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ÖZET

SUMMARY
formations which may overlap with antemortem findings that

Olay yeri incelemesi ve otopsi uzmanl›k ve tecrübe gerektiren bir iﬂlemdir. Otopsi yapmak sadece kanunda belirtildi¤i
karﬂ›l›¤› ile üç boﬂlu¤un aç›lmas› demek de¤ildir. Otopsi gözle
ve mikroskopik inceleme ile tespit edilen bulgular›n yorumlanmas›d›r. Görülenlerin yorumlanabilmesi ise ölümden sonra
hangi bulgular›n nas›l ortaya ç›kt›¤› hangi postmortem oluﬂumlar›n antemortem bulgular ile kar›ﬂabilece¤i nelerin bizi yan›ltabilece¤i bilinmelidir.
Adli t›bbi artefaktlar ölümden sonra cesette oluﬂan ve önemli bir antemortem bulgu gibi yanl›ﬂ yorumlamalara yol açan ve
dokular›n do¤al durumlar› ya da kiﬂinin ölümünden önceki
hastal›¤› ile ilgili olmayan bulgu ya da de¤iﬂiklikler biçiminde
tan›mlanabilmektedir.
Adli t›bbi artefaktlar iyi tan›mlan›p yorumlanamazsa adaletin yanl›ﬂ tecellisine yol açabilmesi aç›s›ndan adli t›p ve otopsi
prati¤i aç›s›ndan önemli bir yer tutmaktad›r.
Anahtar kelimeler: Otopsi, adli t›bbi artefakt, postmortem
de¤iﬂiklikler

mislead us should be known.
Forensic medical artifacts occur after death and misiterpereted as an important evidence of antemortem findings that are
not related to previous diseases signs or changes and natural
conditions of tissues.
If forensic-medical artifacts are not well-defined and interpreted this can cause false manifestations of justice in terms of forensic medicine and autopsy practice.
Key words: Autopsy, medicolegal artefact, postmortem
changes

Artefakt tan›m›
Artefakt, sözlük anlam›yla, fiziksel ya da kimyasal
olaylar s›ras›nda oluﬂan, do¤al olmayan bir ürün veya
dokuda ya da bir oluﬂumda ortaya ç›kan do¤al olmayan
bir de¤iﬂiklik anlam›na gelmektedir (1,2). Adli t›bbi artefaktlar ise ölümden sonra cesette oluﬂan ve önemli bir
antemortem bulgu gibi yanl›ﬂ yorumlamalara yol aç›p,
dokular›n do¤al durumlar› ya da kiﬂinin ölümünden önceki hastal›¤› ile ilgili olmayan bulgu ya da de¤iﬂiklikler
biçiminde tan›mlanmaktad›r (3). Artefaktlar›n do¤ru tan›mlanmas› gereksiz zaman kayb›n›n, ölüm sebebinin ve
orijininin yanl›ﬂ tespit edilmemesinde önem taﬂ›maktad›r (4).

SUMMARY
Crime scene investigation and performing autopsy is a
process that requires expertise and experience. Autopsy doesn’t
means only opening up three spaces as stated in the law.
Autopsy is interpretation of findings detected by visual and
microscopic examination. How to interpret the findings in
the death which is deemed to occur after the postmortem
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Adli t›bbi artefaktlar›n s›n›fland›r›lmas›
1. Tedavi s›ras›nda oluﬂan artefaktlar
2. Canland›rma iﬂlemleri s›ras›nda oluﬂan artefaktlar
3. Agonal artefaktlar
4. Cesedin taﬂ›nmas› s›ras›nda oluﬂan artefaktlar
5. Tahnit iﬂlemleriyle ilgili artefaktlar
6. Postmortem de¤iﬂimlere (ölü sertli¤i, ölü lekeleri ve
çürüme) ait artefaktlar
7. Otopsi s›ras›nda oluﬂan artefaktlar
8. Gömme ve mezardan ç›karma iﬂlemleriyle ilgili
artefaktlar
9. Postmortem böcek ve hayvan müdahalesine ba¤l›
artefaktlar
10. Kas›tl› oluﬂturulmuﬂ artefaktlar
11. Toksikolojik artefaktlar
12. Mikrobiyolojik artefaktlar
13. Di¤er artefaktlar

