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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 (001)شماره پي در پي 0011، خرداد و تير6، شماره 62دوره 

 

وم پرفريجنز در کبد يديحضور گونه کلستر يبررس

 يبرا يان به عنوان شاخصياجساد بانوان و آقا

 شده از مرگ يزمان سپر يريگ اندازه
 
 

 *، نيما بهادريانيمحمدک

 

 ، شيراز، ايرانشيراز ميدانشگاه آزاد اسالواحد شيراز،  ،ميكروبيولوژي گروه 

 09/01/0911:تاريخ پذيرش       66/10/0911تاريخ وصول: 

 چكيده
ه يتجز ييايميش ـ يكيزيف يها يژگيوبه از مرگ  پس يبرآورد فاصله زمان يبرا يقانون يپزشكهاي  پژوهشن يشتريب و هدف: نهيزم

و  ابندي مي بزرگتر استقرار يها زبانيم ها در سميكروارگانيماما  ،دارد ي، بستگه دارنديند تجزيفرآ يبر رو يطيکه عوامل مح يو اثرات

لذا  شوند. ميدر حال فساد شناخته  يوم اجساد انسانيكروبيم يها تيبه عنوان جمع افته وير ييرد به سرعت تغيم ميزبان يکه م يزمان

بررسي حضور گونه کلستريديوم پرفريجنز در کبد اجساد بانوان و آقايان به عنوان شاخصي براي هدف از اين مطالعه تعيين و 

 از مرگ بود. گيري زمان سپري شده اندازه
 

و  يقتل، خودکش ؛رينظ يمختلف يها که به روش يجسد انسان 90، انجام شد 0911که در سال تجربي در اين مطالعه  :يروش بررس

در  SPSکشت بالد آگار و  يها طيمح يها بر رو ، نمونهيساز د و پس از همگنيه گردين رفته بودند نمونه تهيفوت مشكوک ازب

 ؛شامل ه هايجدا ييجهت شناسا هياول يها تست آنکشت داده شد. پس از تفاده از گاز پك در کندل جار ايط بي هوازي با اسرش

د. سپس جهت يوآزمون نگلر انجام گرد ير طوفانيز، تخميهمول ؛مانند يصيتشخ يها ر تستيداز سايگرم، کاتاالز و اکس يزيآم رنگ

 PCRدر مراحل بعد آزمون  ATCC 13124 يراز يتويانسته استاندارد يسو وم، با استفاده ازيديه کلستريان خاطر از وجود سونياطم

  قرار گرفت مطالعهشده مورد  يجداساز ين مرگ و باکتريدر آخر ارتباط ب ،ديانجام گرد
 

، يگرم منف ياه يه باکتريجدا 6ها  هين جدايبوده که از ب ييايه باکتريسو 1 يانگر جداسازيها ب دست آمده از آزمونه ج بينتا ها: افتهي

ز يسا با 16S rRNAژن  PCRر يبر اساس تكثه يسو 0 وم ويديات کلستريمتفاوت با خصوص يول ،گرم مثبت يه باکتريجدا 6

اخذ شده، زمان پس از مرگ با توجه به  يها در نمونه. ديگرد ييشناساوم يديمتعلق به جنس کلستر جفت باز  266محصول برابر با 

 جدا هر چهار نمونه درساعت گزارش شده بود که  016تا  01ن يب يقانون يپزشك يان از سويمتوف يها دهاطالعات درج شده در پرون

 .دين گردييتعساعت  11ش از يزمان پس از مرگ ب شده
 

زان يو م ينعش ي، کبوديجمود نعش يبدن جسد، بررس ينه ظاهريق معايكسان از طريط يو شرا يگرچه در حالت عاد :يريگ جهينت

 جه گرفت که ينت نيتوان چن ميدست آمده ه ج بياما از نتا ،توان مدت زمان گذشته شده از مرگ را محاسبه نمود ميدن ب يسرد

 وجوددارد. يشده از مرگ ارتباط يوم در کبد و مدت زمان سپريديه کلسترين زمان حضور سويب احتماالً
  

 مراز يپل ييره ايرگ، واکنش زنجپس از م ي، فاصله زماننجنزيپرفر وميديکلستر: هاي کليدي واژه

 شيراز، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ياسوج، گروه ميكروبيولوژينيما بهادر، نويسنده مسئول:  *
bahador@iaushiraz.ac.irEmail:  
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 مقدمه

درک  يکـه بـرا   يپزشـك هاي  پژوهشن يشتريب

بعد از مرگ مـورد   يورد فاصله زمانبرآ يبهتر چگونگ

 يهـا  يژگـ يو يرد، مسـتلزم بررسـ  يگ مياستفاده قرار 

 يطـ يکه عوامـل مح  يه و اثراتيتجز ييايميشـ  يكيزيف

ــر رو ــد تجزيفرآ يب ــن ــد، ي ــوم  درباشــد.  مــيه دارن عل

 (0)پترايمانند د يانيبندپا ياز چرخه زندگ يشناس حشره

انـد   افتهيتجمع  که در الشه در حال فساد (6)و کلئوپاترا

اســتفاده  (9)شــده از مــرگ يزمــان ســپرن يــيتع يبــرا

تـافو بـه    يونـان يکـه از کلمـه    (4)يد. علم تافونومنکن مي

 يهـا  ليفسـ  بـه مطالعـه  دفن گرفته شـده اسـت،    يمعنا

ماننـد   يتـا از اطالعـات   پـردازد  مـي ه شـده  يـ مرده تجز

سـه بـا   يدر مقاامـا   ،ابـد ينان يت و زمان مرگ اطميماه

 يكشـ پزهـاي   پـژوهش ، يتـافونوم  يهـا  هر حوضـ يسا

 اثـر ه انسـان بر يـ تجز بـه وجـود دارنـد کـه      مينسبتاً ک

ــتغ ــيرات ميي ــه  يكروب ــابرا پرداخت ــت، بن ــ نياس ن يچن

را  PMI ياتيــص حيممكــن اســت تشــخهــايي  پــژوهش

 يهـا  ليپتانسـ  ،هـا  وميكروبيمطالعه م. (0)نديل نمايتسه

را يــدارد، ز يقــانون يعلــوم پزشــك يبــرا يشــمار يبــ

 يهـا  تيـ و جمع بـوده ها منحصـر بـه فـرد     وميكروبيم

 يهـا  طيمح وندها يآها معموالً با فر كروبياز م يخاص

هـا بـه    كـروب يقـت، م يدر ارتباط هستند. در حق يخاص

سـتم شـناخته   يقـرن ب  ياز ابتـدا  يكيزيعنوان مدارک ف

 يقـانون  يکـاربرد آنهـا در علـوم پزشـك     ياند، ولـ  شده

درآن  يابيـ  يتـوال  يمحدود شده بود، چرا که تكنولوژ

ار گران و کندتر از آن بود کـه اجـازه جمـع    يزمان بس

 ييشناسـا  يرا بـرا  DNA يهـا  يتـوال  يشدن مقدار کاف

ــجمع ــا تي ــم م يه ــيمختل ــد.  يكروب ــروزه بده ــا ام ام

 يو خطـوط محاسـبات   يتـوال  يهـا  ستميشرفت در سيپ

مـورد   يكروبـ يز ميار متمـا يباعث شده که جوامع بسـ 

 يقــانون يپزشــك يهــا نــهيزم و رديــقــرار گ ييشناســا

بـر   يقـانون  ينـد. پزشـك  ينما يانـداز  وم را راهيـ كروبيم

مـرتبط بـا    يهـا  كـروب يخـا  م  يهـا  هيسو ييشناسا

 يهـا  با استفاده از تفـاوت  يو آلودگ يماريسم، بيترور

نهـا  آاز  ياريکند که بس ميتمرکز  يکامل در ژنوم فرد

ن تخمـي . (6)انـد  و مطالعـه شـده   ييدهه ها شناسا يبرا

م ين وظـا يتـر  از سـخت  يكيمسلماً زمان پس از مرگ 

هـا در حـال    سـت ياست. پاتولوژ ييجناهاي  پژوهشدر 

، يتوانند به اظهارات شـاهد، سـوابق ارتبـاط    ميحاضر 

( ي)حشره شناسيا انتومولوژيرات پس از مرگ و ييتغ

دارنــد.  ييهــا تيهــا محــدود ن روشيــا کــهه کننــد يــتك

 يك ابزار برايبه عنوان  يل مختلفيها به دال وميكروبيم

 يل عاليپتانس يداراتخمين زمان پس از مرگ  يابيارز

 .هستند.

