه مي باشد جمود نعشي به معناي سفتي عضالت ( Rigor Mortis):جمود نعشي )2

در اين حالت عضالت بدن منقبض      . ظاهر شود  ساعت پس از مرگ      6 تا   3دماي محيط مي تواند بعد از       

عضالت انگشتان، گردن و    كوچك عضالني مثل      در گروههاي  ابتدا. مانند در همين حالت باقي مي     ،شده

 اندامها  عضالت و به تدريجده  ظاهر ش   به علت اينكه مفاصل كوچك زودتر غير متحرك مي شوند          فك

 ساعت بـه حـداكثر ميـزان        12 تا   6 به طور متوسط جمود نعشي در عرض         .شوند نيز منقبض مي   و لگن 

 .خود مي رسد

ايـن  . ناسـازگاري دارنـد   آسيبهاي شديد، انهدام و متالشي شدن اعضاي بدن كه با ادامه حيات بيمار               )3

 :موارد شامل

  )(Putertactionيا  Decomposition) (  بدن بافتهاي و فسادتجزيه

در آب و هواي معتدل در يـك        .فساد جسد و تخريب آن در زمانهاي متغيري پس از مرگ مي تواند ايجاد شود              

  در آب و هواي گـرم و       .انتظار ميرود كه در عرض سه روز شروع شده باشد          جسد كه در سردخانه قرار ندارد     

اولين عالمت معموال پيدايش در يك چهارم       . ند زودتر باشد  مرطوب و در بيماران سپتي سمي شروع آن مي توا         

  .تحتاني راست شكم مي باشد

  (Decapitation) جداشدن سر

اين واژه بدين معناست كه سر از بدن جدا شده است و در چنين شرايطي هيچ شانسي براي نجات جان بيمـار                      

  .وجود ندارد

 )Incineration(  و خاكستر شدن بدنختنسو

 هـيچ شانـسي بـراي        و  تبديل به خاكستر شده است      كه بدن بيمار در اثر سوختگيهاي بسيار شديد        در مواردي 

  .نجات جان بيمار وجود ندارد
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