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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 31-

3-1997, 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

ولكدد ووالولَددؼو ددووالحددد وصددؼٍجوالالدددؼو دد لو ػ 

قدد نواوالالبو دد  ولدد وٍددؾيـوالدديو ًووقدد و الددؼوالددو ػ و

ٍالتبـوالحدد وولَدؼا.وولبدؼوصَدـو الدِوالبد صخَ و دؾ و

التنمَةو م وٍولؼوصؼٍخ وصتيومدـوؿوحثحدةو ٍد حووصدؼػو

 مددددبوحوواصددددؼ ووصددددؼػ  و َددددـ  والمددددؼ واعددددـواو 

  مَوعَ  ووصَـ  و الدِوالماليَدَ و  لمدؼ والواقالدةو

و ددددَ والددددو ػ وصتدددديومددددبوٓو بَددددةوالضبدددد والنددددـً

(Umblical cord)ووصَدو والتيدؼفو دٌوالندـ .وو 

وٍالتبددـوقتدد والولَددؼورـٍمددةو ضكدد والبدد نواوااو ضببدد و

 ؿي نددد وو ددٌو اوٍكددواوقددؼوولددؼوصَدد  وووقددوحو الدد و

ئٌ.ووقددؼوعدددحوالضكدد وع دديوا حوالبتدد  ووالبَددؼوالزيدد 

ل ال ؿووا ب ء ووالتٌو بت وٓد د 
(1)
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وعيؼوعـُو ؾ والض   وع يوالحبَبوالالدؼلٌو

فوع يوالحد وااو مك  وو اوٍضدؼػو د وع َهو اوٍتالـ

ً  ووٍبؼؿومؼ وصم ه وومؼ والضَد  والتد ٌوولؼومَت و حوصَ  

قْ   و الؼوالو ػ  وومببوو   ه
(2,3)

و.

ٍكواوالحد وق  ثول ضَ  واؽاو يم واليدـوالند   و

مددديتمتـا  وو35الـصمددٌوومدد و  ددد وٍددد  هو اوٓولددهو

 ـام  .وو444يَ و ـام   وووفاوالميَمةوو1.5ووفنهو

وٍكددواوالحددد وي مدد واليمددوواؽاو يمدد واليدددـوالت مدد و

مدديتمتـا  وووفنددهوو54-45الـصمددٌوصَددجوٍب دد وٓولددهو

وٍظدـو ـامدد  وو644يَ و ـامد   وووفاوالميددَمةوو3.5

ومـيدددقوالدددتالظ و دددٌواليد ٍدددةوالال َددد ولالظددد والظيبدددوف

(Tibia)ووالالظددد واليدددـػًو (Cuboidو)مددد وعظددد حو

 والضَدةوالغ ؿرَةوع ديوالدو ػو.ووم والالثم  الك ص 

اين ءوالحد وو يظَده وو بيـو يـ ه وو غوٓهوالالبٌو

(Meconium)ووورددوػوالتددد عث وا نؼم لَددةو ددٌو 

ق عدددؼ والضبددد والندددـً ووا ٍددد    والضَوٍدددة.و مددد و

الالثم  والتيـٍضَةو تيدم وعثمد  و ديدلوالدـئتَ  و

 ووالض َدبو دٌوو(Colostrum)ووروػوالدواءووال بد و

الددؼوؿاا.ووٍالتمددؼو ددٌوالمالددؼ  ووالتغَددـا و ددٌورددد فو

ػ وع ديووردوػوالددواءو دٌو بؼٍـوعمـوالحد و الؼوالو 

ا مالددد ء وو بيدددـوالبيدددـ  ووالتغَدددـا و دددٌوالمالدددؼ وو
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ا نؼم لَددةو ددٌوالددؼوؿ والؼموٍددةوالزيَيَددة ووالتددد عث و

وق عؼ والضب والنـً
(4)

و.

