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Abstract
Background: A retrospective study on
neonatal deaths was done in the medico-legal
institute of Baghdad
Objective: To differentiate stillbirths from
lived ones and to know the causes of death in
the last group.
Methods: Full autopsy examination was done
on all the (17) cadavers of neonates that had
been sent to medico-legal institute of Baghdad
for six months duration from 1-10-1996 to 313-1997, in addition to the required laboratory
investigations. The results were converted into
tables and figures.
Results: Neonatal deaths constituted 6.37% of
the total number of pediatric medico-legal
mortalities up to 12 years old during the period
of the study. The highest percentage of

neonatal deaths was in February 1997.The
number of the lived births was slightly higher
than stillbirths with no significant statistical
difference. Bronchopneumonia was the first
cause of death in the lived births. In addition to
the other results of the study.
Conclusion: The prevalence of neonatal deaths
is low in Baghdad (During the period of the
study) especially the criminal ones with the
medico-legal and social importance of that.
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)Introduction and Literature Review( انممذمخ واستعراض انجرامج
وعيؼوعـُو ؾ والض وع يوالحبَبوالالدؼلٌو
ع َهو اوٍتالـفوع يوالحد وااو مك وو اوٍضدؼػو د و
ولؼومَت و حوصَ ً ووٍبؼؿومؼ وصم ه وومؼ والضَد والتدٌو
)2,3(
 و. قْ و الؼوالو ػ وومببوو ه
ٍكواوالحد وق ثول ضَ واؽاو يم واليدـوالند و
ومددديتمتـا و35الـصمددٌوومدد و ددد وٍددد هو اوٓولددهو
و. و ـام444ويَ و ـام وووفاوالميَمةو1.5ووفنهو
وٍكددواوالحد د وي م د واليمددوواؽاو يم د واليدددـوالت مدد و
ومدديتمتـا وووفنددهو54-45الـصمددٌوصَددجوٍب د وٓولددهو
و ـامدووٍظدـو644ويَ و ـامد وووفاوالميددَمةو3.5
مـيدددقوالدددتالظ و دددٌواليد ٍدددةوالال َددد ولالظددد والظيبدددوفو
)ومددد وعظددد حوCuboid() ووالالظددد واليدددـػًوTibia(
ووم والالثم والغ ؿرَةوع ديوالدو ػ والضَدةو. الك ص
اين ءوالحد وو يظَده وو بيـو يـ ه وو غوٓهوالالبٌو
) ووورددوػوالتددد عث وا نؼم لَددةو ددٌوMeconium(
و مددد و.ق عدددؼ والضبددد والندددـً ووا ٍددد والضَوٍدددة
الالثم والتيـٍضَةو تيدم وعثمد و ديدلوالدـئتَ و
)و ووالض َدبو دٌوColostrum(ووروػوالدواءووال بد و
ووٍالتمددؼو ددٌو.المالددؼ ووالتغَددـا و ددٌورد د فوالددؼوؿاا
بؼٍـوعمـوالحد و الؼوالو ػ وع ديووردوػوالددواءو دٌو
المالدددؼ ووا مالددد ء وو بيدددـوالبيدددـ ووالتغَدددـا و دددٌو

