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1. A traumás agysérülések epidemiológiája 

Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) szerint évente több mint 
5 millió ember hal meg valamilyen sérülés következtében, ami a világon bekövetkező összes 
halálozás kb. 9%-át teszi ki [1]. Ezen felül több millió esetben a trauma hosszan tartó károsodáshoz 
vezet [2]. A traumás sérülések a fiatal embereket is érinthetik, ezért ezen sérülések következményei 
még súlyosabbak, ha az elvesztett évek (years of life lost, YLLs) vagy a károsodással leélt évek 
számát (years lived with disability, YLDs) tekintjük (1. ábra).  

 
1. ábra. A sérülések epidemiológiájának összehasonlítása más kóresetekével (2019-es éves adatok) [2]. 

Traumás agysérülések (Traumatic Brain Injuries, TBIs) alatt a normál agyi funkciók egy külső 
mechanikai behatás következtében történő megzavarását, megszakadását értjük. A traumás 
agysérülések lesújtó epidemiológiai terhet jelentenek, hiszen évente több mint 69 millió ilyen sérülés 
következik be, és ezek közül kb. 5.5 millió sérülés súlyos. A traumás agysérülés okozta halálozások 
és károsodások száma nagyobb mint bármely más sérüléstípusé [3] (2. ábra). 

 
2. ábra. Traumás halálesetek okainak megoszlása [3]. 

Az egyik fő típusa a traumás agysérüléseknek az ún. elsődleges sérülések, melyek a trauma 
pillanatában (vagy az azt követő rövid időszakban) alakulnak ki különböző kóresetek formájában 
(pl. kontúzió, hematóma, axonális  károsodás, stb.). Ezek a sérülések a mechanikai behatás közvetlen 

következményének tekinthetők, melyeket a lágy szövetek extrém nyúlásaival, feszültségeivel és 
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nyomásaival magyarázhatunk. Ebből adódóan a biomechanikai kutatások eredményeit széles körben 
használják a jövőbeli sérülések megelőzésére és mérséklésére. Az elsődleges sérülések lehetséges 
kiváltó okai közül az autóbalesetek kivételes szereppel bírnak, tekintve, hogy ezek az egyik 
leggyakoribb okai az ilyen sérüléseknek (3. ábra), illetve, hogy a mérnökök és döntéshozók 
valamilyen szinten befolyásolhatják az ilyen sérülések számát és súlyosságát. 

 

3. ábra. A sérülések miatti halálozások megoszlása a különböző kiváltó okok között [2]. 

A másik fő típusa a traumás agysérüléseknek az ún. másodlagos sérülések, melyek órákkal vagy 
napokkal a trauma után alakulnak ki, a már sérült szövet egyfajta komplikációjaként. Az elsődleges 
sérülés következtében felborul az agyi-gerincvelői folyadék természetes cirkulációja, ami 
számottevő folyadékfelhalmozódáshoz, a szövet duzzadásához és az intrakraniális nyomás 
(intracranial pressure, ICP) növekedéséhez vezethet. Az intrakraniális  nyomás növekedésével a 
szövet oxigénellátása lecsökken, ami a sejtek anyagcseréjének a megszakadásával és az agyszövet 
elhalásával járhat. Ennek az ödémát és ischemiát is magába foglaló komplex sérülési 
mechanizmusnak a következtében súlyos másodlagos agysérülés alakulhat ki, mely gyenge 
funkcionális kimenetelhez vagy halálozáshoz is vezethet. Ezen sérülések is kiemelt epidemiológiai 
jelentőséggel bírnak, hiszen az ödémás esetek (beleértve a vele járó komplikációkat is) az összes 
traumás agysérülésekhez köthető halálozások kb. 50%-áért felelősek [4]. 

2. Célok és kutatási irányzatok 

2.1. Az elsődleges sérülések vizsgálata 

Számos jövőbeli sérülés megelőzésére megoldást kínálhat, ha a jelenleginél hatékonyabb 
biztonsági rendszereket alkalmazunk a gépjárművekben. Ezt az autóipar biztonsági szabványai 
szabályozzák, azonban jelenleg biomechanikai szempontból ezen szabványok megalapozottsága 
erősen megkérdőjelezhető. Ebből adódóan a biztonsági rendszerek javításának első lépése, hogy 
magát azt a szabványos eljárást javítjuk, amit a töréstesztek kiértékelésére használnak.  

Ezt a célt követve kutatásomban azt vizsgálom, hogy az emberek az autóbalesetek során milyen 
fizikai tűrőképességgel rendelkeznek, és ez milyen összhangban áll a szabványos kockázatértékelő 
eljárásrendszer előrejelzéseivel. A munkám során alkalmazott kutatási módszertannak (melyet a 4. 
ábrán lévő folyamatábrával illusztrálok) két fő jellemzője van: 
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1. A sérülések kockázatának kiértékelése minden esetben a lágy szövetek biomechanikai 

viselkedésén alapszik, melyet frontális töréstesztek nagyszámú végeselemes (VEM) 

szimulációi alapján jellemzek; 
2. A jelenleginél megbízhatóbb kockázati görbék megalkotásához kidolgoztam egy 

megbízhatósági analízisen alapuló keretrendszert, mely az alábbi főbb lépésekből áll: 1) 
lehetséges tönkremeneteli komponensek (sérüléstípusok) azonosítása, 2) tönkremeneteli 
kritérium leírása határállapot-függvényekkel, 3) a főbb bizonytalanságok számszerűsítése 
és leírása valószínűségi változókkal, 4) a sérülés kockázatának1 meghatározása 
megbízhatósági analízissel, 5) a fenti lépések megismétlése különböző terhelési 
intenzitások mellett a kockázati görbék illesztéséhez.  

 
4. ábra. A megbízhatósági analízisen alapuló eljárásrendszer folyamatábrája. 

A szabványos kiértékelő rendszer vizsgálatán túl (a fent bemutatott keretrendszer 
alkalmazásával) a közelmúltban javasolt új mérőszámoknak és kockázati görbéiknek a 
megbízhatósági elemzését is elvégzem. 