 بدون توجه به فصل،ها  سمين گروه از ارگانيا 

 يهـا شـكل   كروبين ميبنابراشوند،  ميهمواره مشاهده 

سـئوالي کـه مطـر     ر هسـتند.  يـ فراگ يكيزياز شواهد ف

 تـوان کورنـومتر   مـي چگونـه  سـت کـه   ا گـردد ايـن   مي

ق يـ تـا زمـان دق   نمودبره يپس از مرگ را کال يكروبيم

ك صــحنه جــرم مشــخص    يــ ك بــدن در  يــ مــرگ  

 يابيـ ارز يراـكس، بـ يمتـابولوم  در واقـع  (.9ــ 1)شود؟

د يجد ينشانگرها توجه بهبا تخمين زمان پس از مرگ 

                                                           
1-Diptera 
2-Coleoptera 
3-Postmortem Interval (PMI) 
4-Forensic taphonomy 
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  ليپس از مرگ؛ پتانس يرات زمانييمرتبط با تغ يستيز

که چنان  هم ،(2ـ1)دارد ييجناهاي  پژوهشدر  يا بالقوه

از  يا کنــد، دنبالــه مــيك فــرد در طــول روز حرکــت يــ

در  .مانند مي يها پشت سرش باق ها و مولكول كروبيم

بـه   ،اسـت  يار فـرد يوم پوسـت بسـ  يـ كروبيم انين ميا

از  درصـد  11ش از يتواند ب ميکه دست دو نفر  يطور

البتـه   .كروب موجـود در آن متفـاوت باشـد   ينظر نوع م

ا يـ که آ نينشان دادن ا يها برا سميارگانكرويل ميپتانس

راً يـ خاکه  نيا ايك جسم را لمس کرده يك فرد خا  ي

ر، قابـل توجـه اسـت. بـا     يا خيط بوده است يمح آندر 

ــا ــه توان ــادغــام تكن ييتوجــه ب ــكروبيم يهــا كي وم و ي

ــم، ترکيمتابولوم ــب تكنيــس اســپكترومتري  يهــا كي

 يياقــادر بــه شناســ يكروبــيم يهــا يتــوال و (0)جرمــي

 بــــه وســــيلهد شــــده يــــتول ييايميبــــات شــــيترک

ه و يـ تجز کـه  يطـور ه بـ باشـد.   مـي ها  سميكروارگانيم

د ياسـ  911ش از يب ييقادر به شناسا ييمايوشيل بيتحل

ــچــرب مت چــرب  يد هــايو اســ (6)(FAMEs)يل اســتري

ــفول ــرا (9)(PLFAsد)يپيفس ــا يب ــجمع ييشناس ــا تي  يه

روي انگشتان و شي خاصـي کـه در صـحنه     يكروبيم

ــي از . (1و  01)باشــد مــيجــرم لمــس شــده اســت   يك

هـاي   هاي شايع در ايجاد فساد نعشـي در انـدام   باکتري

اسـت.   Clostridium perfrigenesگونـه   ؛داخلي نظيـر کبـد  

اين باکتري داراي کالژنازهايي است کـه پـس از مـرگ    

ــبكه     ــق ش ــوده و از طري ــوراو نم ــواره روده را س دي

داخلـي نظـر کبـد     هـاي  مويرگي بدن خـود را بـه انـدام   

و  گـردد  مـي رسانده و باعـث عفونـت و فسـاد نعشـي     

ه يـ ن را تجزيتيتوانـد لسـ   مـي ن کـه  يآلفا توکس حضور

گـر از  يد يكـ يد يـ جـاد نما ين ايل کـول ينموده و فسـفور 

ن بـا  يبنـابرا  .(00)ديـ آ مـي مهم بـه شـمار    يها شاخص

ــه ا  ــه بـ ــتوجـ ــه  نيـ ــدنکـ ــاور   يايـ ــزرگ و پهنـ بـ

 ييجنــا يولــوژيروبكيهــا در حــوزه م ســميكروارگانيم

 مـي کشـم عل  يك ابـزار مهـم بـرا   يتواند به عنوان  مي

قابـل   يهـا  شـرفت يرغـم پ  يعلـ  م محسوب گـردد. يجرا 

ــه در ايتوســعه  يتوجــه کشــورها ــافت ن خصــو ، ي

ــ أمت ــا حتـ ــور مـ ــفانه در کشـ ــ يسـ ــگاه يك آزمايـ شـ

ن اسـاس  يبـر همـ   وجود ندارد. ييجنا يشناس كروبيم

ق، يـ تحقن يـ ا يو ضرورت اجرا يقت هدف اصليدر حق

سـمت  ه ن حرفه بـ يان ايد و دانشجويتوجه اذهان اسات

 يشناســ كــروبيشــتر در حــوزه ميشــرفت هرچــه بيپ

و در تحقيق حاضر سـعي شـده اسـت     باشد مي ييجنا

فاصله زماني حرکت باکتري پس از مـرگ از روده بـه   

گيري زمان پـس از   کبد به عنوان شاخصي براي اندازه

 . مرگ در نظر گرفته شود.

 

 يش بررسرو

انجـام   0911که در سال تجربي در اين مطالعه 

کـه بـه طـر       ينمونـه از کبـد اجسـاد انسـان     90شـد،  

قتل با سال  گـرم، قتـل بـا سـال  سـرد،       ؛ريمختلم نظ

له يوسـ ه ب يبا دارو، خودکش يفوت مشكوک، خودکش

جـه اسـتفاده از   ياد و سـنكوب در نت يـ ا اعتي يزيآو حلق

ز يو آنـال  يد، مورد بررسان فوت نموده يمشروبات الكل

ن يها در هفته آخر فـرورد  قرار گرفت. زمان اخذ نمونه

بـا توجـه بـه محـدوده      11 بهشت مـاه يو هفته اول ارد

                                                           
1-Mass Espetrometry(MS) 
2-Fatty Acid Methyl Esters(FAMEs) 
3-Phospholipid Fatty Acids(PLFAs) 
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ه يـ ته يقانون يحضور اجساد در مرکز پزشكو  يزمان

درجــه  6/69 يريــگ ا هنگــام نمونــهنــه دمــيکم د.يــگرد

ن نمونـه  ينه دما در زمان اخـذ آخـر  يشيد و باگر يسانت

ش دمـا از  يگراد بـوده و رونـد افـزا    يدرجه سانت 2/69

گراد  يدرجه سانت 1/1در حدود  90نمونه اول تا نمونه 

در بافـت کبـد    يکـار بـرش عمقـ    يدر ابتدا بوده است.

