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Ütköző gépkocsiban a sérülések anatómiai 
helye? Hol kell védelem?

Sérülések statisztikai adatai, súlyosság objektív 
osztályozása  (1967:American Medical Ass. „kórendszert” 
dolgozott ki, 1976-ra készült el)

Ütk.   kísérletek – ember-állat- tetem- bábuk 
Szám. g. animációk



Autózás és gyakoribb traumás csípőficamok?

1. Műszerfal sérülés ( dashboard knee or dislocation 
of the hip) (térd-combcsont - csípő )

Összefoglaló elnevezés!!!

( Már 1938-ban, Funstein leírta!, mégis 

évtizedekig nem vagy késve  került dg-re)

2. A II. V.H. USA Jeep terelte rá a figyelmet!

3. Kezdetben „elnevezése” sem volt



Az amerikai hadsereg 1940 júniusában pályázatot 

írt ki egy bárhová (?) eljutó" járműre.
Jeep szó eredete: a "GP" (ejtsd: dzsípí) for "Government.. " or "General 
Purpose" – (kormányzati v. általános célokra) szó kiejtett átírása.

A - nem háborús - sérülések elemzésekor kiderült gyakori a lábszár, 
térdsérülés  és csípőficam
( nem volt öv, légzsák, műszerfal függőleges, az amerikai katonák
magasak és a végtagjaik relatíve hosszúak…térdük, lábszáruk csak 
behajlítva fér el, érinti a műszerfalat)



I. Fej- arc- nyak   II. Mellkas   III. Alsó végtag
„ Műszerfal- térd” : térdtáj-törések- csíp őficam+medence

Öv nélkül - a három szint



„Műszerfal térd” és csak légzsák?

A légzsák – önmagában - nem akadályozza 
meg a térd   műszerfalnak ütközését 
(tetemek,Hybrid III. Dummy) 

(Crandall és mts)



A légzsák… és az öv
A légzsákot a frontális ütközéskor keletkező  fej ,nyak és 

mellkas sérülések megelőzésére tervezték, alig védi a 
térdtájat , lábszárat és lábakat - csak kiegészíti a biztonsági 

övet és nem helyettesíti !
Az övfeszítés szükséges: 2-3.kép!

Neve is erre utal:SRS: Supplementary Restrain System

Az öv (és  légzsák) együttes, 65 %-os védőhatása a frontális ütközéseknél, akkor 
érhető el,ha minden gépkocsiban elől két légzsák lenne  és  100%-os övhasználat.!



Légzsák- öv és a sérülések változása:

� ISS értéket csökkentette: 26.7-ről 16.4-re 
általában

� 35-ről 26% csök. a felső-
� 66-ról 41-re az alsó v. sérüléseit,
� Nem változott a medence sérülése mert

a műszerfal térd sérülés létrejöhet

( Loo G.T., Siegel J.H.: et al.: Airbag Protection J. of Trauma. 1996)



AIS, ISS

American Medical Ass. 1976:

AIS (Abbreviated Injury Scal.) alakított ki a közlekedési 
sérülések nemzetközi, egyöntetű összehasonlítható 
osztályozására:
8 testtáj,   0-6 (1-5 ) súlyosság, (a 0. nincs sérülés, és 
a 6-os értéket nem számoljuk, mert az az exitus )

a  három legsúlyosabb négyzete az 

ISS (Injury Severity  Score )   
Az ISS érték 1-75-ig terjedhet. 18 felett polytrauma

(Az AIS-sel kódolt) sérülésekből matematikailag levezetett 
érték



Alsó végtag 

Frontális ütközéseknél , első ülés utasoknál 35 % az alsó 
végtag sérülés a műszerfaltól 

Ezen belül:        mérsékelt és közepes a láb és boka,
súlyos a combcsont,. 

Az öv mérsékli az av. sérüléseit , a légzsák nem, – miközben 
védi az  vitális szerveket.

Lower extremity injuries in motor vehicle collisions: A survey of NASS 1997-1999
(Atkinson T, Atkinson P. Int. J. Veh. Des.US. 2003)



A sérülések súlyossága elsősorban az ütk.   
(közvetve a haladási)  sebességtől függ.

� A jármű és utasai a sebességgel arányos kinetikai 
energiával bírnak, ütközéskor ez  a legfontosabb  
tényező.! Ha csökkenthető, 
csökken a sérülés   súlyossága!