2.2. A másodlagos sérülések vizsgálata 

A traumás agysérülések epidemiológiai terhe tovább csökkenthető az orvosi kezelés 

hatékonyságának fejlesztésével, megelőzve, hogy némely jövőbeli másodlagos sérülés gyenge 
funkcionális kimenetelhez vagy halálozáshoz vezessen. A klinikai kezelés egyik legfőbb célja a 
megnövekedett intrakraniális nyomás mérséklése. Amennyiben standard kezeléssel ez nem 
megoldható, akkor egy idegsebészeti műtétet, ún. dekompresszív kraniektómiát (decompressive 
craniectomy, DC) hajtanak végre, mintegy végső, életmentő céllal történő beavatkozást. A műtét 
során eltávolítják a koponya egy igen nagy részét, lehetővé téve, hogy az agyszövet expandálhasson. 

 
1 A vonatkozó biomechanikai szakirodalomban szereplő szakkifejezések némileg ellentmondanak a mérnöki 
megbízhatósági módszereknél használtaknak. Valójában azokat a görbéket, melyek megmutatják a sérülés 
feltételes tönkremeneteli valószínűségét a terhelés intenzitásának a függvényében, helyesebb lenne 
sérülékenységi (vagy törékenységi) görbének nevezni. Mindazonáltal a munkám során én is a kockázati görbe 
megnevezést használom, illeszkedve a biomechanikai szakirodalom szokásaihoz. 
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A számottevő nyomáscsökkentés ellenére az operáció általános hatákonysága mégis kérdéses, 
tekintve, hogy az agyszövetnek a műtét során kialakuló nagy deformációi szintén károsodást 
idézhetnek elő. Ezen felül a műtét hatékony alkalmazását tovább nehezíti, hogy az optimális 
végrehajtási módja a koponyaleválasztás helyére és méretére vonatkozóan nem ismert. Tekintve, 
hogy a kezelés hatékonyságában olyan biomechanikai változók játszanak főszerepet, mint az 
agyszövet nyomása és deformációja, egy mérnöki optimalizációs feladatot tűzhetünk ki, hogy a 
minél nagyobb nyomáscsökkenést még megengedhető alakváltozások árán érhessük el.   

Ezt a célt követve munkám során különböző végeselemes vizsgálatsorozatokat hajtok végre 
nagyszámú műtéti szcenáriók esetére, hogy feltérképezzem az agyszövet biomechanikai 
viselkedését a műtét során (az alkalmazott módszertan folyamatábrája az 5. ábrán látható). A szövet 
viselkedésének megfigyelt tendenciái alapján többcélfüggvényes optimalizálást végzek, hogy 
becslést adjak a műtét biomechanikai szempontból optimális végrehajtási módjára.  

 
5. ábra. A dekompresszív kraniektómia mérnöki optimalizálásának keretrendszere. 

3. Az agysérülési kockázat szabványos kiértékelőrendszerének 
megbízhatósági vizsgálata 

Jelenleg a hatályos biztonsági szabványok az ún. Fejsérülési Kritérium (Head Injury Criterion, 
HIC) mérőszám használatán alapulnak, melyet az alábbi módon definiálunk: 
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ahol a(t) a fej eredő transzlációs gyorsulásának az időtörténete, és t2 - t1 az a figyelembe vett 
időintervallum, amely maximalizálja a HIC értékét. A HIC szabványos küszöbértékei Prasad és 
Mertz [5] “eredeti” (még az 1980-as években bevezetett) kockázati görbéjén alapulnak:  

15
4 15

1434
( ) ,

430AIS
HIC

P HIC
  

 
                                             (2) 

ahol Ф a standard normális eloszlásfüggvény, HIC15 az a mért HIC érték, ahol egy maximum 15 
ms hosszú intervallumot veszünk figyelembe, és PAIS 4+ pedig a feltételes bekövetkezési 
valószínűsége egy súlyos fejsérülésnek. 

Gyanítva, hogy az agysérülések valódi kockázata talán számmottevően nagyobb annál, mint amit 
a jelenlegi szabványok előrejeleznek, kutatásom célja az emberi fej átfogó sérülékenységi 

vizsgálatának az elvégzése, mely során feltérképezem a HIC15 és a PAIS 4+ közti kapcsolatot. Ennek 
céljából Monte-Carlo-szimulációval (MC) végrehajtott megbízhatósági analízissel meghatározom a 
traumás agysérülések bekövetkezési valószínűségét különböző HIC15 értékekre. A vizsgálataimban 
alkalmazott megbízhatósági analízis az alábbi fő jellemzőkkel rendelkezik: 

 A sérülések kiértékelése a szövetek “szintjén”, a szövetek biomechanikai viselkedésének 
figyelembevételével történik; 

 A szövet-szintű hatásokat egy validált végeselemes modellel határozom meg; 

 Valószínűségi változók alkalmazásával figyelembe veszem a szövet-szintű hatás és  
elllenállás egyes bizonytalanságait.  

 

A súlyos traumás agysérülések három leggyakoribb típusával foglalkozom a kutatásom során. Ezek 
a következők: 

 diffúz axonális károsodás (diffuse axonal injury, DAI), 

 akut szubdurális hematóma (acute subdural hematoma, ASDH), 

 kontúzió. 
 

A laboratóriumi töréstesztek során a bábuk fejében keletkező transzlációs gyorsulásokat mérik, 
melyek ismeretében a szövet-szintű hatásokat a SIMon szoftverbe beépített standard végeselemes 
fejmodellel [6] határozom meg, explicit dinamikai szimulációk elvégzésével (6. ábra).  

  
a) Nyomáseloszlás b) Maximális főnyúlások eloszlása 

 

6. ábra. Egy jellemző eloszlása a kapott nyomásoknak és maximális főnyúlásoknak egy tipikus 
törésteszt-rekonstrukció során. 
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A szövet-szintű hatások bizonytalanságának elemzése céljából száz véletlenszerűen kiválasztott 
frontális töréstesztnél mért gyorsulásrekordokat nyolc különböző HIC15 értékre skálázok, majd 
mindegyik teherfüggvény mellett elvégzem a teszt numerikus rekonstrukcióját (ez a lejjebb 
bemutatott érzékenységvizsgálattal együtt összesen mintegy 1600 szimulációt foglal magába). A 
valószínűségi változók definiálása során a végeselemes eredményekre nemparametrikus Kernel-féle 

sűrűségfüggvényeket illesztek (7. ábra). 

 
7. ábra. Egy jellemző Kernel-féle sűrűségfüggvény illesztése (a diffúz axonális károsodás vizsgálata és 

HIC15=700 esetén): a) sűrűségfüggvény illesztése a megfigyelt adatok2 hisztogramjára; b) 
görbeillesztés grafikus ellenőrzése. 