 يگرم از بافت عمق 11مقدار ه ( و ب0جاد نموده)شكل يا

ه بار مصرف،  بـ   كيل يکبد اقدام به داخل ظروف استر

 يقـانون  يمرکز پزشـك شگاه يآزماله کلد باکس به يوس

 د.يمنتقل گردراز يش

 مختلـم  يسن يها گروهاخذ شده از  يها نمونه

رمـرد  ين داخل رحم مادر، جسد مـرد، زن، پ يجن ؛شامل

ــه  ــه روشک ــا ب ــ يمتفاوت يه ــل، خودکش ــوت  ،ي)قت ف

مــورد  ده ويــاخــذ گرد فــوت نمــوده بودنــد مشــكوک(

 يقت شئونات اخاليبه لحاظ رعا که قرار گرفت يبررس

( . 0شده است)جدول ينام کامل اجساد خوددار از ذکر

ه و يراز تهيش يقانون يح پزشكيها در سالن تشر نمونه

ت مورد يص هويتشخ ييشگاه جنايدر آزما ها شيآزما

کبـد   يهـا  از نمونـه ن منظور يا يز قرار گرفت. برايآنال

ك عدد هـاون  يبه  گرم جدا کرده و 6/1اخذ شده مقدار 

ــيچ ــال داده ل شــياســتر ين ــدار ده انتق  111ســپس مق

ختـه و آن را  يبه داخل هاون ر نيتر نرمال ساليكروليم

حاصـل   (0)زيا هموژنـا يـ  يند همگن سازيده تا فرآيکوب

له يوسه در مرحله بعد از محلول به دست آمده ب .شود

ن يكسـ يم يت پلـ يکشـت سـولف   يها طيمح يلوپ بر رو

و بـه روش  د يو بالد آگار استفاده گرد (6)نيازيسولفاد

خـالص   يهـا  يکشـت داده شـد. سـپس کلنـ     يسه خطـ 

گـرم،   يزيـ آم رنـگ  يهـا  شده به کمـك آزمـون   يساز

 ير طوفانيز، آزمون نگلر و تخميداز، هموليکاتاالز، اکس

 . (.06)شدند ييشناسا

د ييـ أت يها بر روي نمونه DNAفرآيند استخراج 

انجام گرديد. بـا توجـه    ييايميوشيب يها شده با آزمون

                                    هـــاي  پـــژوهشن پـــروژه يـــکـــه در ا نيـــبـــه ا

ــ ــا يکلنـــــ ــيم يهـــــ ــر رو يكروبـــــ                                             دو  يبـــــ

ط کشت جامد و مايع رشد يافته بودنـد، بـراي   ينوع مح

                           ين منظــــور از هــــر دو محــــيط کشــــت کلنــــيــــا

                                  فرآينــــــد  يطــــــ ته ورا برداشــــــ يكروبــــــيم

ــه ــد مرحل ــافر ل  يا چن ــشــامل اســتفاده از ب ــده، ي ز کنن

           DNAسـازي   ر مراحـل خـالص  يو سـا  RNaseم، يزوزيل

                          گونـــه  يص اختصاصـــيتشـــخ انجـــام شـــد. ســـپس

ــتر ــاس تكث يوم پرفريديکلس ــر اس ــز ب ــجن                 ژن PCRر ي

16S rRNA ــا استف ـــبـ ـــيراـــــاده از پـــــ                         يمرهاـــ

 Clos58-fAAAGGAAGATTAATACCGCATAA :ديــگونوکلئوتيال

ز يبــا ســا Clos780-r ATCTTGCGACCGTACTCCCCو  

د. يـ جفـت بـاز انجـام گرد    266برابر بـا   PCRمحصول 

سـه  يمقا (9)موجود در  بانك ژن يها يمر ها با تواليپرا

کـامالً مشـابه بـا     يها يتوال ها آنچ کدام از يشدند و ه

ن روش، کنتـرل  يدر ا (.09)ر هدف نداشتنديغ يها گونه

وم اسـتفاده شـد.   يديگونـه کلسـتر   يو مثبت بـرا  يمنف

ddH2O د عـدم وجـود   ييـ تأ يبـرا  يبه عنوان کنترل منف

و اثبـات حـذف    يتجرب يل رفع خطاهايو تسه يآلودگ

ورد اسـتفاده قـرار گرفـت و    ر هدف مـ يغ DNA يمحتو

 ATCC13124  وم  به عنوان کنترل مثبتيديه کلستريسو

                                                           
1-Homogenization 
2-Sulfite Pollymyxin Sulfadiazine)SPS) 
3-Gene Bank 
 
 



 محمد کياني و نيما بهادر 

 (001)شماره پي در پي0011ـ خرداد و تير 6ـ شماره62ـ دوره  ه ارمغان دانشمجل                                                                                                        022

Closteridium perfringens  يهــــا هيـــ و جداياز آرشـــ 

از  PCRانجـام   يبرا ه شد.يته يموسسه راز ييايباکتر

 DNAبات مستر مـيكس، پرايمرهـاي اختصاصـي،    يترک

د. يـ نمونه و آب ديـونيزه بـدون نوکلئـاز اسـتفاده گرد    

 6/1 مـراز  پلـي  DNAميكروليتـر   1/1رميكس شامل مست

ــدا،   1/6 ميكروليتـــر کلريـــد منيـــزيم،   6/1ميكروالنـ

چرخه  باشد. مي dNTPميكروليتر  1/1ميكروليتر بافر و 

چرخـه   92شامل  PCRدمايي مورد استفاده در آزمون 

مدت ه درجه ب 10چرخه اول در دماي  باشد. ميدمايي 

، 10رخه در دماهـاي  چ 91دقيقه انجام شده و سپس  9

ــه و در    21و  11،  12،  16،  11 ــورت گرفت ــه ص درج

درجـه  و در دماهـاي    26نهايت يك چرخـه در دمـاي   

تكثيـر يافتـه      DNAسپس محلولتعيين شده  انجام شد. 

ژل الكتروفــورز بــه کمــك رنــگ   يهــا را داخـل چاهــك 

را  DNAالنــدا از  2زان يــرنــگ نمــوده و بــه م نــگيلود

را برقـرار    يكـ يان الكتريـ خته و  جريدرون چاهك ها ر

ها را در کنار قطـب   د. چاهكيحرکت نما DNAنموده تا  

 ير را طـ يمسـ  DNA 0/9کـه   يقـرار داده و زمـان   يمنف

جـه خـوانش   يله دسـتگاه خـوانش ژل نت  يوسـ ه نمود بـ 

ق از مارکر متعلق به شرکت پـارس  ين تحقيا در، ديگرد

ــدار  ــه مق ــا ميم 11تــوس ب ــكروگــرم و ب    bp 011زان ي

 استفاده شد. 
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مرگ،تاريخ تشريح جسد، نوع (.فهرست نمونه هاي اخذ شده از کبد اجساد مختلم به انضمام نوع جنسيت، علت مرگ، زمان تقريبي 0جدول شماره )