اومالظ و مدب فوو َد  والولدؼااوٓبَالَدةونتَزدةوإ

َددة ووقددؼو كددواوا مددـاُوالوؿاحَددةووالتيددو   والغ ب

عتي قو  لن ئ واليد مٌو وو ؼلٌوالضبد وعـَّةوم وا 

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

وتغـٍد، و وو ديدَ والدـ ك يت واليدل و ووالغيد، و وال

و ٌوالغي،ومخث واؽاوامتالم والضب والنـًو  .و وو َـ

 بددؼوٍغددت ٔوا مددـومدد والتد  ددهوعـّددَ و حيدد ءوالددو ػ  و

لكدد وورددوػوالنددضز  ووالكددؼم  ووعثمدد  والتدديدلو

ووانقٍددد سو دددثحوالضبددد ومددد ومواّددد والْدددغٔوع َددده

عيؼوىؼ و ؼ وع يوالغي،وو   ٍ   
(5)

و.و

ومدد والزددؼٍـو  لددؾيـو او  دد ور نددبو ددٌو ضؼٍددؼو

 ػ و دددووعدددؼحووحدددوقومالظددد والحـائدددد،وصَوٍدددةوالدددو

 ددٌواعتبدد ؿو الدددوٍ ووالمنددتالم ةو  بددؼو حَددـ واليددكو 

 د لتغَـا وووالؾًوي اومالتمؼاولبـواونم ؽدوم والـئة

المو َةووم وٍيتذوعيد ومد و د فا و د ػًوالديواعدد قو

ي وا ؿاءوعد وصَوٍدةوالدو ػ ومد وعدؼمد ووقدؼوٍالتمدؼو

و ئ واعـىويوروػوالض َبو ٌوالمالؼ ع يوػ
(و7,6)

و.

و ؼؿامددةوالو َدد  والميددـصةو ددٌومالدددؼوالحددبو

و)والالؼلٌو ٌو غؼاػولضؼٍخٌوالدو ػ ووا ريدةول مدؼ ومد 

(و1134وردؼو اوالالدؼػوالك دٌولدد وو)(وو1975و-1944

(وو ػ و594(وو ػ ومَتدددةوو)544ص لدددةومددد و َيدددد و)

صَة ووايخـوامب فوالمو و َد وي اوا  م  والَدضٌو

 والندـًو د لغي،وح وا ٍ    والـَّةو  لغي،و  لضبد

الـ ددد ٌٓو ددد لغـقو كدددت والددديدلوواعـ ددد والزدددـوسو

البحالَةو
(1)

. 

وو(Birth injuries)و ؽٍد  والدو ػ ولبؼو ّدض 

الد ػصةو ٌوالكبؼووالالموػوالدبـًون ػؿ ولتدـ وومد ئ و

ضز  والنددوَةا ؽٍدد  والنددحضو وومدد التولَددؼوالبؼٍمددة

والمثقددٔووالكددؼم  والي  زددةوعدد و
(وو8)

 ضَدد وقددؼووو.

ول ولَددؼويمدد و ددٌو ددوؽحوالزددقءوالمزَ ددٌوـى ؽٍدد  و عدد

((Edema of the presenting partوٍنددميوو

يد لتٌو ضَد ووالوؿحوالي  ذو  لضؼ ةوالمَد َةوالؼموٍدة

و دددددددددددددددددددٌوالدددددددددددددددددددـ كو تيندددددددددددددددددددبوالَدددددددددددددددددددهو

وٍالتبدددددـوالدددددوؿحوو(.وCaput succedaneumو)

 ىددؼومدد وو(Cephalhematoma)والددؼموًوالـ مددٌ

قبدةووالْـؿوالن  ،وصَجوٍتزم والؼحو َ ومحشوعظ ح

و يدددددد ئد والنددددددمض قٌوو(Calvarium)والزمزمددددددة

الدؾًوٍضدَٔوو(وPericranial membrane)البضددٌو

 مند صةوو ك وعظ وع يوصؼ  وولدؾاوٍتضؼػو زم والدؼح

الالظ والميمو و  لْـؿ
(9)