� Fékezés=kinetikai energia=hő.
� Féktáv elég = gk megáll
� Nem elég: ütközés

a Kinetikai energia = romboló erővé lesz
� Testrészenként változik a romboló erő 

elviselhető mértéke



Az ütközési sebesség romboló ereje, 
emeletről kieséshez hasonlítva



A műszerfal térd…



Tr. csípőficam helyretétel,műtét



Miért fontos a combcsont, medence, 
lábszár sérülése?



Szalagsérülések

� A hátsó keresztszalag izolált sérülése 3-37 % 
� Ok: leggyakoribb a dashboard knee, direkt 

erőbehatás a lábszárcsont felső harmadára. 
� Térdsérüléseknél 95 %  

kombinált. 

Janousek AT;  et al.: Posterior cruciate ligament injuries of the knee joint.
Sports Med. 2000.Univ.Pittsburgh Medical Center, Pennsylvania, USA.



A térdlégzsák ( térdlégzsák elsőként, Kia 1996) 

Gázgenerátorral működik.
Nincs benne szilárd hajtóanyag és gyújtótöltet. Hélium gáz 

a palackban kb. 600 bar nyomással. A vezérlő aktiválja a 
gázgenerátor detonátorát annak lökéshulláma eltöri a 
biztosító lemezt és a gáz a ballonba jut ,felfújódik. 

Audi TT Coupé ’07  USA export: térdlégzsákok a vezető és  első utas számára

(Forrás: AUDI SSP-380 )



Légzsákrendszerek, térd- és 
lábvédelem

A súlyos frontális ütközések alkalmával a 
lábsérüléseket kiküszöböl ő pedálkiakasztó rendszer 
és az új hibrid légzsák az új OPELVectra modellben 
debütált. Minden új személyautó vezet ő- és utas-
térd- légzsákkal, (légzsákrendszerrel) pedálkioldással és 
pirotechnikai övfeszít ővel készül. ( 2009)



A pedál-láb sérülés, /jammed leg/

megelőzés: padlóba besüllyedő pedálok, 
lábszárvédő légzsák, amely az úgynevezett 
tengeralattjáró sérülést is megakadályozza.



Biomehanika

Híd a medicina és a műszaki tudományok
között

Debreceni Egy., OE,Ortopédiai K.Biomechanikai Lab.

Nemzeti Technológiai Program, pályázat 
közlekedésbiztonsági projekt +  IbB Hungary



Műszerfal ütközéses sérülések 
modellezése

Debreceni Egy., OEC,Ortopédiai K.Biomechanikai Lab.

Csernátony Z.,Manó S.,Bazsó T.,Kiss L.,Rácz K.,Győrfi Gy. 
DOTE



CADAVER KÍSÉRLETEK II.
Homokkal 

kitöltött 

törzs

Háttámla

Lerögzített ülés

Biztonsági öv

Medencefél Csípőprotézis

Terhelt rúd

Műszerfaldarab

Erőmérő cella

A DEBRECENI EGYETEM TEVÉKENYSÉGE ÉS EREDMÉNYEI AZ N TP CRASH PROJEKTBEN



A fékezőláb vagy a műszerfal térd okozza a 
traumás hátsó csípőficamot?

Fékezőláb okozza inkább a hátsó csípőficamot, mint a 
műszerfal térd?
Japán közlemény, 168 h. tr. cs. ficam,10 év alatt, ebből:

Gépkocsi front ütk. sérült: 48  h. csípőluxatio volt, 
ebből 45 jo.!  (Ez a fékező oldal !)

(jobbkormányos gk, de a pedálok sorrendje azonos a bal k. –al.) 
31-nek nem volt térdén sérülés nyom ! 
11-nek volt boka-láb sérülése és j.o. traumás csípőficama 

is.

Monma H; Sugita T.:Is the mechanism of traumatic posterior dislocation of the      hip a 
brake pedal injury rather than a dashboard injury?Injury. 2001; 32(3)

Orthopaedic Surgery, Sendai City Hosp.Shimizukoji,  984-8501, Sendai, Japan.