 (.PMIو تخمين زمان پس از مرگ) واکنش هموليز

 تخمين زمان مرگ نوع هموليز تاريخ تشريح جسد تاريخ تقريبي فوت سن علت مرگ جنسيت رديم

6/6/11 01 نامشخص زن 0  19/6/11  BETA 62 ساعت  

62/0/11 06 اعتياد مرد 6  61/0/11  GAMA 11 ساعت  

91/0/11 91 اعتياد مرد 9  90/0/11  BETA 01 ساعت  

ادفتص زن 0  11 61/0/11  90/0/11  GAMA 01 ساعت  

91/0/11 21 عفونت ريوي مرد 1  90/0/11  BETA 01 ساعت  

66/0/11 91 اعتياد مرد 2  90/0/11  BETA 601 ساعت  

90/0/11 96 اعتياد زن 2  16/16/11  BETA 01 ساعت  

91/0/11 61 قتل مرد 1  16/16/11  BETA 01 ساعت  

91/0/11 01 خودکشي)حلق آويزي( مرد 1  90/0/11  BETA 62 ساعت  

61/0/11 61 نامشخص مرد 01  16/16/11  BETA 01 ساعت  

هفته 61 تحت بررسي زن 00  61/0/11  19/6/11  BETA 016 ساعت  

(آويزي حلق) مرد 06  01 19/16/11  19/16/11  BETA 60 ساعت  

10/16/11 12 تحت بررسي مرد 09  19/16/11  ALFA 01 ساعت  

19/10/11 69 تحت بررسي زن 00  19/16/11  BETA 60 ساعت  

16/16/11 61 سوختگي زن 01  19/16/11  BETA 01 ساعت  

10/16/11 06 اعتياد مرد 02  11/16/11  BETA 60 ساعت  

10/16/11 01 تحت بررسي مرد 02  11/16/11  GAMA 60 ساعت  

19/16/11 11 قتل مرد 01  11/16/11  BETA 11 ساعت  

2/6/11 16 سوختگي مرد 01  2/6/11  GAMA 60 ساعت  

12/16/11 61 تحت بررسي زن 61  2/6/11  BETA 60 ساعت  

2/6/11 61 تحت بررسي زن 60  2/6/11  BETA 60 ساعت  

2/6/11 90 اعتياد مرد 66  2/6/11  BETA 60 ساعت  

2/6/11 20 ايست قلبي مرد 69  2/6/11  ALFA 01 ساعت  

12/0/11 21 خفگي مرد 60  11/16/11  ALFA 21 ساعت  

حت بررسيت مرد 61  91 12/16/11  11/16/11  ALFA 01 ساعت  

12/16/11 61 تحت بررسي مرد 62  1/16/11  ALFA 01 ساعت  

آويزي( حلق)خودکشي مرد 62  01 11/16/11  1/16/11  ALFA 60 ساعت  

12/16/11 90 تحت بررسي زن 61  1/16/11  ALFA 60 ساعت  

11/16/11 90 ايست قلبي مرد 61  1/16/11  GAMA 60 ساعت  

12/16/11 01 اعتياد مرد 91  1/16/11  GAMA 60 ساعت  

11/16/11 61 نامشخص زن 90  11/16/11  BETA 26 ساعت  

11/16/11 61 قتل مرد 96  11/16/11  BETA 12 ساعت  

12/16/11 02 اعتياد مرد 99  11/16/11  ALFA 01 ساعت  

12/16/11 00 خفگي مرد 90  11/6/11  BETA 002 ساعت  

 ها افتهي

 90 ، ازکشـت موجـود   يهـا  طيمحـ  يدر بررس

نمونـه   62از  يهـواز  يط بـ يه شده تحت شراينمونه ته

مشاهده  يرشد ياجساد انسان اخذ شده از بافت کبدي

مـرگ   يبـ يموارد مذکور زمان تقر ميد که در تماينگرد

اخـذ   يهـا  نمونـه  گزارش شده بود. ساعت 01کمتر از 

 96،  90،  61،  60،  01،  2، 6شده از اجساد با شـماره  

رشـد   SPS ط کشـت بـالد و  يهردو محـ  يبر رو  90و 

. در هشت مـورد  (6) شكل اند نموده يد کلنيافته و تولي

بـر اسـاس    يكروبـ يافتـه، تنـوع م  يرشـد   يها از نمونه
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ط کشـت  يموجود بر سـطح محـ   يها يکلن يمورفولوژ

 .د شده استييأت

وم يديق حاضـر کلسـتر  يـ که در تحق يياز آنجا

ن زمـان مـرگ در   يـي ن شـاخص تع پرفرينجنز  به عنوا

ــون   ــا اســتفاده از آزم ــود ب ــه شــده ب ــا نظــر گرفت  يه

قرار گرفت و  يابيها مورد ارز هيه جداياول ييايميوشيب

،  90،  61،  60،  01،  2، 6افتـه) ينمونه کشـت   8ن ياز ب

( 2و  6 يهـا  هيـ )جدايگرم منف يها ي(، باکتر  90و  96

 96، 90، 61، 60، 01ه گرم مثبـت) يجدا 2حذف شده و  

هـا قـرار    ر  آزمـون يسا به وسيله يابي( مورد ارز90و 

شـش   ين اسـاس تسـت کاتـاالز بـر رو    يگرفت. بر هم

و  60 يها مانده انجام شد که نمونهيباق يكروبينمونه م

با توجـه   نيد. بنابرايش کاتاالز مثبت ثبت گرديآزما 61

ك گرم مثبت يوم پرفريجنز يديکلستر يکه باکتر نيبه ا

 60باشـد دو نمونـه    مي يبا تست کاتاالز منف يزهوا يب

ــن 61و  ــاي ــد آزم ــارج گرديز از رون ــش خ ــام ي د و انج

افت که يادامه  90و  96،  90،  01 يها ش با نمونهيآزما

ن يچنـ  د. هـم يـ مشـاهده گرد  يها منفـ  داز آنيتست اکس

ز از ي( همــول  90و  96،  90،  01ه) يــچهــار جدا  ميتمــا

ط کشــت يدر محــ ير طوفــانيــز تخميــبتــا را  و ن نــوع 

از  يكـ يواقـع   در تموس همراه با گاز را نشان دادنـد. يل

ن اسـت  يها  وجود آلفا توکسـ  وميديخوا  مهم کلستر

ن يل کوليه نموده و فسفورين را تجزيتيتواند لس ميکه 

 يهــا نمونــه يش مربوطــه بــر رويآزمــا د.يــجــاد نمايا

جـه  يانجـام و نت  ( 90و  96، 90، 01)شـر  ه مانده بيباق

 يهـا  وضـو  در نمونـه  ه ش بـ يمثبت حاصـل از آزمـا  

 (.9) شكل ماخوذه قابل مشاهده بود

انگر آن يــب يج حاصــل از آزمــون مولكــولينتــا

ه جـدا شـده متعلـق بـه جـنس      ياست که هر چهار سـو 

 .(0باشند) شكل مينجنس يوم پرفريديکلستر

 در سـن  يبررسـ  و بـا    6با توجه بـه جـدول   

 در هـا  نمونـه  کـه  ديـ گرد مشـاهده  مـذکور  جسد چهار

 نيــا و انــد قراردداشــته ســال 11 تــا 61 يســن فاصــله

 اجسـاد  در ييايباکتر هيسو نيا که دهد نشان تواند مي

 در ينعشـ  فسـاد  جـاد يا و رشد به قادر متفاوت عمر با

ن يچنـ  هم .باشد مي کبد خصوصاً بدن مختلم يها اندام

 نفـر  دو چهار جسد مذکور تعداد مرگ علت يبررس در

 بـا  و( نكميکالشـ )گرم سال  با قتل وهيش به اداجس از

 بـه  يكي از اجساد اقدام .اند شده کشته( قمه)سرد سال 

 بـه  متعلق ديگر  جسد و نموده يخودکش و يزيآو حلق

 يبررسـ  بـا  .باشـد  مـي  نامشخص مرگ علت با زن كي

 گونــه نيــا مــذکور جســد 0 هــر در مــرگ تامــه علــت

 رشـد  رونـد  در يريثأت مرگ نوع که گردد مي استنباط

ن يعالوه بر ا .ندارد ينعش فساد و مرگ از پس يباکتر

جسـد   0ن زمـان مـرگ   يبا مطالعـه در خصـو  تخمـ   

 يپزشـك  يو بررسـ  ييق علـوم جنـا  يـ مذکور که از طر

، 12، 11ب يزمان مرگ در اجساد مذکور به ترت يقانون

 نين زده شده بود. با توجه به ايساعت تخم 002و  26

 يا معـده  يس از مرگ از فضـا وم پيديه کلستريکه سو

کبـد   بـدن خصوصـاً   يداخل يها به سمت اندام يا روده

ها  ن انداميدر ا يفساد نعش يحرکت نموده و علت اصل

ه در نمونـه  شـد  ج حاصـل ياسـت نتـا   يهيباشد، بـد  مي

 11پــس از مــرگ  يبــين زمــان تقريکمتــر 01شــماره 

ه يگـردد، سـو   مـي گونـه اسـتنباط    ساعت بوده که ايـن 
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سـاعت پـس از    11تـا   16 يدر فاصله زمـان  ييايباکتر

ن بـازده  يده است و قبل از ايمرگ در کبد مشاهده گرد

که زمـان پـس از مـرگ آنهـا      ير اجساديدر سا يزمان

 يبـر رو  يگونـه رشـد   چيساعت بوده است هـ  11ر يز

 ده است.يط کشت مشاهده نگرديمح

     