A szövet-szintű ellenállások (toleranciaértékek) bizonytalanságát korábbi irodalmi adatok 
alapján vettem fel [6]. A sérülések feltételes bekövetkezési valószínűségét Monte-Carlo-szimulációk  
alapján határoztam meg, mely során minden esetben egy millió véletlen mintát generáltam a szövet-
szintű hatásokra (8.a ábra) és ellenállásokra (8.b ábra) a sűrűségfüggvényeiknek megfelelően. Ily 
módon a sérülés valószínűségét minden esetben egy millió virtuális kísérlet eredménye alapján 
határozom meg (8.c ábra).   

 
8. ábra. Monte Carlo-szimuláció illusztrálása: a) véletlenszerűen generált mintája a hatásnak; b) 

véletlenszerűen generált mintája az ellenállásnak; c) a kísérletek kimenetele3. 

Az egyes sérüléstípusok (tönkremeneteli komponensek) bekövetkezési valószínűségének 
ismeretében, a súlyos AIS 4+ sérülés bekövetkezési valószínűségét a vizsgált rendszer 

 
2 A DAI kockázatát egy Kumulált Alakváltozás Károsodási Mérőszámnak (Cumulative Strain Damage 
Measure, CSDM) nevezett mennyiséggel jellemezzük, mely megmutatja, hogy mekkora az a relatív 
agytérfogat ahol a maximális főnyúlások (maximum principal strain, MPS) meghaladják a megadott (jelen 
esetben 0.15-ös) határértéket. 
3 Az ASDH kockázatát egy Relatív Mozgás Károsodási Mérőszámnak (Relative Motion Damage Measure, 
RMDM) nevezett mérőszámmal jellemezzük, mely a vénák megnyúlásának a nagyságát jellemzi [6]. 
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megbízhatósági analízisével határozom meg, szintén Monte-Carlo-szimulációk alkalmazásával. A 
hatás és az ellenállás véletlenszerű vektorait (kopula függvények használatával) olyan többváltozós 

eloszlásfüggvények alapján generáltam, melyek ugyanazokkal a marginális eloszlásokkal 
rendelkeznek, amiket korábban az egyes sérüléstípusok vizsgálatánál kaptam (9. ábra).  

 

 
9. ábra.A hatások korrelált, véletlenszerű mintáinak generálása (HIC15=700 esetén). 

Az egyes sérülések bekövetkezési valószínűségeit és a rendszer megbízhatóságát (azaz a kombinált 
AIS 4+ sérülési valószínűségeket) az 1. táblázatban foglaltam össze. 

1. táblázat. Sérülési valószínűségek a megbízhatósági analízis alapján4. 

HIC15 PDAI PASDH Pcontusion 
PAIS 4+ 

alsó 
határa 

PAIS 4+ 
felső 

határa 

PAIS 4+ a rendszer 
megbízhatósága 

alapján 
200 0.0409 0.1410 ≈0 0.1410 0.1819 0.1810 
400 0.0800 0.2639 0.0003 0.2639 0.3442 0.3279 
500 0.0915 0.3165 0.0015 0.3165 0.4095 0.3806 
600 0.1131 0.3469 0.0041 0.3469 0.4641 0.4234 
700 0.1515 0.4075 0.0236 0.4075 0.5826 0.4993 
1000 0.2346 0.5186 0.0310 0.5186 0.7842 0.6179 
1500 0.3509 0.6273 0.0527 0.6273 1 0.7326 
2000 0.4920 0.7648 0.0944 0.7648 1 0.8438 

 

Ezen eredmények alapján egy új, lognormális eloszlású kockázati görbét határoztam meg (3. képlet 
és 10. ábra): 

 15
4 15

ln 6.5445
( ) .

1.993AIS
HIC

P HIC
 

 
 

                                                 (3) 

 

 
4 PDAI, PASDH, Pcontusion változók a DAI, ASDH és kontúzió bekövetkezési valószínűségét jelölik. 
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10. ábra. A megbízhatósági analízis eredményei alapján módosított kockázati görbe. 

Az eredeti és az új kockázati görbe közötti (10. ábrán látható) eltérés vizsgálatára 
érzékenységvizsgálatot hajtottam végre, melyek főbb eredményeit a 2. táblázatban foglaltam össze. 

2. táblázat. Az érzékenységvizsgálat főbb eredményei. 

HIC15 
PAIS 4+ 

az ellenállás 
bizonytalanságai nélkül 

PAIS 4+ 
a hatás bizonytalanságai 

nélkül 

PAIS 4+ 

elfordulási hatások 
nélkül 

200 0.0777 0.1257 0.0064 
400 0.2024 0.2602 0.0110 
500 0.2559 0.3293 0.0142 
600 0.3057 0.3842 0.0165 
700 0.3876 0.4841 0.0219 
1000 0.5253 0.6844 0.0322 
1500 0.6755 0.8668 0.0718 
2000 0.8277 0.9751 0.1159 

Következésképpen elmondható, hogy a szövet-szintű megbízhatósági analízis eredméyei 
számottevően magasabb sérülési kockázatot mutatnak, mint amit a jelenlegi biztonsági szabványok 
előrejeleznek (1. táblázat, 10. ábra). Ennek megfelelően egy új lognormális eloszlású kockázati görbét 
dolgoztam ki, ami az alábbi paraméterekkel rendelkezik: μLN=6.5445 és σLN=1.1993 (3. képlet és 
10. ábra). Az érzékenységvizsgálat megerősítette, hogy az elfordulási hatások rendkívül nagy 
mértékben járulnak hozzá a megfigyelt sérülési valószínűségekhez (2. táblázat), tovább erősítve azt 
a meggyőződést, hogy az  elfordulási hatások az agysérülések elsődleges okai. A megfigyeléseim azt 
mutatják, hogy egy pusztán transzlációs gyorsulásokon alapuló mérőrendszer a szövetek szintjén 
olyan nagy bizonytalanságokkal rendelkezik, mely viszonylag kicsi transzlációs hatások mellett is 
már igen nagy sérülési valószínűségekhez vezet. 
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4. A sérülési kockázat új mérőszámainak és kockázati görbéiknek 
megbízhatósági vizsgálata 