الولَددؼو ددووالحد د وصددؼٍجوالالدددؼو د لو ػ وولك د و
ق د نواوالالبو د ول د وٍددؾيـوالدديو ًووق د و الددؼوالددو ػ و
وولبدؼوصَدـو الدِوالبد صخَ و دؾ و.ٍالتبـوالحدد وولَدؼا
التنمَةو م وٍولؼوصؼٍخ وصتيومدـوؿوحثحدةو ٍد حووصدؼػو
المددددؼ واعددددـواو مددددبوحوواصددددؼ ووصددددؼػ و َددددـ و
مَوعَ ووصَـ و الدِوالماليَدَ و لمدؼ والواقالدةو
ددددَ والددددو ػ وصتدددديومددددبوٓو بَددددةوالضبدددد والنددددـًو
و. )و ووصَدو والتيدؼفو دٌوالندـUmblical cord(
وٍالتبددـوقت د والولَددؼورـٍمددةو ضك د والب د نواوااو ضبب د و
ؿي ند د وو ددٌو اوٍكددواوقددؼوولددؼوصَدد وووقددوحو الدد و
ووقددؼوعدددحوالضكد وع دديوا حو.ٌالبتد ووالبَددؼوالزيد ئ
)1 (
. التٌو بت وٓد د وا ب ءوول ال ؿو
و
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الددؼوؿ والؼموٍددةوالزيَيَددة ووالتد د عث وا نؼم لَددةو ددٌو
( )4
ق عؼ والضب والنـًو  .و
إاومالظ و مدب فوو َد والولدؼااوٓبَالَدةونتَزدةو
ا مددـاُوالوؿاحَددةووالتيددو والغ بَددة ووقددؼو كددواو
عـَّةوم وا عتي قو لن ئ واليد مٌو وو ؼلٌوالضبد و
النـًوم والـ كو وو النـوالو ػ .ووقؼو كواوري ئَدةو
م والحد وو ـيدهوػواو غؾٍدةو وومث دل و ووعدؼحو
ؿ ٔوالضب والنـً.و وو ًوٓـٍبةومالـو ةول بت ومخ و
يت واليدل و ووالغيد ،و والتغـٍد ،و وو ديدَ والدـ ك و
وو َـ .وو ٌوالغي،ومخثواؽاوامتالم والضب والنـًو
بددؼوٍغددت ٔوا مددـوم د والتد ددهوعـّددَ و حي د ءوالددو ػ و
لك د وورددوػوالنددضز ووالكددؼم ووعثم د والتدديدلو
وانقٍددد سو دددثحوالضبددد ومددد ومواّددد والْدددغٔوع َدددهو
( )5
ٍ وعيؼوىؼ و ؼ وع يوالغي،و و .و
وم د والزددؼٍـو لددؾيـو او د ور نددبو ددٌو ضؼٍددؼو
صَوٍدددةوالدددو ػ و دددووعدددؼحووحدددوقومالظددد والحـائدددد،و
المنددتالم ةو بددؼو حَددـ واليددكو و ددٌواعتبدد ؿو الدددوٍ و
نم ؽدوم والـئةووالؾًوي اومالتمؼاولبـواو د لتغَـا و
المو َةووم وٍيتذوعيد ومد و د فا و د ػًوالديواعدد قو
ي وا ؿاءوعد وصَوٍدةوالدو ػ ومد وعدؼمد ووقدؼوٍالتمدؼو
(7,6و)
.و
ع يوػ ئ واعـىويوروػوالض َبو ٌوالمالؼ و
و ؼؿامددةوالو َ د والميددـصةو ددٌومالدددؼوالحددبو
الالؼلٌو ٌو غؼاػولضؼٍخٌوالدو ػ ووا ريدةول مدؼ ومد و(و
-1944و1975و)ووردؼو اوالالدؼػوالك دٌولدد وو()1134و
ص لدددةومددد و َيدددد و()544وو ػ ومَتدددةوو()594وو ػ و
صَة ووايخـوامب فوالمو و َد وي اوا م والَدضٌو
ح وا ٍ والـَّةو لغي،و لضبد والندـًو د لغي،و
الـ ددد ٌٓو ددد لغـقو كدددت والددديدلوواعـ ددد والزدددـوسو
( )1
البحالَةو .
لبؼو ّدض و ؽٍد والدو ػ و()Birth injuriesوو
الد ػصةو ٌوالكبؼووالالموػوالدبـًون ػؿ ولتدـ وومد ئ و
التولَددؼوالبؼٍمددة ووم د وا ؽٍ د والنددحضَةوالن دضز و
(8و)و
والكددؼم والي زددةوع د ووالمثقددٔو .ووقددؼو ضَ د و
ؽٍ د و ع دـىويم د و ددٌو ددوؽحوالزددقءوالمزَ ددٌول ولَددؼو
((Edema of the presenting partووٍنددميو
الوؿحوالي ذو لضؼ ةوالمَد َةوالؼموٍدةويد لتٌو ضَد و
دددددددددددددددددددٌوالدددددددددددددددددددـ كو تيندددددددددددددددددددبوالَدددددددددددددددددددهو و
(وCaput succedaneumو).ووٍالتبدددددـوالدددددوؿحو
الددؼموًوالـ مددٌو()Cephalhematomaو ىددؼومدد و
الْـؿوالن ،وصَجوٍتزم والؼحو َ ومحشوعظ حوقبدةو
الزمزمددددددةو()Calvariumوو يدددددد ئد والنددددددمض قٌو
البضددٌو(Pericranial membraneو)والدؾًوٍضدَٔو
ك وعظ وع يوصؼ وولدؾاوٍتضؼػو زم والدؼحو مند صةو
( )9
الالظ والميمو و لْـؿ و.وااو يخـاألؽٍ و ـوٍالد و
دٌواليدقفوػاعد والزدوفوالبضددٌو( Intracranial
)hemorrhageوو التبـم وامب فوو َ والولدؼااو وو
عددوقد والمنددتؼٍ ووقدؼوٍيددتذوعد وعددوفوا وينددزَ و وو
29