      
  نماي بستهـ در حالت کلوزآپ بزرگنمايي  انسان با جنسيت مختلم واجساد کبد جدا شده از  يكروبيتنوع م :6شكل 

 

                                            
الم(                                                                                                         ب( 

 
 ج( 

از کبد اجساد انسان با  ج( آزمون نگلر و  ميويديه کلستريجدا ير طوفانيب( تخم ، ط بالد آگاريمح يبر رو ميويديه کلستريز جدايهمول . الم(9شكل 

  نماي بستهـ بزرگنمايي در حالت کلوزآپ  جنسيت مختلم و
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، يجفت باز 011، چاهك سوم: مارکر يکنترل منف  ه استاندارد کنترل مثبت، چاهك دوم:يسو . چاهك اول: PCRالكتروفورز ژل محصول  :0شكل

 جنزيوم پرفريديجدا شده کلستر يها هيسو تم: پنجم، ششم و هف  چهارم، يها چاهك
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 زوله هايا تيجنس علت فوت سن فوت يبيخ تقريتار ح جسديخ تشريتار زينوع همول زمان پس از مرگ

 شماره

ساعت 11  ß 11/16/11  19/16/11  01 مرد قتل 11 

ساعت 12  ß 11/16/11  11/16/11  90 زن نامشخص 61 

ساعت 26  ß 11/16/11  11/16/11  96 مرد قتل 61 

ساعت 002  ß 11/6/11  12/16/11 يخفگ 00   90 مرد 

 

 

 بحث 

نظیرر  برر      ها پتانسیل بی روبیوممطالعه میک

ها منحصر  علوم پزشکی قانونی  ست، زیر  میکروبیوم

هرا   هرا  اایری  ز میکررو     به فرد هستند و جمعیرت 

هرا  اایری دا  ااطرا      معموالً با فرآیندها یرا محری   

ها به عنو ن مد اک فیزیکی  هستند. دا حقیقت، میکرو 

ی کاابرد آنها  ند، ول  ز  بتد   قرن بیستم شنااته شده

دا علوم پزشکی قرانونی محردود شرده برود، کرر  کره       

ار  یابی دا آن زمان عموماً بسیاا گر ن اکنولوژ  او لی

و کندار  ز آن بود که  جازه جمر  شردن مقرد ا کرافی     

ها  مختلف  ا  بر   شناسایی جمعیت DNAها   او لی

هررا  اررو لی و  میکروبرری بدهررد. پی رررفت دا سیسررتم 

باعث شده  ست کره جو مر  بسریاا     اطو  محاسطاای

متمایز میکروبی ا  دا عمق بی سرابقه مطالعره کننرد و    

 نرد ز    هرا  پزشرکی قرانونی میکروبیروم ا  ا ه     زمینه

    نمایند. کنان که کندین گروه احقیقاای، او ن برالقوه 

ها  میکروبیوم بر    ازیرابی   ا  بر    ستفاده  ز د ده

(،  یرن پووه رها    2ر4) ند ن ان د ده فایله پس  ز مرگ

 لگوها  موجود دا جو م  میکروبی ا  برا  سرتفاده  ز   

ارررو لی نسرررل بعرررد  مااکرهرررا  ژنررری فیزیکررری و                  
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 ITS,16Sهرا   الععراای)یعنی    ژنتیکی و یا ن انگر ژن

rRNA, 18S rRNAهررا  محاسررطاای و آمرراا   ( و اوش

ماننررد یررادگیر  ماشررین مررواد براسرری قررر ا د دنررد.  

نررابر ین بررا اوجرره برره میکروبیرروم  فررر د مختلررف دا  ب

اوده و  ویروه دا ه ها  بدن بر  ها  مختلف  اگان بخش

پوست احقیق حاضر دا نظر د اد که با دسترسری بره   

 جساد  نسانی که مرگ به یوا مختلف یوات گرفته 

 ست میکروبیوم پوست  ین  فر د ا   ز نظر انوع مواد 

 الععاای مهم دا زمینره   ازیابی قر ا دهد شاید بیانگر 

گيري  به عنوان شاخصي براي اندازهپزشکی قانونی و 

 باشد. زمان سپري شده از مرگ

هرا جهرت    ااایخچه  ستفاده  ز میکرو اگانیسرم 

علت یابی مررگ  نسران بره   و ارر قررن نروزدهم برر        

شناسری پرس  ز مررگ دا     ععقه به میکررو  گردد.  می

ل یر ر   کسر  دال ل قرن بیستم، عمدااً دا ارعش بر  ی و 

قابل  عتماد مررگ، بره وجرود آمرد. گرکره  سرتفاده  ز       

   برود   ها به عنو ن مد اک ادیابی  یده میکرو اگانیسم

د ن مند پی گام پزشرکی قرانونی  دمونرد     به وسیلهکه 

ااد، که با اأسیس  ولین  زمای گاه جرم مردان دا  وکل

کنرین   هرم  شروع شد، و   9191ه دا سال لیون فر نس

   که امرام د ن ریویان     یده .بادل ا  بنیاد نهاد مفهوم

هر اماسی  ثر  به "سال  ول پزشکی قانونی به عنو ن 

 بر همرین  سراو و  لگرو    می شناسند. "جا  می گذ اد

ها به عنو ن شرو هد ادیرابی    لوکااد  ز میکرو اگانیسم

دا  و یرل  .سپس مختلف  ستفاده نمود ها  کووهشدا 

ها   د دیگر  بر   پی رفتقرن بیست و یکم فاز یعو

 ، کنران آمدعمده دا پرونده پزشکی میکروبی به شماا 

و  DNAیررابی  کرره اوسررعه بیواکنولرروژ  بررر   اررو لی 

هررا برره یرروات دقیررق و  از ن بررا  شناسررایی مولکررول

پی ررفت  بنرابر ین  (. 94)یافت    د مه  سابقه سرعت بی

دا  کولوژ  میکروبی که به وسیله ارو لی یرابی نسرل    

هرا    و اوش (MS)،  سپکتروفتومتر  جرمیDNAبعد 

ا  دا  محققررینشرروندت او نررایی  محاسررطاای  نیررام مرری

شناسرررایی انررروع میکروبررری او  زمرررین متحرررول   

 (.91) ند کرده

قه بعد از مرگ يدق 0باً يه بدن انسان تقريتجز   

، يدگيتعفـــن و پوســـ يدر ابتـــدا .شـــود مـــيآغـــاز 

 يهــا يشــوند. بــاکتر مــير يــتكث يهــواز يهــا يبــاکتر

کنـد   مـي  ييد گازهاين تولين بياندوژنوس در ا يا روده

در طـول مرحلـه نفـخ،     ،کننـد  مـي که جسد را باد کرده 

هــا در  كــوتسيرميانــدوژنوس، ف يا روده يهــا يبــاکتر

دها در خــانواده يــوئيالســه و باکتريخــانواده الکتوباس

ابنـد.  ي ميش يجسد افزا  ميداسه در حفره شكيوئيباکتر

  نسجينوم پرفريديکلسترگرم مثبت  يها ليمعموالً باس

کننـد و تحـت    مـي شروع به رشد  يكروبيت ميدر جمع

 يد. در طـ نشـو  مـي آل دو برابر  دهيت ايط و موقعيشرا

ها را  دروکربنيها ه ير، باکتريو تخم يك تنفس هوازي

ك يـ وژنيب يهـا  نيوم و آميبات آمونيترک نموده ود يتول

جسـد در حـال   ت پوست يباعث نفخ جسد فراتر از ظرف

شـود.   ميآن  يختگيکه منجر به از هم گسشده ه يتجز

انـدوژنوس در معـده و روده  و    يهـا  يتعفن با بـاکتر 

ق خون و لنم بـه  يکه از طر ييها سميكروارگانيگر ميد

ابـد. بعـد   ي ميش يافزا ،شوند مير نقاط بدن منتشر يسا

غالــب  يهــواز يهــا هــا و قــار  ســميكروارگانياز آن م
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 ميژن قرار گرفتن حفره شكيمعرض اکس شوند. در مي