Annak ellenére, hogy a jelenlegi szabványok még mindig a HIC használatán alapulnak, súlyos 

kételyek léteznek ennek megbízhatóságával kapcsolatban. Minthogy a legfrissebb szakirodalmi 
eredmények [7, 8] (köztük a 3. fejezetben bemutatott saját megfigyelések) alapján ezen kételyek 
beigazolódni látszanak, a szabványos kiértékelési rendszer módosítására lehet számítani a 
közeljövőben. A legígéretesebb új mérőszám az ún. Agysérülési Kritérium (Brain Injury Criteria, 
BrIC) [9], melyet már az Új Autó Kiértékelő Program (New Car Assessment Program) is adaptált 
[10]. A BrIC-nél a fejet ért hatást az egyes (egymásra merőleges) irányokhoz tartozó maximális 
szögebességek (ωx, ωy, ωz) alapján jellemezzük az alábbi módon: 

22 2

,yx z

xC yC zC

BrIC
 

  

    
           

                                               (4) 

ahol ωxC, ωyC és ωzC a maximális szögsebességek kritikus értékei [9]. A BrIC és a szövet-szintű 
változók között determinisztikus, lineáris kapcsolatot feltételezve, jelenleg az alábbi (csupán DAI-
hoz tartozó) kockázati görbék érhetők el [9]: 

2.84

1.204( ) 1 ,

BrIC

DAIP BrIC e
  
                                                 (5.a) 

1.80.523

0.647( ) 1 .

BrIC

DAIP BrIC e

  
                                            (5.b) 

Kutatásomban, szövet-szintű megbízhatósági analízissel felülvizsgálom a meglévő kockázati 
görbéket (5.a-b képletek) (hasonló lépésekkel, mint amiket a 3. fejezetben ismertettem), valamint 
új görbéket dolgozok ki a további sérüléstípusokhoz vonatkozóan. Ezen felül összehasonlítom a 
szakirodalomban elérhető egyes mérőszámoknak (HIC15, BrIC, RIC, RVCI)5 és kockázati görbéiknek 
a megbízhatóságát. A lágy agyi szövetek töréstesztek alatti állapotjellemzőit explicit dinamikai 

szimulációk alapján határozom meg a standard [6] és a továbbfejlesztett [13] SIMon fejmodellek 
alkalmazásával (ahogy ezt a 11-es és 12-es ábrán illusztrálom (BrIC=0.5 terhelési szint mellett). 

  

 
5 RIC az Elfordulási Sérülési Kritérium (Rotational Injury Criterion) [11] rövidítése, míg az RVCI a 
Szöbsebesség-változási Indexre (Rotational Velocity Change Index) [12] utal. 
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a) Nyomások az agy elülső (ún. “coup”) oldalán b) Húzás a hátsó (ún. “contrecoup”) oldalon 

  

c) Nyomásváltozás szagittális metszeten ábrázolva 

11. ábra. Jellemző nyomáseloszlás a fej légzsákba való becsapódásának pillanatában (4549-ös számú 
teszt rekonstruálása BrIC=0.5 mellett). 

a) Nyírófeszültségi csúcsok a corpus callosum 
közelében 

b) Maximális főnyúlások “szétszórt” (diffúz) 
eloszlása 

12. ábra. Jellemző feszültségeloszlások a fej becsapódásának pillanatában (4549-ös számú teszt 
rekonstruálása BrIC=0.5 mellett). 

A 3-as fejezetben látottakhoz hasonlóan, az egyes töréstesztek gyorsulásrekordjai között lévő 

változékonyság hatását nagyszámú végeselemes rekonstrukció eredményei alapján jellemzem, mely 
során 100 frontális törésteszt szimulációját hajtom végre, összesen hét terhelési szint (BrIC érték) 
mellett. Ez összesen 1400 szimuláció elvégzéhez vezetett, tekintve, hogy a különböző 
sérüléstípusok vizsgálatához mind a standard, mind pedig a továbbfejlesztett modellel meg kellett 
ismételni a tesztek rekonstruálását. A valószínűségi változók jellemzésének főbb lépéseit a 13-as 
ábrán illlusztrálom. 
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13. ábra. A megbízhatósági analízis főbb lépései: a) sűrűségfüggvény illesztése a végeselemes 
eredményekre; b) Monte-Carlo-szimuláció elvégzése6; c) korrelált minták generálása adott marginális 

eloszlások mellett. 

Az adott BrIC értékekhez kapott sérülési valószínűségeket a 3. táblázat mutatja (ahol PDAI(MPS) a 
DAI valószínűsége MPS alapján, PDAI(CSDM) a DAI valószínűsége CSDM alapján, PASDH az ASDH 
valószínűsége, Pcontusion pedig a kontúzió valószínűsége. Ezeken felül a PAIS 4+(MPS) és a PAIS 4+(CSDM) 
a súlyos AIS 4+ sérülési valószínűséget mutatja a diffúz axonális károsodás MPS-, valamint CSDM-
alapú leírását követve. 

  

 
6 G1 a diffúz axonális károsodáshoz tartozó határállapot-függvény.  
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3. táblázat. Sérülési valószínűségek a megbízhatósági analízis alapján. 

BrIC PDAI(MPS) PDAI(CSDM) PASDH Pcontusion PAIS 4+(MPS) PAIS 4+(CSDM) 

0.20 0.010 0.000 0.013 0.000 0.025 0.013 
0.50 0.102 0.013 0.121 0.000 0.224 0.130 
0.70 0.208 0.094 0.259 0.004 0.425 0.313 
0.85 0.296 0.223 0.396 0.017 0.581 0.511 
1.00 0.395 0.409 0.549 0.036 0.724 0.716 
1.25 0.530 0.649 0.729 0.082 0.864 0.899 
1.50 0.665 0.792 0.896 0.202 0.963 0.982 

A DAI-hoz tartozó új kockázati görbék (a meglévő görbék mellett (5.a-b képletek) a 14. ábrán 
láthatók. 

 
14. ábra. Diffúz axonális károsodáshoz tartozó kockázati görbék. 

A különböző sérüléstípusokhoz, valamint a kombinált AIS 4+ sérüléshez tatozó új kockázati 
görbéket a 15. ábra mutatja. 

 
15. ábra. Kockázati görbék különböző sérüléstípusok esetén. 
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A kombinált AIS 4+ sérülésnek általam javasolt kockázati görbéje az alábbi összefüggéssel írható le: 

 
3.1570

0.9435
4 ( ) 1

BrIC

AIS CSDMP BrIC e
  
 

   .                                      (6) 

A fent említett mérőszámok összehasonlítása a mérőszámok és a szövet-szintű változók közötti 
(a determinációs együtthatóval (R2) leírt) korreláción alapszik (16. ábra). Ennek vizsgálatára száz 
végeselemes szimulációt hajtottam végre (mind a standard, mind pedig a továbbfejlesztett SIMon 
modellel) a kiválasztott száz törésteszt eredeti (skálázatlan) gyorsulásrekordjainak az alkalmazásával. 

