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Virtopsy Application in Crime Detection and its Comparison 
with Autopsy

[1] VIRTOPSY: Minimally invasive, imaging-guided virtual ... [2] Are autopsies necessary? ...  
[3] Criminalistics [4] Criminal investigation: A method for reconstructing the ... [5] 
Postmortem use of advanced imaging techniques: Is autopsy going ... [6] Proof of live birth 
using postmortem multislice computed tomography (pmMSCT) in cases of suspected 
neonaticide: Advantages of diagnostic imaging compared to ... [7] Virtopsy versus autopsy 
in unusual case of asphyxia: Case ... [8] Classification of hemopericardium on postmortem ... 
[9] Forensic relevance of post-mortem CT imaging of the haemopericardium in determining 
... [10] Virtual autopsy using multislice computed tomography in forensic medical diagnosis 
... [11] Post-mortem computed tomography compared to forensic autopsy findings: A ... [12] 
The importance of Post-Mortem Computed Tomography (PMCT) ... [13] Comparison of 
whole-body post mortem 3D CT and autopsy ... [14] Interobserver agreement of the injury 
diagnoses obtained ... [15] Gunshot fatalities: Correlation between post-mortem multi-slice 
... [16] Post-mortem whole body computed tomography of opioid ... [17] Acceptance, 
reliability and confidence of diagnosis of fetal and ... [18] Minimally invasive, imaging guided 
virtual autopsy compared to conventional autopsy ... [19] VIRTOPSY - the Swiss virtual 
autopsy ... [20] Virtobot-a multi-functional robotic system for 3D surface scanning and 
automatic post ... [21] Image-guided virtual autopsy findings of gunshot victims performed 
with multi-slice computed tomography and magnetic resonance imaging and ... [22] History 
of ... [23] Detection of hemorrhage source: The diagnostic value of post-mortem ... [24] 
Virtual CT autopsy in clinical pathology: Feasibility in clinical ... [25] Utility of postmortem 
autopsy via whole-body imaging: Initial observations comparing MDCT and 3.0T MRI 
findings with autopsy ... [26] Postmortem magnetic resonance imaging: Reproducing typical 
autopsy heart ... [27] Rib fractures at postmortem computed tomography (PMCT) ... [28] 
Whole-body post-mortem computed ... [29] Critical evaluation and contribution of virtopsy 
to ... [30] New evidence for old lore--urinary bladder distension on post- ... [31] A prospective 
study of the risk of tuberculosis among intravenous drug users with ... [32] A 33-year follow-
up of narcotics ... [33] High risk medicolegal autopsies: Is a full postmortem... [34] 
Observation and identification of metabolites emerging during ... [35] Accuracy of magnetic 
resonance imaging in determining... 

Aim(s) Virtopsy is a modern technology that identifies the cause of death through radiology 
without dissection. In addition to reducing the detection time, this technology also has high 
diagnostic sensitivity in some cases. One of the aims of criminal law science is accurate and 
rapid criminology. The aim of this study was to investigate the application of virtopsy method 
in crime detection and its comparison with the autopsy method.
Information & Methods In this analytical review study, after investigating and analyzing 
the relationship between criminology and virtopsy, the numbers of 18 English articles were 
investigated for comparing the virtopsy and autopsy dissection in the period of 2010-2016.
Findings Virtopsy method as a supplement for autopsy method could detect the infanticide 
from stillbirth, choking by drowning from the other types of asphyxia and injuring by bullet hit 
and its details and it could recognize the cause of death through careful analyzing the organs, 
such as the face and jaw skeletons, ribs and brain.
Conclusion Criminology legal aims are realized using the virtopsy method as a supplement for 
autopsy method.
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 چکيده
ویرتوپسی فناوری مدرنی است که از طریق رادیولوژی بدون بازگشایی  اهداف:

پردازد. این فناوری عالوه بر کاهش جسد، به تشخیص علت مرگ و نحوه آن می
زمان تشخیص، در برخی از موارد نیز از حساسیت تشخیصی بسیار باالیی 

 ست.یابی دقیق و سریع ابرخوردار است. یکی از مقاصد علم حقوق جزا، جرم
آن با  یسهدر کشف جرم و مقا یرتوپسیکاربرد وهدف پژوهش حاضر، بررسی 

 ی بود.اتوپس
پس از بررسی و تحلیل مروری و تحلیلی،  مطالعه در این ها:اطالعات و روش

مقاله به زبان انگلیسی در بازه زمانی  ١٨شناسی و ویرتوپسی، رابطه بین جرم
های انواع کالبدشکافی (اتوپسی و برای مقایسه داده ٢٠١٦تا  ٢٠١٠های سال

 ویرتوپسی) مورد بررسی قرار گرفت.
عنوان مکمل اتوپسی توانسته است نوزادکشی را از نوزاد ویرتوپسی به ها:یافته
ها، اصابت گلوله، شدگی را از سایر انواع خفگیمتولدشده، خفگی در اثر غرقمرده