دهـد کـه    مـي اجازه  يهواز يها ين گونه باکتريبه چند 

آلفـاپروتئو باکترهـا،    متعلـق بـه   ييهـا  سميكروارگانيم

ــزوبيراســته ر اســه، يلوباکتريف يهــا الس از خــانوادهي

ــو  يكروبيفوميها ــا پروتئـ ــه و گامـ ــه و بروسالسـ اسـ

نواده مخصوصـاً از خـا   ياريـ اخت يهواز يب يباکترها

ك يـ وم يـ كروبيتاناتو م .(01)رشد کننداسه يانتروباکتر

ــبتاً جد  ــاصــطال  نس ــت ي ــه د اس ــه ب ــه   ک ــم مطالع عل

بعـد   يداخل يها زه شونده در ارگانيکلون يها كروبيم

ك يـ در   مـي ر عليـ اخ يهـا  تيـ . موفقپردازد مياز مرگ 

وم آشكار سـاخته  يكروبيدرباره تاناتوم ييمطالعه ابتدا

ــه ب  ــت ک ــتر مياس ــريش ــان در    وبك ــدن انس ــا در ب ه

 يهـا  يهـواز  يپـس از مـرگ، بـ    يكروبيم يها تيجمع

. باشـند  مـي دم يديکلسـتر  يهـا  گونـه خصوصا  ياجبار

رات ييــتغ د کــه بــايــه مطــر  گردين فرضــيــن ايبنــابرا

 يهـا  وم در ارگـان يكروبيوابسته به زمـان در تانـاتوم  

زمـان مـرگ را همـراه بـا فسـاد بـدن        تـوان  مي يداخل

شــتر  يســالم ب  يهــا در انســان  .زدن يانســان تخمــ 

،  يمنـ يسـتم ا يس  مييبه علت وجود دا يداخل يها ارگان

بعـد از  امـا   ،كروب هستندياز م يا عمدتاً عاريل ياستر

ــرگ، س ــتم ايم ــيس ــال ن يد يمن ــر فع ــت و تكثيگ ــس ر ي

ه بدن انسان در وهلـه  يتجز ، گردد ميل يتسه يكروبيم

بوط و جسد اطالعات مر ها است ياول مربوط به باکتر

را  يكروبيون ميزاسيکلون يبند ت، محل و زمانيبه هو

ت يـ از اهم ييجنـا  هـاي  پـژوهش ر کنـد کـه د   ميفراهم 

توان تاحدود  ميو بر اساس آن برخوردار است  ييباال

 هاي پژوهش. (02)افتي يبه زمان مرگ دسترس ياديز

 يوم اجساد مشخص کرده است کـه در نـواح  يكروبيم

ــ ــدن اجســاد در يداخل ــه يدگيســحــال پو ب ــا گون  يه

ــتر ــ يديکلسـ ــرعت بـ ــا سـ ــديوم، بـ ــد  يش از حـ رشـ

ه يـ کنند)خون، مغز استخوان، کبـد، پروسـتات(. تجز   مي

است که واسـطه آن   يك پروسه چند عامليبدن انسان 

ا در خـارج از  يـ هسـتند کـه در درون و    ييها كروبيم

ا يـ شـوند و   مـي ر يـ کننـد، تكث  مـي  يومس مرده زندگيب

 ياجبـار  يهـواز  يوم بـ يديکلسـتر  يها گونه، رنديم مي

وز متداول در روده سـالم  يمبيس يها يهستند و باکتر

ــه شــمار  ــديآ مــيب ــژوهش ي. طــن گذشــته، در هــاي  پ

ــ  يهــا نمونــه ــاال يپــس از مــرگ انســان فراوان از  ييب

 ينســل بعــد يابيــ يوم در تــواليديکلســتر يهــا گونــه

 يهـا  يکشم شد.  بـاکتر  ،16S rRNA ژن يها كونيامپل

وم، قادر بـه جابـه   يديکلستر يها ه گونهاز جمل يا روده

سـاعت پـس از     16تـا   01اطـراف،   يها به بافت ييجا

از مـرگ  پـس  گـراد هسـتند.    يدرجه سانت 61مرگ در 

ه يــوم در طـول تجز يديکلسـتر  يهـواز  يبـ   يهـا  گونـه 

وجـود   ييايـ سـه پو  انسان در همه جا حضـور دارنـد.  

هــا در  وميديه کلســتربــدارد کــه بــه حضــور همــه جان

زمــان  (0 ؛کنـد  مـي ه کمـك  يــدر حـال تجز  يهـا  انانسـ 

گونـه   کـه  يطـور  بـه   ،ار کوتاه آنيمضاعم شدن بس

، Clostridium perfrigens ؛يافت شـده در اجسـاد انسـان   ي

 يقه در دمـا يدق 0/2د را برابر با ين زمان توليع تريسر

 ،    نشـان داده اسـت  گـراد (   يدرجه سانت 01تا  92نه)يهب

وم يديکلسـتر  يهـا  گونـه  ،يباکترك يتيپروتئول يتوال(6

داران  کـالژن مهـره   يبرهـا يدارنـد کـه ف   ييکالژزنازها

نفـوذ بـه سـطو      ييکنـد کـه توانـا    مـي را هضم   ميبو
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و مهــاجرت بــه  يموکــوز يهــا هيــال کلــون و اليــتلياپ