 
16. ábra. Az egyes mérőszámok és a szövet-szintű változók korrelációja7. 

Ezen felül az egyes kockázati görbék megbízhatóságát is vizsgáltam. A kockázati görbék 
teljesítményét a szövet-szintű változókkal kapott előrejelzésektől való eltérések négyzetösszegével 
(sum of squared errors, SSE) számszerűsítettem. Az így kapott eredményeket a 4. és 5. táblázatban 
foglaltam össze.  

4. táblázat. A DAI-hoz tartozó kockázati görbék megbízhatóságának összehasonlítása (a 
félkövér értékek a megbízhatósági analízissel kapott görbékhez tartoznak) 

  

Takhounts 
(MPS) 

(Eq. 5.a) 

Reliability 
analysis 
(MPS) 

(Fig. 15) 

Takhounts 
(CSDM) 
(Eq. 5.b) 

Reliability 
analysis 
(CSDM) 
(Fig 15) 

RIC-based  RVCI-based  

SSE 0.5093 0.4615 0.3493 0.3196 3.3116 1.0249 

5. táblázat. A különböző sérüléstípusokhoz tartozó kockázati görbék 
megbízhatóságának összehasonlítása (a félkövér értékek a megbízhatósági analízissel 

kapott görbékhez tartoznak) 

 
DAI 

(Fig. 16) 
ASDH 

(Fig. 16) 
Contusion 

(Fig 16) 

AIS 4+ 
HIC-based 

(Eq. 2) 

AIS 4+ 
HIC-based 

(Eq. 3) 

AIS 4+ 
BrIC-based 

(Eq. 6) 
SSE 0.3196 4.2379 0.0074 11.672 5.6191 4.0769 

 
7 A DDM rövidítés az ún. Dilatációs Károsodási Mérőszámra (Dilatation Damage Measure) utal, ami a 
szövetben lévő nyomásviszonyokat számszerűsíti a kontúzió valószínűségének jellemzésére.  
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Összefoglalásul elmondható, hogy az emberi agy frontális töréstesztekhez tartozó szövet-
szintű megbízhatósági analízise DAI esetén a korábbiaktól csak kis mértékben eltérő kockázati 
görbékhez vezetett (14. ábra). Ezen görbéken felül hiánypótló új kockázati görbéket dolgoztam ki 
ASDH-hoz, kontúzióhoz és a kombinált AIS 4+ sérülésekhez vonatkozóan (15. ábra). Az 
eredményeim (16. ábra és 4. táblázat) azt  mutatják, hogy a DAI valószínűségét (az MPS használata 
helyett) a CSDM alkalmazásával, valamint a most kidolgozásra került új kockázati görbével lehet a 
leginkább megbízhatóan számszerűsíteni. A BrIC és a CSDM között egy mérsékelt R2=0.61 
mértékű korreláció volt megfigyelhető a DAI vizsgálata esetén, míg más sérüléstípusokhoz 
számottevően kisebb korrelációt figyeltem meg (16. ábra). Az összehasonlító elemzésem 
eredményei azt mutatják, hogy a BrIC tűnik a jelenleg elérhető legjobb mérőszámnak (16. ábra). 
Ezen felül a kockázati görbék összehasonlítása során (5. táblázat) azt tapasztaltam, hogy jelenleg az 
általam kidolgozott BrIC és CSDM használatán alapú kockázati görbe (6. képlet) tűnik az elérhető 
legmegbízhatóbb eszköznek az agysérülések valószínűségének kiértékelésére frontális töréstesztek 
esetén.  

5. A dekompresszív kraniektómia végeselemes modellezése  

A dekompresszív kraniektómia végeselemes modellezéséhez három különböző páciens-

specifikus geometriával rendelkező “alapmodellt” készítettem. Ezen modellek különböző 
koponyamegnyitásokhoz tartozó változatain nagyszámú virtuális kísérletsorozatot végzek, hogy 
megfigyeljem, hogyan függ a szövet biomechanikai viselkedése az alkalmazott koponyamegnyitás 
felületétől különböző műtét előtti nyomások esetén. A geometria készítésének főbb lépései - 
kezdve a páciensek CT felvételeinek szegmentálásával - a 17. ábrán láthatók. Ezek a modellek 
tartalmazzák a falxot, valamint a simított külső felületekkel rendelkező agyszövetet olyan 
részletekkel, mint az oldalkamrák, a központi hasadék, valamint a corpus callosum.  

Az agyszövet lassú, nagy alakváltozásait feltérképező korábbi kísérletek eredményei alapján [14], 
a szövet mechanikai viselkedésének leírására egy izotróp, hiperelasztikus, másodrendű Ogden-

modellt alkalmaztam. A falxot lineárisan rugalmas anyagmodellel modelleztem. 
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a) b) 

 

c) d) 

17. ábra. A páciens-specifikus geometria elkészítésének főbb lépései: a) CT felvételek szegmentálása; 
b) nyers felületi háló; c) VCG rekonstrukcióval simított háló; d) CAD geometria. 

A végeselemes hálógenerálást Ansys Workbench környezetben [15] végeztem el, egy lokális 
geometriai jellemzőktől független (ún. “patch-independent”) algoritmus használatával, mellyel 
lehetőség van egy jó minőségű tetraéderháló készítésére még egy ilyen szabálytalan geometria esetén 
is (18. ábra). Az alkalmazott hálók 120,000-170,000 elemet tartalmaznak a vizsgált 
koponyamegnyitástól függően (a megnyitás pereménél alkalmazott lokális hálósűrítésből adódóan 
változik az elemszám (18. ábra)). A térfogati záródás elkerülése céljából speciális négy csomópontú 

tetraéder elemeket és egy vegyes “u-P eljárást” alkalmaztam, ahol az elmozdulások mellett a 
csomóponti nyomásértékek is az egyenletrendszer mester-változói között szerepelnek. A falxot 
négyszög alakú héjelemekkel modelleztem (18. ábra).  
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a) b) 

 
c) 

Figure 18. Végeselemes háló: a-b) axonometrikus ábra; c) a végeselemes háló axiális metszete. 