.وااو يخـاألؽٍ  و ـوٍالد  وو

 Intracranial)اليدقفوػاعد والزدوفوالبضددٌوو دٌ

hemorrhage)ؼااو ووم وامب فوو َ  والولد التبـوو

ؼوٍيددتذوعدد وعددوفوا وينددزَ و ووعددوقد والمنددتؼٍ ووقدد

.وومددد وا ؽٍددد  وا عدددـىويندددوؿو(Trauma)والك ددد 

و وو ْدددددـؿوالظدَدددددـ والالَدددددبَةوالالْدددددؼٍةالالظددددد ح

(Brachial plexusو )واٍ    واألصي ءو
(و8)

و.

ااورـوسوالـ كووالورهو و ضؼثوع ػ و ندببو

الو ػ  وو كواومضؼوػ والالدؼػووا نتيد ؿو دٌوصد   و

النبوٓوالال ؿُولكيد ومتالؼػ وومتـا بةومد واٍد    و

.ووااوصددؼح ويندددوؿواعددـىو ددٌوصدد   وقتدد والولَددؼ

والزمزمةوّدم و ؽٍد  والدو ػ و تكدواومضدؼػ ووىدبَة

(Fissured)و مدد والكنددوؿوالميغندددةوو (Depress 

fractures)بددددؼو ضددددؼثوعيددددؼوالنددددبوٓوالالدددد ؿُوو 

ح.وو كدددواوالكندددوؿووّددد و دددٌومكددد اوا ؿ حددد مو ت

وٍـا بددد وعدد ػ و ًونددوحومدد وووامددالةةومدتتددةوالزي ئَدد

يددث ومدد و وٍيدد  ؼواليددقوفوػاعدد والزددوفوالبضدددٌ وو

عدد ػ و ددٌووواليددقوفوالمـا بددةولددد وينددوؿوالزمزمددة

وص   و ؽٍ  والو ػ 
(و14)

و.

  والمـَّةوالم ػٍةواليوو   و الِو وم والض

الولددؼااومتثفمددةوالكددـفو ووا نزددد ػوالتيدنددٌوعيددؼو

و(Respiratory distress syndrome)الولَدددؼو

 Hyaline)وو نددميو ٍْدد وػاءواأل يددَةوالقر رَددة

membrane disease)وومدببد و َدـومضدؼػوولكد و 

اليدد  ذوو(Surfactant)ونبددٌوالال مدد والدالدد  و  لنددحش

 دددوو يخدددـواألمدددب فوو(Prematurity)وعددد والغدددؼاد

ىَوع وو  مَة و
(11)

و ووٍدـفوم وعثٍ واليوحوالخ نٌوو.

 و(وPneumocyte type II)ل ضوٍَدث والـئوٍدةو

وٍبدددوحو دددؾاوالدومددددولبَؼو تغددددَِوالتدددو ـوالندددحضٌو

(Surface tension)ب ءوالضوٍَث ووالمند ل وألو 

التيدنددَةوالَدددغَـ ومدتوصدددة ووٍبددٌومددد وا نغمددد ًو

(Atelactesis)ولددؾاو دد اووزدددؼوالتيدنددٌل َب دد ومدد واو

نبَهوم والـئةو َـوالي ّدزةوعيدؼوالولدؼااووع ٍدةو

ٍالـّدددد ولددددؾ والمتثفمدددةو(Prematures)الغدددؼدو
و

(12)
انكمدد هووومدد والميدد  ؼا والينددَزَةوالمزدـٍددة.و

و بحيددد و غيدد ءو( وAlveoli)والـئوٍددةوالضوٍَددث 

 Thick eosinophilic)فردد رٌوحغددَ وصمددِو

hyaline membrane)
(13 14)و

وم والممك و بدؼٍـوو.