ن ي( آخــر9و دهــد مــيهــا  مجــاور را بــه آن يهــا بافــت

وم از يديکلسـتر  يهـا  فاکتورفاسد کننده سودمند گونـه 

انسـان اسـت کـه منجـر بـه       يسـت قلبـ  يجـاد ا يق ايطر

ژنه نـدارد  يك جسد که خون اکسـ يشود.  مي يپوکسيه

را که به  يا روده يهواز يب يها يورود باکتر ندتوا مي

از جملـه   شـوند،  مـي افـت  يدر کولـون   يعـ يصورت طب

د تا بـه سـرعت و   يل نمايتسه را وميديکلستر يها گونه

ــ  ــه راحت ــ يدر م يب ــان غن ــواد  يزب ــذاز م ــد  يمغ رش

 . (02)دينما

سمت راسـت   ييدر ربع باال بدک گرياز طرف د

ن ارگـان  يتـر  نيقرار گرفته اسـت و سـنگ    ميحفره شك

ن غده در بدن انسان است، که حـدود  يو بزرگتر يداخل

 ين فراوانـ يلوگرم وزن دارد. کبـد بـاالتر  يک 1/0تا  0/0

ن تمام ارگـان  يپس از مرگ را در ب يكروبيم يتاکسون

وابسـته   يمتعـدد  ينسان دارد که به فاکتورهاا يداخل

ــرا  ــت. ب ــل   ياس ــش اص ــد نق ــال، کب ــام  يمث را در تم

 گـر يکنـد و در کنـار د   مـي  يك بـاز يمتابول يها پروسه

 يشمار يقرار گرفته است که تعداد ب  ميشك يها ارگان

 يدهاي، اسيپانكراس يها مين، آنزيچن كروب دارد. هميم

سه صفرا، يعات کياد( و ميك اسيدروکلري)مانند هيمعد

کننـد و فسـاد را    مـي جـاد  يا يعيار سـر يبس يزهاياتول

 يهـا  ر ارگـان يعاً به کبـد و سـا  يکنند که سر ميع يتسر

نشـان داد کـه    هـا  بررسـي شود.  ميده يز کشيمجاور ن

ه جسد)سـاعت تـا   يـ ن نشـانه تجز يکـه اولـ   ييها ارگان

 يتـراک حنجـره، مجـرا    ؛روزها( را نشان دادند شـامل 

، پانكراس، طحال، کبد، مدول آدرنال و يا هرود يا معده

از بـه زمـان   يکه ن ييها ارگان و رحم بارور شده بودند

قلـب، شـش هـا،     ؛ه داشـتند شـامل  يتجز يبرا يشتريب

، مثانـه،  يخـون  يهـا  افراگم، رگيـ ها، ازوفاگوس، د هيکل

 يپروستات، رحـم بـارور نشـده، پوسـت، سـاختارها     

 يهـا  سـلول  و هـا بودنـد   و اسـتخوان  يتاندون عضالن

روز  02تواننـد بـه مـدت     ميها  انسان يعضالت اسكلت

   (.01)بمانند يمرگ زنده و فعال باق بعد از

نمونه اخـذ شـده    90از تعداد ق حاضر يدر تحق

ط يمحـ  يهـا بـر رو   نمونـه  يسـاز  پس از انجام همگـن 

در واقـع   .ديه مشاهده گرديجدا 1فقط ه کشت داده شد

 يهـواز  يب يها ياکترك انسان، در بدن بيپس از فوت 

ها در داخـل روده خـود را بـه بافـت      وميدير کلسترينظ

ــو ــد يرگيم ــانده و از طري ــواره روده رس ــي ر يق مس

بـدن   يهـا  سـمت انـدام  ه شروع بـه حرکـت بـ    يرگيمو

بـا در نظـر گـرفتن     نـد. ينما مـي کبد و طحال  خصوصاً

ن مهـاجرت  ير دما و رطوبت ايثابت نظ يطيط محيشرا

ساعت بـه بـاال انجـام     16 يزمان ك بازهيدر  يكروبيم

در  ين بـازه زمـان  يسم پس از ايكروارگانيشود و م مي

در بافـت   يكروبيافته و شروع به فساد ميکبد حضور 

دارد  يخـوان  دست آمده همه ج بيکه با نتا کند يم يکبد

ت يـ ز اهميار حـا ين زمان مـرگ بسـ  يين نكته در تعيا و

ن شـكل  در بـد  يکـه فسـاد نعشـ    يالبته تا زمـان  است.

نه يق معايمرگ از طر يبين زمان تقريينگرفته است، تع

ل ي، تشكينعش ي، کبودير جمود نعشيجسد نظ يظاهر

کـه در   ياما در اجسـاد  ،ر استيپذ الرو حشرات امكان

قتل با سال  گـرم و   تصادف، ؛ماننداثر حوادث مرگبار 

ص يتشـخ  نـد عمـالً  ينما مـي فـوت   يسـوز  آتشو  سرد
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 يو بررسـ  ينه ظـاهر يق معايرمرگ از ط يبيزمان تقر

ق يـ اما تحق ،باشد ميسر نيم ينعش يها يجمود و کبود

ه شده يته يها دست آمده از نمونهه به ج يحاضر با نتا

وم و يديه کلسـتر ين حضور سـو ياز کبد نشان داد که ب

برقـرار نمـود و از ان بـه     يتوان ارتباط ميزمان مرگ 

ــوان شاخصــ ــرا يعن ــدازه گ يب ــان ــرگ   يري ــان م زم

 ستفاده کرد.ا

ن يـ ن بـر ا ار محققيتحقق حاضر سا يدرراستا

ــازه يطــ د کــه هســتن بــاور ــم و  يزمــان يهــا ب مختل

ــ ــا طيمحـ ــاوت يهـ ــك ا  متفـ ــوب و خشـ ــمرطـ ن يـ

تواننــد بــه عنــوان  مــيهــا هســتند کــه  ســميكروارگانيم

ك ابزار اسـتفاده  يزمان مرگ به عنوان  يبرا يشاخص

در  يها به عنوان شاهد كروبينقش م و (61و01)شوند

 ييت بـاال يـ ر از اهميـ اخ يهـا  در دهـه  يقـانون  يپزشك

ز يـ ن بلك و همكاران که يطوره ب .(60)برخوردار است

هـا از اجسـاد    سميكروارگانيم ييشناسا به يقيتحق يط

 ITS يو استفاده از نواح  16S rRNAبا استفاده از روش

د نـ توان ميها  كين تكنيپرداخته است و عنوان نمود که ا

ها و ارتباط آنها بـا زمـان    سميكروارگانيم ييبه شناسا

اسـتفاده   يبه جاق خود يدر تحق يد. ويمرگ کمك نما

ط اطـراف  يمانند کبد به نمونه پوسـت و محـ   ياز ارگان

ن دو يـ ن بـاور اسـت کـه ا   يبر ا رايز ،آن پرداخته است

قابـل   يبـه راحتـ   هـا  ر نمونـه ينسبت به سـا  نوع نمونه

 پژوهشـگران ر يگر سـا ي. از طرف د(66)دسترس است

که قادر بـه انتقـال بـه     نيل اينمونه پوست را به دلز ين

وم خـاک  يكروبيز قادر به ماندن در ميو ن يط خاکيمح

 يثر باشـد معرفـ  ؤتوانـد مـ   مي يياست و جهت شناسا

و  جــوانبــه وســيله کــه  يقــيامــا در تحق(، 69)نمودنــد

 يمناسب برا يا همكاران انجام شد کبد به عنوان نمونه

مقاله  يو ط ديگرد يان پس از مرگ معرفزم ييشناسا

 اســتفاده از ك بــايــآپوپتوت يهــا خــود بــه حضــور ژن

مراز پرداختـه اسـت کـه     يپل يا رهيواکنش زنج آزمون

 .(60)باشد مينه ين زمين در اينو يراه

ــن  ــه اي ــا توجــه ب ــر روي   ب کــه فضــاي کــار ب

ــامالً   کالبدگشــايي اجســاد در ســالن تشــريح امــري ک

باشـد،   دسـتور مقـام قضـايي مـي     ثر ازأمحرمانه و مت

براي انجام کار در آن فضا ضـمن اخـذ کـد اخـال  از     

دانشگاه آزاد اسالمي، مراحل ديگـري نظيـر دسـتور و    

ز از حفاظت اطالعـات  اجازه مقام قضايي و کسب مجو

ــت   پ ــرار گرف ــار ق ــتور ک ــانوني در دس ــكي ق و از  زش

 .هاي طر  مي باشد محدوديت

و اعتـراف نمـود    بايد به اين مسئله مهم اذعـان 

شناسـي در   که دنياي متنوع، پيچيده و زيباي ميكـروب 

هـاي بكـري بــراي    پيكـره اجسـاد داراي رازهـا و ايــده   

رســيدن بــه دنيــاي ناشــناخته پــس از مــرگ در کالبــد 

باشـد کـه ايـن تنـوع ميكروبـي در اجسـاد        اجساد مـي 

هاي زيـادي را در جهـت کشـم جـرم در      تواند ايده مي

نابراين با توجه به نتايج به دسـت  ذهن متبلور سازد. ب

تـوان چنـين نتيجـه     هاي انجام شده مي آمده و پژوهش

گرفــت و  پيشــنهاد نمــود کــه اســتفاده از ميكروبيــوم 

تواند تا حدودي در تشخيص جنسيت فردي  پوست مي

توان  است پي برد و يا مي که به صحنه جرم وارد شده

ــم  ــتفاده از ميكروارگانيس ــا اس ــه  ب ــا ب ــ  ه ــاط ب ين ارتب

ميكروبيوم پوست مقتول و اشـيا شخصـي وي دسـت    
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و اسـتفاده   اجسـاد  ميكروبيوم از استفاده يافت و يا با

کيفـري و   عـدالت  هاي مقتول در سيسـتم  از ساير بافت

 تشخيص زمان مرگ جسد استفاده نمود.