ق برخی از اعضا مثل اسکلت مسیر و جزئیات آن را تشخیص دهد و با تحلیل دقی
 ها و مغز علت مرگ را مشخص نماید.صورت و فک، دنده

عنوان یابی با استفاده از روش ویرتوپسی بهمقاصد حقوقی جرم: گیرینتیجه
 شود. مکمل اتوپسی محقق می

 یابی، اتوپسیویرتوپسی، جرم ها:کلیدواژه
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 مقدمه
زدن به ویرتوپسی یک روش غیرتهاجمی است که بدون آسیب

دهد و شامل انواع های بدن، فرآیند تشخیص را انجام میبافت
های مدرن تصویربرداری پزشکی با تعدادی برنامه کاربردی تکنیک

استاد دانشگاه برن و  ،مایکل تالی. [1]ویژه در پزشکی قانونی است.
قادر اند که سیستمی را با نام ویرتوپسی ابداع کرده ش،همکاران

این روش از  تشخیص دهد.بدون شکافتن جسد، علت مرگ را  است
های ناگهانی در پایتخت برای کشف علت همه مرگ ٢٠٠٦سال 

 %٨٠تا  %٦٠ . همچنین قادر به شناساییشودمی انجامسوئیس 
هایی گروه .[1]استهای مرگ بدون شکافتن جسد ها و علتجراحی

پزشکی قانونی اروپا، انگلستان، ایاالت متحده، استرالیا و آسیا در 
 جایبه استفاده از ابزار تصویربرداری به معتقداند که تشکیل شده

. نام این روش نوین، ویرتوپسی [2]هستند کالبدشکافی فیزیکی
 ن در ایران از آن استفاده نشده است. که تاکنواست 

یابی، پزشکی قانونی شناسی و جرمشاخه اصلی تحقیقات جرم
شناسی و است. پزشکی قانونی کاربرد علم برای قوانین جرم

عدالت  یستمس یکدر  یسپل یهاکه توسط سازماناجتماعی است 
آوری جمع یی به معنیجنا یقاتتحقو  [3]شوداجرا می یفریک

کردن و محکوم یریدستگ یی،شناسا یت و شواهد برااطالعا

 ید تحت عنوان ویرتوپسی،جد یتکنولوژ. [4]استمتخلف  ینمظنون
 یمختلف برا یهاها و برنامهرا با مهارت یقانون یپزشک محقق

در  و کندمی یتهدا یفریعدالت ک یستمساین مشارکت فعال در 
گرا برای معاینه فضیلتشناسی، فایده کارکردگرایانه و زمینه جرم

 شود.اجساد محسوب می
اوری مدرن رادیولوژی، مقاصد علم حقوق جزا را در ویرتوپسی یا فن

تی اسکن، شامل سیسازد و تر جرم محقق میجهت کشف دقیق
بعدی، سونوگرافی، آنژیوگرافی و بیوپسی آی، انیمیشن سهآرام

ویژه علت بزه بهاست که هر کدام از این موارد به نحوی در کشف 
زشناسی آن از مرگ طبیعی نقش بسزا، دقیق با عدم صرف قتل و با

 زمان طوالنی دارد. 
همچنین ویرتوپسی با قابلیت برقراری ارتباط با متخصصان 

المللی همزمان با معاینه جسد، بدون محدودیت زمانی و بین
مورد را نسبت به دستگاه قضایی های بیزنیمکانی راه گمانه

سازد و با تشخیص جنسیت در موارد مشکوک، تشخیص دود میمس
منظور ردیابی گلوله و بعدی بهطول و سایر نقاط، بازسازی سه

تصادفات عمدی به تحلیلگر برای ارایه مستندات به دادگاه کمک 
. در حال حاضر دریافت این اطالعات از طریق [5]کندمضاعف می

محدود و همراه با تالش صورت زمان طوالنی، بهاتوپسی در مدت
 شود. فراوان انجام می

مقاله پیش رو بر آن است که بین کارکرد ویرتوپسی و مقاصد 
شناسی، مالزمه تجربی برقرار سازد و با رمزگشایی از ویرتوپسی، جرم

یابی در یک مطالعه مروری این شناسی و جرمرابطه آن را با جرم
پسی، مقاصد علم حقوق گونه نشان دهد که ویرتوپسی همانند اتو

کند و مشخص جزا را در کشف علت جرم و نحوه آن تامین می
عنوان مکمل اتوپسی، پاتولوژیست را با سازد که ویرتوپسی بهمی

های چالش حقوقی گرفتن رضایت از بازماندگان متوفی، پیچیدگی
محل کار پزشکی قانونی و عمل برخالف باورهای مردم مواجه 

وهش، راهی برای آشنایی پزشکی قانونی با این سازد. این پژنمی
فناوری مدرن است و نیاز پزشکی قانونی به اطالعات تشخیصی 