(7)(Tablo1). Kaburgalar›n ve kaburga k›k›rdaklar›n›n esnek oluﬂu nedeniyle çocuklarda bu tür gö¤üs kafesi k›r›klar› nadir olup, yaﬂl›larda bu tip k›r›klar›n oluﬂmas›
için gereken enerji gençlere göre daha az olmaktad›r (69). Atriumlarda, ventriküllerde, septumlarda, kapaklarda
ve büyük damarlarda a¤›r hasarlar meydana gelebilir
(10,11). Kalp masaj›ndan sonra akci¤er damarlar›nda ya¤
ve kemik ili¤i embolizmi görülmüﬂtür (12). Kardiyak
bölgede ve ekstremitelerde i¤ne pikür izleri bulunabilir.
‹ntrakardiyak enjeksiyon yap›lan olgularda kalpte ekimoz ve pikür izi ve perikard boﬂlu¤unda bir miktar kan
bulunabilir. Uyuﬂturucu madde kulland›¤›ndan ﬂüphelenilen olgularda post-mortem olarak oluﬂturulmuﬂ olan
enjeksiyon izlerinin tan›nmas› önem taﬂ›r. Ayr›ca, enjeksiyon izlerinin bir ço¤u postmortem ekimozla birlikte
bulunabilir. Bazen gö¤üs ön taraf sol bölümünde, gö¤üse defibrilatör uygulanmas›na ba¤l› olarak halka biçiminde yan›k alanlar› oluﬂabilir. Defibrilatör izlerinin yorumlanmas› genellikle kolayd›r. Bununla birlikte, defibrilatörler ve noradrenalin gibi beta adrenerjik katekolaminlerin enjeksiyonu miyokardda koagülasyon nekrozuna, kontraksiyon bantlar›nda ise histopatolojik olarak
saptanabilen yayg›n hasara yol açabilir. Bu görünüm, enfarktüs ya da elektrik çarpmas›yla kar›ﬂt›r›labilir. Olguda canland›rma amac›yla hem defibrilasyon hem de katekolaminler uygulanm›ﬂsa miyokarddaki de¤iﬂiklikler daha belirgin olur (8). Baz› olgularda, d›ﬂ kalp masaj› s›ras›nda birkaç kaburga ve hatta sternum k›r›labilir. ‹nterkostal kaslarda kontüzyon ile k›r›k alanlar›nda kanama
yoksa, bunlar›n post-mortem olarak oluﬂtu¤una karar
verilir. Bu gibi olgularda, kiﬂiye KPR (Kardiopulmoner
resusitasyon) uygulan›p uygulanmad›¤›n›n ö¤renilmesi
önem taﬂ›r. Bazen gö¤üs kafesindeki k›r›klara karaci¤er
(özellikle ligamentum teres) ve karn›n üst bölümünde
bulunan di¤er organ y›rt›lmalar› eﬂlik edebilir. Kalbe uygulanan canland›rma iﬂlemleri s›ras›nda, kalbin güçlü
pompalay›c› etkisinin sonucunda gö¤üs ve kar›n boﬂluklar› ile çevre dokular›nda önemli miktarda kanama oluﬂabilir. Bu durum, özellikle otomobil kazalar› gibi künt
cisim travmalar›na u¤ram›ﬂ olan kiﬂilerde ak›lda tutulmal›d›r. KPR'a ba¤l› postmortem hasarlar, yanl›ﬂl›kla direksiyonun çarpmas› sonucunda oluﬂan hasarlar biçiminde
yorumlanabilir. Bu nedenle, bu tür olgularda hastane kay›tlar› KPR yönünden incelenmelidir. Bu gibi k›r›klar›n
de¤erlendirilmesi etkili eylemlerde ve dövülmüﬂ çocuklarda büyük önem taﬂ›r. Sternum ya da kaburga k›r›kla-

Tedavi s›ras›nda oluﬂan artefaktlar
Kesici delici alet ve ateﬂli silah yaralanmalar›nda, yaralar›n t›bbi müdahale görmesine ba¤l› olarak delillerin
kaybolabilece¤i (4), t›bbi müdahale görmüﬂse; ateﬂli silah
yaralar›nda at›ﬂ art›klar› tespitinin güçleﬂebilece¤i, ve
ateﬂli silah mermi çekirde¤i giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›n›n ay›rt edilemeyip, trajenin bozulabilece¤i bildirilmiﬂtir (5). Kennedy Fenomeni, buna örnek olarak verilebilir (2). Tedavi amaçl› pikür izleri uyuﬂturucuya ba¤l› pikür izleri ile
kar›ﬂabildi¤i tedavi nedeniyle yap›lan cerrahi giriﬂimlerin, kesici delici alet yaralar› ile ayr›m›nda güçlükler ortaya ç›kt›¤› belirtilmektedir. Kesici delici alet yaralar› ile
genelde torakotomi, laparatomi, peritoneal lavaj insizyonlar›, cutdown, torakostomi insizyonlar›n›n kar›ﬂabildi¤i (6) tedavide kullan›lan ilaçlar›n ölüm sonras› toksikolojik analizde saptanabildi¤i ve de¤erlendirmede zorlan›ld›¤› bildirilmektedir.(4).