الك ددد و(.)Traumaوومددد وا ؽٍددد وا عدددـىويندددوؿو
الالظددددد ح وو ْدددددـؿوالظدَدددددـ والالَدددددبَةوالالْدددددؼٍةو
(  8و)
( )Brachial plexusوواٍ واألصي ءو  .و
ااورـوسوالـ كووالورهو و ضؼثوع ػ و ندببو
الو ػ وو كواومضؼوػ والالدؼػووا نتيد ؿو دٌوصد و
النبوٓوالال ؿُولكيد ومتالؼػ وومتـا بةومد واٍد و
اعددـىو ددٌوصدد وقتدد والولَددؼ.ووااوصددؼح ويندددوؿو
الزمزمةوّدم و ؽٍد والدو ػ و تكدواومضدؼػ ووىدبَةو
()Fissuredو و م د والكنددوؿوالميغندددةو( Depress
)fracturesو بددددؼو ضددددؼثوعيددددؼوالنددددبوٓوالالدددد ؿُو
و تموّددد و دددٌومكددد اوا ؿ حددد ح.وو كدددواوالكندددوؿو
الزي ئَددةومدتتددةووامددالةووٍـا بددد وعدد ػ و ًونددوحومدد و
اليددقوفوػاع د والزددوفوالبضدددٌ وو وٍي د ؼويددثوم د و
ينددوؿوالزمزمددةوواليددقوفوالمـا بددةولددد وعدد ػ و ددٌو
(14و)
ص و ؽٍ والو ػ و  .و
والمـَّةوالم ػٍةواليوو و الِو
وم والض
الولددؼااومتثفمددةوالكددـفو ووا نزددد ػوالتيدنددٌوعيددؼو
الولَدددؼو()Respiratory distress syndromeو
و نددميو ٍْ د وػاءواأل يددَةوالقر رَددةو( Hyaline
 )membrane diseaseوومدببد و َدـومضدؼػوولكد و
نبددٌوالال مد والدالد و لنددحشو()Surfactantواليد ذو
عددد والغدددؼادو()Prematurityو دددوو يخدددـواألمدددب فو
()11
ىَوع وو مَةو .وو ووٍدـفوم وعثٍ واليوحوالخ نٌو
ل ضوٍَدث والـئوٍدةو()Pneumocyte type IIو و
وٍبدددوحو دددؾاوالدومددددولبَؼو تغددددَِوالتدددو ـوالندددحضٌو
()Surface tensionوأل ب ءوالضوٍَث ووالمند ل و
التيدنددَةوالَدددغَـ ومدتوصدددة ووٍبددٌومددد وا نغمددد ًو
()Atelactesisو َب د وم د والزدددؼوالتيدنددٌوولددؾاو د او
نبَهوم والـئةو َـوالي ّدزةوعيدؼوالولدؼااووع ٍدةو
و
الغدددؼدو()Prematuresوٍالـّدددد ولددددؾ والمتثفمدددة
()12
و.وم د والمي د ؼا والينددَزَةوالمزدـٍددةوانكم د هو
الضوٍَددث والـئوٍددةو( )Alveoliوو بحيددد و غيدد ءو
فر د رٌوحغددَ وصمددِو( Thick eosinophilic
)hyaline membraneو(.)14 13ووم والممك و بدؼٍـو
عمددـوالزيددَ و ضند فوالغثٍد والدد ؿف ول ال مد والدالد و
لندددددحشو ومددددد ئ والكَمَددددد ءواليندددددَزَةوالمي عَدددددةو
()14
( )Immuno-histo chemistryو  .و
انمىاد وطرائك انعمم ( Materials and
:)Methods
رـٍدددد وػؿامددددةومَؼانَددددةو( Prospective
)studyو ٌومالدؼوالحدبوالالدؼلٌو دٌو غدؼاػولمدؼ ومدتةو
ىدـوم و(و-1و-14و )1996واليو(و-31و-3و1997و)و
دد و َددد و يددـٍشورخددجوا ريددةووالولددؼااو ًوصدددؼٍخٌو
الو ػ وو ْميد وال بح ءوالمض لةواليوالمالدؼووالب لغدةو
()17ورخددة ومم د ولدد و تز وف عمدد ؿم وولددؼواو صَدد ءو
ميد وحثحةو ٍ حويم وػل والَد والتيـٍضَةوالمي ؼ و
ددددٌورخددددخد و.وويدددد اوالدددددؼفومدددد والؼؿامددددةورمدددد و
المال ومد والمتال بددةو دد ولتمََددقوالددو ػا والضَددةوعد و
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الو ػا والمَتةو ٌوالولؼااوو ضؼٍؼوننبةوال بح ءو َد و
و مب فوالمو ولم وولؼواو صَ ء .و
و ّددددد ةوالددددديوالتيدددددـٍشوالحبدددددٌوالالدددددؼلٌو
ا ٍددددولٌو مدددد وا مددددتال نةو دددد لدضوًوالمغتبـٍددددةو
التكمَ َددةواصَ ندد ووصنددبومدد و تح بددهويدد وص لددةومخدد و
الدضدددٌوالمزددددـًول مبددد ٓ واليندددَزَةووالدضدددوًو
الكَمَ وٍةوع يونم ؽدوم والؼحووالبدو ووا صيد ءو دٌو
الوقال والتٌواىدتبهو دٌويوندد و ندممَةوولبدؼو رـٍد و
والدضوًو ٌومغتبـا ومالدؼوالحبوالالؼلٌ .و
و ددد و يظدددَ واليتددد ئذو دددٌوردددؼاو وواىدددك ومددد و
ا متال نةو بالِوالوم ئ وا صَ ئَةووميد وامتغـادو
الينددبوالم وٍددةول يت د ئذووامددتالم ومـ د وي د ًو()2و
ل تالددـفوع دديوالدددـوقوا صَد ئَةوو مَتدد واّ د ةو
الدديوالـرددوحوالدديومددزث واصَ د ئَ ومالدددؼوالحددبو
الالؼلٌول ضَو وع يو الدِوالمال ومد وويمد ومدَـػو
ٌو بـ واليت ئذ.

