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ทฤษฎีที่สําคัญเกี่ยวกับ rigor mortis
Rigor mortis คือการแข็งตัวของกลามเนื้อภายหลังการเสียชีวิต โดยเกิดขึ้นกับกลามเนื้อทั่ว
รางกายทั้งกลามเนื้อลาย กลามเนื้อเรียบ และกลามเนื้อหัวใจ มีการสังเกตพบปรากฏการณนี้มานาน
นับรอยป โดยมีรายงานการศึกษาทางการแพทยที่สําคัญเรียงตามลําดับเวลาดังนี้
- ค.ศ.1811 Nysten เปนทานแรกที่ศกึ ษาลําดับการเกิด rigor mortis ในกลามเนื้อที่เกิดในชวงเวลา
ที่แตกตางกัน และไดขอ สรุปวากลามเนื้อเริ่มแข็งจากบริเวณศีรษะไปยังลําตัวและบริเวณขาเปน
ลําดับสุดทาย และเมื่อ rigor mortis เริ่มสลายไปก็จะเริ่มจากบริเวณศีรษะไปยังขาเชนเดียวกับการ
เกิด rigor mortis ซึ่งเรียกวา Nysten’s rule
- ค.ศ.1833 Sommer สังเกตพบวา rigor mortis ทําใหกลามเนื้อหดตัวสัน้ ลง ทําใหมีการเคลื่อนไหว
ของขอที่กลามเนื้อนั้นยึดเกาะอยูไดเล็กนอย เรียกการเคลื่อนไหวของศพที่เกิดขึน้ เนื่องจาก rigor
mortis นี้วา Sommer’s movement
- ค.ศ.1930 Bate-Smith ไดศึกษาความสัมพันธของกรดแล็กติก (lactic acid) ในเซลลกลามเนื้อที่
เกิด rigor mortis พบวามี ปริมาณกรดแล็กติกเพิ่มขึ้นในเซลลกลามเนื้อที่เกิด rigor mortis เมื่อ เทียบ
กับเซลลกลามเนื้อปกติ
- ค.ศ.1947 Szent-Györgyi เสนอทฤษฎีการแข็งตัวของกลามเนื้อหลังการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจาก
เซลลกลามเนื้อขาดพลังงาน ATP ทําใหเสนใย actin และ miosin ของกลามเนื้อเกาะตัวกัน
- ค.ศ.1950 Shapiro ไดศกึ ษาลําดับการเกิดการแข็งตัวของกลามเนื้อภายหลังการเสียชีวิต และได
ขอสรุปวาลําดับการเกิดตาม Nysten’s rule นั้นไมเปนความจริง แตลําดับการเกิด rigor mortis ที่
ตรวจจากการแข็งตัวของขอไมสามารถขยับเคลื่อนไหวขอไดนั้นขึ้นกับขนาดปริมาณของกลามเนื้อ
- ค.ศ.1963 Forster ไดศกึ ษาการหดตัวของกลามเนื้อเมือ่ เกิด rigor mortis ผลการศึกษาพบวา rigor
mortis ไมทําใหกลามเนื้อหดสั้นลง ยกเวนในกรณี ที่ กลามเนื้อกําลังเกิด rigor mortis นั้นมีแรงมา
กระทํา (loading) หรืออยูในสภาวะแวดลอมที่อุณหภูมิสูง หรือไดรับสารเคมี (เชน parathion) ที่ทํา
ใหกลามเนื้อเกิดการหดกระตุก (muscle tonus) เหลานีจ้ ึง ทําใหกลามเนื้อที่กําลังเกิด rigor mortis มี
การหดสั้นลงของเสนใยกลามเนื้อ
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- ค.ศ. 2000 Kobayashi ไดศึกษาพบวาการเกิด rigor mortis จะเกิดในเสนใยกลามเนื้อ red fiber
กอน white fiber ดังนั้นกลามเนื้อที่มี red fiber เปนองคประกอบมากจะเกิด rigor mortis เร็วกวา
กลามเนื้อขนาดเทากันแตมี red fiber เปนองคประกอบนอยกวา
ลําดับกลไกการเกิด rigor mortis
1. ภายหลังการเสียชีวิต เซลลกลามเนื้อไมสามารถผลิตพลังงาน ATP ซึ่งได จากการหายใจใน
ระดับเซลล จึง ทําใหเซลลกลามเนื้อขาดพลังงาน ATP
2. บริเวณเยื่อหุมเซลล (cell membrane) ซึ่งมีการเคลื่อนที่ผานเขาออกของไอออนชนิดตาง ๆ
ที่ตองอาศัยพลังงาน ATP ในการควบคุมการทํางาน เมื่อเซลลขาดพลังงาน ATP จะ
สูญเสียความสามารถนี้ไป
3. แคลเซียมไอออน (Ca 2+) จะไหลเขา ไปอยูภายในเซลลกลามเนื้อ แตเซลลไมสามารถนํา
แคลเซียมไอออนผานเยื่อหุม เซลล ออกไปได
4. แคลเซียมไอออนจับกับ troponin C ทําใหเกิดการเปลี่ยนรูป ไปของโครงสราง
(allosterically modulation) ของ tropomyosin บนเสนใย actin
ทําใหตําแหนงของ
tropomiosin เปลี่ยนมาอยูใ นตําแหนงที่ active สามารถจับ (cross-bridges) กับหัวของ
miosin (แตถาแคลเซียมไอออนถูกขนยายออกไปจากเซลล การเปลี่ยนรูป โครงสรางของ
troponin บน tropomyosin จะกลับมาอยูใ นรูปเดิมที่ ทําใหหวั ของ miosin ไมสามารถจับกับ
actin ได ไมเกิด cross-bridges ระหวาง actin กับ miosin)
5. การจับกันระหวาง actin-miosin ทําใหกลามเนื้อแข็งเกิดเปน rigor mortis
6. การจับกันระหวาง actin และ miosin จะคลายตัวออกมาได ตองใชพลังงาน ATP ดังนั้น
เมื่อเสียชีวิตแลวไมมี การผลิต พลังงาน ATP ขึ้นมาใหม rigor mortis ที่เกิดขึ้นนั้นจะคงอยู
จนกระทั่งรางกายเริ่มเนา ซึ่ง ตอมากลามเนื้อจะถูกเอนไซมจากกระบวนการเนายอยสลาย
เสนใยกลามเนื้อ ซึ่งรวมไปถึงยอยสลายการเกาะจับกันระหวาง actin-miosin ดวย ทําให
กลามเนื้อนิ่มออนตัวลงอีกครั้ง
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รูปที่ 1 กลไกการเปลี่ยนแปลงบริเวณ actin-miosin เมื่อมีแคลเซียมไอออนจับกับ troponin C ทําใหเกิดการหมุน
เคลื่อน ทําให active site เปดออกจับกับ miosin
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