Canland›rma iﬂlemleri s›ras›nda oluﬂan
artefaktlar
Yeniden canland›rma uygulanm›ﬂ olan kiﬂilerin cesedinde i¤ne pikür izleri, gö¤üs ön duvar›nda ekimoz, derialt› dokusu ve pektoral kaslarda kanama, sternum ve
kaburga k›r›klar›, hemotoraks, pnömotoraks, akci¤erde
kanama ve y›rt›lma, karaci¤er, dalak yaralanmas›, perikardda kanama ve hatta omurgada k›r›lman›n, ﬂiddetli
d›ﬂ kalp masaj› s›ras›nda oluﬂabildi¤i görülmüﬂtür
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Tablo 1. Kricher ve arkadaﬂlar›n›n otopsi olgular›nda tespit ettikleri KPR uygulanmas›na ba¤l› lezyonlar (n:705) (7).

Komplikasyon
Cilt
Gö¤üste ekimoz, kontüzyon
Defibrilatör yan›k izi
Üst hava yolları
Orofarinkste mide içeri¤i
Trakeada mide içeri¤i
Dudak yaralanmas›
Kötü yerleﬂtirilmiﬂ endotrakeal tüp
Orofarinks yaralanmas›
Larenks yaralanmas›
Dental yaralanma
Trakea yaralanmas›
Vokal kord hemorajisi
Yanl›ﬂ yerleﬂtirilmiﬂ nazogastrik tüp
Tiroid k›k›rdakta boynuz k›r›¤›
Özefagus rüptürü
Özefagus ve epiglotta kontüzyon
Hipofarengeal hematom
Krikoid hemorajisi
Toraks
Kot k›r›¤›
Sternum k›r›¤›
Ön mediastinel hemoraji
Pnömotoraks
Hemotoraks
Yelken gö¤üs
Servikal omur k›r›¤›
Abdomen
Gastrik dilatasyon
Karaci¤er rüptürü
Di¤er karaci¤er yaralanmalar›
Dalak rüptürü
Mide rüptürü
Omentum hemorajisi
Akciğer
Pulmoner ödem
Mideiçeri¤inin aspirasyonu
‹ntersitisiyel amfizem
Kontüzyon-pikür
‹nfiltrasyon
Atelektazi
Kalp ve büyük damarlar
Perikardial kesede kan
Epikardial hematom
Miyokard kontüzyonu
Vena kava yaralanmas›
Miyokard laserasyonu
Diğer
Koroner damarlarda hava
‹ntersitisiyel amfizem
Hava di¤er
Retroperitoneal hemoraji
Mesane duvar› hematomu

n
460
415
215
144
71
66
57
29
13
12
8
6
3
3
1
1
1
1
1
299
221
145
116
19
5
3
1
217
205
15
5
2
1
1
91
306
73
9
5
4
4
72
57
18
9
6
1

%
65,7
59,3
30,7
20,4
10,1
9,4
8,1
4,1
1,8
1,7
1,1
0,8
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
42,7
31,6
21,1
18,3
2,7
0,8
0,3
0,1
30,8
29,1
2,1
0,8
0,3
0,1
0,1
13,0
44,1
11,1
1,4
0,8
0,6
0,6
10,6
8,4
2,7
1,3
0,9
0,1