عمددـوالزيددَ و ضندد فوالغثٍدد والددد ؿف ول ال مدد والدالدد  و

كَمَددددد ءواليندددددَزَةوالمي عَدددددةو  لندددددحشو ومددددد ئ وال

(Immuno-histo chemistry)و
(14)

و.

 Materials andانمىاد وطرائك انعمم )

Methods:) 
 Prospective) رـٍدددد وػؿامددددةومَؼانَددددةو

study)حدبوالالدؼلٌو دٌو غدؼاػولمدؼ ومدتةول ٌومالدؼواو

(وو1997و-3و-31و)واليو(1996و-14و-1و)و ىدـوم 

 ًوصدددؼٍخٌوالولددؼااوا ريددةووو دد و َددد و يددـٍشورخددج

الو ػ وو ْميد وال بح ءوالمض لةواليوالمالدؼووالب لغدةو

و17) (ورخددة وممدد ولدد و تز وف عمدد ؿم وولددؼواو صَدد ء 

ميد وحثحةو ٍ حويم وػل والَد  والتيـٍضَةوالمي  ؼ و

رمدددد وو ددددٌورخددددخد و.وويدددد اوالدددددؼفومدددد والؼؿامددددة

المال ومدد  والمتال بددةو ددد ولتمََددقوالددو ػا والضَددةوعدد و
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و ضؼٍؼوننبةوال بح ءو َد و ٌوالولؼااوالو ػا والمَتةو

وو مب فوالمو ولم وولؼواو صَ ء.

و   ّددددد  ةوالددددديوالتيدددددـٍشوالحبدددددٌوالالدددددؼلٌو

والمغتبـٍددددةوا ٍددددولٌو مدددد وا مددددتال نةو دددد لدضوً

التكمَ َددةواصَ ندد ووصنددبومدد و تح بددهويدد وص لددةومخدد و

الدضدددٌوالمزددددـًول مبددد ٓ واليندددَزَةووالدضدددوًو

بدو ووا صيد ءو دٌوالكَمَ وٍةوع يونم ؽدوم والؼحووال

الوقال  والتٌواىدتبهو دٌويوندد و ندممَةوولبدؼو رـٍد و

و.   والدضوًو ٌومغتبـا ومالدؼوالحبوالالؼلٌ

و ددد و يظدددَ واليتددد ئذو دددٌوردددؼاو وواىدددك  ومددد و

وميد وامتغـادوو متال نةو بالِوالوم ئ وا صَ ئَةا

و(2)والينددبوالم وٍددةول يتدد ئذووامددتالم  ومـ دد ويدد ً

اّدد  ةو وَةوو  مَتددد ل تالددـفوع دديوالدددـوقوا صَدد ئ

رددوحوالدديومددزث واصَدد ئَ  ومالدددؼوالحددبوالدديوالـ

ل ضَو وع يو الدِوالمال ومد  وويمد ومدَـػووالالؼلٌ

  ٌو بـ واليت ئذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Resultsانىتبئج )
الميمولَ ووي اوعؼػوو َ  وا ريةووالولؼاالبؼو

 ددٌوالوقدد والددؾًوو(وص لددة17)والمَؼانَددة ددٌوػؿامددتي و

 ظدددـو َددهوالـرددوحوالدديومددزث واصَدد ئَ  ومالدددؼو

الحددبوالالدددؼلٌو ددٌو غدددؼاػوااوعددؼػوو َددد  وواألٓدددد  و

(وص لدةو ًو267(وميةويد او)12 يك وع حواليوعمـو)

و اوالو َددد  والميدددمولةو دددٌوػؿامدددتي و  غددد ونندددبتد 

وم والالؼػوالك ٌولو َ  وا ٓد  .و%(6.37)

امددةوالؼؿو دددؾ و الددؼو وفٍدد والو َدد  والميددمولةو

ي ند و دٌولدد وووع يو ىدـالبضجوظدـو او ع يونندبة

و(%29.41)اؽو  غد وو(1997ىدـوىب ٓومد والالد حو)