 

 يريگ جهينت

هــا در طبيعــت منحصــر بــه فــرد  ميكروارگانيســم

هـاي   زيسـتگاه هستند و تقريبـاً هـر زيسـتگاهي، حتـي     

ــن   ــد. اي ــه انســان را اشــغال مــي نماين حيــواني از جمل

ــان  ارگانيســم ــه در ميزب ــا ک ــر اســتقرار   ه ــاي بزرگت ه

هــاي پيچيـده مشـتمل بـر بســياري     جمعيـت  ،يابنـد  مـي 

ميـرد بـه    که ميزبان مي را مي سازند که زمانيها  گونه

ــر مــي ــت  ســرعت تغيي ــوان جمعي ــه عن ــد و ب هــاي  يابن

حيواني در حال فسـاد شـناخته   هاي  نكروتيك الشه اپي

اين دنباله از جمعيت هاي ميكروبـي  بنابراين شوند.  مي

هــاي  سـاعت  "بـه سـرعت در حـال تغييـر، بـه عنـوان       

انــد تــا بنيــان تحقيــق بــراي  اســتفاده شــده "ميكروبــي

استفاده احتمالي ازکمك آن ها دربرآورد زمان پـس از  

هــاي گــرم مثبــت    باســيل  .(9)مــرگ فــراهم شــود  

هـــاي  بـــاکتري ؛از جملـــه پرفـــرينجنسوم کلســـتريدي

هاي خا   دليل ويژگيه که بهوازي اجباري هستند  بي

ايــن  گردنــد. در روده مشــاهده مــي ارگانيســم عمومــاً

 01هاي اطراف،  جايي به بافت قادر به جابهها  ارگانيسم

گـراد   درجـه سـانتي   61ساعت پـس از مـرگ در    16تا 

پيتليـوم تـك   در اليه موکوسي و ا که طوريه هستند. ب

و هگزوزهــاي از پــيش  داشــتهاي ســكونت  اليــه روده

شـوند بـه اسـيد     هضم شـده را کـه از معـده وارد مـي    

استيك، استون، بوتانوئيك اسـيد و بوتـانول و اتـانول    

ــابواليز مــي ــد و طــي  مت ــه پروســه کنن تخميــر آن را ب

ــي   ــديل م ــروات تب ــتريديوم،     پي ــالوه کلس ــه ع ــد. ب کن

کتوبوتيرات  αبا استفاده از آمينواسيدترئونين اسيد را 

سنتاز، ترئـونين دهيـدراتاز و پروپـانول دهيـدروژناز     

ــه  ــه مــي  NADمتصــل ب ــانول تجزي ــه پروپ ــد ب  .(61)کن

هوازي کلستريديوم  هاي  بي گونه ،از مرگ بنابراين پس

که  انسان در همه جا حضور دارندبدن  در طول تجزيه

( 6 ،(زمان مضاعم شـدن بسـيار کوتـاه آن   0؛ تواند مي

دليـل  ه ( هيپوکسـي بـ  9و توالي پروتئوليتيـك بـاکتري   

ارگاني مهم در بدن  کبد که ايست قلبي باشد. از آنجايي

هـاي   نقش اصلي را در تمام پروسـه  آيد و به شمار مي

ــي   ــك بــازي م ــاه مناســبي بــراي   کنــد  متابولي جايگ

در تحقيــق حاضــر   باشــد. هــا مــي  ميكروارگانيســم

شـده بـر روي کبـد    انجـام   هـاي  ها و آزمـايش   بررسي

صل زمـاني متفـاوتي فـوت نمـوده     ااجسادي که در فو

سـازد،   بودند سه نتيجه اساسي را در ذهن متبلور مـي 

مورد مطالعـه   داجسا در سن بررسي با؛ بدين شر  که

 بـا در اجسـاد  مشخص گرديد که ارگانيسم قادر اسـت  

 فسـاد  ايجـاد  نمـوده و باعـث   رشد متفاوت عمرسنين 

 با، باشد کبد خصوصاً بدن مختلم هاي اندام در نعشي

 اسـتنباط  اينگونـه  جسد هر در مرگ تامه علت بررسي

 بـاکتري  رشـد  رونـد  در تاثيري مرگ نوع که گردد مي

بــا مطالعــه در و  نــدارد نعشــي فســاد و مــرگ از پــس

خصو  تخمين زمان مرگ اجساد که از طريق علـوم  

ــايي و بررســي ــان هــاي جن انجــام شــد  نيوپزشــكي ق

در  کــه ايــن ســويه باکتريــايي دقيقــاً مشــخص گرديــد

سـاعت پـس از مـرگ در کبـد      11تـا   16فاصله زماني 
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مشاهده گرديـده اسـت و قبـل از ايـن بـازه زمـاني در       

 11ساير اجسادي کـه زمـان پـس از مـرگ آنهـا زيـر       

گونـه رشـدي بـر روي محـيط      ساعت بوده است هـيچ 

 کشت مشاهده نگرديده است.

الـذکر و   شـر  مطالـب فـو    بنابراين با توجه به          

 90بيوشيميايي ومولكولي  بر روي  هاي انجام آزمايش

 اخذ شده از کبد اجسـاد انسـاني مـي تـوان ايـن      هنمون

گيري کرد که حضـور سـويه کلسـتريديوم     گونه نتيجه

روز از زمـان مـرگ در کبـد اجسـاد قابـل       1/6پس از 

ايزوله و جداسازي مي باشد و در صورتي که در کبـد  

سويه کلستريديومي استخراج گردد به قطعيـت  اجساد 

سـاعت   11روز يا  1/6توان اذعان نمود که بيش از  مي

 از  مرگ جسد گذشته است.

 

 تشكر ر و يتقد

ــان  ــه از پايـ ــه برگرفتـ ــن مقالـ ــه دوره  ايـ نامـ

زيســت شناســي ســلولي و رشــته کارشناســي ارشــد 

 د اخـال  ـــــــ ا کــــــب وژيــــــميكروبيول ـ ملكولي

IR.IAU.SHIRAZ.REC.1398.020  دانشــگاه آزاد اســالمي

باشد، که با حمايت مالي و معنوي ايـن   واحد شيراز مي 

ن مقالـه از معاونـت   يـ سـندگان ا ينودانشگاه انجام شد. 

اداره  مجموعـه از ز يراز و نيدانشگاه آزاد ش يپژوهش

 را طياستان فارس که فضـا و شـرا   يقانون يپزشكکل 

ت يـ نهااز اجساد فراهم نمودند  يريگ انجام نمونه يبرا

 تشكر را دارد.
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Abstract: 
 

Background & aim: Most medical research to estimate the time interval after death depends on 
the physicochemical properties of the decomposition and the effects that environmental factors 
have on the decomposition process, but microorganisms settle in larger hosts and change over 
time. Found and known as microbial populations of decaying human bodies. Therefore, the aim of 
this study was to determine the presence of Clostridium perfringens in the liver of male and female 
corpses as an indicator for measuring the elapsed time of death. 
 

 Methods: In this experimental study that was conducted in 2019, 34 human bodies were 
found in different ways such as; Murder, suicide and suspected death. Samples were prepared and 
after homogenization cultured on blood agar and SPS media under anaerobic conditions using 
pack gas in Kendel Jar. Afterward they were characterized using gram staining, catalase and 
oxidase, and other diagnostic tests such as hemolysis, stormy fermentation, and nagler tests. Then 
for the confirmation of presence of Clostridum PCR was done using standard isolates from Razi 
Institute with code No: ATCC 13124 and finally relationship between the isolated bacterium and 
death process were evaluated. 
 
Results: The results obtained from the tests indicated that 8 bacterial strains were isolated from 
which 2 isolates were Gram negative, 2 isolates were Gram positive with different characterization 
of  Clostridium and 4 strains belonged to Clostridium based on 16SrRNA gene and product size of 
722bp. In the samples taken, the time after death was reported to be between 19 and 192 hours 
according to the information contained in the files of the deceased by forensic medicine. In all four 
isolated samples, the time after death was determined to be more than 50 hours. 
 
Conclusion: Although in normal condition it could be estimated the time of death according to 
examination of the body, freezing a corpse, cyanosis of the corpse and coldness of the body, but 
according to the results obtained from this study it could be concluded that There is a relationship 
between the presence of Clostridium strain in the liver and the time elapsed since death. 
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