Számos előzetes szimulációm eredménye alapján egy folytonos agy-koponya kapcsolatot 
alkalmaztam, ahol a koponya megtámasztó hatását fix csomóponti támaszokkal vettem figyelembe, 
lehetővé téve a számítási idő nagymértékű csökkenését, és a koponyamegnyitás környezetében 
kialakuló nagy elemtorzulások elkerülését. Az oldalkamrák a modellben belső üregként jelennek 
meg, ahol az agyi-gerincvelői folyadék megtámasztó hatását az alábbi két módon vettem figyelembe: 
(1) egy 5 mmHg nagyságú nyomást működtettem (egy feltételezett egészséges nyomásviszony 
közelítésére), valamint (2) puha felületi ágyazást alkalmaztam annak modellezésére, hogy az agy 
duzzadása a kamrák felületén (is) megnövekedett nyomással jár. 

A vizsgált kvázi-statikus eseteket statikus szimulációkkal modelleztem Ansys szoftverben [15]. 
A nagy alakváltozásokat geometriailag nemlineáris számítással, Módosított Lagrange-féle leírással 
követtem. Minden szimuláció három teherlépcsőt tartalmaz. Először egy 5 mmHg nagyságú 
nyomást alkalmazok az agy kezdeti (feszültségmentes) geometriáján, hogy közelítsem az egészséges 
állapotban jelenlévő feszültségállapotot. Ezt követően magát az ödéma kialakulását rekonstruálom, 
amihez az agy duzzadását egy egyenletes eloszlású fiktív hőtágulással modellezem, előidézve a műtét 
előtt jellemző megnövekedett nyomásokat. A harmadik teherlépcsőben végrehajtom magát a 
kraniektómiát, melyhez törlöm a megnyitás helyén lévő csomóponti támaszokat, lehetővé téve az 
agyszövet jellemző kitüremkedő deformációját. 
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A modellek validálásának céljából két valós (az adott páciens-specifikus modellhez tartozó) 
esetet rekonstruáltam, hogy összehasonlítsam a szimulációs eredményeket a klinikai megfigyelésekkel. 
Mindkét esetben a sérülést úgy modelleztem, hogy ugyanazokat a műtét előtti nyomásokat  kapjam, 
melyeket a klinikán mértek. Ezt követően azonos műtét előtti állapotból kiindulva szimulálom a 
ténylegesen alkalmazott koponyamegnyitást és megfigyelem a posztoperatív állapotjellemzők 
alakulását. Ezek összehasonlítása két fő lépésből áll. Először egy kvalitatív vizsgálatot végzek a 
kapott deformációk összehasonlításával (19.a-b ábra), majd a nyomáscsökkenés kvantitatív elemzése 
következik, mely során összehasonlítom a szimulációval kapott posztoperatív nyomásértékeket a 
klinikán mért valós értékekkel (6. táblázat). 

  

a) Műtét utáni CT felvétel b) Elmozdulások c) Intrakraniális nyomás 

19. ábra. Modell validálása a megfigyelt és a szimulált eredmények összehasonlítása alapján: 
a) posztoperatív CT felvételek (#1-es eset); b) szimulált alakváltozások (#1-es modell); c) szimulált 

nyomások (#1-es modell). 

6. táblázat. A mért és a szimulált nyomásértékek összehasonlítása. 

ICP [mmHg] 
#1-es eset #2-es eset 

Mért Szimulált Mért Szimulált 

Műtét előtt 18 18 10 10 

Műtét után 12 13.3 5 5.7 

A modellek validálását követően számos virtuális kísérletsorozatot végzek a három különböző 
geometriájú alapmodellen, hogy feltérképezzem a szövet viselkedése hogyan függ az alábbi 
paraméterektől: 

1. Műtét előtti nyomás (ICPpre): a szimulációkat hat különböző műtét előtti 
nyomásértékek (16.5 mmHg-től 41.5 mmHg-ig terjedően) mellett hajtom végre; 

2. A koponyamenyitás felülete (ADC) és helye: 10 unilaterális (20 cm2-től 200 cm2-ig 
terjedő) és 10 bifrontális (10 cm2-től 100 cm2-ig terjedő) műtéti szcenáriót vizsgálok. 

A 20. ábrán néhány jelllemző szimulációs eredményt mutatok be, unilaterális koponyamegnyitás 
esetére. 
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[mm]  
 

[mmHg] 

 

a) Elmozdulások b) Intrakraniális nyomás 

[-] 
 

[-] 
 

c) Max. főnyúlások d) Max. nyírási szögtorzulások 

20. ábra. Jellemző eredményei a végeselemes szimulációknak unilaterális megnyitás esetén. 

6. A dekompresszív kraniektómia optimalizálása 

Az optimalizáció célja, hogy a műtét előtti állapot függvényében beazonosítsuk azokat az 
optimális koponyamegnyitási szcenáriókat, amelyekkel a lehető legnagyobb nyomáscsökkenés a 
káros alakváltozások minimalizálása mellett érhető el. Az optimalizációs feladat matematikai 
kitűzéséhez az agyszövet biomechanikai viselkedését az alábbi három változóval jellemzem: (1) a 
műtét utáni nyomással (ICPpost), (2) a maximális nyírási szögtorzulásokkal, és (3) a maximális 

főnyúlásokkal. Ennek megfelelően, az optimalizáció során három célfüggvény minimalizálása a cél, 
melyek mindegyike a koponyamegnyitás felületétől függ. Ezen célfüggvények a következők: műtét 
utáni nyomás (fICP), a nyírási szögtorzulások miatt veszélyeztetett relatív agytérfogat (fDamG), és a 
maximális főnyúlások miatt veszélyeztetett relatív agytérfogat (fDamE). Ezen függvények 
meghatározásához először mind a három monitorozott változó nagyszámú végeselemes 
eredményeire (harmadfokú spline-interpolációval) egy válaszfelületet illesztek. A kapott 
válaszfelületek a műtét előtti nyomás és a koponyamegnyitás felületének függvényében mutatják a 
megfigyelt változók értékét (21. ábra). 
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21. ábra. Az agyszövet műtét alatti viselkedésének leírása válaszfelületekkel: a) ICPpost válaszfelülete; 
b) VDamE válaszfelülete; c) VDamG válaszfelülete)8. 

Ezt követően a szövet viselkedésének ismeretében a célfüggvényeket (22. ábra) - adott műtét 
előtti nyomások esetére vonatkozóan - “kivághatjuk” a fenti válaszfelületekből. 