اؽو  غد و(و1996)و ث وىدـو يدـٍ والخد نٌومد والالد ح

 وو قدد وننددبةوي ندد و ددٌوىدددـواؽاؿومدد وو(23.53%)

.وواعت ددددد وو(%5.88و)وومبددددؼاؿ  و(1997و)والالدددد ح

 دٌوا ىددـوالندتةوالدـوقو َ واعؼاػوالؾيوؿووا ن ثو

و(.1ل بضجوويم و ووموّشو ٌواليك وؿق و)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 مدد و وفٍدد وو َدد  وا ريددةووالولددؼااوو بدد والدديو

)وصَدددةو وومَتدددة(و وونندددبد ووالزددديلووندددوحوالدددو ػ 

و(.2(وواليك وؿق و)1و وؿق و) والزؼ َوّضدوالم وٍة
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 :  تىزٌع وفٍبد االجىخ و انىنذان حست انجىس و حست وىع انىالدح .1جذول رلم 

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : انىست انمئىٌخ  الوىاع والداد انىنذان انمشمىنٍه ثبنذراسخ 9نشكم رلم ا

 

وٍظدـو الدؼو حبَد،و الدِوالومد ئ وا صَد ئَةو

عددؼحوورددوػو ددـقوماليددوًومددد و ددَ والددو ػا والضَددةو

ووالمَتةوويم وٍ ٌ:

2D.F=و

1.199Χ2= 

4.549P=و

و

(و وفٍد و دؾ والو َد  و2وٍوّشوالزؼو وؿقد و)

  ىدددـوالـصمَددة ومدد وصنددبومددؼ والضمدد و ووالالمددـو 

امدتبال ػوص لددةوواصدؼ ولدد و يدغٌو َددد وصَوٍدةوالددو ػ و

وم وعؼمد و نببوالتدنظوالمتبؼح.

و

 

 

 

 : انعمر ثبالشهر انرحمٍخ نكم وىع مه انىالداد9ل رلم انجذو

 

 

و

(وامدب فوو د  والمولدوػٍ و3وٍبَ والزؼو وؿق و)

ومددد والولدددؼاا و.وصَدددجويددد اوا  مددد  والَدددضٌ صَددد ء 

والمبَوػو وو و وا مب ف و دث وؽا والـئدةوالبَدبَة

(Bronchopneumonia )حدد وؽا والـئددةوالـىدددَةوو

(Aspiration pneumonia.)و

 

 

 

 

 وىع انىالدح

  انعمر ثبالشهر انرحمٍخ

 9 8 7 انمجمىع

 9 8 1 - والدح حٍخ

 7 3 3 1 والدح مٍته

 16 11 4 1 انمجمىع

 

نوع الوالدة

52.94%

5.88%
41.18%

والدة حية والدة ميتة لم تشخص

 نوع الوالدة
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 مه انىنذان دٌه احٍبءانمىنى اسجبة وفبح :3انجذول رلم 

 انعـــذد سجت انىفبح

 3 االهمبل انصحً انممصىد

 9 راد انرئخ انمصجٍخ

انسبئم انسهىي راد انرئخ انرشفٍخ ثأستىشبق  1 

 1 متالزمخ انكرة انتىفسً

 1 انخىك انرثبطً

 1 ارٌخ انىالدح

 9 انمجمــــــىع

وؾ والؼؿامة.م ومزم والض   و ٌو (و%و76.47و)ووٍؾيـو اوننبةوال بح ءوي ن 

 

 

