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Sissejuhatuseks

    Juba ammu tekkis vajadus lisada subjektiivsele 
patoloogilise leiu kirjeldusele objektiivne (vaatlejast 
sõltumatu) kuvamismeetod, kuid seda pidurdas 
kuvamismeetodite tehniline areng. 

    Kui konventsionaalsed radioloogilised meetodid on 
kohtumeditsiinis kasutusel juba 1895. aastast, siis 
esimeseks KT-uuringuks kohtumeditsiinis oli 
1977. aastal pea laskevigastuse kirjeldamine. 
Vaatamata radioloogilise aparatuuri kiirele arengule ei 
leidnud KT- ja MRT-uuringumeetodid eelmise sajandi 
lõpus oma kohta kohtumeditsiinilises praktikas. 
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• Murdemomendiks võib pidada 2000. aastal alanud 
Šveitsi Berni Ülikooli multidistsiplinaarset Virtopsy 
projekti, mille eesmärgiks on ühendada objektiivne 
kehapinna dokumenteerimine objektiivse kehasisese 
uurimisega. See teaduslik projekt koosneb:

 kogu keha dokumenteerimisest ja analüüsist, 
kasutades KTd, MRTd ning mikroradioloogiat;

 3D (kolmemõõtmelisest) kehapinna 
dokumenteerimisest, kasutades 
kohtufotogrammeetriat ja 3D-optilist skaneerimist.
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Virtopsy

• Nende tulemuste põhjal moodustub andmemassiiv, 
mis koosneb KT- ja MRT-uuringutel saadud keha 
anatoomilistest kihtidest ning teostatud 3D-
rekonstruktsioonidest, mis omakorda on liidetud 
3D-kehapinna mudeliga. Sellist resulteerivat 
andmemassiivi saab töödelda radioloogilises 
tööjaamas VR (volume rendering) programmi abil 
ehk teha n-ö virtuaalne lahang.
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Virtopsy projekt
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Kasutatav aparatuur

• KT
• MRT
• 3D-skannner

• Mikro KT-skanner

• MR-mikroskoopia
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TRITOP ja ATOS
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Eelised

• Võimalus välja selgitada vajadus kohtumeditsiiniliseks 
lahanguks (skriining)

• Võimalus saada objektiivne (eksperdist mittesõltuv) 
informatsioon. Säilitada ja konsulteerida.

•  Võimalus visualiseerida lahangu käigus raskesti 
dokumenteeritavad vigastusi (massiivne trauma, lasu- 
ning torke-lõike vigastuste haavakanalid)

• Võimalus saada oluline informatsioon isiku 
identifitseerimiseks (eriti oluline katastroofide puhul 
kiireks identifitseerimiseks).

• Võimalus minimaalselt moonutada lahangul 
surnukeha.

• Võimalus teostada kvaliteetne kliiniline-patoloogiline 
korrelatsioon.
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Isiku identifikatsioon

• Kogu keha KT-uuring annab selleks olulist 
objektiivset infot. Näiteks, frontaalsiinuste 
individuaalne areng ja kuju, hammaste seisund, 
paigaldatud osteosünteesi seadmed ning 
endoproteesid või haiguslikud muutused, mida saab 
võrrelda elupuhuselt tehtud radioloogiliste 
uuringutega. 

• Veel üks oluline meetod on tundmatu isiku näo 
rekonstruktsioon pea KT-uuringu andmete järgi – 
programm ReFace, mille on USA föderaalse 
juurdlusbüroo tellimusel välja töötanud General 
Electric Researh 
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Isiku identifikatsioon
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Patoloogilise leiu täpne dokumenteerimine 

• Nii KT kui ka MRT annavad võimaluse lahangu 
käigus minimaalselt surnukeha moonutades 
visualiseerida raskesti dokumenteeritavaid vigastusi: 
massiivne trauma, laske- ning torke-lõike vigastuste 
haavakanalid, õhkrind, õhkembolid, lülisamba ja 
seljaaju vigastused jpm.

•  KT-uuring kergendab oluliselt ka võõrkehade (kuulid, 
haavlid vm) otsinguid lahangul. 

• Rekonstruktsioonid, näiteks MIP (maximum-intensity-
projection) ja 3D VR annavad väga selge visuaalse 
efekti asitõendite esitamiseks ning tõlgendamiseks 
kohtuistungil.