انىتبئج (:)Results
لبؼوي اوعؼػوو َ وا ريةووالولؼااوالميمولَ و
ددٌوػؿامددتي والمَؼانَددةو()17وص لددةو ددٌوالوق د والددؾًو
ظدددـو َددهوالـرددوحوالدديومددزث واصَ د ئَ ومالدددؼو
الحددبوالالدددؼلٌو ددٌو غدددؼاػوااوعددؼػوو َددد وواألٓدددد و
يك وع حواليوعمـو()12وميةويد او()267وص لدةو ًو
اوالو َددد والميدددمولةو دددٌوػؿامدددتي و غددد ونندددبتد و
()%6.37وم والالؼػوالك ٌولو َ وا ٓد  .و
و الددؼو وفٍ د والو َ د والميددمولةو دددؾ والؼؿامددةو
ع يو ىدـالبضجوظدـو او ع يونندبةوولدد وي ند و دٌو
ىدـوىب ٓومد والالد حو()1997واؽو غد و()%29.41و
ث وىدـو يدـٍ والخد نٌومد والالد حو()1996واؽو غد و
()%23.53و وو ق د وننددبةوي ن د و ددٌوىدددـواؽاؿوم د و
الالدددد حو(و)1997وومبددددؼاؿ و(و)%5.88و.وواعت ددددد و
الدـوقو َ واعؼاػوالؾيوؿووا ن ثو دٌوا ىددـوالندتةو
ل بضجوويم و ووموّشو ٌواليك وؿق و( .)1و