نماید تا جرم را از روز مربوط به مرگ و نحوه آن را مطرح میبه
بنابراین هدف  صورت سریع و دقیق تفکیک نماید.غیرجرم به

آن  یسهمقادر کشف جرم و  یرتوپسیکاربرد وپژوهش حاضر، بررسی 
 ی بود.با اتوپس

 
 هااطالعات و روش

پس از بررسی و . شد انجام مروری و تحلیلی صورتبه مطالعه این
 روریم مطالعهشناسی و ویرتوپسی، در یک تحلیل رابطه بین جرم

های برای مقایسه داده ٢٠١٦تا  ٢٠١٠های مقاله در بازه زمانی سال ١٨
انواع کالبدشکافی (اتوپسی و ویرتوپسی) مورد بررسی قرار گرفت تا 

های دو روش ویرتوپسی و اتوپسی در میزان تطابق و همسانی داده
 کشف علت مرگ بررسی شود.

 زبان،انگلیسی مقاالت وجو برایجست مطالعه، هدف به توجه با
 با واژگان ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۰ هایسال زمانی بازه در كامل متن دارای

"، virtopsy" ،"virtopsy and cause of deathكلیدی "
"Tomography of death" ،"finding trauma with 

virtopsy" و "virtopsy and crimeهای "پایگاه " درGoogle 
Scholar" ،"Springer" ،"ectScience Dir" و"Elsevier" 

مطالعه، مقایسه دو روش  به مقاالت معیار ورود .گرفت صورت
ای که به کشف علت مرگ و نحوه ویرتوپسی و اتوپسی بود، به گونه

 در باشد. انگلیسی زبان به مقاله كامل و متن آن اشاره شده باشد
 كیفیت و نوع نظر از مقاالت، محدودیتی انتخاب و وجوجست



 ۹۳ یآن با اتوپس سهیدر کشف جرم و مقا یرتوپسیکاربرد وـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مورد موضوع، با مقاله مرتبط ۱۸مجموع  در. نشد اعمال مطالعه
 و متون گزارش در امانتداری و صداقت .گرفت قرار و تحلیل بررسی

 .شد رعایت سوگیری گونه هر بدون استناددهی
 مطالعه ۲نگر و گذشته صورتبه مطالعه ۵ مطالعات، نوع نظر از
 بود. مقاله نوع مطالعه ذکر نشده ۱۱نگر بود و در آینده صورتبه
 

 هایافته
بررسی اتوپسی و ویرتوپسی در  زمینه در مطالعه ۳ مقاالت، بین از

و تعداد  ۴۴، ۴نوزاد، جنین و کودک با مطالعه روی به ترتیب 
اجساد نامشخص با ارگان مورد مطالعه تمام بدن صورت گرفته بود. 

مطالعه در زمینه بررسی اتوپسی و ویرتوپسی حفره پریکارد با  ۲
و تعداد نامشخص اجساد با ارگان مورد  ۱۴اجساد به ترتیب تعداد 

مطالعه در زمینه بررسی اتوپسی و  ۳مطالعه قلب و پریکارد بود. 
های ناشی از تصادفات اعم از موتورسیکلت و ویرتوپسی در آسیب

 ۳با ارگان کل بدن بود.  ۶۷و  ۲۱، ۴۸ماشین با تعداد اجساد 
و  ۵، ۲۳۶را در کل بدن با تعداد طور کلی دو روش مذکور مطالعه به

جسد این دو  ۲۵کرد و یک مطالعه با تعداد جسد مقایسه می ۲۹
داد. سایر روش را در ارگان قلب و عروق مورد بررسی قرار می
جسد  ۵۵مطالعات، در باب مواد مخدر با بررسی تمام بدن و تعداد 

با علت مرگ متادون و مرفین، همچنین تشخیص منشا خونریزی 
ا ارگان مغز بدون ذکر تعداد اجساد و مطالعه موردی خفگی با ب

جسد مشکوک به  ۷۰ارگان ناحیه گردن، فک و صورت، و تعداد 
جسد،  ۲۲شدگی با ارگان لختگی خون با تعداد خفگی غرق

 ۲۱های نرم با تعداد های ناگهانی با ارگان اسکلت و بافتآسیب
جسد و  ۵۱با تعداد  جسد، شکستگی دنده با ارگان استخوان دنده

جسد، به مقایسه دو  ۴۷اصابت گلوله با ارگان تمام بدن و تعداد 
 بودند.روش اتوپسی و ویرتوپسی پرداخته 

پژوهش خود را در  هایداده به دستیابی مطالعات یادشده، روش
مراکز پزشکی قانونی و موسسات وابسته به آنها از طریق دستگاه 

PMCT اسکن تییا سی پس از مرگ، توموگرافی کامپیوتریCT  به
دست آوردند، سپس اجساد مورد مطالعه را اتوپسی کردند و 