Térdsérülés és hátsó csípőficam

A hátsó traumás csípőficamok száma nő a front 
ütközéseknél mert: 

� nagy az ütközési  sebesség 
� egyre több az idős gépkocsivezető
� kevés gk-ban van térdlégzsák
Traumás hátsó csípőficam esetében, 26%-ban van súlyos 

térdtáji sérülés, 4%-ban combcsont és/vagy
térdkalácscsont-törés is!.

Időseknél, kisebb erő is elégséges

M. Davenport, E.D. Schraga2014.02.11. Medscape.,



A gépkocsik védelmi rendszereinek 
változása és a műszerfal-térd sérülések

1966-tól csökken a halálozás és súlyos sérülés a közutakon.
Ok:

a gk-ban ülők védelmének sokrétű fejlesztése , - de, ha 
ugyanazt a gépkocsit használja 10 évig, a védelem módja is 10 éves!

További jelentős  javulás a gépkocsik védelmi rendszerében nem várható, a 
balesetek száma még mindig magas, 

A csökkentés lehetséges  módjai:
� A gk. vezetők természetének, képzettségének  változtatása
� Környezet, útviszonyok javítása ( „ halálutak” megszüntetése)
� Az autóutak kevésbé biztonságosak, mint lehetnének
� Sebességcsökkentés

Következtetés: Miután a gk. tervezésében és utas 
védelemben jelentős változás nem várható, a műszerfal 
térd  sérülések sem fognak csökkenni!

C. M. Farmer., A.K. Lund: Traffic Injury Prevention., 2008



Várható-e az ütköző gépkocsikban a térdtáji 
sérülések csökkenése?

Nem !? – Mert:
� Gyorsan növekszik a „ sérülékeny”,idős gkv. száma
� Nem várható „ térdlégzsákos” gk. számának növek.
� Nem várható a gk. belterének növek.
� Nem várható hatásos új védőeszközök gyors elterjedése
� Nem várható a balesetek további jelentős csök.
Miért gyakoribb?
Gyorsuló gépkocsizás = nagyobb ütközési sebesség                

(high energy trauma)
Fontos testtájak javuló, hatásos védelme,életben maradás
Alsó végtag-medence = elégtelen védelem



Összefoglalás: Miért fontos továbbra is a 
gk.-ban sérültek  térd-lábszár és láb gondos 

vizsgálata?

� 1. Relatíve még mindig a legkevésbé védett terület
� 2. A csökkenő helyszíni halálozás miatt, növekszik az

élve bekerülő sérültek száma
� 3. Egyre több abszolút és relatív számban is az idős

vezetők száma, akik sérülékenyebbek
� 4. Egyelőre kevés hazánkban a „ térdlégzsákkal” 

szerelt szgk.
� 5. Térd és felsőlábszár  - bármilyen súlyosságú sérülése esetén -

rutinszerűen ajánlott csípőízületi és combcsont felvételt készíteni



Terhes nők és gépkocsibaleset

� A terhes nők 6-7 százaléka szenved balesetet, 
kétharmada közlekedési baleset.

� USA:évente 130 000 gravidával történik k.b., ez 
négyezer születendő gyermek életét követeli.

� Japánban a biztosítók adatai szerint a terhesek 
baleseteinek 46 százaléka autóvezetés közben 
következik be. Motodzava Jaszuki és 
munkatársai ütközési kísérleteket, 

� övterelő



A születendő baba halálának esélye még alacsony 
sebességű ütközés esetén is átlag 60 százalék, ha a 
várandós asszony nincs bekötve, ezt a kockázatot a 

biztonsági öv a harmadára csökkenti.
(Motodzava Jaszuki és munkatársai ütközési kísérletek

American Journal of Obstetrics and Gynecology 2010 )

�övterelő



Női vezetők- és a magas-sarkú cipő
Egy kutatás szerint a cipőik miatt vezetnek rosszabbul a nők. 

Speciálisan női vezetőknek kínál biztosítást a Sheilas' 
Wheels.Bizt. Felmérést végeztek női vezetők körében, egy 
baleset okán: 

A 42 éves Julie Huntert 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, hét évre 
eltiltották

a vezetéstől, mert elütött egy kerékpárost, 
aki meghalt. 

A nyomozás során kiderült, hogy a hölgy a 
megengedett 30 mérföld helyett 50-el hajtott és 

elvesztette az uralmát a jármű felett, ami a cipője 
miatt következett be. 