انشكم رلم  : 1تىزٌع وفٍبد االجىخ وانىنذان عهى اشهر انذراسخ وحست انجىس

م د و وفٍ د وو َ د وا ريددةووالولددؼااوو ب د والدديو
الزددديلووندددوحوالدددو ػ و(وصَدددةو وومَتدددة)و وونندددبد و
الم وٍةو َوّضد والزؼو وؿق و()1وواليك وؿق و( .)2و
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جذول رلم  :1تىزٌع وفٍبد االجىخ و انىنذان حست انجىس و حست وىع انىالدح .
انىسجخ انمئىٌخ
انمحمىع
اوبث
ركىر
وىع انىالدح
59,94
9
5
4
والدح حٍخ
41,18
7
4
3
والدح مٍتخ
5,88
1
1
نم تشخص
111
17
9
8
انمحمىع

الوالدة
نوع
الدة
نوع الو
لم تشخص

والدة ميتة

والدة حية
41.18%

5.88%

52.94%

انشكم رلم  : 9انىست انمئىٌخ الوىاع والداد انىنذان انمشمىنٍه ثبنذراسخ
وٍظدـو الدؼو حبَد،و الدِوالومد ئ وا صَد ئَةو
عددؼحوورددوػو ددـقوماليددوًومد د و ددَ والددو ػا والضَددةو
والمَتةوويم وٍ ٌ :و
 D.F=2و
Χ2=1.199
 P=4.549و

و
وٍوّشوالزؼو وؿقد و()2و وفٍد و دؾ والو َد و
صنددبومددؼ والضم د و ووالالمددـو ىدددـوالـصمَددة وم د و
امدتبال ػوص لددةوواصدؼ ولد و يدغٌو َدد وصَوٍدةوالددو ػ و
م وعؼمد و نببوالتدنظوالمتبؼح .و
و

انجذول رلم  :9انعمر ثبالشهر انرحمٍخ نكم وىع مه انىالداد
وىع انىالدح
والدح حٍخ
والدح مٍته
انمجمىع

7
1
1

انعمر ثبالشهر انرحمٍخ
8
1
3
4

و
وٍبَ والزؼو وؿق و()3وامدب فوو د والمولدوػٍ و
صَددد ءومددد والولدددؼاا.وصَدددجويددد اوا مددد والَدددضٌو
المبَوػو وو و وا مب ف و دث وؽا والـئدةوالبَدبَةو
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9
8
3
11

انمجمىع
9
7
16

( )Bronchopneumoniaوح د وؽا والـئددةوالـىدددَةو
( .)Aspiration pneumoniaو
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انجذول رلم  :3اسجبة وفبح انمىنىدٌه احٍبء مه انىنذان
انعـــذد
سجت انىفبح
3
االهمبل انصحً انممصىد
9
راد انرئخ انمصجٍخ
1
راد انرئخ انرشفٍخ ثأستىشبق انسبئم انسهىي
1
متالزمخ انكرة انتىفسً
1
انخىك انرثبطً
1
ارٌخ انىالدح
9
انمجمــــــىع
وٍؾيـو اوننبةوال بح ءوي ن و(و%76.47و)وم ومزم والض و ٌو ؾ والؼؿامة .و

