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Tulirelva vigastused 

Tulerelva vigastus – kirurgilise lahingutrauma erivorm, mis 
tekib tulerelva ja plahvatava laskemoona vigastava toime 
tagajärjel. 

Vigastava mürsu järgi: 

1) Kuulihaavad 

2) Kildhaavad 

3) Plahvatuse järgsed vigastused (lööklaine) 



Padrun 

1 – padrunikest 

2 – sütik 

3 – püsirohi 

4 – papp 

5 – püssitropp 

6 – haavlid 

7 – haavlitiropp 

8 – parafiin  

1 – kuul 

2 – padrunikest 

3 – püssirohi 

4 – sütik 

• Paukpadrun 

• Gaasipadrun 

• Traumaatiline padrun 

• Jahipadrun 

• Lahingupadrun 



Kuul 

• Tavaline kuul 

• Õhupüssi kuul 

• Kummikuul 

• Eriotstarbeline kuul – 
trasseeruv, soomust läbiv kuul, 
lõhkekuul, süütekuul.  

 - kuul nihutatud 
 raskuskeskmega 

 - “dumdum bullet” 



Kuulivigastuse faktorid 

Vigastavad faktorid: 

• Põhilised faktorid (kuul, haavlid, püssitropp); 

• Lisafaktorid (relvatoru õhk, püssirohugaas, tahm, püssirohu osakesed j.n.e.); 

• Sekundaarsed mürsud (tõkkekillud, riiete fragmendid, luukillud) 

http://www.plam.ru/urist/sudebnaja_medicina_konspekt_lekcii/p6.php 



Kuulivigastuse mehhanismid 

1) Lööklaine toime 

2) Vigastavа mürsu toime 

3) Kõrvallöögi energia toime 

4) Tuulepöörise voolu toime 



Kuulivigastuse mehhanismid 
Lööklaine toime 1/4 

Kuuli ees ja selle ümber toimub keskkonna tihenemine, mis levib pehmetes 
kudedes heli kiirusega 1465 km/t 

Pehmed koed: 

Õhk: 



Kuulivigastuse mehhanismid 
Vigastavа mürsu toime 2/4 

• Kahjustuse effekt sõltub otseselt kuuli kiirusest (kiirus): 

 - Madala kiirusega kuni 400km/t (väikese võimsusega püstoli kuul, 
 kuul lõppulennul) 

 - Suure kiirusega >760km/t 

• Nutatsiooni nurk (sõltub kuuli konfiguratsioonist) 

 - AKM 7,62x39 mm lennus stabiilne, kudedes annab ära ~20% oma 
 kineetilisest energiast  

 - AK74 või M16 väiksema kaliibriga 5,56x45 mm kuul lendab stabiilse 
 lennu piiril ja kudedes hakkab kukerpallitama, annab ära kuni 60% oma 
 kineetilisest energiast 



Kuulivigastuse mehhanismid 
Vigastavа mürsu toime 2/4 

• Kuuli toimed: 

 - Läbilöögijõud – suure kineetilise energia puhul kuul purustab ja rebestab 
 välja osa kudedest.  

 - Kiiljas toime – kineetilise energia kaotamisel kuul hakkab kudesid kõrvale 
 lükkama, tekib pilukujuline haav. 

 - Kontusiooni toime (lööklained) – ajutiselt-pulsseeruv õõs, madala 
 kineetilise energiaga kuul. 

 - Rebendav toime – hüdrodünaamiline jõud, mis rebendab õõnesorganid 
 ja parenhümatoossed organid. 



Kuulivigastuse mehhanismid 
Kõrvallöögi energia toime ¾ video 

• Kuuli saabumise järel pehmetesse kudedesse tekib nn.ajutiselt-pulsseeruv õõs, 
mille suurus sõltub kineetilisest energiast, mille kuul ära andis. 10-25 korda kuuli 
diameetrist suurem.  



Kuulivigastuse mehhanismid 
Kõrvallöögi energia toime 3/4 

http://politicsdownanddirty.blogspot.com/2012/05/opinion-guns-or-children.html 



Kuulivigastuse mehhanismid 
Tuulepöörise voolu toime 4/4 video 

• Tõmbab haavakanali sisse õhu, 
tolmu, mikroobid, tahma, mulla 

osakesi, riidetükke, naha osakesi ja 
n.e. 

http://www.riflebullets.net/fieldnotes.html 



Tulirelva vigastused 
Lühikese distantsi korral 

1) Lähituli – relvatoru kontakt nahaga või riietega. 

2) I tsoon – peamiselt püssirohugaaside mehhaanilise toime tsoon. 

 Püssirohugaaside rebenav ja löökjõud. Makarovi püstol 1 cm, vintpüss ~5 cm, kuni 12 cm. 

3) II tsoon – tahm, püssirohu osakesed, metalli-osakesed. 

 Tahm haava ümber, püssirohu ja metalli-osakesed haava ümber ja sees, 25-35 cm. 

4) III tsoon – püssirohu ja metalli-osakesed. 