 

22. ábra. A célfüggvények görbeseregei unilaterális koponyamegnyitás esetén: a) fICP célfüggvény; b) 
fDamE célfüggvény; c) fDamG célfüggvény. 

 
8 VDamE az a relatív agytérfogat, ahol a kapott MPS értékek meghaladják a szövet toleranciáját (TDamE). 
Hasonlóan, VDamG az a relatív agytérfogat, ahol a maximális nyírási szögtorzulások meghaladják a szövet erre 
vonatkozó toleranciáját (TDamG). 
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A többcélfüggvényes optimalizációnál használt különböző eredő célfüggvényeket az ún. 
Célprogramozás (Goal Programming, GP) és Fizikai programozás (Physical Programming, PP) 
módszerekkel [16] határoztam meg. Az optimalizációs feladat elvégzéséhez szükséges algoritmust 
Matlab környezetben [17] készítettem el. Ezek alapján az optimális koponyamegnyitási felület (Aopt) 
meghatározható, feltéve, hogy minden szükséges bemenő parameter a rendelkezésre áll. Tekintve, 
hogy a szövet ellenállására vonatkozó toleranciaértékek nagy változékonyságot mutatnak és nem 
pontosan ismertek, az optimalizációt különböző küszöbértékek mellett is elvégeztem (23. ábra).  

 

23. ábra. Az optimalizáció eredményei az alkalmazott küszöbértékek függvényében: a) optimális 
unilaterális megnyitási felület; b) Pm unilaterális megnyitás esetén; c) optimális bifrontális megnyitási 

felület; d) Pm bifrontális megnyitás esetén9. 

Ezt követően a fenti optimalizációs algoritmust egy nagyléptékű paraméteres 
vizsgálatsorozatba ágyaztam, hogy általánosan alkalmazható becsléseket tegyek az optimális 
koponyamegnyitás felületére vonatkozóan. A paraméteres vizsgálat során az optimális megnyitás 
(Aopt,m) meghatározásához átlagoltam a küszöbértékek különböző értékeihez tartozó eredményeket. 
Ezek eredményeként meghatároztam az optimális koponyamegnyitás felületét a műtét előtti 
nyomás és az fICP célfüggvény relatív súlyának (wICP) függvényében (ahogy ez a 24.a-b ábrákon 
unilaterális, míg a 24.c-d ábrákon bifrontális esetre látható).         

 

 
9 Pm az optimális koponyamegnyitás helyén a figyelembe vett eredő célfüggvények értékeinek az átlaga.  
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24. ábra. Az átlagos optimális koponyamegnyitás alakulása a paraméteres vizsgálat eredményei 
alapján: a) optimális unilaterális koponyamegnyitás; b) optimális unilaterális koponyamegnyitás 

szintvonalas ábrája; c) optimális bifrontális koponyamegnyitás; d) optimális bifrontális 
koponyamegnyitás szintvonalas ábrája. 

 

Unilaterális esetre az optimális koponyamegnyitás eredményeit (a könnyebb alkalmazhatóság 
céljából) görbesegekkel is megadom (a 25. ábrán látható módon). 
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25. ábra. Az átlagos optimális kraniektómia mérete görbeseregekkel megadva (unilaterális megnyitásra 
vonatkozóan): a) Aopt,m a wICP függvényében, b) Aopt,m az ICPpre függvényében. 

Mindezek alapján elmondható, hogy nagyszámú végeselemes szimuláció alkalmazásával egy 
átfogó vizsgálatot hajtottam végre az agyszövet dekompresszív kraniektómia alatti viselkedésének a 
megismerésére. Az eredmények azt mutatják, hogy közel lineáris összefüggés van az alkalmazott 
megnyitási felület és a nyomáscsökkenés között (21.a-b ábrák). Ezen felül kifejlesztettem egy 
optimalizációs stratégiát, hogy meghatározzam az optimális koponyamegnyitási felület  nagyságát 
különböző bemenő adatok esetén. A kapott eredményeim alapján az unilaterális megnyitás 
előnyösebbnek tűnik, mint a jelenleg vizsgált bifrontális megnyitások (23.b és 23.d ábrák). A 
nagyszámú paraméteres vizsgálataim arra az eredményre vezettek, hogy az unilaterális megnyitás 

optimális nagysága jellemzően a 130-180 cm2 intervallumba esik (24.a-b és 25. ábra), ami jól 
egybevág a jelenleg elérhető klinikai ajánlással [18]. Tudomásom szerint a kraniektómia 
optimalizációjának ezek az első olyan eredményei, ahol a szövet biomechanikai viselkedése is 
szerepet kapott. Ugyan a most bemutatott eredmények még valamelyest korlátozottak abból 
adódóan, hogy a szövet toleranciájáról igen kevés adat áll a rendelkezésre, mégis ezek az átlagolt 
eredmények a jövőben iránymutatást adhatnak a műtétek tervezése során. Továbbá ezen 
eredmények egy hosszan-tartó validálási eljárás alapját képezhetik, mely hozzájárulhat ahhoz, hogy 
egy nap az optimalizációs eljárás a klinikai gyakorlat részét képezze, elősegítve egy olyan robosztus 
klinikai gyakorlatot, ahol a műtétek egyedi, eset-specifikus tervezése során már a lágy szövetek 
biomechanikai viselkedését is figyelembe veszik.  
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7. Tézisek 

1. tézis 

1.a) Kidolgoztam egy megbízhatósági analízis alapú keretrendszert a traumás 
agysérülések bekövetkezési valószínűségének meghatározására. Az alkalmazott 
módszertan az alábbi előnyökkel rendelkezik a jelenleg hatályos szabványos eljáráshoz 
képest: 

I: Minden fontos sérüléstípus figyelembevehető a számítások során, beleértve azokat is, amelyeket 
a korábbi kísérleti tanulmányok nem tudtak vizsgálni. Mindez oda vezet, hogy a korábban 
alkalmazott, koponyatörésen alapuló indirekt módszertan elvethető; 

II: A sérülékenység kiértékelése a lágy agyi szövetek és erek biomechanikai viselkedésén alapszik; 

III: A szövet-szintű hatások számszerűsítését korábbi töréstesztek nagyszámú végeselemes 

rekonstrukciója alapján hajtottam végre, így ezek a hatások kifejezetten az autóbalesetekre jellemző 
körülményekhez tartoznak; 

IV: Valószínűségi változókként figyelembe vettem a legfontosabbnak tartott szövet-szintű 

bizonytalanságokat, melyek a sérülés valószínűségét számottevően befolyásolják.  