انمىبلشخ (:)Discussion
لبددؼويد اوعددؼػوا ريددةووالولددؼااو()17وص لددةو ددٌو
ػؿامتي والمَؼانَة و نالةومديد و ًو()%52.94وولدؼواو
صَددد ءوومدددبالةو ًو()%41.18وولدددؼواومدددو ي.وولددد و
يددغٌوصَوٍددةوالددو ػ وم د وعددؼمد و ددٌوص لددةوواصددؼ و
ندددببو دندددظوالزخدددةوو بدددؼااواردددقاءوميدددد و ددد ليدوو
الضَددوانٌو الددؼو ـيد د و ددٌوالالددـاء و(الزددؼو وؿق د -1-و
واليك وؿق  .)-2-و
لبددؼوي ن د والددو ػا والضَددةو يخددـوم د والددو ػا و
المَتددةو ددٌوػؿام د وعـاقَددةوم د بة ووي د اوا م د و
()1,4
وو
الَضٌوالمبَوػو وو يخـوامب فوالمو و َدد
ظدـوؽلد و ٍْد و دٌوػؿامدتي ومد واعدتثفوا عدؼاػووو
الينددددب و(الزددددؼو وؿقدددد -2-ووالزددددؼو وؿقدددد .)-3-و
و ظدددـ وػؿام د و ريبَددةو مَددةوا م د والمبَددوػو
ٌوو َ والولؼااولكيد ومدز وافػٍد ػوىدَوحوالغيد،و
()15
.و
والوم ئ والاليدَةواألعـىولبت د
وٍثصدددنو او يخدددـوالدددو ػا والضَدددةو دددٌو دددؾ و
الؼؿامددةوي د اوالالمددـو ىدددـوالـصمَددةو َد د وٍتددـاوسو
دددَ والخددد م ووالت مددد و َيمددد وي نددد واقددد ومددد ونَدددحو
الددو ػا والمَتددةو المددـوؿصمددٌوٍتددـاوسو ددَ واليدددـو
الخ م ووالت م ووايخـوم ونَدد و المـواق وم وؽل و
(اليك وؿق .)-1-ووٍبؼوو او دنَـوؽلد وواّدشوصَدجو
ٍدددقػاػواصتمددد وصَوٍدددةوالدددو ػ وي مددد واقتدددـفوالالمدددـو
ىدـوالـصمَةو( وومؼ والضمد )ومد والضدؼوالحبَالدٌو
ووالمخ لٌولد  .و
وقددؼوٍكددواو ددؼءو ضددو والميد طوم د والبددـوػ والدديو
ا عتؼا و وو د لالكلو صدؼو مدب فوافػٍد ػوالو َد و دٌو
ىدـوىب ٓووىدـو يـٍ والخد نٌوممد وٍندمشو رتمد حو
عوام وعؼٍؼ و ػًواليوؽلد .ووظددـوؽلد و ٍْد و الدؼو
الـروحواليواصَد ئَ ومالددؼوالحدبوالالدؼلٌو ليندبةو
اليوو َ وا ٓد وم واعم ؿو عـى .و
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وم والزؼٍـ لؾيـااوالكخَدـومد ونتد ئذوػؿامدتي و
ي اومتدبد ومد والؼؿامدةوالـارالدةو( Retrospective
)studyوالتددٌو رـا د والغـٍددـًووالغحَددبول ندديوا و
()16
(1988واليو . (1993و
ٍندددتيتذومددد و دددؾ والؼؿامدددةو اوو َددد و ريدددةو
والولددؼااوو ْددميد وال بح د ءوو يددك وننددبةوق َ ددةوم د و
و َ د وا ٓد د وو لت د لٌوم د والو َ د والمض لددةوالدديو
مالدؼوالحبوالالدؼلٌو دٌو غدؼاػوعمومد وممد وٍيدَـوالديوو
منددد والمزتمددد و لتقامدددهووؿٍددد نته.ويمددد وظددددـو او
الوم ئ والن بَةول بت و(وا مد والَدضٌ)ووا مدب فو
المـَّةو ٌوالغ لبةوع يوومد ئ والبتد والمتالمدؼولددؾ و
الد دددةوالالمـٍدددةوممددد وٍدددؼ و ٍْددد وع ددديونددددلوالؼ لدددةو
الن بة.ووٍ ٍؼوؽل و ٍْ وااوننبةوالو ػا والمَتدةولد و
ك و لب َ ة .و
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