 های حاصل از این دو روش را با یکدیگر مقایسه نمودند.داده
حساسیت تشخیصی ویرتوپسی در تشخیص علت مرگ و نحوه آن، 

صورت مکمل اتوپسی در بسیاری از مطالعات، خود را نشان به
در  وزادکشیزنده در موارد مشکوک به ننوزاد تولد  اثباتدهد. می

های رغم دیدگاهعلیاست.  یابی از اهمیت بسیاری برخوردارجرم
روش اصلی برای سنجش همچنان آزمون فلوتاسیون ریه  متفاوت،

است و های مختلف قضایی در سراسر جهان در حوزه جرم مذکور
با  موارد ینا در کبد یعروق یستمها، دستگاه گوارش و سیهظاهر ر

و نتیجه حاصل از آن به این ترتیب  دوشمی یسهمقا این روش
روزه، شده و نوزادان مقتول یکمتولداست که بین نوزادان مرده

تفاوت بسیاری وجود دارد. ریه و معده محتوی هوا و گاز در نوزاد 
شود. متولدشده دیده میشده بر خالف نوزاد مردهمتولدزنده

را تشخیص  یطیآلوئول مح یهواده یزانم یراحتهب ویرتوپسی
صورت به ی محتوی هواهایهر ینب یزدر تما یدیابزار مفدهد و می

یعی است. اگر و طب ی (احیا توسط تنفس دهان به دهان)مصنوع
قبل از اتوپسی نوزادان، از ویرتوپسی استفاده شود و میزان هوا در 

ادعای مادر مبنی بر  درون ریه یا معده آنها تشخیص داده شود،
شود و این تشخیص قبل از آمدن کودک پذیرفته نمیدنیابهمرده

پذیر بازکردن جسد نوزاد و تشریح فیزیکی آن، با ویرتوپسی امکان
 . [6]است

قبل  ،عنوان علت مرگبهها را در خفگی یکیانسداد مکانویرتوپسی، 
ون آن دهد. در حالی که بدیص میتشخ از شکافتن فیزیکی جسد

شناسی در این قبیل از شناسی و سمباید ابتدا آزمایشات بافت
از انسداد مواد  یناش یکسیلت مرگ آسفگرفت. عاجساد صورت می

از طریق ویرتوپسی تشخیص داده شد. لذا  یی در مطالعه مذکورغذا
مکمل  ،علت مرگ یینانسداد و سپس در تع ییدر شناساویرتوپسی 

بخشی به در سرعت یکسیشکوک آسفدر موارد م اتوپسی است و
 . [7]کننده استتحقیقات اتوپسی کمک

در مطالعه دیگر پس از ارزیابی مایع پریکارد از طریق روش اتوپسی 
داری در روش طور معنیو ویرتوپسی، حجم مایع پریکارد به

ویرتوپسی افزایش پیدا کرد، اما تجمع مایع پریکارد در دو روش 
داری نداشت. در ویرتوپسی، الف معنیاتوپسی و ویرتوپسی اخت

گانه و شود: دوگانه، تکپریکارد به سه صورت نشان داده می
صورت خون صورت افقی، اما در اتوپسی دو الگوی پیشین بهبه

گانه و سطح افقی ممکن است شود. الگوی تکشده دیده میلخته
ز (احیای قلبی) یا ناشی از معاینات پس ا CPRاز علل مرتبط با 

گانه حاکی از کشف مرگ باشد. در نتیجه الگوهای دوگانه و تک
تامپوناد قلبی است و شناسایی پریکارد با ویرتوپسی مانع از 

، زیرا ویرتوپسی برخالف اتوپسی، قادر [8]شودتشخیص اشتباه می
به تشخیص همه موارد پریکارد است و اتوپسی قادر به تشخیص 

یرتوپسی قبل از بازکردن پریکارد . چنانچه و[9]همه موارد آن نیست
تواند راحتی میباشد را به flattenانجام شود، سیگنال قلب که 

کردن پریکارد در تشخیص دهد، در غیر این صورت پس از باز
 . [9]شوداتوپسی تشخیص داده نمی

ویرتوپسی از طریق تشخیص دقیق لختگی خون در بطن قلب، 
دهد و اتوپسی تشخیص میعنوان علت مرگ شدگی را بهغرق

حساسیت تشخیصی ویرتوپسی را در این مورد ندارد. هر چند در این 
عنوان مکمل توان قائل به جایگزینی ویرتوپسی شد، اما بهمورد نمی

از  یاریتواند علت بسمی معموالً و  [10]نقش مهمی را به عهده دارد
تی محقق را راحو به [11]کند ییناز تروما را تع یناش یرهایوممرگ

کند، زیرا حساسیت تشخیصی بیشتری در تشخیص چهره کمک می
های جمجمه و صورت، مخصوصًا در نسبت به اتوپسی در آسیب