9
8
8
1
1

1,3
1,1
1,1
0,1
0,1

r› oluﬂsun ya da oluﬂmas›n, d›ﬂ kalp masaj› uygulanan olgular›n büyük ço¤unlu¤unda kemik ili¤i ya da ya¤ embolizmi meydana gelir. Hudson, ölüm zaman›nda d›ﬂ kalp
masaj› uygulanm›ﬂ olan 1800 otopsi olgusunda kontrollü
bir çal›ﬂma yapm›ﬂ ve olgular›m %10’unda akci¤erlerde
kemik ili¤i embolizmi, %20 sinde ise ya¤ embolizmi saptam›ﬂt›r (8). Agoni döneminde mide içeri¤i spontan regürjitasyonla ya da KPR s›ras›nda solunum yollar›na girmiﬂ olabilir. Bununla birlikte, mekanik asfiksiye neden
olan hava yollar›ndaki yabanc› bir cisim resüsitasyon s›ras›nda ç›kar›lm›ﬂ olabilir (6). D›ﬂ kalp masaj›n›n uygulan›ﬂ› s›ras›nda veya a¤›zdan a¤›za canland›rma iﬂlemi uygulamak amac›yla ya da bir solunum yolu cihaz›n› sokabilmek için boyun hiperekstansiyon durumuna getirildi¤inde merkezi sinir sisteminde subaraknoidal kanama
oluﬂabilir. Bu iﬂlemler s›ras›nda vertebral arterler y›rt›labilir. Bilindi¤i gibi boyuna rastlayan travma durumunda
da vertebral arter y›rt›labilir. Bu durumda otopside çözümlenmesi güç bir sorun ortaya ç›kabilir. Canland›rma
amac›yla kullan›lan pozitif bas›nçl› solunum cihaz› (oksijenatör) uygulanmas›na ba¤l› olarak akut amfizem,
subplevral hava kabarc›klar›, mediastinumda hava ve bas›nç pnömotoraks› oluﬂabilir. Maske ya da tüp ile oksijen
uygulan›ﬂ› s›ras›nda hasar oluﬂabilir. Özofagus ve akci¤er
y›rt›labilir. Mide ve barsakta da y›rt›lma oluﬂabilir. Barsakta daha önceden bir lezyonun varl›¤› durumunda verilen gaz kar›n boﬂlu¤una geçebilir. Zorlu ventilasyon
uygulanm›ﬂ ise önceden var olan pnömotoraks›n tan›s›
olanaks›z duruma gelebilir. Laringoskop ya da hava yolunun uygulan›ﬂ› s›ras›nda a¤›zda, damakta, farenks ve larinkste hasar ile diﬂlerde hatta mandibula da bile k›r›lma
olabilmektedir (13). Bebeklerde farenksin parmakla temizlenmesi s›ras›nda mukozada hasar oluﬂabilir. Farenksteki mukoza hasar› kanamaya yol açabilir. Kan, akci¤erdeki ödem s›v›s› ile kar›ﬂarak bol miktarda pembe renkli kanl› köpüklü bir görünüm oluﬂturabilir. Bu görünüm, ani bebek ölümü sendromu da dahil olmak üzere
birçok olguda görülebilir. Canland›rma iﬂlemleri s›ras›nda boyun yumuﬂak dokular›nda oluﬂan kontüzyonlar elle bo¤ma ﬂüphesi uyand›rabilece¤inden bu gibi olgularda
iyi bir anamnezin elde edilmesi ﬂartt›r. A¤›zdan a¤›za yap›lan canland›rma iﬂleminde yüz ve boyunda ekimoz,
t›rnak izleri, dudaklar ve diﬂ etlerinde hasar oluﬂabilir.
Bu durum, özellikle yüz ve boynun eller ile tutulmas› sonucunda meydana gelebilir. Bu iﬂlemler s›ras›nda hiyoid
kemik ve tiroid k›k›rda¤› boynuzlar›nda k›r›lma ve
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larenkste hasar oluﬂabilir. Koﬂullar belirsiz oldu¤u
takdirde bunlar›n elle bo¤madan ayr›lmas› güçtür. Solunum yolundaki t›kanmay› temizlemek için uygulanan
Heimlich Manevras› s›ras›nda özofagus, mide ve barsaklar y›rt›labilir. Özofagus yanl›ﬂ bir biçimde sokulan
endotrakeal tüpe ba¤l› delinebilir. Endotrakeal tüp
trakea mukozas›nda hiperemiye neden olabilir fakat
trakean›n üstünde bulunan yumuﬂak dokularda
kontüzyonlar›n bulunmay›ﬂ›, mukozadaki de¤iﬂikliklerin artefakt oldu¤unu gösterir (8).

m›nda bu bölgedeki venöz pleksusun distansiyonuna
ba¤l› ekimoza benzer görünüm oluﬂabilir. Bu artefakt
“Prinsloo Gordon artefakt›” olarak adland›r›l›r (15). As›
ve ba¤la bo¤ma bulgular› ile kar›ﬂabilir. Çürümeye ba¤l› bül oluﬂumu ve renk de¤iﬂiminin kimyasal madde yan›klar›yla ayr›m› güçleﬂebilir. Mide asiditesine ba¤l›
postmortem alt özefagus ve mide rüptürü oluﬂabilir ve
bu “gastromalazi” olarak da adland›r›l›r. Cesedin çürüme nedeniyle ﬂiﬂmesi ile elbiselerin izleri özellikle boyun
bölgesindekiler telem olarak yorumlanabilir (4,6).

Otopsi s›ras›nda oluﬂan artefaktlar

Agonal artefaktlar

Boyun disseksiyonu esnas›nda postmortem olarak boyun venlerine veya duramater sagital çizgiye do¤ru çekilerek kopar›l›rken hava kan damarlar›n›n içine girebilir
ve yanl›ﬂl›kla hava embolisi bulgusu olarak yorumlanabilir. Kafatas› kubbesi testereyle kesilirken ya da kafatas› kubbesinin ayr›lmas› s›ras›nda uygulanan güçlü çekiﬂlerle kafatas› k›r›klar›na, boyun organlar› ç›kart›l›rken
hyoid kemik, tiroid k›k›rdak boynuz k›r›klar›na yol aç›labilir. Beyin ç›kar›l›rken orta beyinde kopma olabilir.
Servikal bölge yumuﬂak dokular›na kan ekstravazasyonuna ba¤l› ekimoza benzer bir görünüm oluﬂabilir (16).