1.b) Elvégeztem a jelenlegi szabványos HIC-alapú kockázati görbe megbízhatóságának 
átfogó elemzését. Ez a vizsgálatsorozat az alábbi fő eredményekre vezetett: 

I: A szövet-szintű megbízhatósági analízissel kapott sérülési valószínűségek a tervezési 
intervallumban számottevően (kb. tízszer) nagyobbak azoknál, mint amit az eredeti görbe előrejelez; 

II: A megbízhatósági analízis eredményei alapján egy új, lognormál eloszlású kockázati görbét 
dolgoztam ki az alábbi paraméterekkel: μLN = 6.5445 és σLN = 1.1993; 

III: Ugyan a valós balesetekkel történő összehasonlítás megbízhatósága kérdéses, és kevés erre 
vonatkozó adat áll a rendelkezésre, a kapott eredményeimet a valós baleseteken alapuló 
megfigyelések alátámasztják; 

IV: Az elvégzett érzékenységvizsgálat megmutatta, hogy az elfordulási hatásoknak és a szövet-szintű 
bizonytalanságoknak alapvető fontosságú szerepe van a megfigyelt sérülési valószínűségek 
alakulásában; 

V: Ezekkel szemben a transzlációs hatásoknak önmagukban kis hozzájárulása van a sérülés 
valószínűségéhez. Ez rámutat arra, hogy a HIC mérőszám nem képes hatákonyan számszerűsíteni 
a szövet-szintű hatások nagyságát. Ez a megfigyelés, valamint a kapott kockázati görbe alakja azt 
sugallja, hogy a HIC alapján a sérülés kockázata nem becsülhető meg hatékonyan, hiszen már ~30-
50%-os sérülési valószínűségek tartoznak igen kicsi (~400-700 körüli) HIC15 értékekhez is. 
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2. tézis 

2.a) A megbízhatósági analízisen alapuló keretrendszer alkalmazásával részletesen 
felülvizsgáltam a jelenleg legígéretesebbnek tűnő új mérőszám (BrIC) megbízhatóságát. 
Ez a vizsgálatsorozat az alábbi főbb eredményekre vezetett: 

I: Az elérhető diffúz axonális károsodáshoz (DAI) tartozó görbék jó egyezést mutatnak a 
megbízhatósági analízis eredményeivel; 

II: A fenti jó egyezés ellenére az új megbízhatósági analízisen alapuló DAI-hoz tartozó görbék 
nagy előnye, hogy képesek a tervezési intervallumhoz tartozó kis sérülési valószínűségeket is leírni, 
ez pedig létfontosságú lehet egy új szabványos küszöbérték kiválasztása során; 

III: Új kockázati görbéket dolgoztam ki a kontúzióhoz, akut szubdurális hematómához és a 
kombinált AIS 4+ sérülésekhez. Korábban ilyen görbék nem voltak elérhetőek, így ezek hiánypótló 
eredmények a szabványok jövőbeli módosításának elősegítéséhez. 

2.b) A BrIC és az ahhoz tartozó kockázati görbék megbízhatóságát összehasonlítottam 
más új mérőrendszerek megbízhatóságával. Ez az összehasonlító elemzés az alábbi fő 
megfigyelésekre vezetett:  
 

I: A BrIC mérőszám adta a legnagyobb korrelációt a DAI-hoz tartozó szövet-szintű változókkal, 
és ez a korreláció a CSDM alkalmazásával erősebb, mint az MPS esetén; 

II: A BrIC adja a legnagyobb korrelációt az RMDM-mel, így a vizsgált mérőrendszerek közül a 
BrIC tűnik az eddigi legjobb változónak a szubdurális hematóma kockázatának számszerűsítésére. 
Azonban ez a korreláció számottevően kisebb, mint a DAI esetében. A kontúzió esetén egyik 
vizsgált mérőszám sem adott erős korrelációt; 

III: A DAI-hoz tartozó kockázati görbék összehasonlítása azt mutatja, hogy az általam javasolt 
CSDM alapú görbe adja a legjobb egyezést a szövet-szintű változók eredményeivel; 

IV: A kombinált AIS 4+ sérüléshez tartozó görbék közül az általam javasolt CSDM és BrIC alapú 
görbe adja a legjobb egyezést a szövet-szintű változók eredményeivel. Ennek megfelelően a jelenleg 
elérhető görbék közül ez a görbe tűnik a legmegbízhatóbb eszköznek a traumás agysérülés 
valószínűségének meghatározására frontális töréstesztekre jellemző körülmények esetén.  
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3. tézis 

3.a) Kidolgoztam egy végeselemes szimulációkon alapuló keretrendszert, hogy 
feltérképezzem az agyszövet dekompresszív kraniektómia alatt lejátszódó biomechanikai 
viselkedését. Az alkalmazott módszertan az alábbi tulajdonságok egyidejű teljesülésével 
mutat túl a korábbi kutatások módszerén: 

• A végeselemes szimulációkat beteg-specifikus geometriájú modelleken végeztem el, ahol az 
egészséges állapot közelítését korfüggő, átlagos kamraméret alapján határoztam meg; 

•  A modell validálása a szövet elmozdulásainak és nyomásainak egyidejű elemzésén alapult; 

• Nagyszámú végeselemes szimulációval egy szisztematikus virtuális kísérletsorozatot hajtottam 
végre a műtét előtti nyomások, valamint az alkalmazott koponyamegnyitás különböző 
szcenárióira annak feltérképezésére, hogy a szövet viselkedése hogyan függ a műtét előtti 
és műtét alatti paraméterektől; 

3.b) Kidolgoztam a dekompresszív kraniektómia biomechanikai alapon történő 
optimalizációjának matematikai hátterét, hogy meghatározzam az optimális 
koponyamegnyitást a szövet biomechanikai viselkedése alapján. 

3.c) A fenti algoritmus alkalmazásával nagyszámú paraméteres vizsgálatsorozatot 
hajtottam végre annak meghatározására, hogy a koponyamegnyitás átlagolt optimális 
értéke hogyan függ a műtét előtti körülményektől. A kapott eredményeim azt mutatják, 
hogy általában igen nagy, kb. 130-180 cm2-es koponyamegnyitás az optimális, ami jó 
egyezést mutat a jelenleg elérhető orvosi ajánlásokkal.  
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