A volt modell 8,5 centis magas sarkú 
Cipőbenvezette a kabriót. 



Angliában 11,5 millió nő közül 70 % 
alkalmatlan cipőben vezet.

A megkérdezettek 66 %. szeret magas sarkúban vezetni,  veszélyeztetve  saját és 
mások épségét.
10 % elismerte, hogy volt már balesete, vagy
majdnem balesete, mert lecsúszott a cipője, 
beakadt  vagy beszorult a sarka a pedál alá.

Minden harmadik hölgy (32%) papucsban vezet,
14 % inkább mezítláb nyomja a pedálokat.

46 százalék úgy nyilatkozott annak megfelelően 
választja ki a cipőjét, mikor felöltözik, hogy mi megy
legjobban a ruhához, az nem jön számításba, hogy
jó-e benne vezetni.

Mindössze a wales-i hölgyek 11 százaléka
tart az autójában váltócipőt vezetéshez.



Az autózás kezdete és  „vége”, (az 
előadásnak is)

120 év!                                                                    
sérülés

Nincs műszerfal,                                           Köszönöm  a megtisztelő
nincs térdtáji! figyelmet ! 

Sok-sok

térdsérülés







Sérülések folyamata ütköző gépkocsiban

Gk. balesetnél általában három ütközés történik: 

- a két jármű ütközik, 
- az utasok ütköznek a műszerfallal vagy a

kormánnyal, gk. belső elemeivel
- a belső szervek a bordákkal, agyunk a

koponyacsonttal, ellencsapódásos sér. 



A légzsák… és az öv

A légzsákot a frontális ütközéskor keletkező  fej és mellkas 
sérülések megelőzésére tervezték és csak kiegészíti a 
biztonsági övet és nem helyettesíti

Neve is erre utal:SRS: supplementary restrain system



Males between 16 and 19 are 1.5 times more likely to be 
involved in a fatal crash than females within the same age 

group.
Automobile accidents are the top killer among teenagers



A férfiak szerint:  a női sofőrök bizonytalanok, lassúak és kiszámíthatatlanok.
A hölgyek szerint:  a férfi vezetők agresszívak, türelmetlennek és veszélyesek. 

De mit mutatnak a közúti baleseti statisztikai adatok?

� (KSH) 2008 évben a 17 619 személysérüléses közúti 
baleset történt, ebből 13 382 férfi, 3 556 pedig a női 
járművezető hibája miatt A férfi %,  nő arány 76 – 20% 
balesetet okozók körében.).

� A baleseti adatok hozzávetőleges összehasonlítása csak 
akkor valós ha ismerjük a vezetői engedéllyel rendelkező 
férfiak és nők számát is



Az idegi megterhelés, figyelemkoncentráció, főleg városi  vezetésnél,  nehéz 
munkavégzés. A nők jól bírják az ilyen megterheléseket, a gépkocsiban adódó kézi 
mozdulatok számukra nem jelentenek nehézséget, gyorsan automatikussá válnak. A nők 
például beszélgetés, vagy tévézés közben milyen remekül tudnak mással is foglalkozni, 
képesek kötni, horgolni, varrni, főzni, mosogatni, vasalni stb., tehát egyidejűleg többféle 
tevékenység folytatására. Meg tudják osztani figyelmüket,  kézügyességük is sokkal jobb, 
mint a férfiaké, akik  egyidejűleg csak egyvalamire tudnak koncentrálni. Mivel a 
gépkocsivezetés gépies mozdulatok sorozata, a nők teljes figyelmüket a forgalomra tudják 
irányítani. Ráadásul a nőknek jobb a távolbalátásuk valamint a mélységlátásuk is, ezáltal 
képesek a helyes távolságbecslésre. Mindezeken túl a nők többsége óvatosabban vezet, 
mint a férfiak, különösen dugóban, vagy kígyómenetben figyelnek jobban, nem ugranak ki 
a sorból meggondolatlanul. A nők mellett szól az is, hogy ritkábban isznak alkoholt, mint a 
férfi vezetők. Összességében a nők a volán mellett is hűek anyai hivatásukhoz, 
gondoskodóak, megértők, óvó-védő nemi szerepükből adódóan, számukra az élet 
megőrzése elsődlegesen fontos.
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