En s›k görülen agonal artefakt, regürjitasyon ve mide
içeri¤inin aspirasyonudur. Regüjitasyon ve aspirasyon
cesedin taﬂ›nmas› esnas›nda ve kardiopulmoner resusitasyon esnas›nda da oluﬂabilir (3,8). Knight yapt›¤› bir çal›ﬂma ile ölüm nedenine ba¤l› olmaks›z›n agonal dönemde
vakalar›n %20-25 lik bir k›sm›nda aspirasyon oluﬂtu¤unu bildirmiﬂtir (8). Otopside hava yollar›nda küçük miktarlarda g›da maddesi tespit edilmesi, kiﬂinin mekanik asfiksi nedeniyle öldü¤ünü kan›tlamaz (8,14).

Cesedin taﬂ›nmas› s›ras›nda oluﬂan
artefaktlar

Gömme ve mezardan ç›karma iﬂlemleriyle
içeri artefaktlar

Cesedin özensiz taﬂ›nmas›na ba¤l› omurgan›n servikal
k›sm›nda k›r›k ve oksipital bölgede ekimoz oluﬂabilir.
Ölü sertli¤i bölgesel olarak çözülebilir. Ölü lekeleri postüre ve ölüm sonras›nda geçen süreye ba¤l› de¤iﬂiklik
gösterebilir (4).

Mezardan ç›karma iﬂlemi s›ras›nda kazma, kürek darbelerine ba¤l› çeﬂitli a¤›rl›k ve lokalizasyonda k›r›klar
oluﬂabilir.

Postmortem böcek ve hayvan
müdahalesine ba¤l› artefaktlar

Tahnit iﬂlemleriyle ilgili artefaktlar
Tahnit s›v›lar› ya arterler içine ya da bat›n boﬂlu¤una
torakar ile abdominal duvar geçilerek uygulanabilir. Bu
esnada yaralar›n ﬂekilleri, boyutlar› ve say›lar›nda de¤iﬂiklikler oluﬂabilir. Torakar yaralar› ateﬂli silah yaralar›
ile kar›ﬂabilir veya torakar uygulanmas›na ba¤l› traje bozulabilir (3,4). Tahnitleme sonras› toksikolojik analiz
yanl›ﬂ sonuçlar verebilir.

Evcil ve vahﬂi hayvan, böcek ve deniz canl›lar›n›n ›s›rmas›na ba¤l› postmortem lezyonlar oluﬂabilir (4). Otopsilerde karﬂ›laﬂ›lan hayvan müdahaleleri orjin olarak antemortem, postmortem ya da kar›ﬂ›k orijinli olabilmekle birlikte, lezyonlar s›kl›kla postmortem olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.Cesede belirli bir co¤rafyaya özgü türler de dahil çok say›da ve çeﬂitlilikte hayvan türü müdahale edebilir. S›kl›kla ev ve iﬂyeri gibi kapal› mekanlarda
kalm›ﬂ cesetlere; fare, köpek ve kedi, aç›k arazide kalm›ﬂ
cesetlere; köpek, fare, çakal, tilki, kurt, domuz gibi memeliler ile leﬂçil kuﬂlar ve suda kalm›ﬂ cesetlere ise; bal›klar ve kabuklu su hayvanlar› müdahale etmektedir (17).
Hayvan›n, diﬂ ve çene yap›s›na uygun ﬂekil ve a¤›rl›kta