11.08.2008

Trauma
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Hiliste koolnumuutustega surnukeha
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Kriminalistiline sündmuse rekonstruktsioon 

• Juhul kui kriminaalmenetluse käigus on avastatud 
võimalikud vigastust tekitavad esemed (asitõendid), 
siis kasutades erinevaid kujutisi vigastatud 
kehaosast, on võimalik võrrelda eseme traumeeriva 
pinna ning vigastuse kokkusobivust ja teha olulised 
järeldused. 
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Kriminalistiline sündmuse rekonstruktsioon 
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Sündmuse rekonstrueerimine
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Minimaalselt invasiivse lahangu teostamine

• Juhul kui kohtuarstlik või patoanatoomiline lahang ei 
ole mingil, näiteks usulisel põhjusel, võimalik, siis on 
nn virtuaalne lahang koos tehtud patoloogilise leiu 
biopsiaga ning vere ja uriini võtmisega 
toksikoloogiliseks ning DNA-analüüsiks jääb 
ainukeseks võimaluseks surnukeha skriinimiseks 
vägivaldse või haigusliku surmapõhjuse 
tuvastamiseks enne surnukeha matmist või 
kremeerimist.
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Biopsia
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Biopsia
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Biopsia
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Esimesed sammud Eestis
on tehtud…

Lähitulevikus (2011.a.) – muutub uues EKEI hoones KT-uuring, 3D-
skaneerimine (ja võib-olla ka MRT?) reaalseks, rutiinpraktikas 
kasutatavaks uuringumeetodiks.

http://www.sustainableliving.sa.gov.au/resources/Eco_Footprint_Brochure.pdf
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Radioloogiliste uuringute tulemuste 
kasutamine isiku kohtuarstliku ekspertiisi 
teostamisel

• Väga oluliseks objektiivse info allikaks ekspertiisi 
tegemisel võivad osutuda haiglas tehtud KT- ja MRT-
uuringud. Eriti puudutab see trauma 
tekkemehhanismi kindlakstegemist. 
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• Meespatsient toodi haiglasse teadvusetuna lahtise 
ajukoljutraumaga. Sündmuskoha vaatlusest ning 
tunnistajate ütlusest järeldati, et tegu võis olla 
korduvate löökidega pudeliga kannatanu pea 
piirkonda. 
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KT-uuringu piltide vaatamisel tekkis aga kahtlus, et osa 
vigastusest võiks olla teise tekkemehhanismiga. 
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KT-uuring ning ruumiline rekonstruktsioon peale 
operatsiooni
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Täiendaval sündmuskoha vaatlusel leiti verega määrdunud ese 
(voodipäise piirdelaud), mille mõõdud sobisid kolju impressioonmurru 
mõõtudega. Seega aitas KT-uuring tuvastada, et lahtise ajukoljutrauma 

põhjustas kukkumine vastu nimetatud pinda 
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2  juhtum

´   Kriminaalasja raames oli vaja kindlaks teha, kas 
kannatanu vigastused (parempoolsed roiete murrud, 
parema neeru rebend, kopsu- ja maksapõrutus) 
võivad olla saadud rusikaga löömisest või 
kukkumisest oma kasvu kõrguselt. Kannatanule oli 
haiglasse saabumisel tehtud KT-uuring. Kohtuarstliku 
ekspertiisi käigus tehti KT-uuringu põhjal ka 
ruumilised rekonstruktsioonid. 
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•  Selline tulemus viitab aga teistsugusele vigastuse 
tekkemehhanismile: nimelt on vigastus tõenäoliselt tekitatud 
löömisel pikikujulise piiratud pinnaga esemega 
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Kokkuvõtteks

• KT ja MRT uuringumeetodite kasutamine 
kohtumeditsiinilistel eesmärkidel on maailmas 
viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Need 
uuringumeetodid võimaldavad saada objektiivset 
(eksperdist sõltumatut) infot, säilitada seda ja 
vajaduse korral konsulteerida teiste ekspertidega ning 
spetsialistidega. Samuti on võimalik saada isiku 
tuvastamiseks vajalikku teavet, paremini 
dokumenteerida patoloogilisi leide, efektiivsemalt 
kasutada neid surma põhjuse määramisel ja 
traumamehhanismi tuvastamisel. 

• Lõppkokkuvõtteks aitab see tõsta kohtuarstliku 
ekspertiisi teostamisel saadud tõendite väärtust 
kohtuprotsessil. 
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Tänan tähelepanu eest!
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