 (:Discussionانمىبلشخ )
ص لددةو ددٌوو(17)لبددؼويدد اوعددؼػوا ريددةووالولددؼااو

ولدؼواوو(%52.94)ػؿامتي والمَؼانَة و نالةومديد و ًو

وومدددبالةو ًو ولدددؼواومدددو ي.وولددد وو(%41.18) صَددد ء 

 يددغٌوصَوٍددةوالددو ػ ومدد وعددؼمد و ددٌوص لددةوواصددؼ و

دوو ندددببو دندددظوالزخدددةوو بدددؼااواردددقاءوميدددد و ددد لي

و-1-نٌو الددؼو ـيددد و ددٌوالالددـاء و)الزددؼو وؿقدد الضَددوا

و(.-2-واليك وؿق 

 يخددـومدد والددو ػا ولبددؼوي ندد والددو ػا والضَددةو

المَتددةو ددٌوػؿامدد  وعـاقَددةومدد  بة وويدد اوا  مدد  و

مبَوػو وو يخـوامب فوالمو و َدد الَضٌوال
(1,4)

 وو

 ٍْد و دٌوػؿامدتي ومد واعدتثفوا عدؼاػوووظدـوؽلد و

و(.-3-ؼو وؿقدددد والزددددو-2-الينددددب و)الزددددؼو وؿقدددد 

و ظدددـ وػؿامدد  و ريبَددةو  مَددةوا  مدد  والمبَددوػو

 ٌوو َ  والولؼااولكيد ومدز  وافػٍد ػوىدَوحوالغيد،و

والوم ئ والاليدَةواألعـىولبت د 
(15)

و.

وٍثصدددنو او يخدددـوالدددو ػا والضَدددةو دددٌو دددؾ و

الؼؿامددةويدد اوالالمددـو   ىدددـوالـصمَددةو َددد وٍتددـاوسو

 ونَدددحو دددَ والخددد م ووالت مددد و َيمددد وي نددد واقددد ومددد

الددو ػا والمَتددةو المددـوؿصمددٌوٍتددـاوسو ددَ واليدددـو

وايخـوم ونَدد و المـواق وم وؽل  ووالخ م ووالت م  

وٍبؼوو او دنَـوؽلد وواّدشوصَدجوو(.-1-)اليك وؿق 

ٍدددقػاػواصتمددد  وصَوٍدددةوالدددو ػ وي مددد واقتدددـفوالالمدددـو

   ىدـوالـصمَةو) وومؼ والضمد (ومد والضدؼوالحبَالدٌو

و ووالمخ لٌولد .

 ددؼءو ضددو والميدد طومدد والبددـوػ والدديوووقددؼوٍكددوا

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

واليوو َ  وا ٓد  وم واعم ؿو عـى.

 لؾيـااوالكخَدـومد ونتد ئذوػؿامدتي ووم والزؼٍـ 

 Retrospective)الـارالدةووي اومتدبد ومد والؼؿامدة

study)والغـٍددـًووالغحَددبول ندديوا والتددٌو رـا ددو 

)1993اليوو1988)
(16)

و.

 اوو َددد  و  ريدددةووٍندددتيتذومددد و دددؾ والؼؿامدددة

 يددك وننددبةوق َ ددةومدد وووو ْددميد وال بحدد ءووالولددؼاا

المض لددةوالدديووَدد  و َدد  وا ٓددد  وو  لتدد لٌومدد والو 

ممد وٍيدَـوالديوووعمومد ومالدؼوالحبوالالدؼلٌو دٌو غدؼاػ

يمددد وظددددـو اوو.  لتقامدددهووؿٍددد نتهو منددد والمزتمددد 

وا مدب فووالوم ئ والن بَةول بت و)وا  مد  والَدضٌ(

المـَّةو ٌوالغ لبةوع يوومد ئ والبتد والمتالمدؼولددؾ و

الد دددةوالالمـٍدددةوممددد وٍدددؼ و ٍْددد وع ددديونددددلوالؼ لدددةو

ل و ٍْ وااوننبةوالو ػا والمَتدةولد والن  بة.ووٍ ٍؼوؽ

و ك و  لب َ ة.

 (:Referencesانمصبدر )
مضمدؼوع ددٌووٍدددٌ.وقتد والولَددؼ.والحددبوالالددؼلٌو .1

ع مدد وو حبَبدد و)الزددقءوالخدد نٌ(و.والحبالددةوالغ منددة.و

.112و-141:و1984 غؼاػ:ومحبالةوا نتَ ؿ و  

2. Knight B. Infanticide and stillbirth. 

Forensic pathology. 3
rd 

ed. London. 