Postmortem de¤iﬂimlere (ölü sertli¤i, ölü
lekeleri ve çürüme) ait artefaktlar
‹ç organlardaki ölü lekeleri kanama lehine bir bulgu
olarak de¤erlendirilebilir. Ölü lekelerinin içindeki peteﬂiler ekimozla kar›ﬂabilir. Servikal vertebralar›n ön k›s71
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›s›r›k izleri, doku kay›plar›, pençe ve tekil diﬂ izleri otopside saptanabilmektedir. Bu müdahaleler antemortem,
postmortem veya perimortem dönemlerde olabilir ve
ayr›m›nda güçlükler yaﬂanabilir (17,18). Hayvan müdahaleleriyle oluﬂan lezyonlar›n ne zaman oluﬂturuldu¤una dair tespit d›ﬂ›nda ayr›m yap›lmas› gereken farkl› konular da bulunmaktad›r. Bu lezyonlar›n di¤er travmalardan ayr›m› da gerekmektedir; örne¤in bir kesici delici
alet yaralanmas›ndan ayr›m› özellikle kesici delici alet
yaras› birlikteli¤inde önem kazan›r. Bir di¤er konu da
oluﬂan lezyonun hangi hayvan taraf›ndan meydana getirildi¤inin ayr›m›n›n yap›lmas›d›r. Burada en önemli
nokta olay yeri incelemesidir. Cesedin bulundu¤u mekan, çevre koﬂullar›, iklim özellikleri, mevcut hayvan
türleri, hayvanlar›n beslenme ve davran›ﬂ ﬂekillerinin bilinmesi önemlidir. Bu kimi zaman etoburlar›n avlan›rken yapt›klar› y›rt›c›l›kla vücutta oluﬂturdu¤u yaralardan, cinayet, intihar veya kaza sonucu ölümler sonras›nda beslenmeye dönük f›rsatç› sald›r›lara kadar de¤iﬂkenlik gösterebilir. Bu de¤iﬂkenlikte sadece etoburlar›n “leﬂ
yiyen” grup olmad›¤›, kemirgenler, böcekler, kabuklular, bal›k ve kümes hayvanlar›n›n da bu tarz beslenmeye
yatk›n olduklar› de¤erlendirmeye al›nmal›d›r (18-20).
Bir di¤er konu da cesedin kimliklendirmesinde yaﬂanan zorluklard›r. Ölüm sonras› ceset de¤iﬂik ﬂekillerde
ortadan kaybolabilir ve bu yollardan biri de leﬂçil beslenme olabilir. Leﬂcil beslenme adli t›bbi de¤erlendirmede
kimliklendirme, ölüm sebebi tayini ve sald›rgan›n tespitinde sorunlara yol açabilir (17,19-22). Ölüm d›ﬂ mekanlarda meydana geldi¤inde, ceset parçalar› köpek, çakal,
tilki ve kurt gibi y›rt›c›lar taraf›ndan uzak noktalara saç›labilir. Cesedin parçalanmas› ilerlemiﬂ çürüme nedeniyle de h›zlanabilir. Bu yayg›n de¤iﬂim muhtemel travmatik yaralar›n karakteristiklerinin belirlenmesini,
ölüm sebebi tespitini ve kimliklendirmeyi güçleﬂtirmektedir (18,23,24). Ölüm iç mekanda meydana geldiyse genellikle elbisesiz bölgelerde, özellikle yüz, baﬂ, boyun ve
aç›ktaki ekstremitelerde yumuﬂak doku lezyonlar› görülür. Evcil hayvanlar, sadece birkaç gün, baz› olgularda
birkaç saat içinde yara oluﬂturabilmektedir. Bu durum
ölüm zaman›n›n tespitini zorlaﬂt›r›r, hatta olay cinayet
ile kar›ﬂt›r›labilir. Bazen de evcil hayvanlar yeni ölmüﬂ
ya da ölmek üzere olan yak›nlar›n› uyand›rmaya çal›ﬂ›rken ›s›rabilir ve perimortem yaralara da yol açabilirler.
Yara lokalizasyonlar› hayvan›n kolayca pençe atabilece¤i, elbisesiz veya elbisenin ince oldu¤u bölgeler olacakt›r
ve bu da yanl›ﬂl›kla bir sald›r› (örne¤in; tecavüz amaçl›)

sonucu oluﬂmuﬂ yaralar olarak yorumlanabilir (17,20).
Denizde bulunan cesetlerde ise deniz canl›lar› hem cesetteki yaralardan, hem de do¤al aç›kl›klardan (a¤›z, burun,
anüs) vücut boﬂluklar›na girebildikleri için, otopsi aç›s›ndan artefakt oluﬂturabilir (20,25). Hayvan müdahalesi
ile meydana gelen ayr›ﬂman›n (dezartikülasyon) evreleri
Haglund taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r (26). Geliﬂtirilen dezartikülasyon/ leﬂ yeme skalas›:
Evre 0: Dezartikülasyon olmayan yumuﬂak dokular›n
erken kayb› ile s›n›rl›, postmortem 4 saat ile 14 gün.
Evre 1: Sternum kayb›yla karakterize ventral toraks
parçalanmas›, sternal kot uzant›lar›n›n y›k›m›, eviserasyon, skapula ve k›smen/ tam klavikula, bir veya her iki
üst ekstremitenin kayb›, 22 gün-2,5 ay.
Evre 2: Evre 1’dekilere ek olarak alt ekstremiteleri
kapsar, postmortem 2-4,5 ay.
Evre 3: Omurgan›n eklemli kalan bölümleri d›ﬂ›nda
tüm iskelet elemanlar› ayr›ﬂm›ﬂ, a¤›r hasara u¤ram›ﬂ veya yok edilmiﬂtir. Kemikler üç ile 91 m aras›ndaki bir
alana saç›lm›ﬂt›r. D›ﬂar›da kalma süresi 2 ile 11 ay aras›nda de¤iﬂmektedir.
Evre 4: Kranyum ve baz› kemiklerin ve kemik fragmanlar›n›n korunmas› ile birlikte total dezartikülasyon
ve saç›lmay› içerir. D›ﬂar›da kalma süresi 6 ile 52 ay aras›nda de¤iﬂir.Bununla birlikte tarif edilen bu evrelere girmeyen atipik parçalanm›ﬂ at›klar da bulunabilir. Bu olgular tart›ﬂ›lan evrelerdeki kemiklerin atipik olmas›yla ayr›l›r. Hayvan müdahalesi olan otopsi olgular›nda gerek
lezyonun oluﬂ zaman›, gerekse de kimliklendirme ve müdahalenin ölüm nedenine katk›s›n›n tespitinde yaﬂanan
zorluklar nedeniyle otopsi olgular›nda ortaya ç›kan sorunlar› tespit etmek ve bu olgularda dikkat edilmesi gereken noktalara iliﬂkin öneriler geliﬂtirmek amaçlanm›ﬂt›r.