های بسیار کوچکی را تشخیص و آسیب [11]موارد زخم با گلوله دارد
. ویرتوپسی در [11]دهد که اتوپسی قادر به تشخیص آن نیستمی

دهد شتری در اختیار پزشک قرار میتعیین علت مرگ، اطالعات بی
 . [12]سازدتر میکه تشخیص را راحت

خصوص در مورد ها در تحلیل جرایم رانندگی بهافزایش یافته
های اسکلتی با توجه به نقش مهم آنها در تعیین علت شکستگی

بعدی، مرگ، بازسازی صحنه حادثه رانندگی در قالب دوبعدی و سه
های مدرن از قبیل ویرتوپسی را در یضرورت استفاده از فناور

. در [12]سازدومیرهای ناشی از تصادفات دوچندان میمرگ
آسیب  ۳۱آسیب مربوط به اسکلت و  ۳۷ای، ویرتوپسی مطالعه

های نرم را تشخیص داد که اتوپسی نتوانست مربوط به بافت
 ۲۲آسیب مربوط به اسکلت و  ۸تشخیص دهد و در مقابل اتوپسی، 

های نرم را تشخیص داد که ویرتوپسی قادر به وط به بافتآسیب مرب
های اسکلتی ناحیه سر . ویرتوپسی در آسیب[13]تشخیص آنها نبود
 . [14 ,13]تر عمل کردو گردن بسیار دقیق

در نحوه مرگ ناشی از اصابت گلوله، تشخیص محدوده شلیک و 
های ورودی، اتوپسی و ویرتوپسی کارآیی یکسانی بررسی زخم

-تیاند، اما در تعیین مسیر گلوله و فاصله آن، نتیجه سیاشتهد
اسکن بهتر بود و بقایای گلوله، میزان آمبولی هوا و پنوموتراکس در 
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. بنابراین ویرتوپسی در ضبط حوادث [15]اسکن مشخص بودتیسی
 تیراندازی اهمیت بسزا دارد. 

توپسی های ناشی از مسمومیت به مواد مخدر، هر چند ویردر مرگ
تواند مسمومیت با مواد مخدر هروئین و متادون را تشخیص نمی

دهد، اما با تشخیص ترکیبی عالیم دیگر، مسمومیت فرد متوفی 
شود و این از اهمیت خاصی وسیله مواد مخدر فهمیده میبه

برخوردار است، زیرا این گونه اجساد ممکن است آلوده به ایدز، 
ند و خطر انتقال عفونت را از طریق های ویروسی و غیره باشبیماری

. همچنین ویرتوپسی برای [16]کنداتوپسی دوچندان می
کالبدشکافی متوفیان بارداری که سالمت جنین در آنها محرز نیست 

بودن ساختارهای آناتومی برای تشخیص طبیعی و غیرطبیعی
 .[17]گیردجنین مورد استفاده قرار می

نگ ویرتوپسی با تشخیص دقیق و دلیل همین رابطه تنگاتشاید به
ای معتقدند ویرتوپسی یک برانگیز علت مرگ است که عدهحساسیت

نیاز فوری برای پیشرفت دانش پزشکی و عملکردهای کلینیکی 
ها و کنترل خانواده یابزار مشاوره برا یکعنوان بهاست و تنها 

 . [18]شودینی محسوب نمیو درمان بال یصتشخ یبرا یفیتک
 

 بحث 
تشکیل شده  autopsyو  virtualهای از واژه virtopsyاصطالح 

که به معنی مفید، کارآمد و  virtusاز کلمه التین  virtualاست. 
 .[19]خوب است مشتق شده است

ابداع  ورتبترباتی به نام  ،در موسسه پزشکی قانونی دانشگاه برن
های نور و بافت بدن مرده را با تابش ستون ،رباتاین  .شده است

پس از ترکیب  .کندی با کیفیت عالی اسکن مییهاگرفتن عکس
شود که از آنها به مدت بعدی تهیه میتصاویر سه ،اطالعات فوق

ربات این . شودمیقانونی استفاده  پزشکی هایطوالنی در آزمایش
. [20]استنیز  کناستیسی از طریقبرداری نمونهقادر به انجام 

بعدی اسکنرهای سهکشد. دقیقه طول می ۳۰ویرتوپسی حدود 
کنند و پس از ارزیابی آنها توسط رایانه، اطالعات جسد را ثبت می

سیستم ویرتوپسی با استفاده از پرتونگاری مقطعی (توموگرافی) 
آرآی با تشدید همراه تصویربرداری اماسکن بهتیکامپیوتری یا سی

و برخی  [19]آوردیک نمای تفصیلی از بدن به دست می مغناطیسی
آوردن آنها با استفاده دستاز اطالعات ضروری در مورد جسد را که به

نماید. گیر است مشخص میاز ابزارهای رایج، سخت و وقت
شود و سپس این اطالعات الزم در سیستم کامپیوتری ذخیره می