Arnold, 2004: 439- 450. 

3. Kellet RJ. Infanticide and child 

destruction- the historical and 

pathological aspects. Forensic Science 

International   1992; 53: 1- 28. 

.وقت والحد والم وػوصؼٍخ .والز بٌوووعبؼوالو  ف .4

لكتدبو ٓ لوالحبوالالدؼلٌ.والموٍد :وم مندةوػاؿوا

.111و-144:و1979ل حب عةووالييـ و  

ػٍدد فو صمددؼو ددؼى.وقتدد والمولددوػ و ددٌومحبددوحو .5

ورَهوا ـا َ ومضموػ.والحبواليـعٌووالندمومَ  .و

ا مددددكيؼؿٍة:وميظمددددةوالَددددضةوالال لمَددددة والمكتددددبو

.132و-127.و1993ا ق َمٌوليـقوالمتومٔ و  



Neonatal Deaths in Baghdad…..Faik Amin Baker et al. 

Iraqi Journal of Medical Sciences                                                       33 

6. Knight B. Infanticide and child 

abuse. Forensic medicine. London: 

Gower medical publishing, 1985: 61. 

7. Shepherd R. Deaths and Injuries in 

Infancy. Simpson's Forensic Medicine. 

12th ed. London: Arnold, 2003: 143. 

8. Hutchison J. Cokburn F. Practical 

pediatric problems. Fifth printing 

(Asian- Economy ed.) of the 6th ed. 

Lloyd Luke, 1989: 40- 52. 

9. Potter EL. Pathology of the fetus 

and newborn. Chicago: Yearbook 

Publisher, 1953: 84- 104. 

10. Gordon I. Forensic medicine. 3rd 

ed. London: Churchill Livingstone, 

1988: 295- 298. 

11. Heath D. Kary JM. Respiratory 

system, in Ed of: Anderson JR. Muris 

Textbook of pathology. ELBS ed of 

the 13th ed. London: Edward Arnold, 

1992: 540-541. 

 ٍدـًوؿٍ ُوومي ؿيو .و م مَ  والحدبوو .12

الضدقءوالخد نٌ.وو–المغتَـ(وو-الب ٓيٌو)مَنَ ولوف

الحبالددةوالالـ َددةوا ولدديو)متددـر (ول حبالددةوالخ نَددةم و

ويت ف:  

 (Andersolio et al. Essentials of 

medicine) :و1992مدددددوؿٍة:وػاؿوا ددددد واليددددددَل و

.1716و-1715  

مالؼوي ظ ويدـٍ .وػؿامدةوٓبَدةوعؼلَدةوالزبوؿًو .13

ألمدددب فوالو َددد  والحبَالَدددةوالي رمدددةوعددد و مدددـاُو

ػؿامةومبؼمةواليوالمز دلوالالـاقدٌووالزد فوالتيدنٌ.

لثعتَ ٍ  والحبَةويزقءوم ومتح ب  والضَدو و

ع د والحدبوالالددؼلٌ.وع ديوىدد ػ وفم لدةوالمز دلو دٌو

.26:و2444 غؼاػ و  

14. Betz P. Nerlich A. Determination of 

fetal age by immuno-histochemical 

estimation of surfactant- producing 

alveolar type-II cells. Forensic science 

international   1992; 53: 193- 202. 

15. Dolinak D, Matshes E. Forensic 

pathology.1st Ed.Burlington. Elsevier, 

2005: 372. 

الغحَبونبَ و  فًو  ى .وػؿامةوٓبَةوعؼلَةو .16

مدد وػؿامددةومب ؿنددةو ددَ ولو َدد  وا ٓددد  و ددٌو غددؼاػو

 تـ ددٌومدد وقبدد وومدد و ددٌو حيدد ءوالضَدد ؿ.وآـوصددةو
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