Kas›tl› oluﬂturulmuﬂ artefaktlar
Cesedin parçalanm›ﬂ, uzak bir yere gömülmüﬂ ya da
denize at›lm›ﬂ oldu¤u durumlarda üzerinde kas›tl› olarak
yap›lm›ﬂ artefaktlar bulunabilir. Ölüm sebebi ve kimliklendirmenin yap›lamamas› amac›yla ceset parçalara ayr›labilir, yak›labilir, denize at›labilir veya fasiyal deri yüzülebilir.

Toksikolojik artefaktlar
Toksikolojik artefaktlar 2 gruba ayr›l›r:
Ölüm zaman› ile otopsi aras›nda geçen sürede oluﬂan
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artefaktlar; cesedin çürümesi, tahnidi, gömülmesi ve mezardan ç›kar›lmas› esnas›nda oluﬂan artefaktlard›r.
Otopsi s›ras›nda oluﬂan artefaktlar; örneklerin yanl›ﬂ
teknikle al›nmas›, uygun kaplara konulmamas›, koruyucu maddeler kullan›lmas› ve ölümden uzun bir süre sonra al›nmas› sebebiyle oluﬂabilir. Baz› maddelerin ölümden sonra metabolize olduklar› (nitrazepam, flunitrazepam, eroin, aspirin gibi) baz› maddelerin ise çürümeye
ba¤l› oluﬂabildi¤i bilinmektedir (etanol, siyanür, karboksihemoglobin gibi) (3,27-30).

KAYNAKLAR
1. Sauvageau, Anny; Racette, Stéphanie. Postmortem changes
mistaken for traumatic lesions: a highly prevalent reason
for coroner's autopsy request. American Journal of Forensic
Medicine & Pathology 2008;29(2):145–147
2. http://emed3.tripod.com/teaching4.htm. Eriﬂim Tarihi
19.04.2011
3. Gök ﬁ. ve ark. Adli t›bbi artefaktlar. Yeni Symposium
Dergisi 1984;22(3-4):53-59
4. Soysal Z, Eke SM, Ça¤d›r AS. Adli Otopsi Olgular›nda
Görülen Artefaktlar. Adli Otopsi Cilt 2, ‹stanbul 1999:
673-707

Mikrobiyolojik artefaktlar

5. Di Maio JMV. Gunshot Wounds. Second Edition. Crc

En önemli artefakt kontaminasyondur, ve dikkatli
özenli örnek al›m› ile bu etkilenme azalt›labilir(31).

Pres . Florida 1999:347- 54
6. Di Maio JMV, D‹ Maio J D. Forensic Pathology. CRC
Press, Florida. 1993:44,45,109-37,206,217
7. Krischer JP, Fine GE ,Davis JH, Nagel EL. Complications

Di¤er artefaktlar

of cardiac resuscitation. Chest 1987:92(2):287-291

Baz› artefaktlar ise ölüm nedenine, ölüm ﬂekline, ölünün bulundu¤u ortama ba¤l› oluﬂabilir. Yanm›ﬂ cesetlerde iyi bilinen artefaktlar aras›nda ›s› hematomu yer al›r.
Is› hematomu, antemortem travmayla ilgili olmay›p,
ölümden sonra ekstradural arterlerin daha çok arteria meningea median›n ›s›n›n etkisiyle yanmas› ve rüptürü sonucunda oluﬂan bir ekstradural kanamad›r. Sudan ç›kar›lm›ﬂ cesetlerde cesedin kumsala ya da kayal›klara çarpmas› sonucu ortamdan kaynaklanan artefaktlar oluﬂabilir.

8. Knight B. Forensic Pathology Second Edition.New York:
Oxford University Press Inc. 1997:487-511,457-471,496500,37-44,217-30,357
9. Abrams WB, Beers MH, Berkow R. The Merck Manual of
Geriatrics. Second Edition. New Jersey: Merck&co Inc.,
1995:441-563,79-104
10. Machii M, et al. Cardiac rupture by penetration of fractured sternum: a rare complication of cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation 2000;43:151-153
11. Peter E. Sokolove , Jason Willis-Shore and Edward A. Panacek Exsanguination due to right ventricular rupture du-