 گیرند و نهایتاً یابی قرار میای مورد ارزافزار ویژهاطالعات با نرم
شده در اختیار محققان پزشکی قانونی قرار یزتصاویر بازسا

. این فرآیند باعث بهبود کیفی تحقیقات پاتولوژی [21]گیردمی
توان شود. بنابراین با استفاده از این روش میپزشکی قانونی نیز می

 د.شواهد قانونی قوی برای مراحل قانونی و دادگاه ارایه دا
و تر سادهرا ها افزاری که مشاهده و تفسیر دادههای نرمبسته
های کامپیوتری واحدهای ویرتوپسی کنند، در سیستممیتر سریع

صورت توان اطالعات را بهوجود دارند. پس از ثبت دیجیتال می
صورت فیزیکی کردن آنها بهفشرده نگهداری کرد و از بایگانی

تواند تعداد بسیار تکنیک ویرتوپسی میبنابراین  .نمودجلوگیری 
ها را که روی یک شبکه، امکان انتقال و کپی دارد بعد زیادی از داده

سازی از پردازش آرشیو کند. در واقع فرمت دیجیتال اجازه فشرده
بعدی روی مانیتور و های سهداده. [21]دهدآرشیو دیجیتال را می

ینه آناتومی جسم را به فیلم قابل مشاهده هستند، این تصاویر زم
صورت دیجیتالی در ها بهدهند. در ضمن ثبت دادهما نشان می

امکان تبادل و انتشار آنها را از طریق اینترنت  ،کالبدگشایی مجازی

خدمات تشخیصی از راه دور  ویرتوپسی، روش. لذا [22]کندفراهم می
و این  کندمی ایجادرا که یکی از کاربردهای پزشکی از راه دور است 

مورد علیه دستگاه قضا در های بیزنیعالوه بر این که راه را بر گمانه
کند تا دیگران ای را فراهم میبندد، زمینههای مشکوک میمرگ

صورت مستقیم تحت آموزش قرار گیرند و این امکان را به قوه به
دهد که حتی بعد از خاکسپاری جسد، در صورت وجود قضاییه می
ف تشخیص قوه قضاییه، خود را از مظان تهمت بر حذر ادعای خال
بعدی در معرض دید صورت سههای بایگانی را دوباره بهدارد و داده

المللی قرار دهد. این مساله در همگان در سطح ملی و حتی بین
اند و ای آلوده شدهمورد ترورهای بیولوژیکی که از طریق مواد هسته

صورت تخصصی تحلیل ها بهن دادهچنانچه ایغیر آن صادق است. 
قادر به شناسایی جزئیات مهم  بوده وتر شوند از چشم انسان قوی

 .هستندمربوط به جسد 
ای در زمینه مقایسه دو رسد تاکنون در ایران مطالعهبه نظر می

روش اتوپسی و ویرتوپسی انجام نگرفته است، اما در کشورهای 
های مختلف بدن صورت گاندیگر مقایسه بین این دو روش روی ار

های این مقاالت در یک آوری دادهگرفته که این مقاله با جمع
مطالعه مروری در بازه زمانی مشخص به این نتیجه رسیده است که 

عنوان مکمل اتوپسی در تحقیقات استفاده از فناوری ویرتوپسی به
پزشکی قانونی ضرورت دارد. مقاله پیش رو، موارد حاصل از 

های دو روش ویرتوپسی و اتوپسی را به پنج دسته تقسیم یافته
 کرده است: 

) مواردی که روش اتوپسی حساسیت تشخیصی باالتری نسبت به ۱
ویرتوپسی دارد: عملکرد بهتر اتوپسی در پارگی آئورت و آسیب به 

 .[15]جز کلیههای توپر بدن بهو همچنین آسیب به ارگان [14]هاارگان
اتوپسی با روش ویرتوپسی یکسان است: ) مواردی که روش ۲

های شریانی وریدی های متعدد طحال، ناهنجاریتشخیص زخم
، مالتیپل میولوما استئولیتیک یا [23]سینوس ساژیتال فوقانی

استئولیتیک با آترواسکلروزیس منتشر و با کلسیفیکاسیون 
 جاییو تشخیص خونریزی زیر آراکنوئید، جابه [24]متعدد

سر و گردن و عروق قفسه سینه و شکم،  [12]شکسته هایاستخوان
تشخیص شکستگی  ،[25]ستون فقرات، ضایعات اسکلتی عضالنی

، تشخیص محدوده [11]های مهره و لگناستخوان المی، شکستگی
شده ، حجم مایع جمع[15]شلیک اسلحه و تشخیص سوارخ ورودی

 .[8]در فضای جنب
تشخیصی باالتری نسبت ) مواردی که روش ویرتوپسی حساسیت ۳

ها و هوای به اتوپسی دارد: تشخیص وجود هوای کامل ریه
، تشخیص [7]، حجم فضای پریکارد[7]، شناسایی انسداد[6]جزئی