 Püssirohu ja metalli-osakesed haava ümber ja sees. Makarovi püstol kuni 150 cm, vintpüss 

 kuni 250 cm. 

http://www.plam.ru/urist/sudebnaja_medicina_konspekt_lekcii/p6.php 



Tulirelva vigastused  
Lühikese distantsi korral - lähituli 

http://www.plam.ru/urist/sudebnaja_medicina_konspekt_lekcii/p6.php 

- Tulerelva õhk ja osa püssirohugaasidest löövad naha sisse augu ja levivad 
kõikides suundades. 

- Kuul, püssitropp (kui on), püssirohugaasid, tahm, püssirohu ja metalli-
osakesed. 

Tappa võib ka tühilask! 



Tulirelva haav 
Klassifikatsioon 1/2 

1) Iseloomu järgi: 

 - Pime 

 - Läbiv 

 - Riivav  

2) Hulk: 

 - Üksikvigastus 

 - Hulgaline vigastus 

3) Lokalisatsiooni järgi: 

 - Isoleeritud (pea, kael, rindkere, kõht, vaagen, lülisammas, jäse j.n.e.) 

 - Kombineeritud (rohkem kui 2 anatoomilist piirkonda) 



Tulirelva haav 
Klassifikatsioon 2/2 

4) Kehaõõnte suhtes (pleuraõõs, perikardiõõs, kõhuõõs): 

Sissetungiv ja mitte sissetungiv 

Body Cavities and Abdominopelvic regions by Prof Knoppy 



Tulirelva haav 
Morfoloogia 

1) Haavakanal 

2) Kontusiooni tsoon – primaarne nekroos 

3) Sekundaarne nekroos (molekulaarse põrutuse tsoon) 
– ajutiselt-pulsseeruv õõs, lööklained. 

4) Parabioosi tsoon – pöörduv muutus 

5) Terved koed 



Tulirelva haav 
Morfoloogia 

Sissepääsuava on tavaliselt suurem kui väljapääsuava. 

Haavkanali konfiguratsioon: 

1) Sirgjooneline; 

2) Murtud – seesmine rikošett, luukillud; 

3) Vöökujuline – tihedaid kudesid riivavalt puutudes kuul “joonistab” 
kaarekujulise trajektoori; 

4) Katkendlik – reis-reis, käsi-keha ja n.e.; 

5) Astmeline – elundite nihkumine (näiteks soolelingud); 



Kolju ja peaaju 

1) Pehmete kudede haavad 

2) Mittesissetungiv kolju haav (dura mater ei ole läbitud) 

3) Sissetungiv kolju haav 

1 – lihtne 

2 – radiaalne  

3 – segmentaarne  

4 – diagonaalne  

http://www.forensicmed.co.uk/wounds/firearms/gunshot-wounds-rifled-weapons/ E.A.Gumarenko 2008 



Rindkere 

1 – Pime, läbiv, riivav. 

2 – Sissetunguv, mittesissetungiv. 

3 – Luuline rinkere: roided, abaluud, rinnak, rangluud, lülisammas. 

4 – Rindkere organid: kopsud, süda, mediastiinumi elundid ja sooned. 

5 – Südame tomponaad. Pleuraalne verejooks. Avatud või pingeline 
pneumotooraks.  

E.A.Gumarenko 2008 



Kõht ja vaagen 

1 – Ilma kõhuelundeid vigastamata. 

2 – Õõneselundite vigastusega (sool, sapipõis, kusejuhad, kusepõis). 

3 – Parenhümatoosete elundite vigastusega (maks, põrn, pankreas, 
neerud). 

4 – Suurte veresoonte vigastusega. 

5 – Kombineeritud vigastused. 

Lööklaine levib kuuli ees, 
põhjustab õõneselundite ja 

parenhümatoossete elundite 
rebendeid. Hüdrodünaamiline 

jõud. 



Spinaalkanal 

1 – Sissetungiv läbiv 

2 – Sissetungiv pime 

3 – Sissetungiv riivav 

4 – Mittesissetungiv 

5 – Paravertebraalne 

E.A.Gumarenko 2008 



Kildhaavad ja plahvatusjärgsed 
vigastused 

1 – Lööklaine   

2 – Lõhkeseade osakesed ja killud 

3 – Tabavad elemendid  

 - Mehaanilised (metall-elemendid) 

 - Keemilised 

 - Termoelemendid (fosfor, napalm) 

4 – Sekundaarsed mürsud 

5 – Gaasid, tahm 



Haigusjuht..... 



Haigusjuht 

1) Iseloomu järgi: 

 - Pime 

 - Läbiv 

 - Riivav 

2) Hulk: 

 - Üksikvigastus 

 - Hulgaline vigastus 

3) Lokalisatsiooni järgi: 

 - Isoleeritud (pea, kael, rindkere, kõht, vaagen, lülisammas, jäse j.n.e.) 

 - Kombineeritud (rohkem kui 2 anatoomilist piirkonda) 

4) Keha õõnte suhtes: 

 - Sissetungiv 

 - Mittesissetungiv 



Koju kaasa: 

Vigastus on alati suurem kui kuuli diameeter. 

Vigastava mürsu lokalisatsioon ja iseloom. Fragmenteerunud? 
Rikošettinud? Kas on tekkinud sekundaarsed mürsud?  

 

Kas vigastus on pime või läbiv? 

Kas vigastus on sissetungiv või mittesissetungiv?  

 

Haavakanali konfiguratsioon. 



Tänud! 