Adli t›p aç›s›ndan önemi ve sonuç

ring closed-chest cardiopulmonary resuscitation. Journal

Otopsi, konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan hekimler taraf›ndan yap›lmal›d›r. Otopsilerde yap›lan yanl›ﬂl›klar ve artefakt ﬂeklinde ortaya ç›kan bulgular iyi bilinirse adli yan›lg›lar önlenebilir. Adli-t›bbi artefaktlar
ise ölümden sonra cesette oluﬂan ve önemli bir antemortem bulgu gibi yanl›ﬂ yorumlamalara yol aç›p önemli adli hatalara neden olabilmektedirler. Bu nedenle adli otopsilerde antemortem ve/veya postmortem meydana gelmiﬂ olan lezyonlar ile artefakt ﬂeklinde ortaya ç›km›ﬂ
olan lezyonlar›n ayr›m› son derece önemlidir. Aksi durumlarda eksik ve yanl›ﬂ uygulamalar sonucu veyahut
gördü¤ünü yorumlayamama, yanl›ﬂ de¤erlendirme sonucu kritik öneme sahip deliller kaybolabilmektedir. Sonuç olarak, gerek hukuki gerekse adli t›p aç›s›nda otopsilerde antemortem ve/veya postmortem meydana gelmiﬂ olan lezyonlar ile artefakt ﬂeklinde ortaya ç›km›ﬂ
olan lezyonlar›n ayr›m›n›n otopsinin do¤ru yap›lmas› ve
sonuçlar› aç›s›ndan büyük önem taﬂ›d›¤› görülmektedir.

of Emergency Medicine 2002;23(2):161-4
12. Turan AA, Özaslan A, Evcüman D, Çelik S. Agresif resusitasyona ba¤l› kemik ili¤i embolisi. 8-12 ekim 2003 Adli
T›p Günleri Antalya. Poster sunumu
13. Raven KP,Renny D, Harruf RC. Artifactual injuries of the
larynx produced by resuscitative intubation. J Forensic
Med Pathol 1999:20(1):31-36
14. Fatteh A. Handbook of Forensic Pathology. Lippincot
Comp.Philad.Toronto, 1973:235-53, 320-24
15. Prinsloo I, Gordon I. Postmortem dissection artefacts of
the neck and their differentiation from antemortem bruises. S Afr Med J 1951;25:358-61
16. Siegel JA. Encyclopedia of Forensic Sciences. Vol 1.Academic Pres, London, 2000:331-35
17. Sam B, Afsin H, Uysal C et al. Postmortem animal attacks;
identification of animals and dead bodies. Four case reports. The 10th Biennial Scientific Meeting of International Association of Craniofacial Identification, 11-14, 2002Bari, Italy

73

Cilt 15, Say› 2, 2010
18. ‹ﬂcan MY, McCabe WM. Animal effects on human remains. Siegel JA, Saukko PJ, Knupper GC ed. Encyclopedia
of Forensic Sciences Volume One. Academic Press London, 2000:198-206
19. Mason JK, Purdue BN. The Pathology of Trauma. Third
Edition .Oxford University Pres. New York. 2000;265-282.
20. Afﬂin H. Ed. Adli Diﬂ Hekimli¤inde Is›r›k ‹zleri. Adli Diﬂ
Hekimli¤i. Adli T›p Kurumu Yay›nlar›, ‹stanbul.
2004:185-246
21. Knight B. Post-Mortem damage by predators. Forensic
Pathology. 2nd Edition. Edward Arold. London, Melbourne, Auckland. 1998;74-76
22. Jani CB, Gupta BD. An autopsy study on medico-legal evaluation of post-mortem scavenging. Med Sci Law 2004;44
(2):121-6
23. Byard WR, James AR et al. Diagnostic problems associated
with cadaveric trauma from animal activity. Am J Forensic Med Pathol 2002;23(3):238-244
24. Hayase T, Yamamoto K, Yamamoto Y. An unusual case of
extensive cadaver ingestion by a domestic dog. Arch Kriminol 1994;194(5-6):177-181
25. Teathter CV. Encyclopedia of Underwater Investigations,
Best Publishing Company, Canada, 1998:17-68

26. Haglund WD, Reay DT et al. Canid scavenging/disarticulation sequence of human remains in the Pasific Northwest. J Forensic Sci 1989;34(3):587-606
27. Siegel JA. Encyclopedia of Forensic Sciences. Vol 2.Academic Pres, London, 2000:646-67
28. Siegel JA. Encyclopedia of Forensic Sciences. Vol 3.Academic Pres, London, 2000:1161-65,1368-9
29. Ferner RE. Forensic Pharmacology.Oxford University
Pres.1996:37-54
30. Baban N. Ark. Adli Toksikoloji. Adli T›p Kurumu Yay›nlar›-8. ‹stanbul 2003:136-53
31. Morris J A, Harrison L M, Partridge S M. Postmortem
bacteriology: are-evaluation. Journal of Clinical Pathology
2006;59:1-9

‹letiﬂim:
Yrd.Doç.Dr. Erdal Özer
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi
Adli T›p Anabilim dal›, Tokat
E-posta: er4077@yahoo.com

74