، لختگی خون در [9]قلب یوارهد یدالتهاب شدتامپوند قلبی، 
، تشخیص ضخامت دیواره سمت راست و چپ میوکارد [10]بطن
 یهاو صورت همراه با ضربهجمجمه  هاییشکستگ، [26]قلب
، تجمع هوا در فضای [11]گویندیمغز م ینیونکه به آن پ یمغز

، وجود گاز در حفره ریه (پنوموتراکس) و [12]پنوموتوراکسجنب 
، [13]های مناطق سر و گردن، اسکلت و آسیب[15]آمبولی هوا

، [13]های بافت نرمهای اسکلتی و آسیبتشخیص بیشتر آسیب
 .[14]ع هوای غیرطبیعی، موارد مربوط به اسکلتشناسایی تجم

تواند نشان دهد: مسمومیت با ) مواردی که که ویرتوپسی نمی۴
 ویستوپاتولوژی ه، معاینه [16]مواد مخدر، هروئین و متادون

ستون قدامی جنب  ، شکستگی در خطوط[18]یکروبیولوژیم
 .[28]، التهاب ریه[27]، بخشی از استخوان دنده[12]فقرات

و  های عروقیتواند نشان دهد: زخم) مواردی که که اتوپسی نمی۵
، سیگنال قلب که [11]های تشریحیاعصاب، وجود هوا در حفره
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flatten  شریان مغزی های، شاخه[9]پریکاردباشد بعد از بازکردن
 های ورید مزانتریکو شاخهچپ  سمت راست؛ ورید کلیویمیانی 

ها و های داخلی؛ شریانیان خارجی و رگهای شرفوقانی، شاخه
، [8]، تامپوناد قلبی[23]وریدهای رتروپوبیک، شریان بزرگ راست

، بخش دیگری از استخوان [28]شناسیمیکروسکوپی یا بافتعلت 
 .[12]، شکستگی در خطوط خلفی جنب ستون فقرات[27]دنده

بیشترین درصد را نسبت به موارد دیگر به خود  ۳و  ۲موارد 
دهنده ضرورت و اعتبار علمی روش مدرن اختصاص دادند که نشان

های عنوان مکمل در پزشکی قانونی برای دادرسیویرتوپسی به
)؛ چرا که آنچه در اثبات جرم، علت مرگ و ۱قضایی است (شکل 

نحوه مرگ از اهمیت خاصی برخوردار است، دقت و سرعت در 
یست و بازماندگان تشخیص با کمترین میزان آسیب برای پاتولوژ

تر یابی عادالنهشناسی و جرممیت است. با ویرتوپسی از طرفی جرم
شود و از طرف دیگر پاتولوژیست با معایب اتوپسی از محقق می

های ویروسی و باکتریایی قبیل زمان طوالنی، خطر انتقال بیماری
های قانونی گرفتن کنندگان از روش اتوپسی و دشواریبرای استفاده

شود، مضاف بر این که باورهای مذهبی و اعتقاد رو نمیایت روبهرض
دلیل وابستگی به به عدم بازگشایی جسد انسان و تکریم انسان به

 شود. جسد خود محترم شمرده می
 

 
 یو اتوپس یرتوپسیدو روش و هاییافتهموارد حاصل از  )۱شکل 

 
های پیچیده قانونی برای گرفتن رضایت از بستگان، عدم دشواری

های عاطفی و مذهبی بازماندگان میت برای عدم مواجهه با دشواری
گرفتن رضایت از بستگان، تکریم احساسات انسانی از جهت 
وابستگی روح به جسد، احترام به باورهای مردم مبنی بر عدم 

نسیت در موارد بازگشایی جسد، کشف علت مرگ، تشخیص ج
مشکوک، کشف جسم خارجی جداگانه مثل گلوله، تیغ و غیره، 

 ییشناسا ،بعدیسه یبازساز یشتر،ب یاحتمال یهایبآس یصتشخ
آموزش و پرورش و فرآیند ی که با آن تیراندازی شده است، دستگاه

، از مزایای استفاده از روش ویرتوپسی است. [5]ینیتوسعه بال
 ،شناسیبافت یناتبه معا یدسترس یبراهمچنین ویرتوپسی 

 ی،اهسته یسمشناسی در موارد ترورشناسی و سمیباکتر
و قادر است  [29]شودنیز استفاده می یمیاییشناسی و شیباکتر

محیطی مربوط به آن را کاهش مقدار کالبدشکافی و اثرات زیست
؛ چرا که [30]دهد و موارد مربوط به سوء مصرف مواد را بررسی کند

، [31]هایی همچون سلتولوژیست در اتوپسی در معرض بیماریپا
است. لذا با ویرتوپسی از  [33]وی و هپاتیتآی، اچ[32]سیفلیس

های ویروسی و باکتریایی از جسد به پاتولوژیست انتقال بیماری
 شود.جلوگیری می

، از این فناوری برای تشریح اجساد ۲۰۰۶در کشورهای دیگر از سال 
شود، اما در ایران تاکنون از این فناوری برای تشریح استفاده می

شود واحد درسی اجساد استفاده نشده است. لذا پیشنهاد می

ویرتوپسی و تفاسیر مربوط به آن همراه با ذکر فواید و معایب و 
های مختلف ویرتوپسی در مراکز دانشگاهی اتخاذ شود، زیرا جنبه

های ستقبال از روشهای کالسیک و عدم اعادت به انجام روش
دلیل عدم باور آن، ورود فناوری مدرن را به پزشکی قانونی مدرن به

 سازد.با دشواری مواجه می
، اما ستاقیمت بسیار گران ویرتوپسیتجهیزات مورد نیاز برای 

قادر  ویرتوپسی است. اتوپسیتر از تر و آسانفرآیند آن بسیار ارزان
که  جسد است و حال آن به شناسایی جزئیات مهم مربوط به

راحتی مواردی مانند مکان و تعداد اجسام تواند بهنمی اتوپسی
های ریز استخوانی و میزان حجم گاز یا مایع را خارجی، شکستگی

 . [34]خوبی مشخص کندبه
از معایب ویرتوپسی این است که همه موارد مثل ضایعات عروق 

های نرم در که بافت، یا این [35]تواند تشخیص دهدکرونر را نمی
، اما در بسیاری از موارد [20]یک تصویر، ظاهری شبیه به هم دارند

تواند دادرسی را با حساسیت تشخیصی از نقش مکمل دارد و می
 عدالت کیفری مضاعف برخوردار سازد. 

از  یگرد یاست که در کشورها ینمطالعه ا ینا هاییتاز محدود
اما  شود،یاجساد استفاده م یحتشر یبرا یفناور ین، از ا۲۰۰۶سال 

اجساد استفاده نشده  یحتشر یبرا یفناور ینتاکنون از ا یراندر ا
با  یرتوپسیو و یدو روش اتوپس ینب یسهاست. لذا موارد مقا

در جهت  یسازینهزم یبرا و صرفاً  یستن پذیرامکانات موجود امکان
که در  یو مورد یمدرن از مطالعات مرور هایاوریورود فن
 توانیم دهندیجسد انجام م یرو یصورت واقعبه یگرد یکشورها
 .بهره برد

مربوط به آن  یرو تفاس یرتوپسیو یواحد درس شودیم پیشنهاد
در  یرتوپسیمختلف و هایو جنبه یبو معا یدهمراه با ذکر فوا

 یککالس یهاعادت به انجام روش یرااتخاذ شود، ز یمراکز دانشگاه
عدم باور آن، ورود  یلدلمدرن به یهاال از روشو عدم استقب

 .سازدیمواجه م یدشوار اب یقانون یمدرن را به پزشک یفناور
 

  گیرینتیجه
ومیرهای بسیار شبیه به ویرتوپسی قابلیت بازشناسی موارد مرگ

ومیرهای افیونی متولدشده، مرگهم از قبیل نوزادکشی و نوزاد مرده
و انواع خفگی را با دقت افزون دارد و از آنجایی که ویرتوپسی 

صورت آرشیو و قابلیت ضبط و حفظ اطالعات دریافتی از جسد را به
ترین فایده آن، بستن راه رد، مهمالین دابعدی و آنسه

خصوص در های غیرمستند در مورد دستگاه قضا است، بهزنیگمانه
شوند. فلذا هایی که دچار مصیبت مرگ مشکوک میمورد زندانی

یابی و ویرتوپسی مقاصد پزشکی قانونی را در زمینه شواهد جرم
دگاه برای دلیل ارایه اطالعات ارزشمند به داحمایت از اثبات جرم به

 کند. اقناع وجدانی قاضی تامین می
 

 یو پزشکان پزشک یداسات یو همراه ییاز راهنما تشکر و قدردانی:
 یدقم و اسات یهمدان و مرکز مطالعات فقه تهران، کرمان، یقانون

 شود.یم یو بلوچستان تشکر و قدردان یستاندانشگاه س
در اداره آموزش و پژوهش اداره کل  یقتحق ینا تاییدیه اخالقی:

 قرار گرفت. اییدو ت یاستان مورد بررس یقانون یپزشک
 تعارض منافعی وجود ندارد. تعارض منافع:

(نویسنده اول)، نگارنده بحث پاشا یمسعود قادسهم نویسندگان: 
)؛ %٣٠(نویسنده دوم)، پژوهشگر اصلی ( منصوره اخگر)؛ %٣٠(

شناس (نویسنده سوم)، نگارنده مقدمه/روشیی ساالرزا یرحمزهام
 )%٢٠(نویسنده چهارم)، تحلیلگر آماری (ین مع یعباسعل)؛ %٢٠(

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. منابع مالی:
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